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  ؟؟كَيفَ يقاوم المؤِمن إبليس وقواِت الظلمِةكَيفَ يقاوم المؤِمن إبليس وقواِت الظلمِة
 

(Arabic – How to defend ourselves against the devil and the powers of darkness) 
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                Dr. Ron Rhodes  :       يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .لناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من ا

 

ى  الِتلِهاِئس وولة بحيلِهاِمرفة الكَع والم.انَود عليس إبطِطة بخُافي الكَةايرا الِد لنَتْانَا كَ كلمهح أنّاِض الونِم 
ِدستخْيمِلاه لهجنَ.انَوم علي ستطيع نَاذ أخُ نَأنِمِحذر نه جوال نِهاِتم تُاغَبا به. الِةوبرسي األعقوب صحابع اح الر
العدابع يقوُلد الس :"قاومإإوا وا قاومبليسبليسفي في ههرربِم ِمب نكمو ."نكمبطرسالر ِفوُلس اح األولى ِهالِتى رسحس يقوُلاِم الخَاألص :
"اصاصححوا واسوا واسههرواوار..ألن ألن إبليس خَ خَ إبليس صصمكممكمكأس دٍٍد كأسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلجم ساًساًلتِملتِم مم م نني بتِلبتِل يععههه ه وو..فقاوم فقاوم وهوهر اِساِس رخينى اإلى اإل ِف ِفخينيمانانيم". 
 ِمن إبليس  فيهاانَرحِذي اٍتى كلم الثاِناألصحاح نثوسى كورِنؤِم إلى مِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس بكتبوي
وا على ر انتصان الذينطال اإليمص أبة بقصني غَ اِهللاةموكِل. "ههارار أفكَ أفكَهُلهُلججا ال نَا ال نَنَنَ ألنّ ألنّطانطانييا الشَا الشَ فينَ فينَععطمطمئال يئال يلِِل": الًقاِئ

خَإبليس صمهموغلب طراً ووهضم ِلكان لهِموِبر ناِم أمهم.لقد أفس دخُِهوا علي ألنّططه هانوا  كَمال يجأفكاَهلون ر١.ه 
 

 سى أفسِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس بهر ذكَيس إبل بِه نقاومىوِحالح را بِسنَد أع اَهللاى أنسنْال نَ 
  تْتْسسا ليا ليعتنَعتنَارارصص م مننإإفف  ..بليسبليسإإ  ايِدايِد مكَ مكَددتوا ِضتوا ِض تثب تثبننأأوا وا رر تقِد تقِدىىكَكَل ِلل ِلاِماِم الكَ الكَ اِهللا اِهللاالحالحوا ِسوا ِسسسالبالب": ِهبقوِلس اِد الساألصحاح

ممععد د م ولحبْل بْل..ممم ولح م م ععالر الر ؤساِءاِءؤسم م ععالس الس الطينالطينم م ععو الِةالِة والع الع الم على ظلمةِِةالم على ظلمهذا الد هذا الد هرره..م م عأأ  عجالشّ الشّاِداِدنَنَج ررالر الر وحيىى ِف ِفةِِةوحي  
السالسمماويمِِم  ..اتاتاوينجل ذِلجل ذِلأأ  نككاح لوا ِسلوا ِسمِِم احالحكَكَ ِل ِل..للاِماِم الكَ الكَ اِهللا اِهللاالحىتقِد تقِدى رأأوا وا رننتقاوم ىىوا ِفوا ِف تقاومالي الي وم الشِّم الشِّوريريرر".وب عأ دتتِمن وا كّلم 
جيل نْإ اِددع باسِتلكمجرأ اذينوح ))٣٣(( . البرعر ِدوالبسين ))٢٢(( .قِّ بالِحكمحقاءأ قينمنِطم ))١١((توا فاثب .توا تثبنأ ٍءىشَ
المالس .اِمحلين٤٤((:  الكلِّقَ فو((تر إل استقِد بِهىان الِذيم رأ ونتطِفن ئوا جِسميع ام الشِّهرير المذواوخُ .ةلتهب :))٥٥(( 
 ريناِهوح وس الرى ِف وقٍت كّلٍة وطلبالٍة ص بكلِّينصِلم ))٧٧((. ة اهللام كِلو هىوح الِذ الرفَي وس))٦٦(( .الص الخَوذةَخُ
  ٢.نوِد الجب رِةطان بقويلشَة ِلدؤكَة مزيم هقُِقحيسل اِم الكَ اِهللاالحِس نؤِم المسوإذ يلب. "ةاظبو م بكلِِّهِنيهذا بعِل
 

  استخْلقددم وعسيالم الكِلسيح مة المكتوبة حينج اءه المجربلي جربِفه ى البرةي. فلقدج بإنجيل متى اء 
  اراًاراًهه نَ نَعينعينببررأأ  اماما صا صممددععفبفب  ..بليسبليسإإ  نن ِم ِمببررججوح ليوح لي الر الرنن ِم ِمةِِةييررلى البلى البإإ  وعوعسس ي يددعِِع أص أصثمثم": ص النّكذلِِ ابع الراألصحاح

  ابابججأأفف  ..زاًزاًببة خُة خُارارجج الِح الِحهِِه هِذ هِذ تصير تصيرننأأ   فقْل فقْل اِهللا اِهللانن اب ابتَتَ كنْ كنْننإإ  :: له له وقاَل وقاَلربربجج الم المهِِهليليإإ  ممفتقدفتقد  ..خيراًخيراًأأ  اعاعلة جلة ج لي ليبعينبعينررأأوو
  ةِِةسسقدقد الم المةِِةدينَدينَلى الملى المإإ  بليسبليسإإ  ذهذهخَخَأأ  ثمثم  .. فم اهللا فم اهللانن ِم ِمججرر تخْ تخْةٍٍةمم كِل كِل بكلِّ بكلِّ بْل بْلاناننسنسا اإلا اإلييحح ي يههددححز وز وبب بالخُ بالخُسس لي لي مكتوب مكتوب::وقاَلوقاَل
   بك بككتهكتهالِئالِئ م مىىوِصوِص ي يههنّنّأأ   مكتوب مكتوبههنّنّ أل أل..سفَلسفَلأألى لى إإ   نفسك نفسكححفاطرفاطر   اِهللا اِهللانن اب ابتَتَكنْكنْ  ننإإ  :: له لهوقاَلوقاَل  ..يكليكلاح الهاح الهنَنَ على ج على جههوقفَوقفَأأوو

  ضاًضاًييأأ  ذهذهخَخَأأ  ثمثم  ..ككلهلهإإ  بب الر الربِِبرر ال تج ال تجضاًضاًييأأ  توبتوب مك مكوعوعسس ي ي له لهقاَلقاَل  ..لكلكر رجر رججج بح بحممدِِد ال تص ال تصىىكَكَ ِل ِلككلونَلونَمِِمحح ي ياديهماديهمييأأفعلى فعلى 
  ٣."ىى ِل ِلتَتَددجج وس وستَتَرررر خَ خَننإإا ا ههميعميع ج جهِِه هِذ هِذطيكطيكععأأ   له لهوقاَلوقاَل  ااههددججالم ومالم وم الع العكِِكماِلماِل م مميعميع ج جاهاهررأأ و و جداً جداًاٍلاٍل ع علٍٍلببلى جلى جإإ  بليسبليسإإ
 

 لقدتْ انتهتج ربة البلوقب ِةريالر بي سِل وعلمجِبر: "اذهاذهببي ا شَا شَ يييطاننّنّألأل  ..طانههمكتوب ِل ِل مكتوب لرلربإإ  بلهكلهكتس تس ججدد  
ا  لنَثالًم وعس يالربذ تِخ نَ أنما أمجد ."ههممدِِدخْخْ تَ تَتْتْارار فص فصتْتْاءاء ج جة قدة قدكَكَالِئالِئذا مذا مإإ و وبليسبليسإإ  هه تركَ تركَثمثم  ..ددبب تع تعههددحح و واهاهييإإوو

 ستطيع يانعوبإم ٍةاد جٍةاسرِدبس قد المتاِبالِك ِةاءر على ِقباِظوى ي الِذنِمؤ المإن .رنتِص نَكبذِلف ا فعله مونفعُل
ار صتحقيق االنِت ِلعظمىة مي أه له اِهللاِةمكِل ِلاُلع الفَامداالستخْف .ود العاِتمج هام أموِدملص ِلِةمالح الكِل ِسامدخْاسِت

                                                
  ١١: ٢  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ،     ٩&  ٨: ٥رسالة بطرس الرسول األولى    ،   ٧: ٤رسالة يعقوب  ١
  ١٨ – ١١: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٢
  ١٣ – ١: ٤،     إنجيل لوقا   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع               ،              ١١ – ١: ٤ إنجيل متى ٣
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الروحأل .ىِل كنِهة اِهللام ى سفُيالمكتوِبوح الر بسح ؤِم والمتَ إذا نسلحبه ا يأ ستطيعنشَ يهرا ِفهى وِهجالع دو 
ا  لنَالحاً ِسهستخِْدمنَِل ق القلِبمى ع ِف اِهللاالم كَبُئخَا نُنَت فلي.دهشْ المن ِمحباًنس مِفى الحال اِءرإلى الو عاج ترهجديسو

 :ألوه س حينالِةلصِل وذجاً نمِهتالميِذِل عضوإن الرب  .ة القديرايم ِح طالبينالِة بالصمهتنَا وليتنَ .ِه إليِةاج الحوقتَ
: اهصنَو انَالِتى صا ِفهدد نرنا أنَمة يلزلبِط مُلتشْ .ِهنجيِلبإ كلٌّ نيشير الب ولوقامتى  كلٌّارهذكَ ."ىى نصِل نصِلأنأن  اانَنَممعِلعِل"
    ١.اونَد على عرِصنتونَ با الر لنَجيبستَيسا نَاِتى صلوة ِفلب الِطلكا ِتنَ إذا رفع تأكيٍدبكلِّو. "يريررر الشِّ الشِّننا ِما ِمنَنَججنَنَ"
 

 جاحنجيل لوقا إ باءحشْى والِع الثاِناألصقوُلرين الر بي سوعلب طرسِِس": سممععانِس ِسان ممععانانه ه وذا الشّذا الشّوييطانطان  
طلبكمكَكَ ِل ِلطلبكمىىي غَغَ يربلكمنِّنِّ ولِك ولِكنطِةنطِةالِحالِح كَ كَربلكمى طلبِم ِمتُتُى طلب نأجِل أجِلن ككَكَ ِل ِلكىى إى إيفنَيفنَ ال  ال ىيميمانكانك". وبالعاألِدد رعبِمين نَن فس األصاح ح
 وكتب. انهيمى إيفنَ ال ىكَِل سطرأجل ب ن ِمسيح الميسوع صلى لقد ."ةةربربججى تَى تَلوا ِفلوا ِفخُخُ ال تد ال تدىىكَكَصلوا ِلصلوا ِل": ب الرقاَل
بولس الرِف وُلسإلىِهالِتى رس  أ ىِنؤِممفساح سحاألصاغْاغْ": ابع يقوُل الرضضبتغْتغْ  ئوا الئوا الطِِطتخْتخْ  وا والوا والبرربالشّ الشّب ممسعلى  على س 
 ُلِما تحنَ وقلوببر تغْسم الشّعدال نَو. اناً مكَبليسإى ِطا أال نعنَ عليجبي لذا ."اناًاناً مكَ مكَبليسبليسإإطوا طوا تعتع   وال وال....كمكميِظيِظغَغَ
غينَضة أوع دفْ غُمان ِترجخْ شَاهألنّنَا.اص م نَ حين سملغَ ِلحِبضاًانذ مكَ يأخُ أنا قلوبنََلاِخ د سيإ جدبليس أمامه 
الفرصة متاحّلِغستَة لي ضافنَع.  َلاقلقداوحنّ ي الرى ر ِفوُلساحلى  األوِهالِتسحاألصالر ابع العدابعد الر :"إنى ى  الِذ الِذإن
فيكمفيكمأع أع ظمِم ِمظم نى ِفى ِف الِذ الِذنى العالمالمى الع". ينصانَح اوحنّي عتِمنَِل سوُلالرعلىد  وح اِهللاران فينَاِك السفه و٢.اقوينَ ي  
 

 إنو كّل اجب ؤِمنمأن  لِقيكّلى ر جاءعلى ا هلرىالِذ بو عبقولِه د :"قوى ِفى ِفتِِتقوى الضى الضعتكْ تكْفِِفع ملُُلم". ِةفبقو 
الرنب قاوم العدِس ُئطِف ونوهامهالم نَو .ةلتهبصده جإ اِتموبليس الشّاِتقو لو .رنَ نَاتيتذكر ولنَ داًعا سجلهالو حى 
بالعِدهديِد الج مرنتي.وه وأن الر بي سوع يقومفيع ِمر الشَ بدونِْع انَ أجِلناآلبد . فلقد جب اءالِةرس بولس الروَلس 
ى ى  الِذ الِذوو ه هنن م م..ررررببى يى ي الِذ الِذووهه  اُهللاُهللا  ؟؟ارى اِهللاارى اِهللاختَختَى على مى على ميشتِكيشتِك س سننمم": ص النّكذِلن  الثاِماألصحاحة ومي رىِنؤِمم إلى
ييدين؟؟دينالم الم سيحسيحه ه وى ى  الِذ الِذوماتَاتَمبل بالح بل بالح رىرىقام قام أي الِذ الِذ..ضاًضاً أي ى هى هووأي ضاًضاً أيع ع نني ىى الِذ الِذ..مين اِهللامين اِهللا يه ه ووأي ضاًضاً أي  يشْشْيفع٣."اا فينَ فينَفع   
 

ام ام  إلى التم إلى التمضاًضاً أي أيصصخِلخِل ي ي أن أنرر يقِد يقِد ثم ثمننفِمفِم": ص النَكذِلابع  الساألصحاح ينانير إلى العبالِةس بالراءج لقدو 
الذينالذينيتقد يتقد ممونإلى اِهللا إلى اِهللا بِه بِهون إذ ه إذ ه ووح ح ىحين  حين ى كلِّى كلِّ ِف ِفى ليشْشْليفعفعفيهم تأكيٍد وبكلِّ." فيهم :  فَشَإناعسيح ِمة المهذا مُلا تشْنَ أجِلن 
 ىح الوُلجس إذ ي.رشَابع ع الساألصحاحا وحنّة بإنجيل يذكور والم.هأجل تالميِذا ِمن همى قد الِتِة الشفاعن ِموعالنَ
   أن أن بْل بْل..المالم الع العنن ِم ِمممذهذه تأخُ تأخُ أن أنأُلأُل أس أستُتُلسلس": ا فيه قاَل وقد.هتالميِذ  أجلنة ِمفاعي الشَوعس يب الرالةَ صسقدمال
 األصحاحس  بنفاءقد جل فضاًا أينَ أجِلنى ِماِل وبالت.ِه أجل تالميِذن ِموعس يب الرألهس ا مك ذِل."يريررر الشِّ الشِّنن ِم ِمممظهظهحفَحفَتَتَ
  ٤."همهمالِمالِم بى بكَ بى بكَنوننونؤِمؤِميي   أجل الذين أجل الذيننن ِم ِمضاًضاً أي أي بْل بْل..ؤالء فقطؤالء فقط أجل ه أجل هنن ِم ِمأُلأُل أس أستُتُولسولس": ب الر قوُلرينشْ الِعِددالعب
 

وال  .الضيقات وِداِئدى الشَ ِف ثابتاًاًا قوياننَ إيمرِمست يىكَ. را اآلخَنَِضع أجل بنا ِمنَضعى ب نصِل أنواجبنَا 
يجِلوز ؤِملمن أني أ اوَلزعاالًمخفي ة مةريب.فلقد ج بِساء األِةفر التثني صاح الثاِمحشَن عألأل": رننه ه ؤالء الذينؤالء الذين  
ييسألونسألون  جاًاًانّانّجأو ت ت أو ابعةةابعأو أو   مىىوتوتممه مه   يتبيتبععونونم ملكِةملكِة مإبليس إبليس ".. ويبنَاج ردنَ أن تذكرإ  أنبليسله ح دودال ي تعدفال .ااه 
مِكيى ِتِطخَ تنهلكدود الِت الحى سمحوِس.ا اهللا به فر أيوبي إلى ذِلشير بكلِّك و ِم.وحض نثم ي جببقى  نَ أن
مئنِّطمآِمين أل .نيناَهللان ه والم ِمهيفالشّفالشّ"  على الكلِّنييطانال الطان   يمِكمِكينهعَلعَل ِف ِفنهم اا م  ييسسررهِف ِفه ى حى حيا الا النَنَاِتاِتيممصةِِةانَانَصبقو ٥."يرير القِد القِدةِِة بقو  
 

 ِعى ِفى ِتلكم أِخى ِلتشترك وكعالِةأدالص  :اوىمانَا السأب.. ِمن كا ِمفظك لنَأجل ِح أشكرالشِّن ِمو .يررن 
ِةأجل شفاعالر بي سِمو .انَ أجِلٍن ِموعالِح أجل ِسنغِل نَ بِهىل الِذاِم الكَكبع دانَو.  المكتوب مأفه أِعنِّى إلهى كَى

نعِْمِتك العجيِب ِفى  وعمل .ِهداً أميناً ِلعظمِة محبِتكزودِنى ربى بِحكمِتك ألكون شَا. احفَظه وأتمسك بِه وأعِلنَهو
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من قلتَ يا .ق وعِدكمؤِمناً بِصد.  صالِتى فى اسم يسوع الفاِدىأرفع. حياِتى

 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٤ – ١: ١١ انجيل لوقا               ،  ١٣ - ٩: ٦ انجيل متى      ،     ٢١: ٢  الرسول األولىبطرس رسالة ١
       ٤: ٤  ،   رسالة يوحنا الرسول األولى ٢٧ – ٢٦: ٤ مؤمنى أفسس  رسالة بولس الرسول إلى،  ٤٠   &٣١: ٢٢ انجيل لوقا٢
  ٣٤ – ٣٣: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
                      ٢٠ & ١٥: ١٧  انجيل يوحنا   ،              ٢٥: ٧ الرسالة إلى العبرانيين ٤
    ١٢: ١ أيوب  سفر     ،              ١٤ – ١٠: ١٨ سفر التثنية ٥
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