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 الشك وايلق� 
 بقلم جون تو�دال 

ايلق� اتلام  إن   املسيحيِّ ضع  . يشعب اهللا  أزعجلطاملا  لخالص  لالسيع يف احلصول ىلع  إيمانهم يف  �  العديد من 
الفداء،   هلؤالء القد�س�  بالنسبة  موقفهم أمام اهللا.    ول �شكوك ح  ن يظلوا يعيشو  همولكنَّ املسيح وحده من أجل 

 قًا هلم. عوِّ أن ي�ون مُ يم�ن ب� الشك وايلق�   اال�صارفإن األعزاء، 

الواعَّ أزمة شك  أن حتدث  يم�ن   أقوى  أتباع املسيح. حىت  أوإىل    تقرد يفق ظ  ألي من  ن  � ايلق�. اعرتف جون 
)John Owen(  ا  قائًال: "أنا شخصيًّ   أقرَّ غفران اهللا. ويق�    من أجلمرة ألحد زمالئه عن رصاعه الشخيص    ذات

باملسيح الوقت    ةِ لعدَّ   وعظت  لم ي�ن دلسنوات، يف  اختبار�َّ فيه سوى    يَّ اذلي  إن وجد قليلة    ةمعرفة  ،  تجًدا، 
يف حياته. ول�ن    الرغم من أنه وعظ باملسيح، إال أنه شعر بالقليل من املسيح ىلع    ."املسيح بهللا    إىل �رض  �خولل

أراح الرب رويح   عندما "ن األمور بدأت تتغ�َّ إن  �اكنت فيه روحه "حتت قمع الرعب والظالم"، قال أو  فرتةٍ بعد  
 . ١٣٠تطبيق قوي" ملزمور  عن طر�قنعمته ب

. كما  ١٣٠مزمور    مثلاثلبات    م تقدِّ س  قدِّ يف الكتاب المُ   نصوص الشك، توجد    جهم� اذلين يزع يِّ بالنسبة للمسيح
الختبار اذلي  إىل ازمور  يرمز امل  . "ايلق�  ذروة إىل    األلممن "أعماق    يصعد ن، فإن اكتب املزمور  �شارلز سربج   قال

ن  م  تطبيق ىلع األقلنقاط    �عيم�ن استخالص أرالشك حيال إيمانهم.    مواجهة  يواجهه العديد من املؤمن� عند
 بطبيعة الشك وايلق�.  قتتعلَّ انلص هذا  

، أعماق الشك
ً

"ِمنَ أوال ْ�َماقِ   . 
َ
،  يَا   .رَبُّ   يَا   إيَِلَْك   رَصَْخُت   األ ُذنَاكَ   تِلَُ�نْ   . َصْوِ�   اْسَمعْ   رَبُّ

ُ
   ُمْصِغيَتَْ�ِ   أ

َ
  َصوِْت   إِىل

هاو�ة    يف  ا أ�رث املؤمن� نضوجً حىت    قغريُ ). الشك املختص بموقف املرء أمام اهللا يم�ن أن  ٢-١" (اآليات  ترََضُّاَعيِت 
إىل    االستماع  س أو قدَّ راسة الكتاب المُ دلنتيجة  ر�ما    لعدة أسباب.  هذا انلوع من الشك الرويح    شأقد ين   اإلحباط.

 اهزتازيف    بت �سبَّ تجارب  ب  تمر ة يف حياتك. ر�ما كنت  �سبب أنماط من اخلطيَّ   تبكَّ ي�ون ضم�ك قد تَ أم�،  وعظ  
  مثل هذه   اهللا. يف  د وثقة يف وع عدم  إيمان ونتيجة عدم    وه  كون شكي� أن  أيًضا  من املم�ن  و  .ثقتك يف عناية اهللا

.  األعماقرمحته تصل إىل  فشعبه.    خاتع رصا سمل  باتلنازلاألرض �ستمتع  ر أن رب السماء و�ب أن نتذكَّ   ،وقاتاأل
، اعمل� أن اهللا ثاءصواتنا بالرأ  ، يف اقتباس إلاعدة صياغة مارتن لوثر هلذا املزمور، نرفعالكوارث من أعماق  ذلا،  

 . �سمع ترضاعتنا 
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ُ   الشللثانًيا،   ، يَا  اآلثَامَ   تَُراقُِب  ُكنَْت  إِنْ . "به الشكسبِّ اذلي � نَّ   َ�َمنْ  َسيُِّد،  ا يَ   رَبُّ
َ
  ُ�َاَف   ِليَكْ . الَْمْغِفَرةَ   ِعنَْدكَ  يَِقُف؟ أل

ة هو اختبار �يف. ما �ستحقه هذه اخلطيَّ   فهمب  ا مصحو�ً فينا  ة الساكنة  اكتشاف اخلطيَّ إن  ).  ٤- ٣" (اآليات  ِمنَْك 
ل  ؤهَّ ا مُ منَّ أحد  ال  ن  إن اكن اهللا يطلب "طهارة ايلدين ونقاء القلب"، فإن نظرة واحدة إىل أيدينا وقلو�نا ستكشف أ

.  غفرته مالرب � من خالل بوابة  ). الطر�قة الوحيدة للصعود إىل جبل  ٤- ٣:  ٢٤قُْدِسِه" (مزمور    َموِْضعِ   للوقوف "يِف 
اثلقل الساحق اذلي �شعر به    ٣اآلية  ص  تلخِّ   بالنسبة للرسول بولس.  ٨- ٧رومية  �شبه  بدور   ٤- ٣:  ١٣٠مزمور  يقوم  

ىلع أساس   يساهللا ل  يف االقرتاب منع بها نتمتَّ ة اليت عن احلر�َّ  ٤اآلية   تعربِّ س.  �سبب ذنب خطيتنا أمام اهللا القدو
الرويح انلاتج عن    لشللارنا من  أن حترِّ   ها االستحقاق الشخيص بل ىلع أساس الغفران اإلل�. فقط نعمة اهللا يمكن

 ."ةاخلطيَّ  ر��ها تُ هو أعظم دعم نلفس  لغفران اهللاكتشاف اإليمان ا"  أنن �رنا أو�ذكِّ وإثمنا. 

ايلق�.  تأخُّ   ثاثلًا، ْ�رَثَ   الرَّبَّ   تَنْتَِظرُ   َ�ْفيِس   .رََجوُْت   َو�َِ�الَِمهِ   َ�ْفيِس،  اْ�تََظَرْت .  رَبُّ   يَا   اْ�تََظْرتَُك " ر 
َ
  الُْمَراقِِب�َ   ِمنَ   أ

بْحَ  ْ�رَثَ .  الصُّ
َ
بْحَ   الُْمَراقِِب�َ   ِمنَ   أ لكمة    يفبل    ي�من يف نفسهال    رجاءه). يدرك اكتب املزمور أن  ٦-٥:  ١٣٠" (مزمور  الصُّ

. �ب أن ي�ون دلينا رجاء �شط يف لكمة اهللا  ظقايلصرب  إىل الد ىلع احلاجة  يؤ�ِّ "  الُْمَراقِِب�َ "   مةلكت�رار  إن  اهللا.  
ا. ول�ن كما ينتظر املراقب شمس الصباح، هكذا ننتظر  فور�ًّ   ايلق�نادًرا ما ي�ون  وننتظره بصرب ليك يعز�نا.  

 .شغٍف � الرب 

اِ�يُل   لَِ�ْجُ "رابًعا، رجاء ايلق�.   ،  إرِْسَ نَّ   الرَّبَّ
َ
اِ�يَل   َ�ْفِدي  َكِثٌ�، َوُهوَ   فًِدى  وَِعنَْدهُ   الرَّمْحَةَ   الرَّبِّ   ِعنْدَ   أل   "آثَاِمهِ   لُكِّ   ِمنْ   إرِْسَ

ى كث�  ُ�رض الرمحة وفدً عندما يأيت،  و.  نه رجاؤنا هو أن رب العهد سيأيت ب�ل تأ�يد ملن ينتظرو  ).٨- ٧(اآليات  
 إىل يق�.  ورمل شك اكتب املزالرجاء يف اهللا �وِّ إن . ص شعبه من لك آثامهميلُخلِّ 

  توماس برو�س  ري اتلطهُّ قال ابل�و�تان إيمانك. كما  لسالمةه حيوي يمان باملسيح، ولكنَّ لإل  �ًّا رضورايلق� ليس 
)Thomas Brooks(  السماء ىلع هذا اجلانب من    هو أن ختترب  —  نعمته  أن لكتعرف  وأن  —  نعمة اهللا  تنال، أن"

املصاب�  شعب اهللا  ليستمتع بها  ن  هنا واآلالسماء إىل األرض    بر�تأنه ُ�رض    يفمجال ايلق�  ن  ي�م السماء".  
 .بالشك

 

 Reformationإلصالح (ل   الكتاب املقدس  هوت يف لكيةال لاستاذ  أ �ادي� واأل عميد  الجون تو�دال هو    ادلكتور

Bible College  (ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيسفلور�دا، ويف والية  فورد  نسا   بمدينة  )Presbyterian 

Church in America( . 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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