
 ٣٠٦سـالة لرا
 

  ليقْل الضعيفُ بطٌل أنَاليقْل الضعيفُ بطٌل أنَا
 

(Arabic – Let the weakling say, “I am strong”) 
 

 عيفُ بطٌل أنَاعيفُ بطٌل أنَاليقْل الضليقْل الض :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وئيل وِمناح الِسفر يحأثاِلثاألصن   نقريددالعاِشروالع التاِسع  : 
 

 ككَ ِسرقواطأ. تالِقال ال رجميعج دعصي ومتقد لي.كمطالبأا حشُدو اِبرحِلل وتأهبوا .مم األنيبذا وا بهادنَ" 
ماريِثحكموح وا إلىلوهس وٍفياجِلنَ ومإلىكم ليقْل.اح رم ِنإنّ عيفُ الضى جب١."تال ِقار  

     
 ِتإن لكالعب الِتةَار ى وربِستْد فر يوئيل األصثاح الثاِلح كّلتشَجع م نشْ يعِهعِفر بضقاً واِث حتى يكون 

أنّؤِمناًم كَه فُى يِقخ الِذاِم الشّ الثابِتِدالطوداًاِم صال ي تزعبْل  .عزيستطيع اِثقعيفُالضاِنِه الوبإيم يقوَل أن داًؤِك م 
 :رينشْابع والِع السورِهمز بمتْاء جى الِتِهاِتم كِلداًنِش مبى النِّداو دع مماًنِّرو مدشْ وي.طال األبِةابرب الجن ِمداِح وهأنّ
"الرالربِم ِمىىالِصالِص وخَ وخَىى نور نورب ممن؟؟افُافُخَخَأأ  ن..الر الر بِح ِحب صصننح ح يِم ِمىىاِتاِتي ممنعِِعرتَرتَأأ  نبإإ  ؟؟بنعل علزَلزَل نَ نَن ىىج ج يشٌشٌيال ي إإ  ..ىى قلب قلبافُافُخَخَ ال ينن  
قاملل ع عتْتْقامىىح ح رربذِل ذِلىى فِف فِفب كنَنَأأ  كا مطمِئطمِئا مننَ وألنّ."نا بصِددم عاركر ةوحيتو انَاجهودالع عكّل م ي فنَمو حِفن ى حٍةاج 
مإلى نٍَةاس ليقْلليقْل": هذا كَصالض ِقتال  عيفُعيفُ الض اربِقتالإنِّنى ج اربستِننَِل ."إنِّنى جدتشَ فنَِه عليجى ِسشَخْ وال نَ.عهالشِّام رلتَير الم٢.ةهب 
 

 ال يستطيع عيفُالضيقوَل أن أنَطٌل ب ا وهومتِل ال يكم ؤِها يِلله طولةلب .مِكال ينهذِل يقوَل أن ِمك ناغ  فر
 ةوميى رِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف وُلس الرولس بب كتَلقد. ىتِئر يى أنِغا ينب مقَى فوتِئر يه أنّ أو.نه ِماءعدا انوإال كَ
األصاح الثاِنحشَى عبالنِّ بالنِّقوُلقوُلأأ  ىىنِّنِّإإفف" : يقوُلر ععمةِِةمالم الم عكلِّكلِّ ِل ِلىى ِل ِلطاِةطاِةعم م ننه ه ووب ب يينكمأأ  ..نكمننال ي ال ي رِئىِئىتترفو قَقَ فوم م ا يا ينبأأ  ىىغِِغنبنن  

ييربْل بْل..ىىتِئتِئر ي عقل كَعقل كَلى التلى التإإ  ىىئِِئرترت يمما قسا قسمكلِّكلِّ ِل ِل اُهللا اُهللامو ِم ِمدٍٍداِحاِح و قدِم ِماراًاراًقد ناإل اإلن يمولِك. "انانيمنال ي جوزنَ أن سمحإلبليس أن  
ياورنَحا أووع ى ِفانَناقشُ يضومِة قوان ِة وفاعليأنّنَاى الِذاإليم ايقهضنَ بِه ي ف .سلكالِةبرسب ولس الرإلى الثانيِةول س 
ى ِنؤِممنثوس كوراألصس اِمالخَاح حِهىالحقيقة و را باإلا باإلننَننَأأ" :يقريمان نَان نَيمسلكسلكال بالع ال بالع ياناني".نَا  وقددعوالر بي سوع 

لى لى إإا ا نَنَ ه هنن ِم ِملْْلبل انتِقبل انتِقهذا الجهذا الج ِل ِل تقولون تقولون لكنتم لكنتم..دلدلرر خَ خَةِِةبب ح حثَلثَل ِم ِمانانيميمإإ   لكم لكم كان كان لو لو لكم لكمقوُلقوُلأأ  قّقّالحالح": قائالبإنجيل متى 
هنَنَهاكاكفي لََلنتِقنتِق في..وال يكون شَ شَ وال يكون ىىءغَ غَء ييررم مِكمِك من لدن لديكميكم".باإليم ان يستطيععيفُ الضيقوَل أن ٣.ا أنَطٌل ب  
 

 ؤِمالمو بطٌلن كَإن ان ِهى ذاِت ِفاّعيفض. فهِقتاٍل ِفو اربى ِص جِهاِعروِح الرى. كتَلقد بب ولسالر ى  ِفوُلس
ِهالِترسى ِنؤِم إلى مأفسيقوُلس  :"البسوا ِسوا ِسالبسالحكَكَ ِل ِلللاِماِم الكَ الكَ اِهللا اِهللاالحىتقِد تقِدى رأأوا وا رننتثب توا ِضتوا ِض تثبدإإ  ايِدايِد مكَ مكَدبليسإإ ف فبليسننم م صصارارعا ا تنَتنَع
ليليستْتْسم م ععد 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. . اِتاِتاوينجل ذِلجل ذِلأأ  نككاح لوا ِسلوا ِسمِِم احالحكَكَل ِلل ِلاِماِم الكَ الكَ اِهللا اِهللاالحىتقِد تقِدى رأأوا وا رننتقاوم ىىوا ِفوا ِف تقاومالي الي وم الشِّم الشِّوريريرر". إن ؤِمالمن يُلِمح 
ا نَاؤالِتتسة ِلاب إججدنَ س.طولة البوعضو مى ِفلوبالتأم.  ِقتالجباركَ ِةمقاوالم على رِدا قو هكذِل ِللاِم الكَ اِهللاالحِس
عكَن يِةفيح صعيِفول الضا يؤِه على ملهبطالً ليكون ارب٤ ِقتال ج.ونوجز ِةى ثالثا ِفنَالِت تأمور أم:  
 

 .ا مالًم عفَستأِنلي ِهنفِس ِلِدبام العدخْ باسِتس ولي.... اهللا اهللامَلمَل ع عجزجزنْنْ لي ليهِِهدِِدببعع ِل ِلام اِهللام اِهللاددى باستخْى باستخْطولة تأِتطولة تأِتالبالب: : أوالًأوالً 
وه اهرِلي جِدمالر اً بوداً ذاتيهجاِذالً مب.د ونر ٍةؤياِض وِمةح نالر ب .إنج ميعأب طال اإليمان الذينو ركْ ِذدرهم 

. باِئج وعاٍت قو بهمعنَ وصٍة بقوب الرمهد فأي.وا وأطاعةنَيع مالٍة برسمه وكلفَم وأهله. اُهللاماهعس دقد المتاِببالِك
أمثال نوح وإبراهيم وغيرهما كثيربالع مثل ِف وباِل. القديمِدهى العِدهديِد الجم تالميِذع الر بي سوع.وم التْا زد عة و

 َلاِخ دى لهاء ترب الرس أناِداح السحاء األصيعفر إشَ بِسىح الوسجُليو. ا هذانَِمو إلى ييسيِهدة لِقرستِم ماِهللا
                                                

         إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع   ،      ]١٩٩٤النَص ِمن كتاِب الحياِة الطبعة الرابعة [  ١٠ – ٩: ٣ل  ِسفر يوئي١
   ٣ & ١: ٢٧ سفر المزامير ٢
    ٢٠: ١٧   ،   إنجيل متى ٧: ٥إلى مؤمنى كورنثوس   ورسالته الثانية     ، ٣: ١٢ول إلى مؤمنى رومية  رسالة بولس الرس٣
   ١٣ – ١٠: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٤
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فكتيكلاله يقوُلب : "ررأيتُتُأيالس الس ييددج ساًساًاِلاِل جعلى كر ىىسِِس على كرع اٍلاٍل عوم أأع وع ورتِفرتِف ومذيذيالهالهتم تم أل الهيكليكلأل اله . .السالسررافيمواقِف واقِفافيم ونونفوقه كلِّكلِّ ِل ِل فوقه  
وجِنجِنأأتة تة  ِس ِسدٍٍداِحاِحوحباثنَ باثنَةٍٍةح يين يىىطِِطغَغَن يو و ججهههوباثنَ وباثنَ..ه يين يىىطِِطغَغَن يرجلي هِِه رجليوباثني وباثني ن ين يطيروهذا نَوهذا نَ  طيرادادى ذاكوقاَل وقاَلى ذاك ::قد قد وسوسقد قد وسوس  
قدقدوسوسر ر ببالج نوِدنوِد الجم م ججددهِم ِمه لءاأل األ كلِّ كلِّلء رفقلتُفقلتُ  ..ضضر::و إإ  ىىنِّنِّ أل أل!! هلكتُ هلكتُىىنِّنِّإإ  ىى ِل ِليٌليٌل ونسنساننَ نَان جسالشّ الشّجس فتينَنَأأن ون وفتيا ساِكاِكا سننب ب يينن  
ا ا ههخذخذأأ  ة قدة قدررمم ج جهِِهدِِد وبي وبيافيمافيمرر الس السنن ِم ِمدداِحاِحوو  ىىللإإ  فطارفطار  ..نودنود الج الجبب ر رككا المِلا المِلأتأت ر ر قد قدىىنَنَيي ع عنن أل أل..ننفتيفتي الشّ الشّجسجس نَ نَبٍٍبععشَشَ
  تُتُععمِِم س سثمثم  ..ككتِِتطيطي خَ خَنن ع عرر وكِف وكِفككثمثمإإ   فانتزع فانتزعكك شفتي شفتيتْتْسس م م قد قدهِِه هِذ هِذننإإ  :: وقاَل وقاَل..ىىا فِما فِم به بهسسوموم  ححذبذب على الم على المنن ِم ِملقٍطلقٍطبِمبِم
صصوتَتَوالس الًالً قاِئ قاِئيِديِد الس::م م نأأ  نرلُُلسِِسرو و ممنني ي ذهذهبِم ِمب نأأذا ذا نَنَ ها ها فقلتُ فقلتُ..؟؟اانَنَجِلجِلأأ  نرىىلِنلِنسِِسر". الِذإن ِدستخْى يمهالر بطٌل ب  اربج
 .... اهللا اهللااماما أما أم بهم بهمافهافه اعتر اعتر))٢٢((.. هِِهاسِتاسِتجج وبنَ وبنَهِِهعِفعِف بض بضههاساسسس إح إح))١١((. اءيعى إشَ ِفتْوط ثالثة توفرر شُ فيِهتْ إذا توفرِقتاٍل
ِنِهاَلنَليلد ِمن  ٣٣((.  وتطهيراًاناًغفر((استع استع ددادادهِل ِله تلبيةِِةتلبيد د ععواِهللا اِهللاةِِةو ليكون ليكون طو طو ععأم ١.رِهرِه أم 
 

: ِهتالميِذ ِلوعس يب الرع قوُل التاِساحح بإنجيل متى األصاء ج لقد.... قليلون قليلونطاُلطاُل واألب واألب كثير كثيرادادصصالحالح: : ثانياًثانياً 
"الحالحصصادادكثير ولِك ولِك كثير ننالفعلة قليلون الفعلة قليلون   فاطلبوا ِموا ِمفاطلبننر ر ببالح الح صأأ  اِداِدصنني إإ فعلة  فعلة لََلرِسرِس يلى حلى حصهنَا ظالِحن .."هِِهاِداِدصور  ثالثة أم
ه١١((: ةام((  وواجبنَنَاجبا أنرفرف نَ نَا أنعِط ِطع لبإلى اِهللا إلى اِهللااٍتاٍتلب لي لي رة فعلة فعلةلََلسِِسرارالس اروا األخْبنشُرة ليارالس اروا األخْبنشُرلي .... ))٢٢((  إناَهللا اَهللاإن ه ه وىى الِذ الِذو  ييختارعلةعلة الفَ الفَختار.... 
وِعيدهمؤِه ويلهمو ِسريلهم.وي ؤيدهمِة بالقوِم كٌل ليكون نهبطالً م اربِقتاٍلج . عاًاِنصِتِه  بهمبقوع اِئج٣٣(( .ب((  الحالحصصاداد  

ذكورالمذكورالمه ه ووح ح صصادادالر الر بب...وح صادالر بال يتب طاِئع فة معاًماِدة وال خَنَيم عبْلاًني يتب عونالر ألنّ بهمح صاد٢.ه 
 

 خَلقد اطب بولسالر وُلس ى ِنؤِممأفسىِف س ِهالِترسإلي هماألص ا نَا نَنَنَنّنّألأل": الًى قاِئاح الثاِنحححننع ع ملهمله..  
ممخلوقينىى ِف ِفخلوقينالم الم سيح يسيح يسسوعأل ألوع ععممال صاِلاِلال صحةٍٍةحقد قد س أأ ف ف اُهللا اُهللابقَبقَ سععددهكَكَا ِلا ِلهىنَ نَى سلكسلكفيه اا فيه" .عقُلوال ياَهللا أن ِع يداألع اَلم 

اِلالصكَة ِلحنَى سلكفيه ِعا وال يا نَنَدحكَ ِلنىنكون اِل صِلحين مللع .هوي عأنّلم هيلز نَما أننتأي دكَ ِل.ِهِت بقونَى مَلع 
عِه األكْملهجمل على الو.يَِ ولن خَلبا بذِلِن عليطاِبى ِخوِف .كىولس إل ب ى ِنؤِممسقَ حقاِئفُ نكتِشأفسه امة نوجزا ه
 أناقة مح وهٌل جهة ألنّطي الخَحذر فلنَ.نس حوا ه م إال كّلمُلع ال ي واُهللا....ملهمله ع عنيننينؤِمؤِمالمالم  اانَنَإنّإنّ  ))١١(( :ى ثالثٍةِف
  ااممسس  وعوعسسسيح يسيح يى المى المة ِفة ِفديدديد خليقة ج خليقة جممههكوِنكوِن ِل ِلونونننؤِمؤِمالمالم ))٢٢((. ا فينَ اُهللالهِمى ع الِذنس الحمُل العهوشَت  وإال.اهرتكبنَ

مقاممقامههمويليقُ....م بهم م رأنّاةَاع همأو ِك مِلالدلوِك المور باألر اِببوال ي جوزله موُل النزإلى م ال يتنَىستو اسب 
ومركزهِفم ى المسيح يس٣٣((. وع((  ال يال يححسسببب طالًطالً بم م نني دِِدستخْستخْ يممقو اِهللا اِهللاةَةَ قو الم الم ووههوبوبة لهِل ِلة له ممنفعخْخْ شَ شَةٍٍةنفعصيةٍٍةصيأو أو م ذاِت ذاِتجِدجِد م ى٣.ى 
 

 ٍةوعي نَ أىنِم ٌلاِئ سسأُل يقد ....""قصقصا أنْا أنْى أنَى أنَ وأنِّ وأنِّزيدزيد ي يكك ذِل ذِلى أنى أنغِِغببنْنْيي""   البطِل البطِل ِشعار ِشعار يكون يكونطولة أنطولة أنالبالب: : ثالثاًثالثاً 
إلى األولى  ِهالِترس ناح األول ِمح باألصسوُل الرولسبؤال هذا السا على نَجيبي. ؟اِتمو الس ملكوِتطاَل أب اُهللاتاراخْ
ى ِنؤِمماختاخت": الًنثوس قاِئكوراراُهللا اُهللاار ج ج هاَلاَلهالع الال العم ليززخْخْم ليىىالح كَكَ الحمماءواختواخت  ..اءاراُهللا اُهللاار ض ض عفَفَعاءاءالع الع الم ليززخْخْالم ليىاأل األى قويقوياءواختواخت  اءارار  
سيح سيح  بالم بالمنتمنتمأأ  ههننوِموِم. . ههامامممأأ  دٍٍدسس ج جىى ِذ ِذ كّل كّلررخِِخفتفت ال ي ال يىىكَكَلِِل  ..ودودججوو الم الملََلطِِطبب لي ليوِدوِدججوو الم المررييى وغَى وغَررددزز والم والمالمالم الع العاءاءدنيدنيأأ  اُهللاُهللا
ييسسوعىى الِذ الِذوعص ص ارا ِحا ِح لنَ لنَاركمة ِمة ِمكمناِهللا اِهللان وبر وبر ا وقدا وقداسة وِفة وِفاسدداءحتى كَحتى كَ  ..اءمما ها هوومكتوب مكتوب م م نخَخَ افت افتنررفلي فتِخفتِخ فليرربالر بالر بب" .وجاء 

وحنابإنجيل ياألص قوُل ولاح األحي وحنا المعمِلاند لفريسيينع نالر بي سىىفِِف" :وعو سِطسِط وكمقاِئ قاِئكم مىى الِذ الِذملستم لستم   
تعرفونَرفونَتعهه..ه ه وىى الِذ الِذوي ىىأِتأِت يب ب عىى الِذ الِذىىدِِدعص ص ارارقد ىى الِذ الِذىىاِماِم قدلس تُتُ لسبم أأق ق حِِحستَستَ بمنأأ  نحلّّلحس س ييورِد الغَىوِف ."هِِهذاِئذاِئ ِح ِحورنظر ي نا وح
يسوعإ قبالً مفقاَلِهلي : "ههوذا حىى الِذ الِذمل اِهللامل اِهللاوذا حي ي رفعخَ خَرفع طيةَةَطيالع المالم الع..  هذا ههذا هوقلتُ قلتُىى الِذ الِذو ع نْنْ عههي ىىأِتأِت يب ب عىىدِِدعر جٌلجٌل رص ص ارار  
قدنّنّ أل ألىىاِماِمقدهكَ كَه انىى قبِل قبِلان"وباألص ِثاح الثاِلحج قولاء ه: "يينبأأ  ىىغِِغنبنذِل ذِلن ككي ي زيدأأا ا نَنَأأ  ىىنِّنِّأأ و وزيدنقصنقص" .اَهللا ي ختإنار عفَضاء 
العاألىزخْالم لي قوياء. وعلقُِدغْي ى الماِضتوِمعين نِن ض فيعو.ِهِتم يمُلعبهم ع الًمب اًطوليم عِلارقاً خَاًجزي ٤.ةِِلطبيع  

 

  وقِتىى ِفِت قوتَفأنْأشكرك .. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
تَوأنْ. ىعِفضع ألنّ .ى ضيِقى وقِتى ِفِنو كأشكرِدستخْ تكال ِنى أنَامإل.فُيِعض الِصالن خَعكلنفوس جيب ِل الع
المحتاجة لبركوتح لكَ.ريرك ك ال تهِلى بل تكونله ا الحةياة األبدي .كأشكر ألنقو ِفتك ى ضِفعع ِدبكُل تكم .

الِتى أرفعصوعسم يتِكالّ على . ِفى اسم عِدكو قلتَ.اِدق الص نا مي  :ي نم هال أخْرج خَارجاًقبْل إلى. 
   
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٨ – ١: ٦ِسفر إشَعياء  ١
   ٣٨ – ٣٧: ٩إنجيل متى  ٢
     ١٠ : ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ٣
  ٣٠: ٣ & ٢٧ – ٢٦: ١ ،      إنجيل يوحنا      ٣١ – ٢٦: ١رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ٤
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