
الر١٩ـالة س  
 

صصـالة يعبيـصعبيـصـالة ي  
 

(Arabic - Jabez's prayer) 
 

  صـالة يعبيـصصـالة يعبيـص: ن عموا اليديثنَ حوعضوم.. أحباِئى
 

 :راِش والععن التاِسديدأ العنقر ابعاح الرحاألصام األولى األي أخبارومن سفر 
 

" وكانوكاني ي عبيصشْشْأأ  عبيصرِم ِمفَفَر نهِِهخوِتخوِتإإ  ن....وس وس متهأأ  متهممههي ي عبيصولدته ولدتهىىنِّنِّ أل أل::لةلة قاِئ قاِئعبيص   بحبحزننز.!.!  ودودععا يا يعبيصإلإل  عبيصهإإ  هسسرقائالً قائالًائيَلائيَلر ::  
ليتكليتكتب ىىاركِناركِن تب..وتوس وتوس عىىوِموِم تخُ تخُع..وتكون وتكون   ييددككم ِم ِمىىوتحفظِنوتحفظِن  ..ىىعِِع م نالشّ الشّن ررحتى ال ي حتى ال ي تعبىىنِِنتعب.. . .فآتاهاُهللا اُهللافآتاه بم بم ا س١."أَلأَلا س 

 

..  قوية باآلب السماوى وذلك بالصالةم صلة كى تكون لهلرب يسوع يحرص على حثّ تالميذهكان ا 
  ىى ما طلبتم من اآلب باسم ما طلبتم من اآلب باسم كّل كّلننإإقول لكم قول لكم أأ   الحقّ الحقّالحقّالحقّ": وبإنجيل يوحنا األصحاح السادس عشر يقول لهم

  ىىنِّنِّإإ لكم  لكم قوُلقوُلأأ  تُتُولسولس":  يقوُلثم.. "اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامالاطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامال  ....ىىلى اآلن لم تطلبوا شيئا باسملى اآلن لم تطلبوا شيئا باسمإإ  ....يعطيكميعطيكم
 وفى .."تُتُججرر خَ خَ اِهللا اِهللانِدنِد ِع ِعنن ِم ِمىىنِّنِّأأ   وآمنتم وآمنتم....ىىوِنوِنبتمبتمببححأأ   قد قدنكمنكم أل أل....حبكمحبكم ي يهه نفس نفس اآلب اآلبننألأل  ....كمكمجِلجِلأأ  نن ِم ِم اآلب اآلبسأُلسأُلأأا ا نَنَأأ

 وِمن كلمة اهللا .. وضح لهم وللجموع الفرقَ بين الصالة المستجابة واألخرى غير المستجابة..موعظته على الجبل
اهللا أثناء تج ندرك أن دهابنة متصلة سفى معلمهم..كانت صلته باآلب مستمر ٢. وتعلم تالميذه كّل ما رأوه  

 

 العدد  فى إنجيله األصحاح األولالبشير  ويكتب مرقس..لقد تعود التالميذ رؤيته يصلى إلى اآلب 
  ىى وكان يصل وكان يصل....لى موضع خالءلى موضع خالءإإ قام وخرج ومضى  قام وخرج ومضى .... جداً جداًبح باكراًبح باكراً الص الصىىوفوف":  عن الرب يسوعالخامس والثالثين

ا فرغ ا فرغ  موضع لم موضع لمىى ف فىىذ كان يصلذ كان يصلإإوو":  العدد األول فى إنجيله األصحاح الحادى عشرالبشير  ويسجل لوقا.."هناكهناك
قال واحدمن تالميذه من تالميذهقال واحد :: يا ربالتالميذ طلبوا ذلك.."يضا تالميذهيضا تالميذهأأم يوحنا م يوحنا  كما عل كما علىىن نصِلن نصِلأأ علّمنا  علّمنا يا رب ليس  ويبدو أن 

  ٣.اآلِب السماوى قلب ل لتشوقهم لمعرفة نوع الصالة التى تشبع ب..ألنّهم عديمى المعرفة بأسلوب الصالة
 

.  فنالت تأييداً واستجابة إلى اهللا بخشوع من قلوٍب مخلصةوقد سجل الوحى اإللهى صلواٍت عديدة رِفعتْ 
 محددة فى  كانت صالته.. التى أشرنا إليهايعبيصومن أمثلة تلك الصلوات التى رِفعت فى العهد القديم صالة 

وما نعرفه عن يعبيص أن أمه لقبته ..  بما سألآتاه نتأمل معاً كّل ِطلبة فيها وكيف أن اهللا  أود أن..أربع طلبات
 وأنّه نشأ فى .. ونستشف من كلمات األم أن يعبيص استقبل الحياة دون استبشارنزبح  ولدتهىنّأل: بهذا االسم قائلة

هو حلو دون سابق   على أى حال لسنا قادرين على تمييز ما..مذاق فيه مرارةأحضان أم مزجت كأس حنانها ب
راختبار لمذاق م. .روقد اختبر يعبيص الحياة بشقيها الحلو والم.هوبكل تأكيد كان قرار  أن الى اهللا حسن االقتراب 

 ٤."أىأى ملج ملج بالسيد الرب بالسيد الرب جعلتُ جعلتُ..ىى ل ل حسن حسننا فاالقتراب الى اهللانا فاالقتراب الى اهللاأأما ما أأ":  للرب فى مزموره قائال كآساف الذى تَرنّم.هل
 

والناس على اختالف .. "ىىليتك تباركنليتك تباركن":  قائالطلبته األولىاستهّل يعبيص صالته بطلب البركة ويوجه  
أما ..  عفوا أو مقصودا فى تحياتهمهى لفظ شائع قد يجىءو.. أجناسهم ودياناتهم يرددون على ألسنتهم كلمة البركة

ودعنا نناقش ماهية البركة والنصوص الكتابية التى .. لبركة فهو رجل اهللا ويعلم ما هى البركةيعبيص حين يطلب ا
إن أوَل ما ذكره الكتاب عن البركة هو ما جاء بسفر التكوين األصحاح .. تعيننا على معرفة كيفية الحصول عليها

فاهللا مصدر  ..٥."اهللاهللا  وباركهموباركهم  ..خلقهمخلقهم  نثىنثىأأ و وذكراًذكراً. . على صورة اهللا خلقهعلى صورة اهللا خلقه. .  على صورته على صورتهنساننسانفخلق اهللا اإلفخلق اهللا اإل": األول
وإبراهيم الخليل كان مثال عظيماً لطاعة . طاعته هللاطاعته هللاوهناك شرط كى ينالها اإلنسان ويضمن ثباته فيها وهو . البركة

  لىلىإإبيك بيك أأ  ك ومن بيِتك ومن بيِتك ومن عشيرِتك ومن عشيرِترِضرِضأأ من  من  اذهب اذهببرامبرام أل ألوقال الربوقال الرب": اهللا والكتاب المقدس يسجل هذه الكلمات
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع         ،                 ١٠ – ٩: ٤أخبار األيام األولى  سفر ١
 ٢٨ -٢٤ :١٦إنجيل يوحنا  ٢
 ١:  ١١إنجيل لوقا                   ،                        ٣٥:  ١  مرقسإنجيل ٣
 ٢٨ :٧٣سفر المزامير  ٤
   ٢٨ -٢٧ :١سفر التكوين  ٥
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 ." جميع قبائل االرض جميع قبائل االرضوتتبارك فيكوتتبارك فيك  ..وتكون بركةوتكون بركةسمك سمك ااعظم عظم أأ و وبارككبارككأأوومة عظيمة مة عظيمة أأ  جعلكجعلكأأفف  ..ككريريأأ  ىىالِتالِترض رض األاأل
 ومن كلمة اهللا ..فبالطاعة نال ابراهيم البركة.. وهذا وعد جعلكأفثم كلمة ..  وهذا شرطاذهبونالحظ هنا كلمة 

 وإن لم تحّل البركة ..لنور وجد نفسه فى ظالم فمن حرم نفسه من ا..نفهم أن من رفض البركة أصابته اللعنة
ذا سمعتم ذا سمعتم إإ  البركةالبركة  ..بركة ولعنةبركة ولعنةمامكم اليوم مامكم اليوم أأ  نا واضعنا واضعأأ. . انظرانظر":  وبالرجوع إلى سفر التثنية نقرأ اآلتى..فهناك لعنة

لوصايا الربإإ  واللعنةواللعنة  ..وصيكم بها اليوموصيكم بها اليومأأنا نا أأ  ىىلهكم التلهكم التإإ  لوصايا الربذا لم تسمعوا لوصايا الربى ى لهكم وزغتم عن الطريق التلهكم وزغتم عن الطريق التإإ  ذا لم تسمعوا لوصايا الرب
 ١.ىىليتك تباركنليتك تباركن: نستهّل كيعبيص طلباتنا بطلب البركةلنتعلم حين نصلى أن .. عزيزى القارئ .."ااوصيكم بهوصيكم بهأأنا نا أأ
 

هناك فرق بين تخوم تتسع كبركة من .. "ىىوِموِم تخُ تخُوتوسعوتوسع":  ليعبيص فى صالته هىالطلبة الثانيةكانت  
حاطة بسياج من خوف ..  وعدم نزاهةوتخوم تتسع بسلب ونهب وطمع.. الربهناك فرق بين تخوم تتسع وهى م

ينال رجل اهللا البركة ألنّه يسير بخطة رسمها اهللا .. وأخرى تتسع بحيل يخططها إبليس ومكر وخداع.. اهللا وتقواه
وهو قد وهو قد .. .. هللاهللالى هنا بل الى هنا بل اإإ  ىىرسلتمونرسلتمونأأنتم نتم أأليس ليس ": كيوسف الصديق الذى كان يمجد اهللا أمام إخوته بقوله لهم.. له

  ٢."رض مصررض مصرأأ   على كّل على كّلبيته ومتسلطاًبيته ومتسلطاً   لكّل لكّللفرعون وسيداًلفرعون وسيداً  باباأأ  ىىجعلنجعلن
 

وال يجوز . لقد خلقنا اهللا بمواهب متميزة وقدرات مختلفة وواجبنا استثمارها لتمجيد اسمه.. أخى العزيز 
..  نابيعها ال يرتوىومن يرتاد ي..  بشهوات ذاتية وملذات وقتية طالبها ال يشبعأن يمضى العمر ونحن محاصرون

مخلوقين فى مخلوقين فى  ....ألننا نحن عملهألننا نحن عمله":  يقوُل األصحاح الثانى العدد العاشر الى مؤمنى أفسسالرسول كتب بولس
يعبيص أن يوسع اهللا   كما طلبمن اهللا لنطلب .."المسيح يسوع ألعمال صالحة قد سبق اهللا فأعدها لكى نسلك فيهاالمسيح يسوع ألعمال صالحة قد سبق اهللا فأعدها لكى نسلك فيها

وكل وكل ". فبهذا يؤول الكل لمجد من اشترانا بدمه.. بروحه ونستنير بكالمه نسترشد ..تخومنا ونحن فى دائرة مشيئته
  ٣ .إن أوالد اهللا يرفضون تخوماً يوسعها الشيطان ويغريهم بها. "ما نصنعه سينجحما نصنعه سينجح

 

 كان يعبيص رجال ذكياً يعرف .."ىى مع معيدكيدك  وتكونوتكون":  فى صالة يعبيص وهىالطلبة الثالثةثم ننتقل إلى  
ليتنا ندرك .. اتسعت فاحتياجه إلى واهب تلك التخوم ليستمد منه القوة الستثمارها والحكمة إلدارتهاأن التخوم إذا 

ونتمسك كموسى ونتمسك كموسى ..  ونؤمن انّه ال غنى عن قوة نستمدها من اهللا..يعبيص وحاجتنا إلى يد اهللا لتكون معناكعجزنا 
 ٤.لتكون معكلتكون معك ال تنس أن تطلب يد اهللا  ال تنس أن تطلب يد اهللا ....ع اهللا تخومكع اهللا تخومكإن وسإن وس :عزيزأخى ال. بمعية اهللا لنا وأن يسير بوجهه أمامنابمعية اهللا لنا وأن يسير بوجهه أمامنا

 

علّمنا السيد المسيح .. "ىى حتى ال يتعبن حتى ال يتعبن الشر الشرنن ِم ِمىىوتحفظنوتحفظن":  فى صالة رجل اهللا فهىالطلبة األخيرةأما  
ل  وفى صالته الشفاعية من أجلنا سأ."نجنا من الشريرنجنا من الشريروال تدخلنا فى تجربة لكن وال تدخلنا فى تجربة لكن ": فى الصالة الربانية أن نقول

كان يعبيص يعلم أن الشرير أى إبليس هو . "ن تحفظهم من الشريرن تحفظهم من الشريرأأن تأخذهم من العالم بل ن تأخذهم من العالم بل أأسأل سأل أألست لست ": اآلب
تهم وال يترك أوالد..مصدر كل شراهللا دون إيجاد وسيلة ألذي .. لم يحفظنا اهللا من الشر إبليسومؤامرات فإن  

  ٥."ممجيهجيهنَنَ وي ويفيِهفيِهاِئاِئ خَ خَوَلوَل ح حاٌلاٌل ح حبب الر الرمالكمالك ":  إذ مكتوب..ظناحاف ولكن شكراً هللا .أصبحنا فريسة له وابتلعنا أحياء
 

فالوحى يسجل ..  واستجابة اهللا لصالته شملتها جميعاًوقد شملت أربع طلبات.. ة يعبيص كانت هذه صال 
 وحفظه من ..هللا معهوكانت يد ا.. ة وبالتخوم الواسع.. أنعم اهللا عليه بالبركة.."أَلأَلا سا س بم بم اُهللا اُهللافآتاهفآتاه": ذلك النص

 .وأصبحت صالة يعبيص على مر العصور مثال يحتذيه القديسون فى صالتهم.. الشر فعاش حياته فى سالم وأمان
 

  يدكيدك   وتكون وتكونىى تخوم تخوم وتوسع وتوسعىىليتك تباركنليتك تباركن.. أبانا السماوى: أدعوك أخى أن تشترك معى فى تلك الصالة 
يا من وعدتَ ..  لىل صالتى إلهى ألنّى أرفعها واثقاً أنّك تستجيبتقب. ىى حتى ال يتعبن حتى ال يتعبن الشر الشرنن ِم ِمىىوتحفظنوتحفظنى ى معمع

 . ارجاً خَهرج ال تخْك إليمن يقبْلو.. " له لهفتحفتح ي يععقرقر وكّل من ي وكّل من يجدجد ي يطلبطلبذ وكّل من يذ وكّل من يأخُأخُ ي يسأُلسأُلألن كّل من يألن كّل من ي": بقولك
 

 :ستجد ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها .. أخى القارئ العزيز
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   ٢٨ -٢٦: ١١ سفر التثنية                         ،       ٣-١ :١٢سفر التكوين  ١
 ٨: ٤٥ سفر التكوين ٢
  ٢٣ :٣٩سفر التكوين    ،     ١٠ :٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ٣
 ١٧ -١٥ :٣٣ خروجسفر ال ٤
   ٧ :٧إنجيل متى        ،      ٧ :٣٤سفر المزامير        ،  ١٥: ١٧إنجيل يوحنا     ، ١٣: ٦إنجيل متى  ٥

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

