
ـالر٥٥ الةس     
 

صصـالة يـُـالة ي ـُعق   وب  وب  عق
 

(Arabic - Jacob's prayer) 
 

ائىأحب ..موضوعديثنَ حا اليومع ن :صصـالة يـُـالة ي ـُعق   ..وبوبعق
  

 :راِشع الددأ العى والثالثين نقراح الثاِنحصوِمن سفر التكوين األ
 

""صصغيرأ أغير نا عنا عننج ميع ألطاِفميع ألطاِف جككوج وج ميع األمة الِتة الِتانَانَميع األمى صى صنعتَتَنعإلى ع إلى ع بدِِدبك١.""ك  
 

 رفَعتالميذ الم سيح قوة الصهاالة واقتدار.فقد ارتبطوا بالر و. وثيقاً ارتباطاًب ِمنواِئ راع م سجله 
نجيلِهبشير فى إرقس الم امقاله ع ن يوعس :"وفى الصوفى الصباًاً جد جدح باكراًح باكراًبقام قام وخرج وخرج وم وم ضضى إلى مى إلى موضِِضوع خالء وكانع خالء وكان  
ييصهناكهناكلى لى ص"..لذلك ة أنّ ال غرابهم جاءوا إلى الريسوعب ي سيايا": ألونه  رربعِل عِلب منَنَما أنا أننصلى نصلى ".وأعطاه م الرب 
مثال يحتذى للصالة ندعوها الصالة الربانيالةة وتبدأ الص الربانية بأنو اهللا ندع: "أبأبانا الذى فى السانا الذى فى السماواتاواتم".فنحن  

بالمو اهللاسيح أبناء "الرووالرححنفس نفس ههأي ضاًضاً أيي ي شهشهددألر ألر واِحاِحونا أننا أونا أننا أوالداهللا اهللاالد "سأله التالميذ أن ي علمم كيفَهي صلون لسنببي: 
 . السماوىلى اآلب إلونص يم كيفَهعلمد ليستج اهللا الم ابنووع وهس يب غير الر ليسه ألنّ::أوالًأوالً
 ٢.ية الصالة المقتِدرةكيفبق مرفة أععاجتهم إلى م بحونرشع ينل مو أ دائماًمالة ه الصاَل رجنإ ::انياًانياًثث
 

 إنءاً كاشفاً  الرسولولس بلقى ضوي يوضى ا حدرفة إلى نااجيحتمعنصلى كيفَم  ا يلزمنصلى وم أن 
  ههوح نفسوح نفس الر الرولكنولكن ..نبغىنبغىا يا ي كم كمهِِهنصلى ألجِلنصلى ألجِل  اا م منا نعلمنا نعلم لس لسألنناألننا  ..عفاتناعفاتنا ض ضعينعين ي يوح أيضاًوح أيضاً الر الروكذلكوكذلك" : يقولألجِلِه لذا

يشفعال ال فينا بأناٍت فينا بأناٍتيشفع   يبها بهانطقُنطقُي ".. التالميذؤاُلوس  دليٌل للربعلى أن قلوب هشوقاًم تلتهب للم لِة الكاِمرفِةعالِة للص 
ادفِةالهالتى تشبع اآلِب قلب الس ماوى..وأم امنا اليومثاٌلم رائع الٍة لصس جلها الوحىلي القديمهِدعقوب فى الع . 
 

  األماألمرار الصلِة التى : :  األول األولرار الصلِة التى إظهتربطتربطإظه  يوهذا.... باهللا باهللاعقوبعقوبي نالحظه نتأمُل حين فى ص الة يه  أنّعقوب
  ننسِِس فأح فأحككشيرِتشيرِت وإلى ع وإلى عككضِِض إلى أر إلى أرجعجع ار ار:: لى لى الذى قاَل الذى قاَلبب الر الرسحقَسحقَ أبى إ أبى إلهله وإ وإ أبى إبراهيم أبى إبراهيملهله إ إيايا": هقولب هااستهل

  أندب  وال.. المقبولة الصالةَم نقد أنستطيع حتى نالقة التى تربطنا باهللا العوح نوع بوض ندركا أن بنَديرج ."ككليليإإ
  ٣. عز وجّلهينَننا وبالقة بينى العها تنباِس فعلى أساهللاا برفة التى لنَع المعا نوا منَ أنفسأَلنس
 

 نوعان ِمهناك نالم ما .. هللارفةعهدال :أحمالرفة ععوهى التىةقلي فقطأل العقَل تم ..وهذا النوع  ِمن 
المرفة الع يبنا إقروالِهلي  يقرال : والنوع الثانى..انّ ِمبهمالرفة عوهذهةقلبي ناتج ة عنفه د اهللا م قصِمنإنّها  ..ياتنا ح
مععُلرفة تجقلوب غنا الصيرة تتالمسم عِهبهِذو .. اهللا الكبير قلبوح دها نستطيعأن نقد مص ى اهللا الة مقبولة لد

 القةالذى له بِه عالته إلى اهللا  صمقد يعقوب ي إن.."قىقى طر طريناكيناك ع عظْظْ ولتالِح ولتالِحككنى قلبنى قلبطِِطععابنى أابنى أ  يايا" : الذى يقوُل
  ٤ .عقوب على قول اهللا له ي يستند.." لى لى الذى قاَل الذى قاَلببسحق الرسحق الربى إبى إ ا الهله أبى إبراهيم وإ أبى إبراهيم وإلهلهيا إيا إ":  فيقول قويةقلبية

 

 ربا نتساءلم :وأيننحن  ِمني عقوب الذى كلم؟ اهللاه! .نجيَل اإلإنهو اإلنجيُل ..نا اهللا ل كالمح لى  يوض
ولكالع اهللا واإلالقة بين تكونان وكيفَنس .. إلة اهللا الواردة بافإذا قبلنا كلمصلنا علىنجيل حعجيب المتياز اال  ذلك

لدوا لدوا  الذين و الذين وهِِه باسِم باسِمؤمنونؤمنون الم الم أى أى.... اهللا اهللاأوالدأوالدصيروا صيروا  ي ي أن أنلطاناًلطاناًم سم س فأعطاه فأعطاه الذين قبلوه الذين قبلوها كّلا كّلأمأم": نجيلالمذكور باإل
ليسليس  ِمنِمند م وال م وال  دِمنِمنم شيئِةشيئِة مج ج سوال  وال دٍٍدس ِمنِمنم شيئِةشيئِة مر ر جبْل بْللٍٍلج   ِمنوع فبقبول.." اهللا اهللاِمنسا ي لمخلص شَسيح كمخصىتص بح 
انا الذى انا الذى اباب  يايا":  قائلين إلى اهللالى نصا أننمكنها ياِسالقة التى على أس الع هىِه وهِذ االبن بأبيِهعالقة باهللا عالقة النَ

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع              ،        ١٠: ٣٢ سفر التكوين ١
   ١٦ : ٨ ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٥ – ٩: ٦ ،   إنجيل متى   ٤ – ١: ١١ إنجيل لوقا ،    ٣٥: ١إنجيل مرقس  ٢
  ٢٦ : ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٣
  ٢٦ : ٢٣ألمثال سفر ا ٤
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فى السفى السمانظروا اية محبة اعطانا اآلب حتى ندعى انظروا اية محبة اعطانا اآلب حتى ندعى ": قال يوحنا الرسول فى رسالته األولى األصحاح الثانى. "واتواتم
 ١."من اجل هذا ال يعرفنا العالم النه ال يعرفهمن اجل هذا ال يعرفنا العالم النه ال يعرفه  ....د اهللاد اهللاوالاوال

 

 األماألمرالثانى الثانىر ::  هعنيع اهللا من صسقُ تقديرِه لحمة إدراِكِه وعهو قوهعنيع اهللا من صسقُ تقديرِه لحمة إدراِكِه وعهو قو.... يقوُل إذ الة يعقوبحين نتأمل ص :
"ِدكبتَ إلى عنعانة التى صميع األموج ميع ألطاِفكج نأنا ع غيرصِدكبتَ إلى عنعانة التى صميع األموج ميع ألطاِفكج نأنا ع غيرص".. ندرك أن هفَدي عقوب األساسى ِمن 
تأمالتنا اآلن ِهالِتص روِمح ِطهو تقديم التى هى لبة خاصطارئٍةشكلٍةة لم ..ولكن لم يب دأ يعقوب صبتقديم الته 
م د عمغْ رِه اهللا علياِتانَحس فى إ وقلبِهِههِنر ِذص بحالتهأ صد ب ولكنه.. مؤلماًصيباً عانى ظرفاًع ي كانه أنّع مِهلبِتِط

 عترفاً م قلبِه شكرم قدراِئع ديع ب وبأسلوٍب..ِهد أخطاِئد وتعِهانِتأمرغْم عدم ة جيب العبة الرمانَ وفى أ..ِهاستحقاِق
وِصغَرِه وتقصيرِهجزِهبع أم ِنام عمتفاضلة عليهة اهللا الم ..يقوُلو :"ميع ألطاِفكج نأنا ع غيرصميع ألطاِفكج نأنا ع غيرص!". 
 

 ما أقربكلم ات يعقوب فى العالقديمِده  ِمنات كلم الِمقائد ئة فى العِدهحينديد  الجأر سل يطلب السيد 
للرب يسوعل وقاِه غالِمسيح ليشفىالم  :"لستُتُلسم ستحقاًستحقاً مأن تحتَ تحتَ تدخَل تدخَل أن سقفى لذلك سقفى لذلك لم لم أح سِِس أحبىى نفِس نفِسبأه أه ال أنآتى  آتى ال أن 
 .!ٍدع على ب ولوبالر فم ِمن ر تصدٍةبكلم يبرأس هغالم  أن قوياًانهيم إ كان.."!!ىىرأ غالِمرأ غالِمة فيبة فيب كلم كلم قْل قْل لكن لكن....ليكليكإإ

كان الِمئة قائد يتمتعبتقدير الي هود له فقد بنى لهم المجعم..اليهود ِم شيوخُ لذلك طلب ن بالري سوع أن يذهب 
ِهالي: "ألنه مهو أما .."!!ستحقستحقألنه مفقد أر َلسإلى الر وعبسيقوُل ي يايا": ِهع ونكران لذاِت فى تواض  سيد الد السي  تتعى ى  ألنِّ ألنِّ..ببتتع

 اهللا الته لطفَ وقد ذكر يعقوب فى ص..ه العظيم إيمانَب الرقدر ذلك ل.."ة فيبرأ غالمىة فيبرأ غالمى كلم كلم قْل قْل..!!ستحقاًستحقاً م ملستُلستُ
فقالِهعلي : "ميع ألطاِفكج نأنا ع غيرصميع ألطاِفكج نأنا ع غيرِموكلمة ألطاف تعنى تعامالً .."!ص نو.يدفرع  نو رومية الة إلىبالرس 

يستخدم بولس الرسول نفسالخاطئة فى تحذيره لإلنسان  الكلمعيقول و بلطِفِهه اهللا الذى يتعامُل م :" أم تستهين تستهين أم
 ٢."!!ا يقتادك إلى التوبةا يقتادك إلى التوبة إنم إنم"" اهللا اهللالطفَلطفَ""  الم أنالم أن ع ع غير غيرهِِه وطول أناِت وطول أناِت وإمهاِلِه وإمهاِلِه""فِهفِهبغنى لطبغنى لط""
 

  كانأنّه بالتأمل فى صالة يعقوب نالحظ ....أنّه يلجأ فى ضيقِه إلى اهللا كمالذ له يحتمى فيهأنّه يلجأ فى ضيقِه إلى اهللا كمالذ له يحتمى فيه  :: الثالث الثالثرراألماألم  
  وكان..ة خاصول على مآربصلتوية للحاليب م أسه واستخداِم..داعالك الِخسلوكه م نتيجة سابته أصنٍةحفى ِم
  أخاهَلع وج..اهنْى عنَ فى ِغ كانراراً أضِه بنفِس فألحقََل تعجه ولكنّ.!ركة الب ليناَلب الر ينتظر أن بِهجدراأل

عيسو يطاردبكّله نٍف ع..ر يعقوب ِطفع لبتهإلى الر قائالًب  :"نجنى نى نجِمنِمني أخى أخىدِِد ي ....  ِمنِمني دِِد يعيس ِمنِْمنْ  و ألنى خائفٌو ألنى خائفٌ عيسهه  
أنأنيأتى وي يأتى وي ضربضربنى األمنى األمم م عالبنين البنينع !!".لم يلج شرأ يعقوب للب..لم يطلب ع ناًو ِمنألاء ا رؤسض الذينر حولِهِمن .. 

 ِه جيراِنع مالٍف تحقِد فى عته ثرو استغالَلِه فى إمكاِن وكانراً مقتِداً يعقوب غني كان..و عيس أخيِهِد يِمنلينقذوه 
 .. شكواهفع وره وحدب لجأ للر..قطأ الِحابق بخَ الخطأ السالج يعلمو .. هذا يفعْللم .. نجاتهنمض ليخيِهأ دِض

استعانعين بخير م..ولجأ إلى الم ٣.صينلجأ الح  
 

 األماألمرواعيِد اهللا: :  الرابع الرابعرطيٍد وثقٍة أكيدٍة فى مان وا بإيمهمقد واعيِد اهللاأنّهطيٍد وثقٍة أكيدٍة فى مان وا بإيمهمقد هذا ما ....أنّهنالحظه اًل بالتأمملي الة  فى ص
 .." للكثرة للكثرةددععيي  حر الذى الحر الذى المل البمل الب كر كرلكلك نس نسعُلعُلجج وأ وأليكليك إ إننسِِسى أحى أحنّنّ إ إ قد قلتَ قد قلتَوأنتَوأنتَ" :ِهالِتتام ص فى ِخَلقد قايعقوب ف

ارجع إلى ارجع إلى ":  الذى قال لهه إلهوهو ..أبيِه إسحق إله و..اهيمر أبيِه إب إلهفهو  لهالصادقة مواعيد اهللالم ينس يعقوب 
 يعقوب ِمن ليتنا نتعلم ..لقد وعده الرب بإحسان إذا أطاعه والرب عند وعِدِه.. "أحِسن إليكأحِسن إليكأرِضك وإلى عشيرِتك فأرِضك وإلى عشيرِتك ف

  ٤.ِهاعيِدوادق فى م الصب الرام أمفى صلواِتناا هع اهللا ونضاعيِدو بمكسمالتَ
 

 يعقوب لب الرلقد استجابف .. بهاكستموت  لك اهللايداعو مرفَ لتعك كتابتفتشَل أدعوك ..العزيزأخى  
وأوباركه نجحطريقه ..ِع ليتك أخى تشترك مالةتلكفع ى فى رالص  :أبانا السمميع " ..اوىج نأنا ع غيرميع صج نأنا ع غيرص

  لكلمتكقَم أعماً وفه..دوماً  بشكرك يفيضى قلباًب هبنى ر.."لتى صنعتَ إلى عبِدكلتى صنعتَ إلى عبِدكألطاِفك وجميع األمانة األطاِفك وجميع األمانة ا
تجيب ..ةالحيوع البار واثقاً أنّك تسسصالتى فى اسم ي فعأر نقبْل:  قائال وعدتَيا مي نمال أخرج رجاًه خا إلى. 

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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  ١: ٣  رسالة يوحنا الرسول األولى   ،         ١٣ – ١٢: ١ إنجيل يوحنا ١
     ٦ – ٤: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية    ،    ١٠ – ٢: ٧ ،       إنجيل لوقا         ١٣ – ٥: ٨إنجيل متى  ٢
  ٩: ٣٢ & ١١: ٣٢سفر التكوين  ٣
   ١٢ – ٩: ٣٢سفر التكوين      ،               ١٩: ٢٣د سفر العد ٤
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