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  الـطـلــب والـتـضـرع  صـالة

  

  

  دعوة للطلب -1
  

 واْسَألُ اِ « ، فقد قال المسيحونشكره ُدعينا أيضًا أن نسأل وأن نطلب اهللا كما قد ُدعينا لنسبح
َرُع ُيْفَتُح َوَمْن َيقْ  ،َوَمْن َيْطُلُب َيِجدُ  ،ْسَأُل َيْأُخذُ يَ  نْ ل مَ كُ ن ألَ . َلُكمْ  ُيْفَتحْ  وااْقَرعُ . َتِجُدوا وااْطُلبُ . تُْعَطْوا

ْنُتْم ِإْن كُ فَ يِه َحيًة؟ طِ َأَلُه َسَمَكًة ُيعْ إِْن سَ وَ زًا ُيْعِطيِه َحَجرًا؟ بْ خُ ُنُه بْ ْم ِإَذا َسَأَلُه اكُ نْ مِ ِإْنَساٍن  ْم َأي َأ. َلهُ 
َهُب يَ  ِت اوَ سَمالي افِ ِذي ل ِري َأُبوُكُم اَفَكْم ِباْلحَ  ،ُطوا َأْوَالَدُكْم َعَطاَيا َجيَدةً عْ تُ  نْ ْشَراٌر َتْعِرُفوَن َأَأ َوَأْنتُمْ 

   )11-7: 7متى ( »َأُلوَنهُ يَن َيسْ َخْيَراٍت ِللذِ 
َمـْن ُيـْؤِمُن ِبـي َفاَألْعَمـاُل الِتـي َأَنـا َأْعَمُلَهـا َيْعَمُلَهـا ُهـَو َأْيضـًا، َوَيْعَمـُل : َاْلَحق اْلَحـق َأُقـوُل َلُكـمْ «كذلك و 

ـَد اآلُب ِبـاِالْبنِ . نـي َمـاٍض ِإَلـى َأِبـيَأْعَظـَم ِمْنَهـا ألَ  ِإْن َســَأْلُتْم . َوَمْهَمـا َسـَأْلُتْم ِباْسـِمي َفـَذِلَك َأْفَعُلـُه ِلَيَتَمج
  )14-12: 14يو ( »َشْيئًا ِباْسِمي َفِإني َأْفَعُلهُ 

ِإن ُكــل َمــا َطَلْبــُتْم ِمــَن اآلِب : َأُقــوُل َلُكــمْ َاْلَحــق اْلَحــق . ِفــي َذِلــَك اْلَيــْوِم َال َتْســَأُلوَنِني َشــْيئاً « وقــال أيضــاً 
ــْيئًا ِباْســِمي. ِباْســِمي ُيْعِطــيُكمْ  ــْم َتْطُلُبــوا َش ــاِمالً . ِإَلــى اآلَن َل : 16يــو ( »ُاْطُلُبــوا تَْأُخــُذوا ِلَيُكــوَن َفــَرُحُكْم َك

23 ،24(  
وِح، َصــَالٍة  ل َصــليَن ِبُكــمُ «) 19، 18: 6 سـسأف(فــي وقـال الرســول بــولس  َوْقــٍت ِفــي الــر َوِطْلَبـٍة ُكــل

َألْجِلي، ِلَكـْي ُيْعَطـى ِلـي َكـَالٌم ِعْنـَد وَ ديِسيَن، قِ َوَساِهِريَن ِلَهَذا ِبَعْيِنِه ِبُكل ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، َألْجِل َجِميِع الْ 
   »اْفِتتَاِح َفِمي، ُألْعِلَم ِجَهارًا ِبِسر اِإلْنِجيلِ 

ـــُب َأو فَ «) 2، 1: 2 تـــي1( فـــي وقـــال أيضـــاً  ـــاٌت َوَصـــَلَواٌت وَ َأْطُل ـــاَم ِطْلَب ـــْيٍء َأْن تَُق ْبِتَهـــاَالٌت اَل ُكـــل َش
ـــاًة  َوَتَشـــكَراٌت َألْجـــِل َجِميـــِع النـــاِس، َألْجـــِل اْلُمُلـــوِك َوَجِميـــِع الـــِذيَن ُهـــْم ِفـــي َمْنِصـــٍب، ِلَكـــْي َنْقِضـــَي َحَي

  »ى َوَوَقارٍ ُمْطَمِئنًة َهاِدَئًة ِفي ُكل َتْقوَ 
َفـاْطُلُبوا ِمـْن َرب اْلَحَصــاِد . ِإن اْلَحَصـاَد َكِثيـٌر َوَلِكـن اْلَفَعَلـَة َقِليلُـونَ «) 2: 10لـو  (فـي وقـال المسـيح 

  .»َأْن ُيْرِسَل َفَعَلًة ِإَلى َحَصاِدهِ 
ــَن الــرب اْلَمَطــرَ «) 1: 10زك  (فــي وطالــب النبــي زكريــا الشــعب القــديم  ــي َأَواِن اْلَمَطــِر  ُاْطُلُبــوا ِم ِف

ِر، َفَيْصَنَع الرب ُبُروقًا، َوُيْعِطَيُهْم َمَطَر اْلَوْبِل، ِلُكل ِإْنَساٍن ُعْشبًا ِفي اْلَحْقلِ  اْلُمَتَأخ«  



  3

َلــى َأْســَواِرِك َيــا ُأوُرَشــِليُم َأَقْمــُت ُحراســًا َال َيْســُكُتوَن ُكــل عَ «) 7، 6: 62إش ( فــي وقــال النبــي إشــعياء
ــدَوامِ  ــاِر َوُكــل اللْيــِل َعَلــى ال ــَت َوَيْجَعــَل . النَه ــى ُيثَبــَدُعوُه َيْســُكُت، َحت َيــا َذاِكــِري الــرب َال َتْســُكُتوا، َوَال َت

  . »ُأوُرَشِليَم َتْسِبيَحًة ِفي اَألْرضِ 
ـا َأَنــا َفَحاَشــا ِلـي َأْن ُأْخِطــئَ «) 23: 12صــم 1( فــي وقـال النبــي صـموئيل َعــِن  َوَأم َفــَأُكف بِإَلــى الـر

اِلَح اْلُمْسَتِقيمَ  ِريَق الصُمُكُم الطَالِة ِمْن َأْجِلُكْم، َبْل ُأَعل الص« .  
ؤَُالِء ُكلهُـْم َكـاُنوا ُيواِظُبـوَن ِبـَنْفٍس َواِحـَدٍة َعَلـى هَ «) 14: 1أع (مؤمنو الكنيسة األولى بالقول  وُوصف

َالِة َوالطْلَبِة مَ  َيُسوعَ الص َساِء َوَمْرَيَم ُأمَوَمَع ِإْخَوِتهِ  ،َع الن« .  
  معنى الطلب والتضرع

َوَمْن  ،َوَمْن َيْطُلُب َيِجدُ  ،ْسَأُل َيْأُخذُ يَ  نْ ل مَ كُ ن ألَ . َلُكمْ  ُيْفَتحْ  وااْقَرعُ . َتِجُدوا وااْطُلبُ  .ُتْعَطْوا واْسَألُ اِ «
يِه َحيًة؟ طِ َأَلُه َسَمَكًة ُيعْ إِْن سَ وَ زًا ُيْعِطيِه َحَجرًا؟ بْ خُ ُنُه بْ ْم ِإَذا َسَأَلُه اكُ نْ مِ َساٍن ِإنْ  ْم َأي َأ. َيْقَرُع ُيْفَتُح َلهُ 

 ِت اوَ سَمالي افِ ِذي ل َفَكْم ِباْلَحِري َأُبوُكُم ا ،ُطوا َأْوَالَدُكْم َعَطاَيا َجيَدةً عْ تُ  نْ ْشَراٌر َتْعِرُفوَن َأَأ ْنتُْم َوَأْنُتمْ ِإْن كُ فَ 
   )11-7: 7متى ( »َأُلوَنهُ يَن َيسْ َهُب َخْيَراٍت ِللذِ يَ 
  

  :وهي والتضرع في هذا الشاهد نجد ثالث كلمات تعبر عن صالة الطلب 

  أسألوا •
  اطلبوا •
  اقرعوا •

فهـي ليسـت مترادفـات لمعنـى صـالة  ها الـبعضوهذه الكلمات تختلف اختالفًا كبيـرًا بينهـا وبـين بعضـ
  جديدة لمعنى هذه الصالةمختلفة أبعاد انما هي الطلب والتضرع و 
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مرحلـة تعبـر عـن وهـي الـى هـذا الشـيئ االحتيـاج الرغبـة فـي شـيئ معـين أي فكلمة اسألوا تدل علـى 
  فهي بمثابة طلب أمور سواء روحية أو مادية لحياتنا الشخصية الطفولة الروحية

  
  مرحلة المراهقةتعبر عن ي وهلشخص اهللا كلمة اطلبوا تدل على الحب واالحتياج 

  
وايضـا تشـمل أن نطلـب لـه فنطلـب  بـدون احتيـاج بـه والتعلـقالخـالص كلمة اقرعوا تدل على الحـب 

  وهي مرحلة النضوجرغبة قلبه أن تتحقق حتى وأن كان لن ُيصيبنا قسمًا من هذا 

  
  

  :الطلبصالة  أمثلة عن

  
ُدِعَي اْسِمي َعَلْيِهْم، َوَصلوا َوَطَلُبـوا َوْجِهـي، َوَرَجُعـوا  َفِإَذا َتَواَضَع َشْعِبي الِذينَ «   14:  7أخ  2 •

ِديَئِة، َفِإني َأْسَمُع ِمَن السَماِء َوَأْغِفُر َخِطيَتُهْم َوُأْبِرُئ َأْرَضُهمْ  َعْن ُطُرِقِهِم الر«.  

 .»اً اْلَتِمُسوا َوْجَهُه َداِئم. ُاْطُلُبوا الرب َوُقْدَرَتهُ «  4:  105مز •

  »َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكل َقْلِبُكمْ «     13:  29 رإ •
  »الرب معكم ما كنتم معه وٕان طلبتموه يوجد لكم وٕان تركتموه يترككم«   2:  15 خأ 2 •
  . »َوْجَهَك َيا َرب َأْطُلبُ . ُقْلَت اْطُلُبوا َوْجِهي««    8:  27مز •
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 :وهي الصالة الربانيةاخر عرض مثاًال دعونا نست
 َيْأِت لِ . ُمكَ سْ ِلَيَتَقدِس ا ،اِت وَ سَمالي افِ ي ذِ ا ال نَ َأَبا: ْم َهَكَذاْنتُ ا َأو َفَصل «) 13-9: 6مت (كذلك قال في 

ـَكَمـا ِفـي ا ،ِلَتُكْن َمِشـيَئُتكَ . َمَلُكوُتكَ  َنـا لَ  ِفـْر غْ ا، وَ َيـْومَ لْ َنـا َأْعِطَنـا اَكَفافَ  اْبَزَنـخُ . ْرضِ ألَ ا ىَكـَذِلَك َعَلـ ءِ َمالس
ــاإِ ِبيَن نِ َأْيضــًا ِلْلُمــذْ  ْحــنُ ُذُنوَبَنــا َكَمــا َنْغِفــُر نَ  َنــ ،ِخْلَنا ِفــي َتْجِرَبــةٍ دْ َال تُــوَ . َلْيَن لِمــَن ا اَلِكــْن َنج ــر َلــَك . يرِ ش َألن

  .آِمينَ . »َبدِ ألَ َلى اَد إِ َمجْ لْ َوا ةَ ُقو َوالْ  ُمْلكَ لْ ا
  :الثالث طلبات األولى هكذا نجدلصالة الربانية ا يف 

  .ُمكَ سْ ِلَيَتَقدِس ا .1
  . َمَلُكوُتكَ  َيْأِت لِ  .2
  ْرضِ ألَ ا ىَكَذِلَك َعلَ  ءِ َمالس َكَما ِفي ا ،ِلَتُكْن َمِشيَئُتكَ  .3

  :الثالث طلبات التالية وهيثم 
  )االحتياج المادي(          َيْومَ لْ َكَفاَفَنا َأْعِطَنا ا اْبَزنَ خُ  .1
  )االحتياج الروحي( َلْيَناإِ ِبيَن نِ َأْيضًا ِلْلُمذْ  ْحنُ َنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر نَ لَ  ِفْر غْ اوَ  .2
نَ  ،ِخْلَنا ِفي َتْجِرَبةٍ دْ َال تُ وَ  .3 لِمَن ا اَلِكْن َنج رالحماية من الشيطان(       يرِ ش(  

ا و رده هكـذا َفَصــل فكـان  مـا كـان يعنيـه السـيد عنـدما طلـب منـه تالميـذه أن يعلمهـم كيـف يصـلواوهـذا 
  ....ْم َهَكَذاْنتُ َأ
مشـــــيئته أساســـــًا علـــــى شـــــخص الـــــرب وٕاعـــــالن مجـــــده وتتمـــــيم  اً منصـــــبيعنــــي أن يكـــــون اهتمامنـــــا  
 خاصـةً  ،)الطلـب(وأمام هذا تصغر احتياجاتنا واهتماماتنـا الشخصـية الماديـة والروحيـة .)القرع(عالملل
  .وبها نه يهتم بناوأ

  : كي أن نسأل) 13- 9: 6 مت( تعلمنا الصالة الربانية

  .أي يتعظم ويتمجد الرب في عيون الناس وعيوننا نحن أيضاً : يتقدس اسم الرب -1
   .أي يملك الرب على قلوب الناس وعلى قلوبنا نحن أيضاً : أن يأتي ملكوته -2
أي كمـا أن سـلطانه كامـل فـي السـماء  :أن تكون مشيئته كما فـي السـماء كـذلك علـى األرض -3

   .يتمم على األرض وكما يريد هو في قلبه ،كذلك على األرضيكون 
الـرب الملـك   أن نطلـب ...أوًال ملكوته وبـره طلب الرب وملكه، ...ىعظمالهذه هي الطلبة األولى و 

  المخلص
 ...والى اللقاء في الحلقة القادمة

 رعالق

  السؤال

 الطلبو 


