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 من القلب

الّتي تدّل على ) ر ج و(الّرجاء مصدر من فعل رجا مثل قولھم رجوت ف نا أرجوه وھو مأخوذ من ماّدة 
ويقال ما أتيتك إCّ رجاوة . ورجاوةيقال رجوت ف نا رجوا ورجاء . اAمل الّذي ھو نقيض اليأس، ممدود

  .الخير، وترّجيته، ترجية بمعنى رجوته
لكن ھناك فرق بين اAمل والرجاء، فالرجاء انفعال متوازن، يجمع بين الحذر والتفاؤل، ويجمع بين التمني 

 .فھو انفعال يغلب فيه التفاؤل: أما اAمل. والعمل
 

 الرجاء اصط<حا
 
 
 
 
 
 
 
 

المقصود من الّرجاء أّن من وقع منه تقصير فليحسن ظنّه باّ] ويرجو أن : -رحمه ّهللا  -حجرقال الحافظ ابن 
يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولھا، وأّما من انھمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 

لّسعادة أن تطيع، وتخاف من ع مة ا: وما أحسن قول أبي عثمان الجيزيّ . بغير ندم وC إق ع فھذا في غرور
  .أن C تقبل، ومن ع مة الّشقاء أن تعصي، وترجو أن تنجو

الّرجاء تعليق القلب بمحبوب :تأّمل الخير وقرب وقوعه، وفي الّرسالة القشيريّة: وعلى المعنى الثاني للرجاء
  .في المستقبل

الّرجاء ترقّب اCنتفاع بما تقّدم له  :وقال المناويّ . الّرجاء ظّن يقتضي حصول ما فيه مسّرة: وقال الّراغب
  .سبب ما

أّن التّمنّي يصاحبه الكسل، أما الرجاء فھو مع البذل : والفرق بينه وبين التّمنّي: الفرق بين الرجاء والتمني
 .والعمل

 
 الرجاء عند الرومان واAغريق

  
، وتقول اAسطورة Elpisوقد اعتبر الرومان واCغريق الرجاء الھا يقدسونه، فقد سماه اCغريق باmله -

الصندوق الذي عندما فتحته باندورا مt الشر (كان موجودا في صندوق باندورا  ElpisاCغريقية أن 
ط كل البشر، فعادت فأصاب اليأس واCحبا Elpisلذلك أخرجت باندورا كل الشرور وأبقت على ) اAرض

فخرج ضعيفا بطيئا، إC أنه أزداد قوة وتأثير وأصبح أشد  Elpisباندورا مرة أخرى الي الصندوق لتخرج 
، مما Ultima Dea، واعتبروھا آخر اCلھة Spesوقد سمي الرومان الرجاء اCلھة -. من باقي الشرور

وھي  Spesفي الفن الروماني، تصور اCلھة و. يعني أن الرجاء ھو الم ذ اAخير الذي يحتاجه اmنسان
 .تمسك بيدھا الخير والزھور، رمزا للجمال والوفرة معا

 
  المزيد في الصفحة التالية

  

ھو : وقيل. الّرجاء ھو النّظر إلى سعة رحمة ّهللا : - رحمه ّهللا  - قال ابن القيّم: على المعنى اDول
ھو الثّقة بجود : وقيل. وتعالى واQرتياح لمطالعة كرمهاQستبشار بجود وفضل الّرّب تبارك 

البّر المحسن، : الّرجاء ھو عبوديّة، وتعلّق باUّ من حيث اسمه: قال ابن القيم . الّرّب تعالى
ولوQ ريحه الطّيّبة لما جرت سفن . لوQ روح الّرجاء لما تحّركت الجوارح بالطّاعة: وقال

.اDعمال في بحر اAرادات
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  الرجاء في الكتاب المقدس

 

 

 

 

 

 

 

: 1تيموثاوس 1" (رجائنا"أّما في العھد الجديد، فبولس يكون أكثر تحديًدا عندما يدعو الّرب يسوع المسيح بـِ 
جاء في المسيح لحظة . المسيح ھو رجاء المؤمنين، ورجاء اAمم، في التاريخ). 1 ويختبر اmنسان ھذا الرَّ

َعلَْيِه . َواْلقَائُِم لِيَُسوَد َعلَى اAَُممِ ) أي المسيح(َسيَُكوُن أَْصُل يَسَّى : َوأَْيًضا يَقُوُل إَِشْعيَاءُ ". اختبار اmيمان به
ِة ا. َسيَُكوُن َرَجاُء اAَُمم َجاِء بِقُوَّ َجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَسَ ٍم فِي اmِيَماِن لِتَْزَداُدوا فِي الرَّ وحِ َوْليَْمtُْكْم إِلَهُ الرَّ لرُّ

جاء مع اmيمان والمحبّة كنِعٍم أساسيّة في حياة المؤمنين ). 13- 12: 15رومية " (اْلقُُدسِ  ويضع بولس الرَّ
جاء ضرورّي )13: 13كورنثوس 1( ، ولكن بما أّن اmيمان ضرورّي للحياة على ھذه اAرض، يبقى أن الرَّ

َجاِء َخلَْصنَا. "للمستقبل ول�خرة َجاَء اْلَمْنظُوَر لَْيَس َرَجاًء Aَنَّ َما يَْنظُُرهُ أََحٌد َكْيَف يَْرُجوهُ وَ . Aَنَّنَا بِالرَّ لَِكنَّ الرَّ
ْبرِ  لذا يستطيع المؤمن أن ). 25-24: 8رومية ." (أَْيًضا؟ َولَِكْن إِْن ُكنَّا نَْرُجو َما لَْسنَا نَْنظُُرهُ فَإِنَّنَا نَتََوقَُّعهُ بِالصَّ

 ).26: 2أعمال " (يسكن على رجاء"د موته يطمئّن ويتھلّل أنّه وعن

 

 

 

  

  

  نادر عبد اDمير
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 تأم<ت العم عبد العزيز   

  

لوQ الرجاء

لقد رأيت كيف أن ابني شعر عندما رزق بطفله اCول بنفس الشعور الكبير . خ ل فصل الصيف اأصبحت جد
كيف انني لم أكن واثقا في أداء واجبي كأب على  أتذكر بوضوح! رزقت به ھوالذي كنت شعرت به عندما 

لكنني كنت في نفس الوقت شاعرا بضعفي  .كنت دائما أتمنى أن أرزق بطفل بطبيعة الحال. أحسن وجه
 ..كإنسان أمام كمال الخالق

 

 

 

 

 

 

 

 

قد C نموت  بدون رجاء. الرجاء نحن جميعا بحاجة". لوC الرجاء لھلك الشعب" يقولمثل في التوراة ھناك 
. عاما، أي قبل الربيع العربي 15 قبل أنني زرت مصرأتذكر . حتما سنعيش حياة فارغة نا، ولكنموتا جسديا

أوروبا بمصر تني أحداث ذكرف ،جدار برلين أيضا سقطعاما  25قبل لكن . وكانت أنذاك بلدا منعدم الرجاء
وعرفت ما معنى أن تعيش تحت كنت قد عملت في بولندا  .طرأت ھناكالتحوCت الجذرية التي الشرقية قبل 

فرحا وتمنيت حدوث تحوCت مماثلة في قلبي  طارالربيع العربي،  شاھدتعندما لھذا . نير نظام شيوعي
 .جاريا وما زال التحول. لم يحدث بعدذلك . الوطن العربي

 هترك إبراھيم بلد فباmيمان. اmيمانبات على الرجاء وأطاعوا أمر هللا بالثمثل إبراھيم  آباء اmيماننقرأ أن 
 .أصبحت عجوزاعندما طفلھا اAول زوجته سارة رزقت و .آبائه، واستوطن كغريب ب دا غريبة

 
 
 
 
 

في  ھل ھو اAمل ؟ھو التمنيھل ؟ عتقدهما نريد أن ن في اعتقاداmيمان اAعمى ھو ؟ ھل إذن ماھو الرجاء
 ؟ذي مسبح وخدم وحشممنزل والحصول على سيارة مرسيدس 

 "مور C ترىأما اCيمان فھو الثقة بما يرجى واCيقان بأو" يقول اmنجيل الشريف. الرجاء أكبر كثيرا من ذلك
ولكن أنا من سنين في حديث قد يبدو ھذا غريبا . بل في هللا الذي حدثته برغبتي رجائيفي  لم تكنوثقتي 

 .ورجائي أن يحصل نفس الشيء معكم. أحادثه كصديق حميم. أناجيه وأستمع إليه: مع هللا متواصل
 

  

كما ، ولكن ليس عن طريق ص<ة طقوسية. كنت خ<ل ذلك أناجي هللا وأحدثه عن اDمر
تحدث إبراھيم إلى هللا أو صموئيل أو كل العظماء الذين  ماك. طفل إلى أبيهيتحدث 

في نظام  ليست ذات أھمية مسألة أبوتيأنا أعلم أن : له قلت. اشتھروا بإيمانھم الكبير
يا رب مدى محبتك لي  أن تظھرفي العالم ، لكن ھل يمكن أو المرض اDشياء، مثل الفقر 

جعل طفلي يولد في نفس التاريخ الذي ولدت عن طريق ا،وھل سأكون أبا جيد لي،
.وبالفعل لم أخبر زوجتي بامنيتي تلك. إنھا أمور Q تخبر بھا حتى زوجتك". .فيه

. زوجتيبھا حتى أخبر أن جرؤ ألم التي  عن أمنيتيتحدثت إلى هللا ھكذا بقوة الرجاء 
 .عاما 29وولد ابني في نفس اليوم الذي ولدت فيه قبل . سمع واستجابولكن هللا 
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 كلمات من ذھب

  جوزيف أديسون  

إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل المثابرة صديقك الحميم و التجربة مستشارك الحكيم و الحذر أخاك اAكبر 
 الرجاء عبقريتك الحارسةو 

  جبران خليل جبران  

  .اAم ھى كل شئ فى ھذه الحياه ھى التعزيه فى الحزن، الرجاء فى اليأس والقوة فى الضعف

  ابن تيمية  

السعادة في معاملة الخلق أن تعاملھم ] ، فترجو هللا فيھم و C ترجوھم في هللا ، و تخافه فيھم و C تخافھم في 
C لمكافأتھم ، و تكف عن ظلمھم خوفا من هللا C منھم هللا ، و تحسن إليھم رجاء ثواب هللا  

  عمر بن الخطاب  

العلم با] يوجب الخضوع والخوف، وعدم الخوف دليل على تعطيل القلب من المعرفة، والخوف ثمرة العلم، 
  طلبھا، ومن خاف من النار اجتھد في العرب منھاوالرجاء ثمرة اليقين، ومن طمع في الجنة اجتھد في 

  قول مأثور  

 إن السماء ترجى حين تحتجب

  ابن العميد  

فقد يغرب العقل ثم يؤوب، ويعزب اللب ثم يثوب، ويذھب الحزم ثم يعود، ويفسد العزم ثم يصلح، ويضاع …"
يصفو، وكل ضيقة إلى رجاء، وكل غمرة إلى الرأي ثم يستدرك، ويسكر المرء ثم يصحو، ويكدر الماء ثم 

  في العرب منھا"…انج ء

  بشار بن برد  

  أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشھا***أظلت علينا منك يوما سحابة

 وC غيثھا ياتي فتروى عطائھا***ف  غيمھا يجلي فييأس طامع

  أبو تمام  

 مطمع ولكنه في سائر الناس***رأيت رجائي فيك وحداك ھمة

  كثير عزة  

 فلما رجوھا أقشعت وتجلت***كما أبرقت قوما عطاشا غمامة
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  علي بن أبي طالب  

 .من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا ھرب منه

  أحمد بن عطاء هللا السكندري  

  من ع مات اmعتماد على العمل ، نقصان الرجاء عند الزلل

  إميل سيوران  

  بالزمن ناشئ عن َزْھِونا بَما C رجاء فيهاھتماُمنا 

  حميدة قطب  

  ھل يستطيع حب هللا في ھذا القلب والرجاء في محبته أن يشغل كل مساحات الخواء في ھذا العيش؟

  نجيب محفوظ  

  .بغدهالمقامر المدمن يلقى الخسارة عادة بھدوء ولن يعدو اAمر فى نظره التسليم فى يومه وعقد الرجاء 

  بولس الرسول

ا ا¡َن فَيَْثبُتُ " َجاُء َواْلَمَحبَّةُ، ھِذِه الثَّ َثَةُ َولِكنَّ أَْعَظَمھُنَّ اْلَمَحبَّةُ : أَمَّ الرسالة اCولى إلى أھل " (اmِيَماُن َوالرَّ
 )13: 13كورنثوس 

  النبي داود

يهِ " ُدهُ . Aَنَّهُ َعَرَف اْسِميأَُرفُِّعهُ . Aَنَّهُ تََعلََّق بِي أُنَجِّ يْق، أُْنقُِذهُ َوأَُمجِّ ِمْن . يَْدُعونِي فَأَْستَِجيُب لَهُ، َمَعهُ أَنَا فِي الضِّ
 )16-14: 91سفر المزامير " (طُوِل اAَيَّاِم أُْشبُِعهُ، َوأُِريِه َخ َِصي

  إرميا

، قَالَْت نَْفِسي، ِمْن أَْجِل " بُّ   )24: 3سفر مراثي إرميا " (ذلَِك أَْرُجوهُ نَِصيبِي ھَُو الرَّ
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 مقالة العدد  

 الرجاء المسيحى
  حسب العھد الجديد والكنيسة اAولى 

  : معنى الرجاء في العھد الجديد مستقى أساًسا من نظرة العھد القديم للرجاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتمشى مع استعمال الترجمة السبعينية الذي يربط بشدة بين ) 1:11عب(“ بالثقة فيما يُرجى” اmيمان تعريف 
  .، إذ يوجد تأكيد على يقينية الثقة في مستقبل ُمقّدم من هللا“الرجاء“و“ اmيمان”
راجية تشدد أكثر على صفة التضاد في ھذه الثقة ال) 1:11عب(“ وبرھان اAمور التي C ترى” وعبارة  

  . لدرجة أنھا C تستطيع أن تستند على عوامل يمكن التحكم فيھا
  ـ بولس الرسول  2

الرجاء المنظور ليس رجاء، Aن ما ينظره أحد كيف ” ) 24:8رو(أ ـ يقول الرسول بولس عن الرجاء في 
  .“يرجوه أيًضا

وعلى ھذا اAساس يكون الرجاء ممكنًا كموقف من جھة المستقبل فقط، عندما يكون اAمر الذي يُرجى ليس  
“ باAمور التي تُرى Aنھا وقتية” حاضًرا بعد، وبذلك يكون المعنى اmيجابى ھو أن الرجاء C يمكن أن يرتبط 

  . “رجاء”كن أن يؤسس عليه ، فكل ما ھو مرئى ينتمى إلى دائرة الجسد، الذي C يم)18:4كو2(
ترجو … المحبة ” ). 13:1كو1(“ الرجاء”في “ اCنتظار الصبور” ب ـ ثم يؤكد الرسول بولس على عنصر 

“ إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر... “، ويقول أيًضا “كل شئ وتصبر على كل شئ
  ).25:8رو(

، “فھو على خ ف الرجاء آمن على الرجاء” ) 18:4رو(في  ھذا العنصر في الرجاء نجده في التضاد الوارد
 .وھنا حينما C نعود بعد نعتمد على عوامل يمكن التحكم فيھا، فإننا نحتاج أن نثق في المستقبل اmلھى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المزيد في الصفحة التالية
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  .وفي ھذه الحالة يتم التأكيد على أن اCنتظار الواثق للمستقبل اmلھى ھو جزء من اmيمان  

صبر ” ) 3:1تس1(، و“بالصبر يكون لنا رجاء” ) 4:15رو(، و“الصبر ينشئ رجاء” ) 4:5رو(بينما في  
رجاء الخ ص ” ) 8:5تس1(كما نجده في “ اCحتمال الصبور”نجد ان التشديد اAساسى ھو على “ رجائكم

يظھر ھذا ” ) 11:6عب(، و“Aنھم لم يتكلوا على خ صه.. غضب الرب” ) 22:77مز(أنظر أيًضا . ”
والمھم في . “..لنتمسك بإقرار الرجاء راسًخا ” ) 23:10عب(؛ و”اCجتھاد عينه ليقين الرجاء إلى النھاية 

  ].5[اAمر أنه C يمكن فصل عنصر بمفرده عن بقية العناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھـ ـ وھكذا فإن الرجاء المسيحى يعتمد على فعل الخ ص اmلھى الذي تم في المسيح وحيث إن ھذا الخ ص 
) أى عصر التجسد والكنيسة(، فالرجاء نفسه يكون حركة أخروية، أى أن ا¡ن )أخروى(ھو متصل بالنھاية 

  ]. 6[ھو الوقت الذي يوجد فيه الرجاء بمعنى الثقة
واCنتظار الذي ھو جزء من الرجاء يتحقق بواسطة الروح القدس الذي ھو عطية الزمان اAخير + 
فإننا بالروح من ”  5:5غ (وھذا الرجاء يعتمد على اmيمان بعمل الخ ص ). 2:15، رو 10:11إش(

صف بعدھا ، يو“بالرجاء تخلص” ) 24:8رو(، مثلما أن الوجود في الرجاء في )“اmيمان نتوقع رجاء بر
  ). وما بعدھا 26:8رو(“ الروح يعين ضعفاتنا” مباشرةً على أننا محمولون بالروح 

نان الوجود المسيحى   .و ـ وھكذا فإن الرجاء مع اmيمان يُكوِّ
وليمtكم إله الرجاء كل سرور وس م في اmيمان ” ) 13:15رو(وھذا ھو سبب الص ة الموجودة في  

فرحين في ” ، وھذا أيًضا ھو سبب وصية المؤمنين أن يكونوا “لروح القدسلتزدادوا في الرجاء بقوة ا
وواضح أن ھذا الوصف C ). 13:4تس1(“ C رجاء لھم” ، ووصف الوثنيين بأنھم )12:12رو(“ الرجاء

بل معناه أنه ليس عندھم ثقة وطيدة في ھذه ) 12:2أف(يعنى أنھم C يتصورون وجود حياة بعد الموت وأيًضا 
 .ا¡تية الحياة

، فإن اmيمان والمحبة والرجاء يشّكلون كيان المسيحى كما )6:5غ (وحيث إن اmيمان يعمل بالمحبة + 
” ) 23:13كو1(وفي . “عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم” ) 3:1تس1(يصف بولس ھذا الكيان في 

  . “أما ا¡ن فيثبت اmيمان والرجاء والمحبة
وذلك Aن الرجاء C يختص بتحقيق حلم “ ينظر”حتى بعد أن “ يثبت”ن الرجاء ز ـ الرسول بولس يقول إ

بشرى للمستقبل، بل يختص بالثقة التي إذ تتوجه إلى هللا بعيًدا عن العالم، فإنھا تنتظر عطية هللا بصبر، 
  . أعطىوحينما تنال العطية، فھى C تستريح إلى ما نالته، بل تستريح في اليقين أن هللا سيحفظ ما قد 

فإن “ النھاية”أما قبل .. “الرجاء”، فإن الوجود المسيحى ـ C يمكن أن يفھم بدون “النھاية”وحتى في + 
  : عنصر المثابرة واCنتظار الصبور يمكن التأكيد عليھما مثل

  ، “ونفتخر على رجاء مجد هللا” ) 4، 2:5رو(
ولكن الرجاء المنظور . نا بالرجاء خلصناAن” ، “من أجل الذي أخضعھا على الرجاء.. ” ) 24، 20:8رو(

  . ”.. ليس رجاء 
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  . “..إن كان لنا في ھذه الحياة فقط رجاء في المسيح.. ”) 19:15كو1(  

  . “فإننا بالروح من اmيمان نتوقع رجاء بر” ) 5:5غ (
  . “أم لستم أنتم أيًضا أمام ربنا يسوع في محبته... Aن َمن ھو رجاؤنا وفرحنا” ) 19:2تس1(

، وإن لم ينتج عن )24:8رو(رغم أن ھذا اCنتظار يمكن أن يُساء فھمه إن كنا C نشدد على كلمة خلصنا في 
  . ھذا اCنتظار ثقة وافتخار

  : ـ الرسول يوحنا 3
وكل َمن عنده ھذا الرجاء ” ) 3:3يو1(ء المتجه نحو النھاية المستقبلة في يتحدث الرسول يوحنا عن الرجا

  . ”به يظھر نفسه ) رجاء ظھور المسيح ثانية بالمجد(
ويمكن أن نستغرب لعدم استعمال ” اmيمان ” فنجده عند يوحنا ضمن معنى ” الرجاء ” أما المقصود بمعنى 

الصبر ” نا إذا عرفنا أن معنى الرجاء موجود ضمن مفھوم في سفر الرؤيا، ولكن تزول دھشت” رجاء ” كلمة 
 . في ھذا السفر” 
  : ـ مواضع أخرى في العھد الجديد 4

  : للمستقبل اAخروى بارز بوضوح” اCنتظار ” أ ـ نجد في المواضع التي بھا تأكيد يھودى قوى أن عنصر 
  ) 5:1كو(” من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات ” + 
” Aننا لھذا نتعب ونَُعيِّر Aننا قد ألقينا رجاءنا على هللا الحى .. قوى لھا موعد الحياة الحاضرة والعتيدةالت” + 
  ) 10، 8:4تي1(

  ) 13:2تي(” منتظرين الرجاء المبارك وظھور مجد هللا العظيم ومخلّصنا يسوع المسيح ” + 
  ) 7:3تي(” ية حتى إذا تبررنا بنعمته بصيرورته حسب رجاء الحياة اAبد” + 
  ) 3:1بط1(” لميراث .. َولدنا ثانية لرجاء حى .. هللا ... ” + 
  ) 13:1بط1(” فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بھا إليكم عند استع ن يسوع المسيح ” + 
دخل إلى ما الذي ھو كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة ت. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا” + 

” داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق Aجلنا صائًرا على رتبة ملكى صادق رئيس كھنة إلى اAبد 
  ) 20ـ18:6عب(

  : ب ـ في سفر اAعمال بنوع خاص يشير إلى القيامة ا¡تية
  ) 6:23أع(” على رجاء قيامة اAموات أنا أحاكم ” + 
  ) 15:24أع(“ أنه سوف تكون قيامة لtموات اAبرار واAثمةولى رجاء با] في ما ھم أيًضا ينتظرونه ” + 
لماذا بعد عندكم أمًرا C يُصدق إن ... وا¡ن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من هللا ¡بائنا” + 

  ) 6:26أع(” أقام هللا أمواتًا 
  ) 20:28أع(” من أجل رجاء إسرائيل أنا موثق بھذه السلسلة .. ”+ 
  ]. 7[بقيامة المسيح  9:15حيث يربط مزمور ). 26:2أع(” حتى جسدى أيًضا سيسكن على رجاء ” + 

المسيحى ھو نفسه بركة أخروية بسبب أن الرجاء في العھد القديم قد ” الرجاء ” ج ـ التضاد من جھة أن 
” جاء اAمم وعلى اسمه يكون ر” ) 21:12مت(تحقق في إرسالية يسوع للعالم، يظھر بأكثر وضوح في 

 . ”عليه سيكون رجاء اAمم ” ) 12:15أنظر أيًضا رو(الذي يفسر إشعياء بتحققھا في الرب يسوع 
  ]. 8[إذ يربط الرجاء الحى بقيامة يسوع المسيح من اAموات  3:1بط1د ـ وفي 

سيح الم” ) 27:1كو1: (أنظر” رجاؤنا” ھـ ـ وھذا التضاد يظھر بوضوح أقل عندما يوصف المسيح بأنه 
  ]. 9[” وربنا يسوع المسيح رجاؤنا ” ) 1:1تيمو1(، ”رجاء المجد 

  . ”وأعطانا رجاء صالًحا بالنعمة ” ) 16:2تس2(وحينما يشار إلى الرجاء الذي يعطى لنا + 
أنظر (سواء مرتبطًا بصفات أخرى، أو بمفرده، على أنه السمة المميزة للمسيحية ” الرجاء ” وحينما يقدم + 
، ”على رجاء الحياة اAبدية” ) 1:1تي(، ”من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات” ) الخ...  4:1كو
 .”.. لنتمسك بإقرار الرجاء راسًخا ... ”) 24ـ22:10عب(

  ) 23:1كو(“ غير منتقلين عن رجاء اmنجيل ... إن ثبتم ” + 
  ) 18:1أف(” لتعلموا ما ھو رجاء دعوته ... ” + 
 ) 4:4أف(” رجاء دعوتكم الواحد  كما ادعيتم في... ” + 
   ) 15:3بط1(” عن سبب الرجاء الذي فيكم ... ” + 
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، وھكذا يمكن أن نرى الثقة في عمل )ما عدا في سفر الرؤيا(و ـ ومع ذلك فإنه C توجد صور عن المستقبل   
ولدنا ثانية ” ) 3:1بط1(هللا كعنصر أساسى للتوقع المملوء بالرجاء، ويظل ثابتًا كما ھو، كما نرى مث ً في 

منتظرين الرجاء المبارك ” ) 13:2تي(، وفي ”على رجاء الحياة اAبدية ”) 2:1تي(، وفي “لرجاء حى 
  . ”وظھور مجد هللا العظيم 

وغير منتقلين عن ” ) 23:1كو(يتم التأكيد عليھا أحيانًا كما في ” اCنتظار الصبور ” ز ـ وأيًضا فإن ناحية 
لنتمسك بإقرار ” ) 23:10عب(، ”لنتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا” ) 20ـ18:6عب(، ”رجاء اmنجيل
 .”ا الرجاء راسخً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بتصرف(  الدكتور نصحى عبد الشھيد
  

 
  آخر صفحة مقالة العدد

  "عشاق هللا"للمزيد من المقاQت زوروا ركن المقاQت بموقع 
www.ushaaqallah.com  
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 رحلة حياة

 الرجاء رُجلزكريا 

  زكريا في الكتاب المقدس

ذكره "واسم زكريا أو زكرياء اسم علم أعجمي عبري يعني . وھو أبو النبي يحيى )זכריה: بالعبرية(زكريا 
  ".مذكور هللا"أو " هللا

 

 

 

 

 

و ھذا . بينما ھو يكھن فى نوبة فرقته أمام هللا أصابته القرعة أن يدخل إلى ھيكل الرب و يبخرو لكن فى يوم ما 
فدخل زكريا إلى . يدل على أن ھذه القرعة كانت من عند الرب لكى يدخل زكريا إلى الھيكل و يرى المعجزة

لھيكل ظھر له م ك الرب و بينما ھو فى ا. الھيكل و كان كل الشعب يصلون خارجا و ينتظرون زكريا الكاھن
واقفا عن يمين مذبح البخور ثم اضطرب زكريا و خاف، فقال له الم ك C تخف يا زكريا Aن طلبتك قد سمعت 

و الم ك كائن روحانى لذلك عندما يظھر Aى إنسان . و امرأتك أليصابات ستلد لك إبنا و تسميه يوحنا
 .ه الم ك C تخافيضطرب و يخاف و الم ئكة تعرف ھذا لذلك قال ل

 

 

 

 

 

 

 

 

و إعتقد الم ك أن زكريا سوف يقول أنه كان فى حلم و لن يصدق ما رآه فأراد الم ك أن يثبت له أنه ليس حلم 
و .  ھذاسوف تكون صامتا و C تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه : و أراد ان يقوى إيمانه فقال له الم ك

ج الھيكل و تعجبوا من إبطائه من الداخل، و عندما خرج لم يستطع أن يكلمھم، كان الشعب ينتظر زكريا خار
 .فكان يومئ إليھم أنه رأى رؤيا ففھموه
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فولدت أليصابات إبنا . و بعدما أنھى أيام خدمته حبلت أليصابات و قالت الرب نظر إلى لينزع عارى بين الناس
و جاء جيرانھا و أقرباؤھا و فرحوا معھا و فى اليوم الثامن جاءوا ليختتنوا الصبى و سموه بإسم أبيه زكريا، و 

كانت أمه تعرف أنه يجب أن يدعى يوحنا كما رأى زوجھا فى الرؤيا، ثم ذھبوا إلى زكريا و أعطوا له لوحا 
اسمه يوحنا، و فى الحال انفتح فمه و لسانه و تكلم و بارك هللا فوقع : ليكتب فيه اmسم الذى يريده فكتب قائ 

t زكريا من الروح القدس و قال مبارك الرب و امت. خوف على كل جيرانھم و ابتدأوا يتكلمون عن ھذا الصبى
 .إله إسرائيل Aنه افتقد شعبه و صنع فداء لشعبه

  
 اAس<م فيقصة زكرياء 

  

ه زكريا إلى محرابه، ل±عتكاف فيه، والتنسُّك، وعبادة ربّه واmفضاء اليه، في ھذا المسجد الطَّھور، بما  توجَّ
، كانوا من ... نفسه من مشاعريجيُش في حناياه من خواطر، وما تضطرب به  خاصةً وأن لزكريَّا أوCد عمٍّ

ٍة عريقٍة، ... شرار بني أسرائيل، وھم، دون غيرھم، المؤھّلون لوراثة مايخلفه زكريا من مال، ومن آثار نبوَّ
، ووليَّاً عن وليٍّ  ، ووصيّاً عن وصيٍّ ٍت خافت فدعا ربه بصو!... تجّمعت في آل يعقوب، فتوارثوھا نبيّا عن نبيِّ

  :متھدِّج، ولسان متلجج، وجنان مضطرب

  .}ربِّ Cتذُرني فرداً وأنَت خيُر الوارثين{-

  . فأوحى هللا تعالى بصوت جبريل

- } ً ُرَك بُغ ٍم اسُمه يحيى لم نجعل له من قبُل سميّا   .}يازكريّا إنّا نُبشِّ

  .وكان عمُر زكريَّا اذ ذاك فوق التِّسعين

إلى أّن زكريَّا كان يوٍم بُّشر بيحيى إبن مائِة وعشرين سنٍة وكانت امرأتُه بنَت ثمان ويذھُب عبد هللا بن عباس 
  .وتسعين سنةً 

  ... وينتصُب شعُر زكريّا، وقد اشتعل شيباً، وتAt بياضاً 

  !..فيا للبشارة تُزفُّھا إليه الم ئكة، وھو قائم يصلِّي، في المحراب

ً قال رّب أنى يكون لي ُغ ٌم وكانت امر{  .}أتي عاقراً وقد بلغُت من الكبر عتيّا

  :ويأتيه النداء، وكأنه يدعوه لمزيٍد من التأدُّب أمام أمِر هللا، والتسليم لمشيئته تعالى

  .}قال كذلك قال ربُّك ھو عليَّ ھيِّن وقد خلقتُك من قبُل ولم تُك شيّئاً {

  ...فامتt خشوعاً، وطفح يقيناً  ويھد قلب زكريّا، بعد اضطراب، ووجيف، وقد رانت عليه رھبة هللا،

ف  عجب، إذاً، أن يبّشَره هللاُ .. ألم يبشر هللا نبيّه إبراھيم من قبله بإسحق ولداً، ومن وراء إسحق يعقوب، حفيداً؟
  !...وتطيب به زوُجهُ، اليصابات اليائسةُ، نفساً ... بغ ٍم تبتسم به كھولتُه المضناةُ 
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  ...وأدرك قومه جليَّة اAمر،

  !..فھذه معجزةً أُخرى، تُضاُف إلى المعجزات الُكثُر، الّتي تّمت على أيدي أنبياء بني إسرائيل

  ..وزيادةً في اmعجاز، فقد كان زكريَّا يقرأ الزبور، ويرتِّل التوراة، ويسبِّح هللا، ويقدِّسه، بط قة لسان

  ...فكان يشير إليھم بيديه ويُومئ إليھم برأِسه، من بعيد. وحَدھا كانت محظورةً على لسانهمكالمةُ الناس 

وظل لسانُه محصوراً، Cيستطيع أن يكلِّم ... وظلَّ على ماكان عليه، يؤمُّ قومه في صلواتھم، في العشيِّ واmبكار
ه إلى ربِّه في ص ٍة، أو دعاٍء ومناجاةٍ ف  يَفُكُّ له عقاٌل إCّ عندما ... أحداً ث ثة أيَّام متتالياتٍ    ...يتوجَّ

  ...وبعد خمِس سنين من بشارة زكريَّا، ولَِد يحيى

  ...وھكذا أنعم هللا على نبيِّه زكريَّا بھذا الغ ِم النَّجيب، وحباه ھذا اAسم الذي لم يكن Aحٍد من قبله

 

 

  نحسن عالي إعداد

  آخر صفحة قصة حياة

 "عشاق هللا"بموقع للمزيد من قصص حياة 

www.ushaaqallah.com 

http://www.ushaaqallah.com/
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 شعر

  لبست ثوب الرجاء

  اAمام إسحاق الشيرازي
  

جاء والناس قد رقدوا   لبِسُت ثوب الرَّ
  َوقمُت أشكوا إلى موCي ما أجدُ  

   
  وقُـلـــُت يـا أَمـلي في كلِّ نــائــبـــــةٍ 

رِّ أعتمدُ    وَمن عليِه لكـشِف الـضُّ
   

  تـعـلمھاأشــكــو إليك أمــوراً أنـــت 
  مـا لي على حملھا صبٌر وC َجلَدُ  

   
لِّ مـبـــتــھ ً    وقــد مــَدْدُت يِدي بالــذُّ

  إليك يا خــير مــن ُمـدَّْت إليه يدُ  
  

نـَّھا يـــا ربِّ خــــــائـبـة    فـــ  تــُردَّ
 فبَْحُر جــوِدَك يروي كل مْن يَِرُد 
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  يا من إليه المشتكى

 اAمام السھيلي
 

  يا من يرى ما في الضمير ويسمع
  أنت الُمَعدُّ لكل ما يُتوقع

  
ى للشدائد كلھا   يا من يُرجَّ

  يا من إليه المشتكى والمفزع
  

  يا من خزائن ملكه في قول كن
  امنن فإن الخير عندك أجمع

  
  فقري إليك وسيلةما لي سوى 

 فباCفتقار إليك فقري أدفع
  

  ما لي سوى قرعي لبابك حيلة
  فلئن ُرددُت فأي باب أقرع

  
  ومن الذي أدعو وأھتف باسمه
  إن كان فضلك عن فقيرك يُمنع

  
  حاشا لجودك أن تقنط عاصيا

 الفضل أجزل والمواھب أوسع 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "عشاق هللا"لمزيد من القصائد واDشعار بموقع 
www.ushaaqallah.com  
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 صديق الرجاء

 

  .ك ھما به مرض عضال. في أحد المستشفيات كان ھناك مريضان في غرفة واحدة

ولحسن حظه فقد كان سريره . أحدھما كان مسموحاً له بالجلوس في سريره لمدة ساعة يوميا بعد العصر
  .أما ا¡خر فكان عليه أن يبقى مستلقياً على ظھره طوال الوقت.الوحيدة في الغرفةبجانب النافذة 

كان المريضان يقضيان وقتھما في الك م، دون أن يرى أحدھما ا¡خر، Aن ك ً منھما كان مستلقياً على 
  .ظھره ناظراً إلى السقف

  تحدثا عن أھليھما، وعن بيتيھما، وعن حياتھما، وعن كل شيء

كان اAول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب، وينظر في النافذة، ويصف  يوم بعد العصر،وفي كل 
وكان ا¡خر ينتظرھذه الساعة كما ينتظرھا اAول، Aنھا تجعل حياته مفعمة . لصاحبه العالم الخارجي

  :بالحيوية وھو يستمع لوصف صاحبه للحياة في الخارج

  واAوCد صنعوا زوارق من مواد مختلفة وأخذوا. ح فيھا البطففي الحديقة كان ھناك بحيرة كبيرة يسب

ر المراكب الصغيرة للناس يبحرون بھا في البحيرة. يلعبون فيھا داخل الماء  .وھناك رجل يؤجِّ

  .والنساء قد أدخلت كل منھن ذراعھا في ذراع زوجھا، والجميع يتمشى حول حافة البحيرة

ومنظر السماء كان بديعاً . و بجانب الزھور ذات اAلوان الجذابةوھناك آخرون جلسوا في ظ ل اAشجار أ
  . فيما يقوم اAول بعملية الوصف ھذه ينصت ا¡خر في ذھول لھذا الوصف الدقيق الرائع يسر الناظرين

  .ثم يغمض عينيه ويبدأ في تصور ذلك المنظر البديع للحياة خارج المستشفى

ورغم أنه لم يسمع عزف الفرقة الموسيقية إC أنه كان يراھا بعيني  .وفي أحد اAيام وصف له عرضاً عسكرياً 
 .عقله من خ ل وصف صاحبه لھا

وفي أحد اAيام جاءت الممرضة صباحاً لخدمتھما كعادتھا . ومرت اAيام واAسابيع وكل منھما سعيد بصاحبه
!!!!!  

علم ا¡خر بوفاته إC من خ ل حديث ولم ي. فوجدت المريض الذي بجانب النافذة قد قضى نحبه خ ل الليل 
  .الممرضة عبر الھاتف وھي تطلب المساعدة mخراجه من الغرفة

 .فحزن على صاحبه أشد الحزن

ولما لم يكن ھناك مانع فقد . وعندما وجد الفرصة مناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة
  .أجابت طلبه

  المزيد في الصفحة التاليةالمزيد في الصفحة التالية
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ولكنه قرر أن . ولما حانت ساعة بعد العصر وتذكر الحديث الشيق الذي كان يتحفه به صاحبه انتحب لفقده  

وتحامل على نفسه وھو يتألم، ورفع رأسه رويداً رويداً . يحاول الجلوس ليعوض ما فاته في ھذه الساعة
وھنا . شديد تجاه النافذة لينظر العالم الخارجي مستعيناً بذراعيه،ثم اتكأ على أحد مرفقيه وأدار وجھه ببطء 

  !!!!!!!كانت المفاجأة

نادى الممرضة وسألھا .لم ير أمامه إC جداراً أصم من جدران المستشفى، فقد كانت النافذة على ساحة داخلية
ى نافذة فالغرفة ليس فيھا سو!! إن كانت ھذه ھي النافذة التي كان صاحبه ينظر من خ لھا، فأجابت إنھا ھي

  .واحدة

كان تعجب .ثم سألته عن سبب تعجبه، فقص عليھا ما كان يرى صاحبه عبر النافذة وما كان يصفه له
  !!!!!الممرضة أكبر 

ولكن المتوفى كان أعمى، ولم يكن يرى حتى ھذا الجدار اAصم، ولعله أراد أن يجعل حياتك : إذ قالت له
  .سعيدة حتى C تُصاب باليأس فتتمنى الموت

  لست تسعد إذا جعلت ا¡خرين سعداء؟أ

  .إذا جعلت الناس سعداء فستتضاعف سعادتك، ولكن إذا وزعت اAسى عليھم فسيزداد حزنك

إن الناس في الغالب ينسون ما تقول، وفي الغالب ينسون ما تفعل، ولكنھم لن ينسوا أبداً الشعور الذي أصابھم 
 ؟.ذلك فھل ستجعلھم يشعرون بالسعادة أم غير. من قِبلك

 خاتمة الصفدي

  
  ""عشاق هللاعشاق هللا""للمزيد من قصص حياة بموقع للمزيد من قصص حياة بموقع 

wwwwww..uusshhaaaaqqaallllaahh..ccoomm  
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 نفحات صوفية

  

  فصل منزلة الرجاء
Aمام ابن القيم الجوزيةا  

 

 

 

 

 

قبل موته  - سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : وفي صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال 
C يموتن أحدكم إC وھو يحسن الظن بربه ، وفي الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز :  -بث ث 
  . أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء : وجل 

  . ويطيب لھا السير . وھو هللا والدار ا¡خرة . وب إلى ب د المحبوب حاد يحدو القل" الرجاء " 

  . واCرتياح لمطالعة كرمه سبحانه . ھو اCستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى : وقيل 

  . ھو الثقة بجود الرب تعالى : وقيل ]  37: ص[ 

الرجاء " و . حبه طريق الجد واCجتھاد وC يسلك بصا. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل 
  . يكون مع بذل الجھد وحسن التوكل " 

  . فاAول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرھا ويأخذ زرعھا 

  . ويرجو طلوع الزرع . والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحھا ويبذرھا 

 .ولھذا أجمع العارفون على أن الرجاء C يصح إC مع العمل 

 .ع مة صحة الرجاء حسن الطاعة : الكرماني  قال شاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المزيد في الصفحة التالية
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نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله ، يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه : وللسالك نظران 
  . ونظر يفتح عليه باب الرجاء . وبره 

  . ھو النظر إلى سعة رحمة هللا  :ولھذا قيل في حد الرجاء 
وإذا نقص . الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه : وقال أبو علي الروذباري 

  . وإذا ذھبا صار الطائر في حد الموت . أحدھما وقع فيه النقص 
أن يكون إذا أحاط به اmحسان ألھم : ما ع مة الرجاء في العبد ؟ فقال : وسئل أحمد بن عاصم ]  38: ص[ 

  . الشكر ، راجيا لتمام النعمة من هللا عليه في الدنيا وا¡خرة ، وتمام عفوه عنه في ا¡خرة 
  . التائب مغفرة ربه وعفوه ؟ أو رجاء المسيء . رجاء المحسن ثواب إحسانه : واختلفوا ، أي الرجائين أكمل 

وطائفة رجحت رجاء المذنب ؛ Aن رجاءه مجرد . لقوة أسباب الرجاء معه . فطائفة رجحت رجاء المحسن 
  . عن علة رؤية العمل ، مقرون بذلة رؤية الذنب 

عمال يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع اAعمال ؛ Aني أجدني أعتمد في اA: قال يحيى بن معاذ 
وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك ، . على اmخ ص ، وكيف أصفيھا وأحرزھا ؟ وأنا با¡فات معروف 

  . وكيف C تغفرھا وأنت بالجود موصوف ؟ 

وأحب الساعات إلي . وأعذب الك م على لساني ثناؤك . إلھي ، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك : وقال أيضا 
  . ساعة يكون فيھا لقاؤك 

  " : المنازل " قال صاحب 

الرجاء أضعف منازل المريدين ؛ Aنه معارضة من وجه ، واعتراض من وجه ، وھو وقوع في الرعونة في 
وتلك الفائدة ھي كونه يرد حرارة الخوف ، حتى . وفائدة واحدة نطق بھا التنزيل والسنة . مذھب ھذه الطائفة 

  . C يفضي بصاحبه إلى اليأس 

الرجاء أضعف منازل المريدين ، فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل ، كمنزلة : قوله  أما]  39: ص[  
المعرفة والمحبة ، واmخ ص ، والصدق والتوكل ، C أن مراده ضعف حال ھذه المنزلة في نفسھا ، وأنھا 

  . منزلة ناقصة 

  . Aنه معارضة من وجه ، واعتراض من وجه : وأما قوله 

وقد يكون مراده تعالى من عبده استيفاء . مراد العبد من ربه ، من اmحسان والثواب واmفضال فtنه تعلق ب
فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في . لما له في ذلك من الحكمة . حقه ، ومعاملته بحكم عدله له 

وذلك ينافي حكم استس مه . وكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه . نوع معارضة 
فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته ، ووقوف مع . وانقياده ، وانطراحه بين يدي ربه ، مستسلما لما يحكم به فيه 

ولو . والمحب الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه . وذلك يعارض مراد سيده منه . مراده من سيده 
  . كان فيه تعذيبه 

حيث لم يحصل له . فھو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترض : وأما وجه اCعتراض 
. حيث فاته غير ذلك المرجو ؛ Aن كل أحد يرجو فضل هللا . وإن ظفر به اعترض . مرجوه ، ولم يظفر به 

 . ويحدث نفسه به 

 آ خر صفحة نفحات صوفية

"عشاق هللا" للمزيد من الكتابات الصوفية زورا صفحة نفحات صوفية بموقع  
www.ushaaqallah.com 
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ِني َوأَْنقِْذِني ُكْن 3. أَِمْل إِلَيَّ أُْذنََك َوَخلِّْصنِي. بَِعْدِلَك نَجِّ

ِني ِمْن يَِد 4. أََمْرَت بَِخ َِصي Aَنََّك َصْخَرتِي َوِحْصِني يَا إِلِھي، نَجِّ
، ُمتََّكلِي ُمْنُذ ِصبَايَ  بَّ َعلَْيَك A .6َنََّك أَْنَت َرَجائِي يَا َسيِِّدي الرَّ

ا . ِصْرُت َكآيٍَة لَِكثِيِرينَ 7. بَِك تَْسبِيِحي َدائًِما أَمَّ
  .يَْمَتلُِئ فَِمي ِمْن تَْسبِيِحَك، اْليَْوَم ُكلَّهُ ِمْن َمْجِدكَ 

، َوالَِّذيَن  Aَنَّ أَْعَداِئي تَقَاَولُوا َعلَيَّ
يَا 12. »اْلَحقُوهُ َوأَْمِسُكوهُ Aَنَّهُ Cَ ُمْنقَِذ لَهُ 

لِيَْلَبِس اْلَعاَر َواْلَخَجَل . لِيَْخَز َوَيْفَن ُمَخاِصُمو نَْفِسي
ا أَنَا فَأَْرُجو َدائًِما، َوأَِزيُد َعلَى ُكلِّ تَْسبِيِحكَ  ُث بَِعْدلَِك، ا15. أَمَّ ْليَْوَم فَِمي يَُحدِّ

بِّ  يِِّد الرَّ َك َوْحَدكَ . آتِي بَِجبَُروِت السَّ   .أَْذُكُر بِرَّ

ْيُخوَخِة  ْيبِيَا َهللاُ Cَ َوأَْيًضا إِلَى الشَّ َوالشَّ
َك إِلَى اْلَعْليَاِء يَا َهللاُ، الَِّذي  َوبِرُّ

يَرةً َوَرِديَئةً، َتُعوُد فَتُْحيِينَا، َوِمْن 
فَأَنَا أَْيًضا أَْحَمُدَك بَِربَاٍب، َحقََّك 22

. ِھُج َشفَتَاَي إِْذ أَُرنُِّم لََك، َونَْفِسي الَّتِي فََدْيتَھَا
ا   .Aَنَّهُ قَْد َخِزَي، Aَنَّهُ قَْد َخِجَل اْلُمْلتَِمُسوَن لِي َشًرّ

  
  71مزمور 

ْھرِ  ِني َوأَْنقِْذِني2. بَِك يَا َربُّ اْحتََمْيُت، فَ َ أَْخَزى إِلَى الدَّ بَِعْدِلَك نَجِّ
أََمْرَت بَِخ َِصي Aَنََّك َصْخَرتِي َوِحْصِني. أَْدُخلُهُ َدائًِما

يِر، ِمْن َكفِّ فَاِعِل الشَّرِّ َوالظَّالِمِ  رِّ ، ُمتََّكلِي ُمْنُذ ِصبَايَ 5. الشِّ بَّ Aَنََّك أَْنَت َرَجائِي يَا َسيِِّدي الرَّ
ي بَِك تَْسبِيِحي َدائًِما. ِمَن اْلبَْطِن، َوأَْنَت ُمْخِرِجي ِمْن أَْحَشاِء أُمِّ

يَْمَتلُِئ فَِمي ِمْن تَْسبِيِحَك، اْليَْوَم ُكلَّهُ ِمْن َمْجِدكَ 8

يْ  ِتي. ُخوَخةِ Cَ تَْرفُْضنِي فِي َزَمِن الشَّ ، َوالَِّذيَن C .10َ تَْتُرْكِني ِعْنَد فَنَاِء قُوَّ Aَنَّ أَْعَداِئي تَقَاَولُوا َعلَيَّ
اْلَحقُوهُ َوأَْمِسُكوهُ Aَنَّهُ Cَ ُمْنقَِذ لَهُ . إِنَّ هللاَ قَْد تََرَكهُ «: قَائِلِينَ 11. يَْرُصُدوَن نَْفِسي تَآَمُروا َمًعا

لِيَْخَز َوَيْفَن ُمَخاِصُمو نَْفِسي13. يَا إِلِھي، إِلَى َمُعونَتِي أَْسِرعْ 
ا أَنَا فَأَْرُجو َدائًِما، َوأَِزيُد َعلَى ُكلِّ تَْسبِيِحكَ 14 أَمَّ

بِّ 16. ُكلَّهُ بَِخ َِصَك، Aَنِّي Cَ أَْعِرُف لَھَا أَْعَداًدا يِِّد الرَّ آتِي بَِجبَُروِت السَّ

، قَْد َعلَّْمتَنِي ُمْنُذ ِصبَاَي، َوإِلَى ا¡َن أُْخبُِر بَِعَجائِِبكَ  ْيُخوَخِة 18. اَلَّلھُمَّ َوأَْيًضا إِلَى الشَّ
ِتَك ُكلَّ آتٍ  َك إِلَى اْلَعْليَاِء يَا َهللاُ، الَِّذي 19. تَْتُرْكِني، َحتَّى أُْخِبَر بِِذَراِعَك اْلِجيَل اْلُمْقبَِل، َوبِقُوَّ َوبِرُّ

يَرةً َوَرِديَئةً، َتُعوُد فَتُْحيِينَا، َوِمْن أَْنَت الَِّذي أََرْيتَنَا ِضيقَاٍت َكِث 20يَا َهللاُ، َمْن ِمْثلَُك؟ 
ينِي21. أَْعَماِق اAَْرِض َتُعوُد فَتُْصِعُدنَا 22. تَِزيُد َعَظَمتِي َوتَْرجُع فَتَُعزِّ

وَس إِْسَرائِيلَ  ِھُج َشفَتَاَي إِْذ أَُرنُِّم لََك، َونَْفِسي الَّتِي فََدْيتَھَاتَْبتَ 23. أَُرنُِّم لََك بِاْلُعوِد َيا قُدُّ
كَ  ا. َولَِسانِي أَْيًضا اْليَْوَم ُكلَّهُ يَْلھَُج بِبِرِّ Aَنَّهُ قَْد َخِزَي، Aَنَّهُ قَْد َخِجَل اْلُمْلتَِمُسوَن لِي َشًرّ
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بَِك يَا َربُّ اْحتََمْيُت، فَ َ أَْخَزى إِلَى الدَّْھرِ 1
أَْدُخلُهُ َدائًِمالِي َصْخَرةَ َمْلَجأٍ 

يِر، ِمْن َكفِّ فَاِعِل الشَّرِّ َوالظَّالِمِ  رِّ الشِّ
ياْستَنَْدُت  ِمَن اْلبَْطِن، َوأَْنَت ُمْخِرِجي ِمْن أَْحَشاِء أُمِّ

8. أَْنَت فََمْلَجإِي اْلقَِويُّ 

Cَ تَْرفُْضنِي فِي َزَمِن الشَّيْ 9
يَْرُصُدوَن نَْفِسي تَآَمُروا َمًعا

يَا إِلِھي، إِلَى َمُعونَتِي أَْسِرعْ . ْبُعْد َعنِّيَهللاُ، Cَ َت 
ا 14. اْلُمْلتَِمُسوَن لِي َشًرّ

ُكلَّهُ بَِخ َِصَك، Aَنِّي Cَ أَْعِرُف لَھَا أَْعَداًدا

، قَْد َعلَّْمتَنِي ُمْنُذ ِصبَاَي، َوإِلَى ا¡َن أُْخبُِر بَِعَجائِِبكَ 17 اَلَّلھُمَّ
ِتَك ُكلَّ آتٍ  تَْتُرْكِني، َحتَّى أُْخِبَر بِِذَراِعَك اْلِجيَل اْلُمْقبَِل، َوبِقُوَّ

يَا َهللاُ، َمْن ِمْثلَُك؟ . َصنَْعَت اْلَعَظائِمَ 
أَْعَماِق اAَْرِض َتُعوُد فَتُْصِعُدنَا

وَس إِْسَرائِيلَ . يَا إِلِھي أَُرنُِّم لََك بِاْلُعوِد َيا قُدُّ
كَ 24 َولَِسانِي أَْيًضا اْليَْوَم ُكلَّهُ يَْلھَُج بِبِرِّ
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