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  دراسة الخلوة الشخصية

  التسبيحصالة 

  الثالثةعشرةالحلقة 

  )الھتاف �  ..التمجيد  ..صة التسبيح  ..السجود ( 
  

  المقدمة )1(

  

اْعَلُموا َأن . اْدُخُلوا ِإَلى َحْضَرِتِه ِبَتَرنمٍ . اْعُبُدوا الرب ِبَفَرحٍ . ِاْهِتِفي ِللرب َيا ُكل اَألْرضِ «
اْدُخُلوا َأْبَواَبُه ِبَحْمٍد، ِدَياَرُه . ُهَو َصَنَعَنا، َوَلُه َنْحُن، َشْعُبُه َوَغَنُم َمْرَعاهُ . َو اهللاُ الرب هُ 
ِإَلى اَألَبِد َرْحَمُتُه، َوإَِلى َدْوٍر َفَدْوٍر . اْحَمُدوُه، َباِرُكوا اْسَمُه، َألن الرب َصاِلحٌ . ِبالتْسِبيحِ 

  )100مز (. »َأَماَنُتهُ 
بحمـــد و وأن نـــدخل إلـــى حضـــرته بتـــرنم،  ،هـــذا دعانـــا كاتـــب المزمـــور أن نهتـــف للـــرب بفـــرحب* 

  .نبارك اسمهلوتسبيح 
   »َهلُم َنْسُجُد َوَنْرَكُع َوَنْجُثو َأَماَم الرب َخاِلِقَنا« )6: 95مزمور (
  .»وا َوَغنوااْهِتُفوا َوَرنمُ . ِاْهِتِفي ِللرب َيا ُكل اَألْرضِ « )4: 98مزمور (
األمـر   و يريـدنا أن نـتعلمالكلمات عبـر الكتـاب كلـه،  فهـ مثل هذهنستطيع أن نسمع صدى  *

 .تسبيح الرب وتمجيده :العظيم

يفوق عدد المرات التي ُدعينا فيها للصالة  ن نسبح اهللاأإن عدد المرات التي فيها ُكِتَب * 
هذا باإلضافة  .بتسبيح الربفيها المرنمون  ىمزمور تغن  38الكتاب أكثر من في و  .بوجه عام

 .إلى أن معظم المزامير تحوي داخلها آيات للتسـبيح في مقدمتها أو ختامها أو بين سـطورها

 الكنيسة ا�نجيلية بقصر الدوبارة
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نسجد له،  ونهتف السمه، كما يليق و نسبح اهللا ف ،وهذا ما نحتاج أن نتعلمه في هذه األيام* 
، ِبُنوِر َوْجِهَك َيْسُلُكونَ . ِفيَن اْلُهَتافَ ُطوَبى ِللشْعِب اْلَعارِ « :وكما قال الكتاب .به مز ( »َيا َرب

89 :15(.  

 

  معنى التسبيح) 2( 

  

  :نيمعني لهافي أصلها العبري  »تسبيح«كلمة    

  ).ماهاله(وتنطق بما يشبه  المديح: األول   

  ).شباح(وجاءت لتنطق هكذا  التمجيد: الثاني   

حجمـــه و  ر وزنـــهتقــد  ..ر هــذا الشـــخصأي أنــك تقـــد ، »ةتقـــدير قيمـــ«: تعنـــي اليونـــاني فــيو    
وأنـــت فقـــط تعطـــي  ،ولكنهـــا تعنـــي أنـــه ممجـــد فـــي ذاتـــه) نفـــس فكـــرة التمجيـــد(وهـــي . واســـتحقاقه

  . ألنه هو فعًال هكذا رهتقد  ..لصاحبه التقدير
  

  :عن تسبيح الرب نقولو  

وذلــك  ،كمالــهواعتــراف الفــم بروعــة الــرب و  ،هــو ســجود القلــب أمــام بهــاء الــرب وجاللــه -1
  .بالمديح والتمجيد والهتاف لشخصه العظيم

 ،)15: 13عــب (» َفْلُنَقـدْم بِـِه ِفـي ُكــل ِحـيٍن ِللـِه َذِبيَحــَة التْسـِبيِح، َأْي َثَمـَر ِشــَفاٍه ُمْعَتِرَفـٍة ِباْسـِمهِ «
ــة اهللاذبيحـــة التســـبف بكــــل مـــا فيـــه مـــن مجـــد وســـمو، كنتيجــــة  ...يح هـــي اعتـــراف شـــفاهنا بحقيقـ
  .دراكنا لهذا الحق في قلوبناإل

ــة أي تقدمـــة  وهنـــا ينبغـــي أن نالحـــظ أن الكتـــاب أعطـــى للتســـبيح صـــفة هامـــة وهـــي أنهـــا ذبيحـ
لكنـه الوقـت الـذي  ئًا،فالتسبيح ليس الفترة التي فيها نطلب أو نأخـذ مـن الـرب شـي ،نقدمها للرب

  .حقه ومكانتهب ترفنعو  ،نقدم للرب فيه مجد اسمه
َهاُتوا َتْقِدَمًة . َقدُموا ِللرب َمْجَد اْسِمهِ . َقدُموا ِللرب َيا َقَباِئَل الشُعوِب، َقدُموا ِللرب َمْجدًا َوُقوةً «

  .)9 -7:96مز(» اْرَتِعِدي ُقداَمُه َيا ُكل اَألْرضِ . اْسُجُدوا ِللرب ِفي ِزيَنٍة ُمَقدَسةٍ . َواْدُخُلوا ِدَياَرهُ 
ـلَوَرَأُوا ا َبْيـِت لْ ِإَلـى ا اَأتَـوْ وَ « :زيارة المجوس للطفل يسـوع مشهد بوضوح في وهذا مانراه بِ ص َمـعَ  ي 
ــهِ  وا َوَســَجُدوا َلــهُ  ،َمــْرَيَم ُأم ُموا َلــُه َهــَداَيا ،َفَخــرَفَتُحــوا ُكُنــوَزُهْم َوَقــد 2مــت ( »اً رّ َذَهبــًا َوُلَبانــًا َوُمــ: ثُــم :
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 مــا يسـتحقه مــن مجــد) مــن قلوبنـا(نقــدم مــن كنوزنـا  نســجد عنـد قدميــه،و الــرب نخـر أمـام  .)11
  .وكرامة وتسبيح

  
ليس مجرد  إنه. ، فيه نمجد اهللا ونعلي اسمهالكتاب كما يوضحه عمل إراديالتسبيح و  -2

َقدُموا ِللرب «): 2: 29مزمور ( قولفي ،تجري من حولنا معينةرد فعل عاطفي تجاه أحداث 
  . »اْسُجُدوا ِللرب ِفي ِزيَنٍة ُمَقدَسةٍ . اْسِمهِ َمْجَد 

 ألن ،مــن المشــاعر والعواطــف فقــط اً نتبــين أن التســبيح ال يمكــن أن يكــون نابعــ ،مــن هــذه اآليــة
أي أن التسـبيح  »سـوف أسـبح اهللا«آيـة بهـا تعبيـر  30وهناك أكثر مـن  .األمر اآلية تبدأ بفعل

هـو التـي ال تتغيـر فهـو  مرتبط بشخص اهللا وصفاتهتسبيح وألن ال .أن أفعلهعمل إرادي أختار 
ه قالـوهـذا مـا  .لـذلك أسـتطيع أن أسـبحه كـل الوقـت وفـي كـل الظـروف ،واليـوم وٕالـى األبـد اً أمسـ

 مــورمز (وفــي ، »ُأَبــاِرُك الــرب ِفــي ُكــل ِحــيٍن، َداِئمــًا َتْســِبيُحُه ِفــي َفِمــي« )1:34مــز ( المــرنم فــي
33:104 (» ي ِللرِفي َحَياِتيُأَغن ُم ِإلَلِهي َما ُدْمُت َمْوُجوداً . بُأَرن«.   

  
كما هو  ،هو أننا في التسبيح نمجد اهللا لذاته وصفاته الفرق بين التسبيح والشكر وعن - 3

هو أما الشكر ف .»ِإَلى اَألَبِد َرْحَمُتُه، َوإَِلى َدْوٍر َفَدْوٍر َأَماَنُتهُ . َألن الرب َصاِلحٌ «مكتوب 
 فنقوله لشخص اهللا والشكر ألعماله التسبيح موج ف ،االعتراف بفضل اهللا لعطاياه ونعمه علينا

، َوَال َتْنَسْي ُكل َحَسَناِتهِ « بِذي َيْغِفُر َجِميَع ُذُنوِبكِ . َباِرِكي َيا َنْفِسي الرال . ِذي َيْشِفي ُكلال
الِذي ُيْشِبُع ِباْلَخْيِر . الِذي ُيَكلُلِك ِبالرْحَمِة َوالرْأَفةِ . ِة َحَياَتكِ الِذي َيْفِدي ِمَن اْلُحْفرَ . َأْمَراِضكِ 

   ).5-2: 103مز ( »ُعْمَرِك، َفَيَتَجدُد ِمْثَل النْسِر َشَباُبكِ 
 

أمـــا  ،مــةالتســـبيح صــالة قــد تكـــون مرن أن ) الفــرق بـــين التســبيح والتــرنيم(  :ملحوظــة �
بحسـب  اً أو توبـة أو تضـرع اً أو شـكر  اً قدم بها صلواتنا التـي قـد تكـون تسـبيحالترنيم فهو وسيلة ن

 .محتوى الترنيمة نفسها

  
  

   والى اللقاء في الحلقة القادمة

 


