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  دراسة الخلوة الشخصية

  التسبيحصالة 

 الرابعة عشرةالحلقة 

  

  صالة التسبيح مضمون)3(
  

   » َألن ،وِح َواْلَحق وَن َيْسُجُدوَن ِلآلِب ِبالراِجُدوَن اْلَحِقيِقيَوَلِكْن َتْأِتي َساَعٌة َوِهَي اآلَن ِحيَن الس
وِح َواْلَحق َيْنَبِغي َأْن . َاللُه ُروحٌ . اآلَب َطاِلٌب ِمْثَل َهؤَُالِء الساِجِديَن َلهُ  ِذيَن َيْسُجُدوَن َلُه َفِبالرَوال

  .)24، 23: 4يو (» َيْسُجُدوا
  
يجـب أن لهـذا  .إن السجود والعبادة هما حالة ناتجة من معرفتـي ورؤيتـي لشـخص اهللا •

مـات الفـم، واهللا مجـرد كلبولـيس  ،نسجد له بالحق بقلوب صادقةف ،تمتلئ عيوننا من مجد الرب
وعلينـا أن نالحـظ هنـا أننــا فـي مـرات عديـدة لـم نقـدم هـذا الســجود  .السـاجدينطالـب مثـل هـؤالء 

 .القلب سجودبل قدمنا مجرد كلمات الشفتين وليس  ،للرب

  ):8، 5: 34،  19، 18: 33خروج (انظر 
ــه عـــن صـــفاته مجـــده عنـــدما أراد اهللا أن يعلـــن  ووفائـــه  جـــوده ورأفتـــه ورحمتـــهو لموســـى أعلـــن لـ

  . إلى األرض وسجد للرب حسانه، وكانت النتيجة أن موسى أسرع وخر إ و 
  :وهم بعادأيأخذ ثالثة التسبيح 

  المديح وتمجيد اهللا •
 السجود والتعبد أي تقديم الحب والمشاعر  •
  الهتاف •
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  : إعالن اهللا عن نفسه في ىويمكننا أن نر  �
   )6، 1: 19مز ،  20، 19: 1رو (    الخليقة  .1
  نسانضمير اإل .2
  )2، 1: 1عب ( الجديدو القديم  ينالعهدفي كلمة اهللا  .3
  )18:3كو 2(تعامالت اهللا معنا كأفراد وككنيسة   .4

  
  لكن الذي يعلن لنا عن مجد اهللا هو الروح القدس * 

     :عن الروح القدس مسيحيقول ال
ـا ِلــي َوُيْخِبـُرُكمْ « - ـُه َيْأُخــُذ ِممـُدِني َألن َمــا ِلـ. َذاَك ُيَمج ـُه َيْأُخــُذ . آلِب ُهــَو ِلـيُكـلِلَهـَذا ُقْلــُت ِإن

  )15، 14: 16يو ( .»ِمما ِلي َوُيْخِبُرُكمْ 
- » ــز ــــا اْلُمَعــ َشــــْيٍء، َوَأم ُمُكــــْم ُكــــلــُلُه اآلُب ِباْســــِمي، َفُهــــَو ُيَعل ــُدُس الــــِذي َسُيْرِســ وُح اْلُقــ ي الــــر

ُرُكْم ِبُكل َما ُقْلُتُه َلُكمْ  26: 14يو (. »َوُيَذك(  
نـرى الـرب الصـالح،  ونحـنهذا ما يفعله الـروح، إذ يعلـن لنفوسـنا عـن مجـد الـرب، فتفـرح قلوبنـا 

بــدون الــروح ال يمكننــا و . نســجد بــالروح والحــقف ،الــذي إلــى األبــد رحمتــه وٕالــى دور فــدور أمانتــه
  .أن نسجد بالحق

عيوننا لنرى مجـد اهللا فتنفتح  ،نحتاج أن نخضع لروح اهللا ونسمح له أن يقودنا إلى محضر اهللا
  .وتترنم شفاهنا بالحمد والتسبيح السمه العظيم ،وبهاءه، فتنسكب نفوسنا في حضرته
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  التسبيح ونتائجه أهمية) 4(
   

، َألن التَرنَم ِإلَلِهَنا َصاِلحٌ « )1: 147مز ( بُحوا الرَسب . ُه ُمِلذْسِبيُح َالِئقٌ . َألنالت«   
 .ن التســبيح ملــذ والئــقأل  ،عظــيم ورائــع يءللــرب شــ ترنيمنــا وتســبيحناأن هــذه اآليــة تعنــي 

   )3: 135 مز(أيضًا  انظر
  
 »َلَك َيْنَبِغي التْسِبيُح َيا اهللاُ « :أي يليق بإلهنا أن نسبحه ألنه هو مستحق:  التسبيح الئق - 1
  )1: 65مز (
ُث َواْلَعَذاَرى، َأْيضًا الشُيوُخ َمـَع اَألْحَدا« :)13، 12: 148مز (وهذا ما يقوله المرنم أيضًا في  

، ألَنُه َقْد َتَعاَلى اْسُمُه َوْحـَدهُ  بُحوا اْسَم الرـَماَواِت . اْلِفْتَياِن، ِلُيَسبمـز ( ،»َمْجـُدُه َفـْوَق اَألْرِض َوالس
َسـبُحوُه . َسـبُحوُه َعَلـى ُقواتِـهِ . تِـهِ َسبُحوُه ِفـي َفَلـِك ُقو . َسبُحوا اَهللا ِفي ُقْدِسهِ ! َهلُلوَيا«) 2، 1: 150

  . »َحَسَب َكْثَرِة َعَظَمِتهِ 
ــَك اْلَكَراَمــَة وَ اَأْنــَت ُمْســَتِحق َأيَهــا الــرب َأْن َتْأُخــَذ اْلَمْجــَد وَ « ):11: 4ســفر الرؤيــا (وفــي  ْلُقــْدَرَة، َألن

  . »َكاِئَنٌة َوُخِلَقتْ  َأْنَت َخَلْقَت ُكل اَألْشَياِء، َوِهَي ِبِإَراَدِتكَ 
قَـاِئِليَن «، فلنهتـف ده وال تسـجد بقلبـك وتسـبحه بشـفتيكال يمكنك أن تقـف أمـام اهللا فـي مجـ ،نعم

ــْدَرَة وَ : ِبَصــْوٍت َعِظــيمٍ  ْلَكَراَمـــَة اْلقُــوَة وَ اْلِحْكَمــَة وَ اْلِغَنــى وَ اُمْســَتِحق ُهــَو اْلَحَمــُل اْلَمـــْذُبوُح َأْن َيْأُخــَذ اْلُق
   )12: 5رؤ (» ْلَبَرَكةَ اْجَد وَ ْلمَ اوَ 

َفاْلِحَجـاَرُة  ،ِإْن َسـَكَت َهـؤَُالءِ « ألنـه ،»اْدُخلُـوا َأْبَواَبـُه ِبَحْمـٍد، ِدَيـاَرُه ِبالتْسـِبيحِ « :هكذا يعلمنا الكتاب
  . )40: 19لو ( »!َتْصُرخُ 

  
   )1: 147 مز( التسبيح ُملذ - 2

ُأَرنـُم ِإلَلِهـي َمـا ُدْمـُت . ي ِللـرب ِفـي َحَيـاِتيُأَغن « :)34، 33: 104مز (هذا ما يقوله المرنم في 
 بَلـُه َنِشــيِدي َوَأَنــا َأْفـَرُح ِبــالر ــوا َلـهُ « :)2 :105مــز ( وكــذلك فـي .»َمْوُجـودًا، َفَيَلــذُمــوا َلــهُ . َغنَرن .

  . »َأْنِشُدوا ِبُكل َعَجاِئِبهِ 
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 أيضـًا، عنـدما .ناتـهأبتـه وحنانـه وطـول مح ىونحن نسبح الرب نستمتع به ونتلـذذ بشخصـه بغنـ
    )23: 16يو (نسبحه نراه بوضوح فتفرح قلوبنا وال ينزع أحد فرحنا منا 

  
، ِبُنــوِر َوْجِهــَك . ُطــوَبى ِللشــْعِب اْلَعــاِرِفيَن اْلُهَتــافَ «) 16، 15: 89مــز (يقــول المــرنم فــي  َيــا َرب

  .»َم ُكلُه، َوِبَعْدِلَك َيْرَتِفُعونَ ِباْسِمَك َيْبَتِهُجوَن اْلَيوْ . َيْسُلُكونَ 
ن و ن الهـاتفو فهـؤالء المسـبح ،مرتفـعالفـرح الصـوت والهتـاف هـو . أي يالسعادة العارفين الهتـاف

َسَيْمَسـُح اُهللا ُكـل َدْمَعـٍة ِمـْن «وأخيـرًا . اليـوم كلـه هوسطهم ويبتهجـون بـ ههللا يسيرون بنور حضور 
وُن ِفــي َمــا َبْعــُد، َوَال َيُكــوُن ُحــْزٌن َوَال ُصــَراٌخ َوَال َوَجــٌع ِفــي َمــا َبْعــُد، َألن ْلَمــْوُت َال َيُكــاُعُيــوِنِهْم، وَ 

  .)4: 21رؤ ( »اُألُموَر اُألوَلى َقْد َمَضتْ 
  

   )34: 104مز ( »َيَلذ َلُه َنِشيِدي« :اهللا التسبيح يسر قلب - 3
لكـن الكتـاب يـذكر  ،هيصعب شرح هذه الحقيقة فنحن نفهـم كيـف ولمـاذا نفـرح بـه ونحـن نسـبح 

 .)3: 22مـز ( ،الجـالس بـين تسـبيحات شـعبهفهـو  ،ويلـذ لـه تسـبيحنا بنا يسرأن اهللا  لنا أيضًا 
وعـن إعطائـه مكانتـه الحقيقـة  ،ربما ألن التسبيح بالروح والحق تعبير صادق عـن محبتنـا للـرب

 :يقـــوليا صـــفنالنبـــي  دعونـــا نســـمع ،هوشـــعب ة الـــربكجماعـــو  .فـــي عيوننـــا وقلوبنـــا وفـــي وســـطنا
 »َيْبـَتِهُج ِبـِك ِبتَـَرنمٍ . َيْسـُكُت ِفـي َمَحبِتـهِ . َيْبـَتِهُج ِبـِك َفَرحـاً . الرب ِإَلُهِك ِفي َوَسِطِك َجباٌر ُيَخلـُص «
   .)17: 3صفنيا (
     التسبيح يقودنا بالروح إلى محضر اهللا  - 4
 ،حضـر اهللا بالتسـبيح والحمـدأي نـدخل إلـى م) 100مـز (ندخل أبوابـه بالحمـد وديـاره بالتسـبيح ل
   :في التسبيح ناألن ،التسبيح مفتاح عظيم  للدخول إلى محضر اهللا واللقاء الحي بهف
  . نشخص إليهفمن على أنفسنا لنرفعها إلى اهللا ل عيوننا نحو  - أ 

فوق كل ما في السـماء وعلـى  نعطي للرب مكانته الحقيقية كسيد ورب وٕاله عظيم مرتفع - ب
   ).5: 99مز ( »ُقدوٌس ُهوَ . لوا الرب ِإَلَهَنا، َواْسُجُدوا ِعْنَد َمْوِطِئ َقَدَمْيهِ عَ « :األرض

ويمأل كل المشهد  ،فننشغل به وحده ،تصغر كل االهتمامات واالحتياجات األخرىأمامه  –ج 
ــام عيوننـــا  ــوُن َوِضـــ«قـــال ود فاد كمـــا حـــدث مــــعأمـ ــَك َوَأُكـ ـــي َأَتَصـــاَغُر ُدوَن َذِلــ يعًا ِفـــي َعْيَنــــْي ِإن

  .)22: 6صم 2( »َنْفِسي
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  : إليهكل ما نحتاج نجد وفي محضر الرب  �
  اإلعالن هناك  -أ  

تنفـــتح  ..لنـــدرك عظمـــة شخصـــه ،عـــن غنـــى محبتـــه ..عـــن مجـــده  ..اهللا يعلـــن لنـــا عـــن نفســـه 
ــيَد َجاِلســًا ِفــي َســَنِة َوَفــاِة ُعزيــا اْلَمِلــِك َرَأ« :حــدث إلشــعياءعيوننــا لنــراه علــي حقيقتــه كمــا  ْيــُت الس

  )1: 6إش ( »َعَلى ُكْرِسي َعاٍل َوُمْرَتِفٍع، َوَأْذَياُلُه َتْمُأل اْلَهْيَكلَ 
  

  نحن إلى تلك الصورة عينها لنتغيرواإلعالن يقودنا  -ب 
َمــا ٍه َمْكُشــوٍف، كَ ْجــوَ ْحــُن َجِميعــًا َنــاِظِريَن َمْجــَد الــرب بِ نَ وَ « )18: 3كــو 2(فــي  كمـا كتــب بــولس 

وَرِة َعْيِنَها، ِمْن مَ  ُر ِإَلى ِتْلَك الصوحِ جْ ِفي ِمْرآٍة، َنَتَغي الـر بأف (وفـي  ،»ٍد ِإَلى َمْجٍد، َكَما ِمَن الر
   .»َة اْلَمْعِرَفِة، ِلَكْي َتْمَتِلُئوا ِإَلى ُكل ِمْلِء اهللاِ قَ َتْعِرُفوا َمَحبَة اْلَمِسيِح اْلَفائِ وَ «) 19: 3

نحبه محبة عجيبـة ال لشـيء إال لذاتـه  .اآلخرين تجاههذه المحبة اإللهية من نحوه  من يءنمتل
   .وشخصه وغنى محبته

  : معونةو  ونعمة حريةوفي محضره هناك  -ج
َوَنْحــَو ِنْصــِف اللْيــِل َكــاَن ُبــوُلُس « :يكمــا حــدث فــي ســجن فيلبــ ،حريــة مــن الخــوف وكــل القيــود

ــلَياِن َوُيَســــبَحا ــيَال ُيَصــ ــٍة ِإَلــــى « ،)25: 16أع ( »ِن اَهللا َواْلَمْســــُجوُنوَن َيْســــَمُعوَنُهَماَوِســ َفْلَنَتَقــــدْم ِبِثَقــ
  .)16: 4عب (» َعْرِش النْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة، َوَنِجَد ِنْعَمًة، َعْونًا ِفي ِحيِنهِ 

   التسبيح يحقق وحدة الجماعة المتعبدة-4
يرتفــع هــو و  نا،نخــرج مــن فرديتنــا وانعزالنــا عــن بعضــ ،نلتــف جميعنــا حــول شــخص الــرب عنــدما

َلَك َيا َرب اْلَعَظَمـُة َواْلَجَبـُروُت َواْلَجـَالُل َواْلَبَهـاُء َواْلَمْجـُد، َألن َلـَك ُكـل « :وحده رأسًا فوق الجميع
 ).11: 29أخ 1(» لَـى اْلَجِميـعِ َلـَك َيـا َرب اْلُمْلـُك، َوَقـِد اْرَتَفْعـَت َرْأسـًا عَ . َما ِفـي السـَماِء َواَألْرضِ 

 ،قائـد وشـعب ...ذكـر أو أنثـى ...لـيس كبيـر أو صـغيرف ،عـًا أمامـهينتساوى جم في هذه الحالة
، َألنـُه َقـْد « :بل الجميع واحد بُحوا اْسـَم الـرـُيوُخ َمـَع اْلِفْتَيـاِن، ِلُيَسـباَألْحَداُث َواْلَعـَذاَرى، َأْيضـًا الش

َماَواِت . ْحَدهُ َتَعاَلى اْسُمُه وَ  13، 12: 148مز (. »َمْجُدُه َفْوَق اَألْرِض َوالس(  
  

  والى اللقاء في الحلقة القادمة


