
تصحيح 

ويات
األول



 

َوَهَذا َناَدى َذاَك: 

وٌس وٌس ُقدُّ وٌس ُقدُّ ُقدُّ

 

َربُّ اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء ُكلِّ اأَلْرِض

)�إ�شعياء 6: 3(.

يتم فقولوا...     متى صلَّ
س اسمك. ليتقدَّ
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اإمتيازاتنا  رين  متذكِّ بال�صالة  الله  اإىل  نقرتب  اأن  بعد 

وم�صوؤولياتنا بعبارة »اأبانا الذي يف ال�صموات«، ياأتي وقت الطلبات، 

�س ا�صمك«. ر هذه الالئحة طلبة »ليتقدَّ وتت�صدَّ

ل يف هذه الطلبة فتكون دافًعا لنا  حريٌّ بنا اأن نقف ونتاأمَّ

لتعديل الكثري من مفاهيمنا حول ال�صالة، لأنَّ ال�صالة لي�صت 

اأو  اأو ممار�صة نر�صيه بها،  الله تنفيذها،  ى من  جمرَّد طلبة نرتجَّ

�صحرية  و�صفة  لي�صت  اإنها  كما  يجهلها.  اأمورًا  لنُعلَِمه  اآلية 

اإذًا  فلماذا  كذلك،  الأمر  دام  وما  اأمانينا،  حتقيق  على  ت�صاعدنا 

تقدي�س  نحو  تتَّجه  ل  اإرادته  لعلَّ  ا�صمك«،  »ليتقّد�س  له  نقول 

ا�صمه؟ اإنَّ ت�صاوؤلت كهذه تو�صلنا اإىل حائط م�صدود يف عامل 

د الله. فما هو املفهوم ال�صحيح  ال�صالة ول تاأتي بنتيجة متجِّ

وما  ن�صلِّي؟  عندما  نتبنَّاه  اأن  يجب  الذي  احلق  املوقف  هو  وما 

 

هي ال�صالة؟ 

اإىل  يُدخلنا  الذي  الباب  اإنها  موقف،  اإعالن  هي  ال�صالة 

اأنظارنا نحو  د موقعنا فت�صوِّب  ال�رشكة مع الآب، هي التي حتدِّ

املكان ال�صحيح وال�صخ�س ال�صحيح، وتعلِّمنا الأمور التي يجب 

فتعطي  للم�صتقبل،  نا  وتُعدُّ تهيِّئنا  اإنها  كما  بها،  نفتكر  اأن 

ه. الكرامة واملجد ملَن ي�صتحقُّ

انتباهنا  تلفت  ا�صمك«  �س  »ليتقدَّ الأوىل  فالطلبة  اإذًا، 

وت�صلِّط ال�صوء على ما يلي:
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ة ال�شم �هلل الً: �شرورة �أن تكون �الأولويَّ �أوَّ

واأو�صاعنا  واأمنياتنا  واحتياجاتنا  ظروفنا  عن  النظر  بغ�سِّ 

هذه  امل�صيح  ي�صع  ومل  لله.  الأولويَّة  نُعطي  اأن  يجب  احلياتية 

اأو من باب ال�صدفة،  د،  البداية من دون ق�صد حمدَّ الطلبة يف 

قلوبنا  يف  الأولوية  لله  يكون  اأن  اأهمية  على  د  ليوؤكِّ بل 

 

وعقولنا و�صلواتنا.

الإ�صم  لأنَّ  �صخ�صك،  �س  ليتقدَّ تعني  ا�صمك«  �س  »ليتقدَّ

يقول،   69 فاملزمور  وموا�صفاته،  وماهيته،  ال�صخ�س  على  يدلُّ 

م  نقدِّ ل  فنحن  مبجده.  اعرتفوا  اأي  ا�صمه«  جمد  للرب  موا  »قدِّ

ْر�ُس وَِمْلوؤَُها. امْلَ�ْصُكونَُة وَُكلُّ 
َ
للرب اأمرًا اأو �صيئًا ل ميلكه، »لِلرَّبِّ الأ

اِكننَِي ِفيَها« )املزمور 24: 1(. كما اأنها لي�صت اأمنية جميلة  ال�صَّ

نتمنَّى اأن ينالها الله، اإذ اإنَّ هذا يت�صارب مع قدرات الرب الكلِّي 

القوة. فهو الذي يفعل ما ي�صاء وما يح�صن يف عينيه، وبح�صب 

�صلطانه، وغري امل�صتطاع عند الب�رش هو م�صتطاع عنده.

ا اأن نعطي املجد  اإنَّ هذه الطلبة تعبِّ عن اإعالن موقف، فاإمَّ

تكون  اأن  ا  اإمَّ لآخر،  نعطيها  اأن  ا  واإمَّ حياتنا  يف  للرب  والكرامة 

ا  طلباتنا متمحورة حول ذلك الإله ال�صالح اأو مبتعدة عنه، اإمَّ

متناغمة مع فكر الله ال�صالح وم�صيئته اأو ل.

اأعلن الرب ي�صوع يف الإ�صحاح الثاين ع�رش من اإجنيل يوحنا 
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ده، اإذ قال »لأجل هذا اأتيت... اأيها الآب  موقفه وهدفه من جت�صُّ

ده، وهكذا يجب  يد يف جت�صُّ د ا�صمك«. هذا كان موقف ال�صَّ جمِّ

ون�صري يف ُخطاه. علينا  اأن يكون موقفنا، فنتَّخذ امل�صيح مثالً 

ن اأنَّ اإعطائنا الأولوية لله ولتمجيد ا�صمه يف �صلواتنا  اأن نتيقَّ

فنكون  والقومي،  ال�صحيح  الطريق  ويعلِّمنا  ِّبنا  ويدر ينا  �صينمِّ

�صمن م�صيئة الله ال�صاحلة املر�صيَّة الكاملة.

�س كل َمن يحمل  ثانًيا: �شرورة �أن يتقدَّ

��شم �هلل.

و�س  �س، وهذا ال�صم هو قدُّ الله يف ال�صماء مقدَّ اإنَّ ا�صم 

منذ الأزل، لكن امل�صكلة هي يف تقدي�س ا�صم الله على الأر�س، 

اأمام  ا�صمه  تبنُّوا  الذين  هنا،  ا�صمه  يحملون  الذين  يف  اأي 

 

كل العامل.

ورد يف كتاب جون ماكاآرثر عنوانه »منفردًا مع الله« ما يلي:

»متى �أ�صبح عندك معرفة �صحيحة بالله و�أ�صبحت حتيا 

�ص �ملزمور 3:34 �لتعليم �لو�رد  حياة �لرب، فاإنك تقد�ص ��صمه. يلِخّ

��ْصَمُه  وَْلنَُعلِّ  َمِعي  �لرَّبَّ  ُمو�  »َعظِّ �حل�ص  بهذ�  �لعبارة  هذه  يف 

�ىل  د�خالً  نف�صك  ترى  �أن  �أرجو  �لتالية  �ملرة  َمًعا.« فمتى �صليت 
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�أن يُكرم  عر�ص �لله حيث ي�صكن يف �ملكان �ملقد�ص وحيث يجب 

ويُجل. ل تخف عندما تدخل فرتة �لإنفر�د تلك مع �له �ل�صماء – 

تاأكد متاًما من �أنك تدنو من ذلك �ملوعد بالإحرت�م �لذي ي�صتحقه 

 
1
�إ�صمه �لقدو�ص.«

وهنا يخطر يف بالنا �صوؤال بديهي، هل مُيكن لهذا الإ�صم 

�س؟ طبًعا، ولي�س هذا فقط بل ويُجدَّف عليه، ويُحتَقر  اأن ل يتقدَّ

َكَما  َمِ 
ُ
الأ بنَْيَ  بِ�َصبَبُِكْم  َعلَْيِه  ُف  يَُجدَّ اللِه  ا�ْصَم  نَّ 

َ
»لأ �س،  ويُنجَّ

رومية  ر�صالة  الثاين من  والإ�صحاح   .)24:2 )رومية  َمْكتُوٌب«  ُهَو 

اإِذًا  ْنَت 
َ
»َفاأ بول�س،  الر�صول  يقول  اإذ  امل�صاألة  هذه  لنا  يو�صح 

ََق  يُ�رشْ ْن لَ 
َ
اأ تَْكرِزُ  الَِّذي  نَْف�َصَك؟  تَُعلُِّم  لَ�ْصَت 

َ
اأ َغرْيََك  تَُعلُِّم  الَِّذي 

ْوثَاَن 
َ
الأ تَ�ْصتَْكرِهُ  الَِّذي  تَْزيِن؟ 

َ
اأ يُْزنَى  لَ  ْن 

َ
اأ تَُقوُل  الَِّذي  ُِق؟  تَ�رشْ

َ
اأ

ُِق اْلَهيَاِكَل؟« )رومية 21:2و22(. فكل َمن يتبنَّى هذا ال�صم  تَ�رشْ
َ
اأ

ا�صم  يعرِّ�س  فاإنه  املطلوب،  امل�صتوى  على  يعي�س  ول  و�س  القدُّ

 

الرب لالإهانة.

ويُحتقر  عليه  يجدَّف  املجيد  ال�صم  هذا  اأنَّ  هو  املوؤ�صف 

الذين  الكهنة  اأولده! فتكون حالنا كحالة  نحن  ب�صببنا  اأحيانًا 

اأهملوا و�صايا الرب وجتاهلوا تعليماته، خا�صة يف الأمور املتعلِّقة 

بالعبادة والذبائح، والذين يخاطبهم الوحي قائالً، »َقاَل لَُكْم رَبُّ 

َُّها اْلَكَهنَُة امْلُْحتَِقرُوَن ا�ْصِمي« )مالخي 6:1(. ويتكرَّر هذا  ي
َ
اْلُنُودِ اأ

MacArthur Jr, John. Alone With God، p. 64  1
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�س، اإذ اأنَّ الرب يف �صفر  املو�صوع يف اأماكن كثرية يف الكتاب املقدَّ

حزقيال الأ�صحاح 43 يقول: 

و�َس بِرََجا�َصاتِِهِم الَّتِي َفَعلُوَها«. �ُصوا ا�ْصِمي اْلُقدُّ »َفنَجَّ

لدى در�صنا لهذه امل�صاألة يجب اأن نتنبَّه اإىل اأنه لي�س ا�صم 

�ًصا  �س، اإذ اإنَّ ا�صم الله يبقى مقدَّ الله هو الذي اأ�صحى غري مقدَّ

هنا  ِمن  �س.  تنجَّ قد  هم،  حملوه  الذي  ال�صم  ولكن  الأبد،  اإىل 

ننطلق لنفهم طبيعة هذه الطلبة،

فهي لي�صت َطلبًا لي�صبح الله اأكرث قدا�صة، حا�صا، لكن 

هي طلبة لي�صمح الله لنا اأن ن�صرتك معه يف قدا�صته، فكاأننا 

�س ا�صمك يف حياتنا، اأ�صلِحنا يا رب  نقول للرب: �صاِعْدنا اأن نقدِّ

 علينا، ول ت�صمح باأن 
َ
لكي جنلب الفخر والعزَّ ل�صمك الذي دُعي

�صنا  يُجدَّف على ا�صمك ب�صببنا. وكاأننا نقول له، »اأفرزنا، اأي خ�صِّ

لكي نتكرَّ�س لتمجيد ا�صمك املجيد املبارك«.

الرب  �صوا  »قدِّ يقول،  عندما  بطر�س  الر�صول  نفهم  هكذا 

اأو  و�س معنا  قدُّ فالربُّ هو   .)15 :3 )1بطر�س  قلوبكم«  الإله يف 

�صه يف حياتنا. فال نت�صبَّه  من دوننا لكن م�صوؤوليتنا هي اأن نقدِّ

بالعامل الذي يدَّعي حمل ا�صم امل�صيح ويفتخر بذلك، ولكنه من 

�س ا�صم الآب  �صه، بل نقتدي بامل�صيح الذي قدَّ ناحية اأخرى ينجِّ

ده. يف جت�صُّ
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يف  ق�صده  ا�صمك  م  ليُتمِّ تعني  ا�صمك«  �س  »ليتقدَّ

ويظهر  فينا،  قدا�صتك  ويروا  العامل  اإلينا  فينظر  حياتنا، 

ذلك  �صاحب  اأولد  الديدة،  الطبيعة  اأولد  اأننا   للعامل 

و�س. ال�صم القدُّ

ثالًثا: �شرورة �أن نتَّكل على قد��شة 

��شم �هلل

عندما نتحدَّث عن التِّكال على قدا�صة ا�صم الله، جند اأنَّ 

و�س.  القدُّ �صخ�صه  وفَّرها يف  الله  لأنَّ  موجودة  ال�صمانات  كل 

على  عنا  ت�صجِّ التي  ال�صمانات  هذه  اأهم  ن�صتعر�س  اأن  بد  ل 

التِّكال على الله والوثوق با�صمه:

الله يغار على ا�صمه �أ. 

يرينا �صفر حزقيال اأنه عندما اأراد الله اأن يردع ال�صعب الذي 

لهم:  قال  وم�صاعدته،  واإ�صالحه  تقدي�صه  بغية  ا�صمه  جنَّ�س 

يغار  الله  فاإنَّ   ،)21:36 )حزقيال  و�س«  القدُّ ا�صمي  على  »حتنَّنت 

على ا�صمه الذي ح�صلنا عليه يف امل�صيح ي�صوع، وهو ل ي�صمح 

لي�س  ذلك  يفعل  فهو  ا�صمه.  متجيد  اأمام  عائق  اأي  يقف  باأن 

لأننا ن�صتحق بل لأجل ا�صمه العزيز فيقول، »لي�س لأجلكم اأنا 
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و�س الذي جنَّ�صتموه«  �صانع يا بيت اإ�رشائيل بل لأجل ا�صمي القدُّ

)حزقيال 22:36(.

فنحن نتَّكل على هذا ال�صم لأنَّ الله يغار عليه، فيتحنَّ 

قلبه على �صعبه ب�صبب ا�صمه العزيز.

ا�صم الله قادر ب. 

كما ذكرنا �صابًقا، اإنَّ ا�صم الله يدلُّ على �صخ�صيِّته، فبما 

اأنَّ الله هو كلِّي القدرة، فاإذًا ا�صم الله قادر على امل�صتحيل، وقد 

د الكتاب على مقدرة هذا ال�صم يف حمورين: اأكَّ

له  الذي  الوحيد  هو  الرب  فا�صم  اخلال�س:  حمور 

خال�س  مبهمة  القيام  وعلى  اخلطايا  غفران  على  الفاعلية 

اآَخرُ  ا�ْصٌم  لَْي�َس  ْن 
َ
لأ اخْلاَلَ�ُس.  َغرْيِهِ  َحٍد 

َ
بِاأ »لَْي�َس  اخلطاة، 

نَْخلُ�َس«  ْن 
َ
اأ يَْنبَِغي  بِِه  النَّا�ِس  بنَْيَ   

َ
ْعِطي

ُ
اأ َقْد  َماِء  ال�صَّ حَتَْت 

 

)اأعمال الر�صل 12:4(.

الوقوع  من  يحفظنا  اأن  قادر  ال�صم  وهذا  احلفظ:  حمور 

يف اخلطية ومن النقياد اإىل اإبلي�س واأعماله املُ�صلَّة، لذلك نرى 

و�ُس اْحَفْظُهْم يِف  َُّها الآُب اْلُقدُّ ي
َ
ي�صوع يطلب من الآب قائال، »... اأ

ا�ْصِمَك...« )يوحنا 11:17(.



�س ا�صمك  ر، اأنه عندما تقول لله ليتقدَّ اإذًا اأيها العزيز تذكَّ

فاأنت تتعرَّف وتتَّكل على هذا ال�صم الذي له املقدرة اأن يخلِّ�س 

كما  وتفرح  تتعزَّى  احلقائق  هذه  تعرف  وعندما  يحفظ.  واأن 

يَْهتُِفوَن  بَِد 
َ
الأ اإِىَل  َعلَْيَك.  امْلُتَِّكلنَِي  َجِميُع  »وَيَْفرَُح  الكتاب،  يقول 

بُّو ا�ْصِمَك« )املزمور 11:5(.
وَتَُظلِّلُُهْم. وَيَْبتَِهُج بَِك حُمِ

ى ونطلب جميئه ر�بًعا: �شرورة �أن نرتجَّ

�س ا�صمك« اأي ليعرف العامل كله حقيقة ا�صمك،  »ليتقدَّ

ففي هذه الكلمات رمزية للم�صتقبل كما يف »لياأت ملكوتك« 

رق اإليها يف الف�صل الالحق. التي �صنتطَّ

�صون ا�صم الله، فاإنه  فعلى الرغم من وجود �صهود ُكرُث يقدِّ

�صياأتي الوقت الذي �صيخ�صع كل العامل لهذا ال�صم ويعرتف به، 

َّْن   جَتْثَُو بِا�ْصِم يَ�ُصوَع ُكلُّ رُْكبٍَة مِم
ْ
كما يقول الر�صول بول�س: »لَِكي

ْر�ِس، وَيَْعرَتَِف ُكلُّ لِ�َصاٍن 
َ
ْر�ِس وََمْن حَتَْت الأ

َ
َماِء وََمْن َعلَى الأ يِف ال�صَّ

نَّ يَ�ُصوَع امْلَ�ِصيَح ُهَو رَبٌّ مِلَْجِد اللِه الآِب« )فيلبي 10:2و11(.
َ
اأ

فعندما ترفع ال�صوت عاليًا طالبًا قدا�صة ا�صم الله، اأنت 

�س كلُّ ب�رش  تقول ب�صكل غري مبا�رش، لياأِت الوقت الذي فيه يُقدِّ

رنا بامتيازاتنا  �س ا�صمك« تذكِّ ا�صمك. وهكذا فاإنَّ طلبة »ليتقدَّ

وم�صوؤولياتنا و�رشِّ حياتنا.
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