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 متفرغني للخدمة عازفنيغنني وُم: خر األيامآحركة التسبيح فى 

I .ان يكونوا بيت اهلل الذى يعمل من خالل الصالة :هويه املفديني 
عنالداد."بيت  لصالت   " هللايالدع اويمال ابال ب .عبالدة ىالاالرالد ي قيمأعظمحركةصالة والروحالقدسي  -أ

،هللايركلمويحركقل بندثالماثدللذلك.كيفت  لىاالروحهدو رعنطدبىهذاي بيم اهللابخصاوخداة

األىكالد )ق تال وحك رال وا ا ةهتشال ل.طلقعلااأل ضوالنريجةهيأنا ا ةهللات .نحنونحركقلب نركلم

. لكات  لانخةلالصةالكنيمةوثقدىةطبي ةغيرالروحي .ال ...،رالرأثي،ال دل،ال حد ،(الخةقة

ُعوبِ  يُْدَعى بَْيَ  لصالَّ َ ِ ألَنَّ بَْيتِي " (65:7أش)."صُِكلِّ لصشُّ

طلالقاال ا ةهعلالااأل ضبأنهالدالرالات أوعدئلرال و"هللا  بيت"لل فالدينىالاادبديالةهالاأننكال نه يةوأس ا -ب

. مرقبلىاالكردبال قدسبيتالشخصي ناعدئلر ا ا ةهوايراث ىاال".كبي  ص  "ت  ل

.صالة 42/7علالاركال الراليت للِخدمهذاليسصحيحىقطو،بيتالصة أنتك نهيبدلكداله يةالكنيمة -ج

نيمالةهال كبيالتالصالة ل دينالةكدنمالدس. دينالةدمىيادينةكج ءانبيتالصة ىيتلكالج يعالخِيرىهللا

بيالتاركال ا سالدليةىالننوبدلرالدلي.ت بالدا الد رلفالةاخج دعال 1000ضمأكثرانالرات.ادينةكدنمدسبكدالهد

.ىاليادينالةكدنمالدسولكنال جال ءانال "بيالتالصالة "لاليسهال IHOP-KCالصة ال دل اىاادينةكدنمدس

بيالتالصالة علالا"الغالد ضال ك حطالةال قال ةالرالات"ت  اللللصالة و حفال ا خداالةهالاصالة 42/7دمخِ

.ة دينالىا ميحال احدالذىيرك نانكلجمدال

،هال بيالتالصالة بيرالي":نفساليال مكل ةنب يةىيكد يناند س ناد كواسرقبلكلان،4002ىياد س -ة

االد كاند سال نحلالمنبال يوىيال ،حلالم4005ةيمال بر،عالدم46ىالي"لميكنبيتالصة ىهال لاليسبيرالاوإذا

.همنفسالحركةىاقلبهللاحركةالصة الكرا  وو سدليدتاعلنالربل انحركةاإل

فيالالركلال  الاللوال.نصالالدووال الالدلىالالاالكنيمالالةوال جر الالعطالالةااإلإاالالناجالاللا نهالالد ويمالال صصالالة لالالية يرطلالالب -ه

.حبب ضندب ضد هيالر بيرال  ليعنال صيةأني 42/7للصة 

اِرِخيَن إِصَْيِه نََهارلً وَ "  (1-11:7ل ) "صَْي ً َوُهَو ُمتََمهٌِّل َعلَْيِهْم؟أفَ َ يُْناِلُف هللاُ ُمْختَاِريِه لصالَّ

:ال دالةه دالخةصوالحكميجدنب.ىانصدبهدالصحيحأهللايج لادا  الخطاناألنصدووال دله  -و

الانصدبهدالصحيحلهمأادا  الخطح لوهللاي:صلمفديينلصخ ص أو لصحريه  .1

.لذينيقدوا نعدالةهللااال ر رةينعلا:لصحكم أو لصعقوبة .4

  :ما يلي لصى نالابها لصالحيح أطمور لصخل لأليحوتأمثلة من عدلصة هللا فى  -ز 

.الكنيمةبدلروحه إنهدضوأحيدءسرهدنةاإل مدواةوحكمهللاعلاال:لصنهضة .1

ا لكةالظل ةعندادتخلصالنف سعلارىحكمهللاي :ربح لصنفوس .4
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(.ال ،ق انيناإلجهدض)الرشريعادثيمعلاحكمهللاها:لصتشريعات لصالاصحه .3

.حكمهللاعلاادنقمدمىياألسر وال جر عوالكنيمةها:(لصمالاصحة)لصوحد   .2

.اطةاق  الشفدءنوىياعةرىحكمهللاعلاال رضي :لصشفاء .6

.ال ،اتوالر رةواشدهد ال ندظراإلبدحيةوال خد ،والغضب،حكمهللاعلاالخطيةها:صقدلسةا .5

.الش بتق عالري"ضدال ميح"أنظ ةضد:لألزمنة لألخير  أحكام .7

تالاباللسالرك نبطاللىالاالالدهراآلالصالة لالنت .تالااالنخالةلالشالفدعةالالدهراآلوىالياآلن،األاالميمال صيحكم -ح

.ارك يةلحكميم صلةاماعب ب 

(7:46عب)".مْ إِْذ ُهَو َحيٌّ فِي ُكلِّ ِحيٍن صِيَْشفََع فِيهِ "

ِمْثتَل . تَُحطُِّمُهتْم بِقَِضتيٍ  ِمتْن َحِديتدٍ  .صََك َوأَقَاِصَي لألَْرِض ُمْلكاً صَكَ  ِميَرلثاً لألَُمَم ( يسوع)فَأُْعِطيََك ( لالب)لِْسأَْصنِي "

ُرُهمْ  لٍف تَُكسِّ (9-4:1ا ) ".إِنَاِء َخزَّ

(12:15ي )."ياً آَخَر صِيَْمُكَث َمَعُكْم إِصَى لألَبَدِ َوأَنَا أَْطلُُ  ِمَن لآلِب فَيُْعِطيُكْم ُمَعزِّ "

بالفدعةبدل بالدة ويرفقال اا ال هماناألقربالاعرشهللا.نظدمال بدة ح لعرشهللا6-2يد ؤسفريصف -ط

ىاأو وبليمالجديد الِخدموهاأاجد42/7

: ِستَّةُ أَْجنَِحٍة َحْوصََها َوِمْن َدلِخٍل َمْملُوَّ ٌ ُعيُوناً، َوالَ تََزلُل نََهتارلً َوصَتْي ً قَالِلَتةً  َولألَْربََعةُ لْصَحيََولنَاُت صُِكلِّ َولِحٍد ِمْنَها"

وٌس قُدُّوسٌ » وٌس قُدُّ (2:1 ؤ)"...قُدُّ

II.  خر األيامآعامليه ىف الحركة الصالة والعبادة 
.الضدال ميحسيقيمحركةعبدة عدل ية.نللصة الدهرسيك نبينبيرينللصة اوحركريالصراصىينهدية -أ

(13:2،1،14،16 ؤ)

:19اش،13-41:13،46:1االت،1-11:7لال )الرالد ي صة وعبدة ىاليحركةقيمأق ىالروحالقدسي  -ب

40-44،42:12-15،46:9،45:1-9،47:4-6،13،30:11-19،24:10-13،23:45،61:11،

،40،144:5-104:17االالالال ،3-4:1صالالالالف،17،34-4:14ؤيالالالال،31:7،61:1أ ،64:1،54:5-7
أطالالالةاأع الالالدلالصالالالة سالالالرل بةو احالالال  ىىالالالا(.43،10:1،14:10،13:9-1:40 ك،129:5-9

(6،9:13،12:11،15:7،11:5،44:17،40-11،1:3-6:1،5:9 ؤ)يم صىاسفرالرؤيد

اياليحجالدةويمال صويحرالاي ال ة42/7امالر رسالرك نبشالكلخالراأليالدمآدادتصالة ىالياب يدءعنخأتنب -ج

.ودنهد ا لنيمكر الية .يج لهدتمبيحةىاكلاأل ضأو بليمو

لستتاً الَ يَْستتُكتُوَن ُكتتلَّ لصنََّهتتاِر َوُكتتلَّ لصلَّْيتتِل َعلَتتى لصتتدَّوَ " تتلِيُم أَقَْمتتُ  ُحرَّ َُ َِ يَتتا أُوُر بِّ الَ . لمِ َعلَتتى أَْستتَولِر يَتتا َذلِكتتِرر لصتترَّ

لِيَم تَ ْسُكتُول َُ  ( 7-5 :54 لش) ".ْسبِيَحةً فِي لألَْرضِ َوالَ تََدُعوهُ يَْسُكُ  َحتَّى يُثَبَِّ  َويَْجَعَل أُوُر

.الثدنايم صاجئقبليي طالندأوضحص   عناكدنةالرمبيحالنب 16-24:10اش -ة
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بِّ " هُ َول ْصبَْحتتترِ أَيَُّهتتتا لْصُمْنَحتتتِدُروَن فِتتتي ل. أَْقاَلتتتى لألَْرضِ تَْستتتبِيَحهُ ِمتتتْن  َجِديتتتَد ً أُْغنِيَتتتةً َغنُّتتتول صِلتتترَّ ُُ  ْصَجَزللِتتترُ َوِمْلتتت

يَّتتةُ وَ َوُستتكَّانَُها يَاُر َصتتْوتََها ل ُمتتُدنَُهاصِتَْرفَتتِع لْصبَرِّ لْصِجبَتتاِل ِمتتْن ُرُووِس . ُستتكَّاُن َستتاصِعَ  تَتَتتَرنَّمْ صِ . لصَّتِتتي َستتَكنََها قِيتتَدلرُ صتتدِّ

بَّ َمْجدلً َويُْخبُِرول .صِيَْهتِفُول بُّ َكاْصَجبَّاِر يَْخُرجُ .فِي لْصَجَزللِرِ  بِتَْسبِيِحهِ صِيُْعطُول لصرَّ . َكَرُجِل ُحتُروٍب يُتْنِهُ  َغْيَرتَتهُ . لصرَّ

(.12-24:10اش)".يَْهتُِف َوياَْلُرُخ َويَْقَوى َعلَى أَْعَدللِهِ 

علالااد ضالالروحالقالدسبهالدالرالايال حا اتترض نكاللالصاللو.الحكمىاالك نارك خداةالصة ها -ه

طةاإجدادتالصة سر رلئقبل.خراأليدمسرنضجآحركةالصة ىا.قدامهللاىاالم دءوهاترةقاا د و

.حكداةعلااد ضأيم ص

ِت لألَْربََعتةُ لْصَحيََولنَتاتُ " ْفَر َخترَّ ا أََخَذ لصسِّ تْيخاً أََمتاَم لْصَحَمتِل، َوصَُهتْم ُكتلِّ َولِحتٍد قِيثَتاَرلٌت  َوصَمَّ َُ َولألَْربََعتةُ َولْصِعْشتُروَن 

يِسينَ  (6:1 ؤ)".َوَجاَماٌت ِمْن َذَهٍ  َمْملُوَّ ٌ بَُخورلً ِهَي َصلََولُت لْصقِدِّ

III .لععملتفرغينيُمعازفني قيادة تسبيح مبغنيني و: بيحالتسود عن اإلعالن الذى كان لدا  
 كيفيريدهللاالرمبيح:عةنأندلةاوة -أ

وحِ ُكلِّ َما ..َوأَْعطَى َدلُوُد ُسلَْيَماَن لْبنَهُ ِمثَالَ " بِّ  َكاَن ِعْنَدهُ بِاصرُّ ِِ لْصَكَهنَتِة َولص َِّويِّتينَ . .صِِديَاِر بَْيتِ  لصترَّ َوصُِكتلِّ , َوصِفِتَر

بِّ  بُّ ُكلَّ َذصَِك قَْد »: َوقَالَ .َعَمِل ِخْدَمِة بَْيِ  لصرَّ َغاِل لْصِمثَالِ , بِاْصِكتَابَِة بِيَِدِه َعلَيَّ أَْفَهَمنِي لصرَّ ُْ :41أخ1) ".«أَْر ُكلَّ أَ

11-19).

الالذى)أقالدمدويالينااالدمالرالدب ت(16اخ5،1صالم4)خي الةلل بالدة ىالياو بالليمقدمأب دادأصبحةاوةالك -ب

.هد ا لل بدة لية ون(ي شد الاحض  الرب

ِ َوأَْثبَتُتوهُ فِتي َوَستِ  " بِّ ِمتَن لص َِّويِّتيَن , لْصَخْيَمتِة لصَّتِتي ناََلتبََها صَتهُ َدلُودُ َوأَْدَخلُول تَتابُوَت هللاَّ َوَجَعتَل أََمتاَم تَتابُوِت لصترَّ

ْكِر  بِّ  تَْسبِيحِ وَ ُخدَّلماً َوألَْجِل لصتَّْذِكيِر َولصشُّ (15:1،2اخ1)."لصرَّ

(ةا ييناإل)دب باحراسعد ىينوول غنيينلالرفرغالكدالللخداةةاهناسسةاوة -ج

بِّ آَساَف َوإِْخَوتَهُ صِيَْخِدُمول أََماَم لصتَّابُوِت " ََ أََماَم تَابُوِت َعْهِد لصرَّ ََ ُهنَا اخ1)."ِخْدَمةَ ُكلِّ يَتْوٍم بِيَْوِمَهتا َدللِماً َوتََر

15:37)

.أنيك ن اارفرغيينلخداةالغندءلل غنيين كنحيثيةةعمادليبقدمةاو -ة

الَِء ُهُم " ُُ اخ1) ".َعلَتْيِهِم لْصَعَمتلُ ألَنَّهُ نََهارلً َوصَْي ً , ُمْعفَْونَ َوُهْم , ُرُووُس آبَاِء لص َِّويِّيَن فِي لْصَمَخاِدعِ  لْصُمَغنُّونَ فََه

9:33)

قالالدمأىأنالال .حالالد سلوسالال ا 2000اغنالالينبالال يو411ألجالالربدلكداالاللوعالالد واالالدى عيا2000أقالالدمةاوة -ه 

الي نةود إذا400الركلفةالمن يةتك ن.ارفرغكدالادى عياألجرلريميرحركةال بدة 10000بر  يل

14الركلفةالمالن يةلر  يالل(.تكلفةال بنا)+لكلانهمةود بهريد 3000ـارفرغكدالب6000ق ندبر  يل

عداالل6000لال كالدنكاللاركال إ سالدليةللصالة لديال .)بليال نةود 3صالة يكال نحال اليارك إ سالدليةلل

(ةود بهريد 3000ارفرغلل بدة يرقدضاكلانهم

بِّ " (7:46اخ1").ينَ ِمئَتَْيِن َوثََمانِيَةً َوثََمانِ ُكلِّ لْصَخبِيِريَن , َوَكاَن َعَدُدُهْم َمَع إِْخَوتِِهِم لْصُمتََعلِِّميَن لْصِغنَاَء صِلرَّ
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لبُونَ " بِّ بِاآلالَِت  َوأَْربََعةُ آالٍَف ُمَسبُِّحونَ , َوأَْربََعةُ آالٍَف بَوَّ (6:43اخ1)" .لصَّتِي ُعِملَْ  صِلتَّْسبِيحِ صِلرَّ

 طاللأو76و نالةواحالد تمالدوى.(طبقالد لةسال د الحديث )ةود اليالد 100ةلبيتالرباكثراناعطاةاو -و

100,000قي الةلالذا(لكل طلةود 100)ةود وقي ر ح الاالي ن(اوقي ىاالرطل15)أوقي 1,400

بقي الة(لكالل طاللةود 14) نو نالةىضالةاليالد ةود ويضالدوالاليهالذااليال100حال الاو نةانذهالب

.اليد ةود 16ح الا

بِّ َذَهباً مِ " تةً ِمْليُتوَن َوْزنَتةٍ , ئَةَ أَْصِف َوْزنَتةٍ َهئَنََذل فِي َمَذصَّتِي َهيَّأُْت صِبَْيِ  لصرَّ َونَُحاستاً َوَحِديتدلً بِت َ َوْزٍن ألَنَّتهُ , َوفِضَّ

.(44:12اخبد ايدم1)".َوقَْد َهيَّأُْت َخَشباً َوِحَجاَر ً فَتَِزيُد َعلَْيَها. َكثِيرٌ 

اخ4.)دنالالال كالالالدنااالالالرهللاإلهالالالاعةننكالالالرامالررتيالالالبالمالالال دوىلل بالالالدة الالالالذىندلالالال بالالالقالالالدةةاوةبالالال بهللاإل - 

(.14:26نح،3:10ع ،49:46،36:2،16

بِّ باُِلنُوجٍ َوأَْوقَفَ " بِّ لْصَوِصيَّةَ . .َحَسَ  أَْمِر َدلُودَ  ..لص َِّويِّيَن فِي بَْيِ  لصرَّ 46:49اخ4)".ألَنَّ ِمْن قِبَِل لصرَّ

أقدمسلي دناغنيينحمبالر ج الذيأعطدههللاألبي ةاوة -ح

َِ لْصَكَهنَِة َعلَى ِخْدَمتِِهْم َولص َِّويِّتيَن َعلَتى ِحَرلَستاتِِهْم صِلتَّْستبِيِح َولْصِخْدَمتِة أََمتاَم  َحَسَ  قََضاِء َدلُودَ َوأَْوقََف " أَبِيِه فَِر

لبِيَن َحَستتَ  فِتتَرقِِهْم َعلَتتى ُكتتلِّ بَتتابٍ  ِ ألَنَّتت. لْصَكَهنَتتِة َعَمتتِل ُكتتلِّ يَتتْوٍم بِيَْوِمتتِه َولْصبَتتوَّ ".هُ َهَكتتَذل ِهتتَي َوِصتتيَّةُ َدلُوَد َرُجتتِل هللاَّ

412-14:1اخ

IV .د عن العبادة ىف العهد القدمي عالن الذى كان لداوأعتناق اإل 
لالالكيمالال صاأللفالاليعلالالاكالاللاألاالالم.برالالرايمخي الالةةاوة(م.ا760)تنبالالأعالالدا س -أ ك الالدلخي الالةةاوةيالالركلمعالالنا 

.تيبةاوةحمبتر42/7اؤسسعلاعبدة وبفدعة

قُوقََها َوأُقِيُم َرْدَمَها َوأَْبنِيَها َكأَيَّاِم لصدَّْهرِ  أُقِيُم َمظَلَّةَ َدلُوَد لصسَّاقِطَةَ فِي َذصَِك لْصيَْوِم " ُُ ُن  (11:9عد) ".َوأَُحالِّ

كاللاالنالمالبع.عندادضلب بإسرائيلأقالدمهللااصاللح ن وحيالينبرؤيالةلرالرايمال بالدة ك الدأاالربهالدةاوة -ب

.هضدتىيال هدالقديمأقداتال بدة حمبترتيبةاوةن

.تض نتإقداةاغنيينوعد ىينك دأارةاوة(م.ا746)نهضة حزقيااثدللذلك -ج

بِّ باُِلتتنُوٍج َوَربَتتاٍب َوِعيتتَدلٍن " بِّ ... َحَستتَ  أَْمتتِر َدلُودَ َوأَْوقَتتَف لص َِّويِّتتيَن فِتتي بَْيتتِ  لصتترَّ اخ4)"  ...لْبتَتتَدأَ نَِشتتيُد لصتترَّ

49:46-47)

ك دأارةاوةارفرغيينلل  لأقدماغنيينوعد ىين(م.ا546)نهضة يوُيا -د 

ول بُيُوَت آبَالُِكمْ .. َوقَاَل صِ َِّويِّينَ  4)." َحَستَ  أَْمتِر َدلُودَ َكتانُول فِتي َمقَتاِمِهْم ..َولْصُمَغنُّتونَ .. لُودَ دِكتَابَتِة َ  َحَس َ ..ْ َوأَِعدُّ
(16-36:3اخ

 .أقدماغنيينوعد ىين.(م.ا170)يهوُفاط -ه
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بَّ ... فَقَاَم لص َِّويُّونَ " بِّ َوُمَستبِِّحينَ ... صِيَُسبُِّحول لصرَّ ِِ إِصَتى ...َ َوَدَخلُتول ...أَقَاَم ُمَغنِّيَن صِلرَّ بَتاِب َولْصِعيتَدلن َولألَْبتَول بِاصرَّ

بِّ  ."بَْيِ  لصرَّ

ب غنيالينوعالد ىينوالالكيالؤاشعنالداد(.م.ا136)علالاترتيالبةاوة ئيسالكهنة اماذبحال بدة يهويدلع -و 

 .كدنسبعسن اتىقط

بِّ " ْعباً صِلرَّ َُ لساً َعلَى ... فَقَطََع يَُهويَاَدلُع َعْهدلً بَْينَهُ َوبَْيَن ُكلِّ لصشَّْعِ  َوبَْيَن لْصَملِِك أَْن يَُكونُول  َوَجَعَل يَُهويَاَدلُع ُحرَّ

بِّ َعنْ  بِّ َكَما ُهوَ  بَْيِ  لصرَّ بِّ إِلْصَعاِد ُمْحَرقَاِت لصرَّ َمْكتُوٌب فِي  يَِد لْصَكَهنَِة لص َِّويِّيَن لصَِّذيَن قََسَمُهْم َدلُوُد َعلَى بَْيِ  لصرَّ

ِريَعِة ُموَسى بِاْصفََرِح َولْصِغنَاِء َحَسَ  أَْمِر َدلُودَ   (11-15:43اخ4) ".َُ

.ىيالخداةك دأارةاوةارفرغيينلل  ل ىينأقدماغنيينوعد(.م.ا635)زربابل -ز 

بِّ َعلَى تَْرتِيِ  َدلُوَد َملِِك إِْسَرللِيلَ ... لص َِّويِّينَ "  (11-10:3ع )" .صِتَْسبِيِح لصرَّ

.ىيالخداةك دأارةاوةارفرغيينلل  لأقداداغنيينوعد ىين(.م.ا226)عزرل ونحميا -ح

لبُوَن َحَسَ  َوِصيَِّة َدلُودَ ... َحَسَ  َوِصيَِّة َدلُودَ لصتَّْحِميِد ...لص َِّويِّينَ " (26و42:14نح)." َوَكاَن لْصُمَغنُّوَن َولْصبَوَّ

-27،13:6-11:43،14:22نالالح،15-1:12،31:16أخ4)ادليالالد إسالالرائيللرالالدعيمال غنيالالينهللاأاالالر -ط
ىينارفالرغيينلل  اللأبدىاثلاقداةاهنةاغنيينوعالد أاره وةاني رنقهدنظدمال بدة الراأارهللاةا(.14

.اهذاعرندنيدع الخدمإللكن اآلالروحالقدسلميؤكدهذاعبرتد ي الكنيمةو.ىابيتهللا

ِريَعِة صِْلَكَهنَِة َولص َِّويِّيَن ألَنَّ يَُهوَذل "  .َولص َِّويِّيَن لْصَولقِفِين فَِرَح بِاْصَكَهنَةِ صِيَْجَمُعول فِيَها ِمْن ُحقُوِل لْصُمُدِن أَْناِلبَةَ لصشَّ

لبِي وَن أَْناِلتبَةَ لْصُمَغنِّتيَن َولْصبَتوَّ دُّ َُ ." َن أَْمتَر ُكتلِّ يَتْوٍم فِتي يَْوِمتهِ َوَكاَن ُكلُّ إِْستَرللِيَل فِتي أَيَّتاِم َزُربَّابَتاَل َوأَيَّتاِم نََحْميَتا يُت

 (27-22:14نح)

لبِينَ لص َّوِ  فَِريَضتتةَ ... ُعْشتترَ " لص َِّويُّتتوَن  َربَ بَتتْل َهتت صَتتْم تُْعتت َ َوَعلِْمتتُ  أَنَّ أَْناِلتتبَةَ لص َِّويِّتتيَن  ...يِّتتيَن َولْصُمَغنِّتتيَن َولْصبَتتوَّ

ِ :فََخاَصْمُ  لْصُوالَ َ َوقُْل ُ . ُكلُّ َولِحٍد إِصَى َحْقلِهِ َولْصُمَغنُّوَن َعاِملُو لْصَعَمِل  ََ بَْيُ  هللاَّ َجَمْعتتُُهْم َوأَْوقَْفتتُُهْم فِتي ؟ فَ صَِماَذل تُِر

(14-6:13نح)."لْصَمَخاِزنِ إِصَى  ...َوأَتَى ُكلُّ يَُهوَذل بُِعْشرِ . أََماِكنِِهمْ 


