
 تاريخ صالة املسبحة الوردية

 

عشر، وهي صالة تتكّرر مع كّل خرزة ويتأّمل   املسبحة الوردية هي صالة تعود إلى القرن الحادي 

ي بحياة املسيح 
ّ
صل

ُ
 .فيها امل

 :وفي ما يلي عشرة أسباب حول أهمّية تالوة صالة املسبحة

 صالة املسبحة الوردية من الكتاب املقّدس  .1

فة من صالة 
ّ
(  ٢:٣٥ ٤٨، ٤١، ٤٢:  ١( والسالم عليك )لو ٩:  ٦األبانا )مت إّن صالة املسبحة املؤل

هي صالة وردت في العهد الجديد. أّما التأّمالت خالل صالة املسبحة هي حول مراحل حياة  

 .يسوع املسيح الواردة في اإلنجيل

 صالة املسبحة الوردية طلٌب سماوي  .2

منه أن يبدأ في التبشير بصالة  ، ظهرت العذراء على القّديس دومينيك وطلبت١٢٠٨في العام 

املسبحة كوسيلة ملساعدة الناس لفهم إنجيل يسوع املسيح. وفي ما بعد، ظهرت العذراء على 

القّديسة برناديت في لورد في فرنسا وظهرت من ثّم على ثالثة أطفال في فاطيما في البرتغال 

 .وطلبت منهم صالة املسبحة لخالص الخاطئين

 صالة تأّمل في حياة املسيحاملسبحة الوردية  .3

ي املسبحة،  
ّ
 أّنها تتأّمل في حياة املسيح. فحين نصل

ّ
رغَم أّن صالة املسبحة هي صالة مريمّية إّل

إّننا نتأّمل في مراحل حياة يسوع املسيح وهي على عكس كّل التأّمالت التي تساعد اإلنسان على  

 أّن النفس والروخ في تأّمالت 
ّ

 .صالة املسبحة ترتفع نحو هللاإفراغ نفسه وروحه إّل

 خرزات املسبحة الوردية حقائق روحّية  .4

إّن خرزات املسبحة ملتّفة لتصَل إلى صليب املسيح وهكذا في الحياة، كّل ش يء يبدأ من املسيح  

ل طريق التأّمل الالمتناهي  
ّ
مث

ُ
 إلى اآلب. واملسبحة دائرّية ت

ا
وينتهي معه عبر الروح القدس وصوّل

 . يحبكمال املس

 املسبحة الوردية تجمع األقارب األصحاب  .5

 للذين اعتادوا على 
ٌ
إّن صالة املسبحة هي الطريقة األسهل للصالة مع األطفال وهي سهلة



وا. وهي صالة بهيكلّية سهلة ُيمكن  
ّ
الصالة ولألشخاص الذين ّل يشعرون بالراحة إذا صل

موا تالوتها. وهذه الصالة  
ّ
هي طريقة لتوحيد جميع أفراد األسرة حول  للجميع أن يتلوها أو يتعل

 .املسيح

 املسبحة الوردية هي صالة كاملة  .6

تضّم صالة املسبحة أركان الصالة األربعة أّل وهي التأّمل واّلعتراف والشكر والدعاء. كما أّنها 

فة من صالة نتلوها بأفواهنا وصالة نتأّمل بها في عقولنا
ّ
 .مؤل

 بالوقت  املسبحة الوردية هي تضحية .7

نا نعرف أّنه ّل يكفي أن نقول إّننا نحّب هللا بل علينا أن نبرهن ذلك في أعمالنا. إّن الوقت  
ّ
كل

ا إذا كانت صالة   ٢٠املخّصص لصالة املسبحة هو  دقيقة وهذا أمٌر ليس سهل خصوصا

شرك 
ُ
تال مع أطفال صغار. كما هناك خطر امللل في تالوة املسبحة إذا لم ن

ُ
قلبنا  املسبحة ت

 .وعقلنا في الصالة. وهي بمثابة تضحية من القلب

 صالة تجمعنا مع القّديسين .8

ي  
ّ
نصح الكثير من القّديسين املؤمنين بتالوة صالة املسبحة ملعرفة هللا أكثر. وحين نصل

املسبحة فنحن نّتحد بالصالة مع كّل مسيحي على وجه األرض وبالصالة مع القّديسين في  

 .السماوات

 ة ينصح بها املؤمنون صال  .9

ي املسبحة، ينصح بها املؤمنين اآلخرين فهي تقّربهم من املسيح وتقّويهم وتحميهم  
ّ
كّل مؤمن ُيصل

 .من الشّر 

 صالة تغّير حياتك .10

إّن صالة املسبحة قد صنعت األعاجيب على مّر السنين فكّل من يتلوها يسمع كالم هللا بشكل  

 . ح والعواطف ويجُد في املسبحة جواب لدعائهأوضح ويشعر من خاللها بشفاء الرو 

 

 منقول من صفحة املسبحة الوردية 


