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). 3آية (» ألن رحمتك أمام عيني، وقد سلكتُ بحقك   « : ا���آ� ا��يء ������ ������� ا	�����        - 3  
طلب داود من اهللا أن يفحصه ألنه كان واثقاً من رحمة اهللا التي اختبرها في ماضـيه، ويراهـا فـي       

ـ            . حاضره، ويثق أنه سيراها في مستقبله      ور رآها ظاهرة في خلقـه وفـي عنايتـه بالعشـب والطي
وعرف عن رحمته الواضحة في الفداء في تقديم الكبش بدل إسحاق، ثـم فـي      . والحيوانات واإلنسان 

ولعله بروح النبوة كان يرى مجيء ابن داود        . شريعة موسى التي وضعت فريضة الكفارة بالحيوانات      
سلكتُ «: نه يقولصحيح أ). 29: 1يو (الذي سيصنع فداء أبدياً، ألنه حمل اهللا الذي يرفع خطية العالم    

 ألن إرادة الرب كانت دستور حياته، وكانت كلمة اهللا تحكّمه، ولكنه كان محتاجاً إلى رحمة اهللا        »بحقك
  .دائماً

 �ً����- ��   ا���آ� ا��
4-8
	�ت ((  

  :يعلن الشاكي تقواه سلباً وإيجاباً

وء، ومع الماكرين ال    لم أجلس مع ُأناس الس    «:  أشياء اجتنبها، فقد أبغض طرق األشرار      :  ����ً  - 1
ال «و.  في الماضـي   »لم أجلس «). 5،  4آيتا   (»أبغضتُ جماعة األثمة، ومع األشرار ال أجلس      . أدخل
وبهذا تحقّقت في حياة    .  الفارغين، الكاذبين، المنافقين، الواهمين    »أناس السوء « اليوم وغداً مع     »أجلس

، وتحقــق فيـه ما قاله إرميا بعـد        1داود صفـات اإلنسان المطوب كما ذكرها بنفسه في مزمور          
  ).17: 15إر (ذلك 

 »المخاطبين أصحابهم بالسالم والشر في قلـوبهم      « المنافقين   »الماكرين«ويقول إنه لم يدخل بيوت      
ال بد أن يعيش المؤمنون وسط العالم       ). 1آية   (»بكمالي سلكت «: وهكذا صدق في قوله   ). 3: 28مز  (

قـال  ). 10: 5كـو  1(در أن نعتزل العالم، وإال لزمنا أن نخرج منه بدون أن يكونوا منه، فنحن ال نق   
  ). 15: 17يو (» لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير«: المسيح
َأغسـل يدي في النقـاوة، فأطوف بمذبحـك يا رب، «: أشيـاء فعلـها تبرهـن تقواه   : إ�"����ً  - 2

ـَمع بصوت الحمد وُأحدث     »يا رب أحببتُ محلَّ بيتك وموضع مسـكن مجـدك         .  بجميع عجائبك  ُألس
  ).8-6آيات (

، وكما كـان  )21-17: 30خر (كما كان الكاهن يغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة       :»أ���«) أ(
وكما برر  ) 6: 21تث  (شيوخ إسرائيل يتبرأون من دم القتيل الذي ال يعرفون قاتله بأن يغسلوا أيديهم              
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.. اغِسلني كثيراً مـن إثمـي     «: لذلك نصلي ). 24: 27مت  (من دم المسيح فغسل يديه      بيالطس نفسه   
  )7، 2: 51مز  (»اغسلني فأبيض أكثر من الثلج

����  «) ب(��إنه موجـود  . فيأخذ مكانه وسط العابدين في الطواف حول مذبح اهللا      :»أ! ف �
  .في محضر الرب باستمرار، ويتعبد بال انقطاع

  .يرتل للرب ترنيمة قديمة وجديدة :»ا(��)ُأ&ّ�$ �# ت «) ج(
 فيشهد للناس عن صالح اهللا معه، وعن المعجزات العديدة التي :»أ2ّ)ث �.�0$ /.�-,� «) د(

  .أجراها لنجاته
50��    «) هـ(� ��، وحيث يوجد تابوت )9، 8: 25خر ( حيث يسكن اهللا وسط شعبه    :»أ�6 7ُ,,2

و القداسة، ويبعث األمل في النفس القلقـة المتـوتِّرة          العهد الذي يرمز لمجد الرب، يتحرك القلب نح       
  .الحزينة، وتستريح النفس في شركة المؤمنين

  

 �ً$���   ا���آ� �&�%-
9-11
	�ت ((  

وهو طلب يتفـق  . يطلب المرنم من الرب أن يحفظ نفسه بعيداً عن سلوك األشرار وعن مصيرهم    
  :مع ماضي حياته، ومع حاضره، ومع انتظاره من اهللا

ال تجمع مع الخطاة نفسي وال مع رجال الدماء حياتي، الذين في أيديهم        « : -�% ��,+ (�* (�)��'      - 1
المعاشـرات  «في ماضي حياته ابتعد عن األشـرار ألن         ). 10،  9آيتا   (»رذيلة، ويمينهم مآلنة رشوة   
يمارسـون  فلم يتعامل مع الخطاة رجال الدماء الـذين         ) 33: 15كو  1 (»الردية تفسد األخالق الجيدة   

العنف ويخططون للقتل وينفذونه، الذين في أيديهم رذيلة، فيدبرون التدابير الرديئـة، ويسـفكون دم                
: 15أي   (»النـار تأكل خيام الرشوة   «البريء، والمرتَشين الذين يعوجون القضــاء متناسيــن أن        

 للمسيح مع بليعـال؟ وأي      أية خلطة للبر واإلثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق          «حقاً  ). 34
  ).15، 14: 6كو 2 (»نصيب للمؤمن مع غير المؤمن

2 -       .فيتقدم لألمام مـع الـرب، متابعـاً    ). أ11آية  (»أما أنا فبكمالي أسلك  « : -�% ��,�+ (�* ��)�
  ).1آية  (»بكمالي سلكت«: مسيرته معه، والتي بدأها معه، وقال عنها
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إنه ال يدعي الكمال أبداً، لكنـه يطلـب      ). ب11آية   (»يافدني وارحمن « : -�% ��,+ (* ا���0ر.    - 3
إذ قد  «: ولو تحقق لنا طلب داود، نقدر أن نقول       . الفداء والرحمة حتى يبقى بعيداً عن طريق األشرار       

تبررنا باإليمان لنا سالم مع اهللا بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول باإليمان إلـى             
  ).2، 1: 5رو  (»نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد اهللاهذه النعمة التي 

  
   ا���آ� �$+ �3 ا��اءة-را�1ً� 

) 8	
12(  

  ).12آية  (» في الجماعات أبارك الرب. رجلي واقفةٌ على سهل«
لم يعد المرنم   . يثق صاحب اإليمان الصادق أن اهللا استجاب الصالة قبل أن تتم االستجابة، فيطمئن            

من أنت أيها الجبـل     «:  أرض حجرية صخرية شائكة، ألن الرب سهل طريقه، فيقول بثقة          واقفاً على 
لقد وقف داود في سهٍل خصب، ألن الـرب سـمع        ). 7: 4زك   (»!العظيم؟ أمام زربابل تصير سهالً    

 ويشهد له أمام الجميع أنه كان معه        »في الجماعات أبارك الرب   «: ولذلك يقول . صالته ووهبه األمان  
  .وخلصهورحمه 
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ونالِْعشْرو اِبعالس ورمزاَلْم  

داوِلد  
ِعنْد مـا   2اَلرب نُوِري وخَالَِصي، ِممن َأخَافُ؟ الرب ِحصن حياِتي، ِممن َأرتَِعب؟           1

    سوا وثَراِئي عدَأعو اِيِقيضِمي، مْأكُلُوا لَحِلي اراَألشْر ِإلَي بشٌ  3. قَطُوااقْتَرـيج لَيَل عنَز ِإن
واِحدةً سَألْتُ ِمن الرب وِإياهـا      4. ِإن قَامتْ علَي حرب فَِفي ذَِلك َأنَا مطْمِئن       . الَ يخَافُ قَلِْبي  

ِإلَى : َألْتَِمس َأنْظُر اِتي، ِلكَيياِم حكُلَّ َأي بِت الريِفي ب كُنَأس ِفـي   َأن سَأتَفَـرو ،باِل الرمج 
. علَى صخْرٍة يرفَعِنـي   . يستُرِني ِبِستِْر خَيمِتهِ  . َألنَّه يخَبُئِني ِفي مظَلَِّتِه ِفي يوِم الشَّر      5. هيكَِلِه

  . ُأغَنِّي وُأرنِّم ِللرب. ح الْهتَاِفواآلن يرتَِفع رْأِسي علَى َأعداِئي حوِلي، فََأذْبح ِفي خَيمِتِه ذَباِئ6
7  با ري تَِمعِلي    . ِاس تَِجباسِني ومحو فَارعِتي َأدوقَاَل قَلِْبي  8. ِبص ـوا   «: لَكقُلْتَ اطْلُب

قَـد كُنْـتَ    . دكالَ تُخَيب ِبسخٍَط عب   . الَ تَحجب وجهك عنِّي   9. »وجهك يا رب َأطْلُب   . وجِهي
ِإن َأِبي وُأمـي قَـد تَركَـاِني والـرب         10. عوِني، فَالَ تَرفُضِني والَ تَتْركِْني يا ِإلَه خَالَِصي       

الَ تُسـلِّمِني   12. علِّمِني يا رب طَِريقَك واهِدِني ِفي سِبيٍل مستَِقيٍم ِبسبِب َأعداِئي         11. يضمِني
لَوالَ َأنَِّني آمنْتُ ِبـَأن َأرى      13. لَى مراِم مضاِيِقي، َألنَّه قَد قَام علَي شُهود زوٍر ونَاِفثُ ظُلْمٍ          ِإ

  . ِليتَشَدد ولْيتَشَجع قَلْبك، وانْتَِظِر الرب. انْتَِظِر الرب14 -جود الرب ِفي َأرِض اَألحياِء

  

  �9ري و�567ا�ب 
كم من مرة تلَونا كلمات هذا المزمور فامتألنا باالطمئنان، ألن الرب نورنا وخالصـنا وحصـن                

ال ندري متى كتب داود هذا المزمور، ألنه يعبر عن مواقف صعبة مختلفة مر بها كان يمكن                 . حياتنا
 المزمور باعتبار أنه واقـع      فإن كان لنا إيمان داود يمكننا أن نرتل هذا        . أن يكتبه في أي موقف منها     

  .اختبارنا، ألن كل حياتنا تشهد أن الرب نورنا وخالصنا وحصن حياتنا
في هذا المزمور موضوعان كبيران هامان، أولهما تسبيحة فرح يعبر فيها المؤمن عن طمأنينتـه               

نشـكر  . لمـؤمن وهذا يرينا المكانة السامية للتسبيح والصالة في حياة ا        . وأشواق قلبه، وثانيهما صالة   
وكثيراً ما نكلم الناس عنـه أكثر منـا نكلمه عنهـم،    . كثيراً ما نتكلم عن اهللا أكثر مما نكلّمه       . ونطلب

  .مع أن األمرين هامان وال زمان
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تشرح اآليات الثالث األولى من المزمور اطمئنان المؤمن وشوق قلبه، وتقدم باقي آياتـه صـالة                
ة المؤمن وطمأنينته لم تعطياه استرخاء روحياً وال تواكالً، لكنهمـا           وهذا يعني أن نجا   . استنجاد بالرب 

إن نجاة المؤمن ال تعني أن يكف عن االلتجاء إلى الرب،           . دفعتاه أكثر إلى الصالة طلباً لمراحم الرب      
  .بل تعني أنه يحتمي بالرب ويطلبه أكثر

  :�3 ه>ا ا��;(9ر �":
  )3-1آيات ( اطمئنان المؤمن -أوالً 
  )6-4آيات ( التماس المؤمن - ثانياً
  )14-7آيات ( صالة المؤمن -ثالثاً 

   ا-��CDن ا��A(@-أوً< 
1-3
	�ت ((  

). 31: 8رو   (»إن كان اهللا معنا فمن علينا     «إن كان الرب في جانب المؤمن فال خوف عليه، ألنه           
  :ويقدم المرنم في اآليات الثالث األولى من مزموره ثالثة أسباب لالطمئنان

يكرر المرنم اسم الرب ست مرات في النصف األول من المزمـور،   :�&�D@ ا����E� F% إ��'  - 1
  :وسبع مرات في النصف الثاني منه، ويصف الرب بثالث صفات

عندما تغنَّى داود بهذا القول كان يعيش فـي ظـالم        ). أ1آية   (»الرب نوري « :ا(>ب ;� ر9  ) أ(
  أنـا هـو   «: قال المسيح). 5: 1يو 1( وليس فيه ظلمة البتة كراهية أعدائه، لكنه كان يعلم أن اهللا نور

كانـت أرضـنا   ). 12: 8يـو   (»من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة  . نور العالم 
وحياتنا بدون اهللا مظلمة حتى يشـرق علينـا         .  فكان نور  »ليكن نور «: مظلمة فأصدر اهللا أمره األول    
فيه كانت الحياة، والحياة كانـت نـور        «فهو الذي   ) 2: 4مال  ( أجنحته   المسيح شمس البر والشفاء في    

  ).4: 1يو  (»الناس
وهو بهذا يشبه نور القمر الذي يعكس نـور         ) 17: 21صم  2(قالوا عن داود إنه سراج إسرائيل       

وعنـدما  ). 14: 5مت   (»أنتم نور العالم  «: الشمس، فقد قال المسيح ألتباعه، الذين أشرق عليهم نوره        
ون الرب نورك، وعندما تسلك في نوره، وعندما تشع أنواره منك، تنقشع ظلمات حيرتـك وقلقـك            يك

  .ومخاطرك، وتمتلئ حياتك بالفرح
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. هو نفسه المخلّص، وهو مانح الخـالص    ). ب1آية   (»الرب خالصي « :ا(�>ب @?<�=   ) ب(
وع اهتمامنا، ونقول   في طفولتنا الروحية نهتم بعطاياه، لكن عندما ننضج روحياً يصبح هو نفسه موض            

هوذا اهللا خالصي فأطمئن وال أرتعـب،       «). 21: 1في   (»لي الحياة هي المسيح   «: مع الرسول بولس  
  ).2: 12إش  (»ألن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي خالصاً

�=   ) ج(A�02 B#2 اسم الرب برج حصين، يركض     «). ج1آية   (»الرب حصن حياتي  « :ا(>ب
إلهي صخرتي بـه   . الرب صخرتي وحصني ومنقذي   «: له نقول ). 10: 18أم  ( »إليه الصديق ويتمنَّع  

  ).2: 12إش  (»هوذا اهللا خالصي فأطمئن وال أرتعب«). 2: 18مز  (»ترسي وقرن خالصي. أحتمي
عندما اقترب إلي األشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعـدائي   « : �&��E� @D% ا���7را�G' ا���)���      - 2

وال .. لماذا تطاردونني «: لقد أحاطت به المخاطر، كما قال أيوب ألصحابه       ). 2آية   (»عثروا وسقطوا 
وال بد أن داود يذكر هنا كيف هاجم أسد         . كأنهم وحوش مفترسة  ) 22: 19أي   (»تشبعون من لحمي؟  

وال بد أنه ذكر جليات الجبار المتسـلّح        ). 37: 17صم  1(ودب قطيعه، فقتلهما وأعطى المجد كله هللا        
وأخيراً سقط عـدوه شـاول   ). 49: 17صم 1(قلعة متنقّلة، ولكنه قتله بحجر صغير من مقالع وكأنه  

والثقة فـي   . »مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا   «: فقال عن اختبار  ) 4: 31صم  1(على سيفه ومات    
فيهـا  النجاة تجيء من االختبار، وحياة المؤمن غنية باالختبارات المشابهة الختبارات داود، ينجيه اهللا          

  .من كل عمل رديء
3 -   '��� %�E� @D�&� : »      جيش ال يخاف قلبي ففـي ذلـك أنـا       . إن نزل علي حرب إن قامت علي

وعنـدما  . كان شاول وجيشه يطـارده    . كان داود معرضاً للحروب من كل جانب      ). 3آية   (»مطمئن
خاف بسبب إيمانـه فـي      ولكنه في كل الحروب كان مطمئناً ال ي       . أصبح ملكاً حاربته الدول المجاورة    

: 5يـش   (إن كل الجيوش ال تخيف المؤمن ألن رئيس جند الرب يجيء لينجده             . الرب وفي مواعيده  
ومـن اختبـارات المـرنم      ). 7: 32مـز    (»أنت ستر لي  «: فيقول) 26: 36إر  (والرب يخبئه   ) 14

 »ساً واليوم وإلى األبد   هــو هــو أم  «الماضية تعلَّم الثقة في أن اهللا سيكون معه في المستقبل، ألنه            
سعيد هو اإلنسان الذي يقدر أن يقول إن اهللا إلهه وإله أبيه وإله جده، ألن لـه تراثـاً                   ). 8: 13عب  (

  .غنياً، يبني عليه حاضره ومستقبله
ولتكن مثل غالم أليشع الذي فتح الرب عينيه ليرى أن الذين معـه             . افتح عينيك لترى من ال يرى     

أنتم من اهللا أيها األوالد، وقد غلبتموهم ألن الـذي فـيكم            «). 17-15: 6مل  2 (أكثر من الذين عليه   
  ).4: 4يو 1 (»أعظم من الذي في العالم
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 �ً����-@)A�س ا���ا��   
4-6
	�ت ((  

يلتمس داود أن يكون ضيف الرب في بيته األبدي، يتحدث إليه، ويتأمل صـالحه، ويشـبع مـن                  
  .ركات كلها في بيت الرب هنا على األرضوتبدأ هذه الب. مائدته، ويحتمي ببيته

1 -      %���أن أسكن في بيت الرب كـل أيـام         : واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس     « : ا�����س �I�J ا�
) 42: 10لـو   (»الحاجة إلى واحد«). 4آية  (»حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب، وأتفرس في هيكله        

ا يلتمس داود أن يرى جمال الرب ومجده، فيشرق عليه          لهذ. واألهداف الكثيرة تشتِّت التركيز والتعمق    
من أهل  «إشراق الرضا، وتستضيء روحه بضياء سماوي، ويشتاق أن يكون ابناً في وسط عائلة اهللا               

). 35: 8يـو    (»والعبد ال يبقى في البيت إلى األبد، أما االبن فيبقى إلى األبـد            «). 19: 2أف   (»بيته
 العلي في هيكله، يحدث اهللا في الصالة من أجل نفسه ومن أجل الناس،             ويتوق داود أن يكون عابداً هللا     

  .ويحدث الناس عن اهللا في وعظه وتعليمه ومزاميره
عندما هرب داود أمام ابنه أبشالوم طريداً في صحراء يهوذا، ال بد أنه اشتاق أن يسـتريح فـي                   

: ان إلى العبادة في بيت اهللا، فقال      ولكن شوقه األكبر ك   . قصره، يأكل ويشرب هانئاً بين رجال مملكته      
وهذا تعبير  ). 1: 63مز   (»يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بال ماء        . عطشَتْ إليك نفسي  «

مـا  ! ما أجـوده  «: القلب المتفاني في حب اهللا، الذي يجتذبه جمال قداسة اهللا ومحبته وعدالته، فيقول            
إنه ينظر نظرة عامة شاملة، ثـم يأخـذ فـي           . »تفرسَأ«:  ثم »َأنظر«: ويردد). 17: 9زك   (»!أجمله
ما «. يفكر في الرب أكثر وأكثر، وينشغل قلبه بكلمة الرب فيلهج بها ويتغذى عليها ويشبع بها              . التأمل

 »قلبي ولحمي يهتفان باإلله الحي    . تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب      . أحلى مساكنك يا رب الجنود    
والـذي  . الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني      «: ول المسيح فيتحقق معه ق  ) 2،  1: 84مز  (

إن أحبني أحد يحفظ كالمي، ويحبه أبي، وإليـه نـأتي،           .. يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وُأظِهر له ذاتي       
  ).    23، 21: 14يو  (»وعنده نصنع منزالً

2 -      Kا I�L,� :�9ن��س ا���ئني في مظلته في يوم الشر      « : ا��علـى  . يسترني بستر خيمته  . ألنه يخب
  :وفي هذه اآلية نرى وصف المرنم لعمل اهللا المفرح). 5آية  (»صخرة يرفعني

�C «) أ(DE,F	«        ني شرهموكانوا ينصبون خيمة للملك    . من األعداء الذين يجرون خلفي، فال يضر
. هـا بأمـان   وسط معسكر الجيش، يحيط بها جبابرة أقوياء، فيدير الملك منها المعركة وهو مختبئ في             

  .وهكذا فعل الرب للمرنم
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  .بستر فدائه الكريم فال يرى عيوبي، بل يرى دم الكفارة يستر كل خطاياي »	�C;<5«) ب(
�C «) ج(DGH<	«            وتشـير  . على صخرة إلى أعلى فيوصلني إلى آفاق روحية عظيمـة بمحبتـه

  ).2: 61مز  (»صخرة أرفع مني«الصخرة إلى الثبات والدوام، فهي 
  !لى هذه البركات الثالث لنختبر فيها حراسة الرب الدائمة األمينة الواضحةكم نحتاج إ

3 -         I�Jف ��' أ(��م ا�واآلن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبـائح         « : ا����س ���1
لم يفكر في إقامة وليمة     . عندما انتصر فكر أوالً في من  نصره       ). 6آية   (»أغني وأرنم للرب  . الهتاف
  ). 14: 2كو 2( بالنصر، فشكر اهللا بالترنيم الهاتف ألنه قاده في موكب نصرته ابتهاجاً

تنخفض رؤوسنا نتيجة الذل أو الخوف أو العار، فيرفع الرب عنا المهانة والـذل، يـذهب عنـا                  
إنه يمجد من يتفرس في هيكله، ويطمِئن من يختبئ في مظلته، ويسـتر             . الخوف، ويزيل عنا العـار   

فلنقـدم به في كل حيـن هللا ذبيحـة التسبيــح، أي          «. ن يحتمي بفدائه، فترتفـع رؤوسنـا    عيوب م 
  ). 15: 13عب  (»ثمــر شفـاه معترفـة باسمـه

. »يرتفع رأسي على أعـدائي حـولي      «: هنا يعترف داود بفضل الرب عليه أمام الكل، فيعلن ثقته         
  .»أغني وأرنم للرب«حه ويعلن فر. »أذبح في خيمته ذبائح الهتاف«ويعلن شكره 

 �ً$���-@)A�65ة ا�   
7-14
	�ت ((  

بعد ترنيم الهتاف تحول المرنم إلى الصالة، والجندي ال يهمل أسلحته، وسالح المؤمن هو التسبيح               
  :وهناك ستة أوصاف لصالة المرنم. والصالة
 بكل تواضع   ).7آية   (»بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي    . استمع يا رب  « : 6�5ة ا���9ا)�*    - 1

وبغير كبرياء يدعو الرب، محتمياً في رحمته، ألنه في ذاته غير مستحق، ولكن اإلنعام اإللهـي هـو        
إنه يعتمد على المراحم اإللهية في وقت النجاح والفرح كما في وقـت الفشـل               . مصدر كل ما يملكه   

  .والدموع، فالرحمة رجاء الخاطئ وملجأ المؤمن
). 8آيـة   (»وجهك يا رب أطلـب . قلت اطلبوا وجهي: لك قال قلبي  « : 6�5ة ا��&�َ��% ���6�Oة      - 2

: سمع المرنم األمر فاستجاب له، كما قال إرميـا        . يدعونا اهللا للصالة، فال ندخل في محضره متطفِّلين       
لقد دعا اهللا الصبي صموئيل في الهيكل ثـالث         ). 22: 3إر   (»ها قد أتينا إليك ألنك أنت الرب إلهنا       «

 »تكلم يا رب ألن عبدك سامع     «: اهن العظيم أن الرب يدعو الصبي، فعلّمه أن يجاوب        مرات، وفهم الك  
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ألن كل مـن يسـأل      . اقرعوا يفتح لكم  . اطلبوا تجدوا . اسألوا تعطوا «: وأمرنا المسيح ). 9: 3صم  1(
  ).8، 7: 7مت  (»يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له

3 - �Qاقد كنتَ عوني فال ترفضني وال .  تخيب بسخط عبدكال. ال تحجب وجهك عني« : 65ة ا�
لن تُستجاب الصالة ونحن نطلب وجه الرب إن كان وجهه محجوباً           ). 9آية   (»تتركني يا إله خالصي   

عنا، فيطالبه المرنم أن يرضى عليه، فهو الذي ال يتغير، والذي كان عوناً له في كل ماضي حياتـه،                   
يحتقر ولم يرذُل مسكنة المسكين، ولم يحجب وجهه عنـه، بـل         ألنه لم   «ولن يحجب وجهه عن عبده      

  ).24: 22مز  (»عند صراخه إليه استمع
وال يمكـن أن يتـرك      . وال يمكن أن يكون اهللا قاضياً ظالماً يخيب أمل عبده بغيظه وسخطه عليه            

:  الهيكـل  المؤمن الذي يحبه بغير أن ينجيه وينقذه ويخلّصه، فقد قال سليمان الحكيم في صالة تدشين              
فلنذكر للرب فضله ). 57: 8مل 1 (»ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا، فال يتركنا وال يرفضنا       «

لقد رأى داود أن الرب يسخط علـى        . الماضي معنا، ولنطاِلبه أن يكون دائماً معنا، ألنه إله خالصنا         
  .اج إلى عونهشاول وينزع الملك منه، فلم يحتمل أن يغضب الرب عليه، ألنه محت

). 10آيـة    (»إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني      «: ويعبر المرنم عن رجائه في الرب بقوله      
كان داود قد أخذ أباه وأمه ليقيما عند ملك موآب وتركهما هناك، ومن وقتها لم نعـد نسـمع عنهمـا                     

ومع ذلـك  . ين إلى رعايتهلقد اعتنى بهما بعد أن اعتنيا به، ألنهما أصبحا محتاج). 4،  3: 22صم  1(
فإن كنا نجوز في مثـل      . فهو يؤكد أن محبة اهللا وعطفه عليه أقوى من كل محبة اختبرها في والديه             

  ). 18: 14يو  (»إني آتي إليكم. ال أترككم يتامى«: ظروفه، فلنتذكر وعد المسيح
 سبيـل مستقيم علّمنـي يـا رب طريقـك، واهـدني فـي « : 6�5ة ا��ـ� *(�T�����Dـ� ا	����ـ�        - 4

، 11آيتا   (»ال تسلمني إلى مرام مضايقي، ألنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم            . بسبــب أعدائي 
هذه طلبة تُظِهر تواضع المرنم ورغبته في المعرفة واستعداده للطاعة وحاجته إلى من يرشـده               ). 12

الصعوبات التي تقف في طريقـه      في الطريق، ألنه يريد أن يسير في طريق اهللا المستقيم مهما كانت             
بسبب أعدائه القائمين عليه، يذيعون عنه مذمات كاذبة، ويشهدون عليه زوراً، ويقاومونـه وينفثـون                

ولكنه ال يريد أن ييأس، وال أن يسـاوم علـى مبادئـه، وال أن      ). 1: 9أع  (عليه تهدداً وهم ظالمون     
جون طريقه ويمألونها بالحفر، ولكنه خاضـع       إنهم يعو . يخطئ فيعطيهم فرصة إفساد سمعته وسيرته     

  .لمشيئة اهللا، يطلب عونه السماوي لينفّذ المشيئة اإللهية الصالحة
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5 -   �0�C�د .  انتِظر الرب-لوال أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض األحياء        « : 65ة ا�ليتشد
نه سيرى جود الرب وصالحه وهـو  كان المرنم واثقاً أ). 14، 13آيتا  (»وليتشجع قلبك وانتظر الرب  

ولهذا السبب يشجع نفسـه وإخوتـه       . هنا في أرضنا الحاضرة قبل أن يرى جوده في سماوات مجده          
المؤمنين ألن ينتظروا الرب الذي ال يتأخر عن اإلنقاذ والعون، فتمتلئ نفـس المـؤمنين بالشـجاعة                 

  !وهنا نرى اإليمان الذي يوبخ اليأس. والقوة
وعندما نتـأخر قلـيالً     . قرع أحد أوالد مدرسة األحد باب بيتنا الملحق بالكنيسة        في مرات كثيرة ي   

فإن كنا نريد أن نأخذ . وكثيراً ما نفعل الشيء نفسه مع اهللا    ! إنه متعجل . يمضي ألنه لم يقدر أن ينتظر     
 موعد  طلب المسيح من التالميذ أن يمكثوا في أورشليم، وينتظروا        . بركة من اهللا فلننتظر الرب بصبر     

ولم تكن تلك األيام العشرة فترة انتظار ممل،        . فانتظروا عشرة أيام  ) 4: 1أع  (اآلب الذي سمعوه منه     
وال فترة انتظار جماعة من الكسالى ال يريدون أن يتحركوا، فقد اسـتغل التالميـذ وقـت االنتظـار          

 كانوا في انتظار الرب .ليتقربوا من بعضهم البعض، ويتصالحوا معاً، ويستأصلوا العيوب من دواخلهم
  .ومجيء بركته، وهم يجهزون قلوبهم الستقبالها
. صلوا أكثر مما تشـتكون    . صلوا أكثر مما تتكلمون   . أيها المؤمنون، صلوا وانتظروا بركة الرب     

انتظـروا موعـد اآلب الـذي       . انتظروا إلهكم الصالح وال تتعجلـوا     . صلوا باستمرار وفي كل وقت    
الرب نوري وخالصي، ممن أخاف؟ الرب حصـن حيـاتي، ممـن            «: بالشكرسمعتموه منه فتقولوا    

  .»أرتعب؟
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ونالِْعشْرو الثَّاِمن ورمزاَلْم  
داوِلد  

يا صخْرِتي، الَ تَتَصامم ِمن ِجهِتي، ِلَئالَّ تَسكُتَ عنِّـي فَُأشْـِبه            . ِإلَيك يا رب َأصرخُ   1
  بِفي الْج اِبِطيناِب             2. الْهـرِإلَـى ِمح يـدي فَعَأرو ،تَِغيثُ ِبكِعي ِإذْ َأسرتَ تَضوص تَِمعاس

ِسكِفـي     3. قُد الشَّـرالَِم، وِبالس مهابحَأص خَاِطِبينلَِة اِإلثِْم الْمفَع عماِر، واَألشْر عِني مِذبالَ تَج
ِلهِ  4. قُلُوِبِهمِفع بسح ِطِهمَأع   اِلِهممَأع شَر بسحو م .   ِطِهمَأع ِديِهمنِْع َأيص بسح .   ِهملَـيع در

ملَتَهامع5. مِنيِهمبالَ يو مهِدمهِه، ييداِل يمالَ ِإلَى َأعو باِل الروا ِإلَى َأفْعنْتَِبهي لَم مَألنَّه .  
6   س َألنَّه بالر كاربِعي  مرتَ تَضوص ِسي  7. ِمعتُري وِعز بِه اتَّكَـَل قَلِْبـي     . الرلَيع

. الرب ِعز لَهم، وِحصن خَالَِص مِسـيِحِه هـو        8. ويبتَِهج قَلِْبي، وِبُأغِْنيِتي َأحمده   . فَانْتَصرتُ
9احم وهعارو ،اثَكِمير اِركبو ،كبشَع ِدخَلِّصم ِإلَى اَألبِملْه.  

  
  65ة

ثم يشـكر ألن اهللا اسـتجاب       . هذا المزمور صالة، يبدأها المرنم بطلب إنقاذه من مصير األشرار         
صالته، أو ألنه واثقٌ أن اهللا سيستجيبها، ويختم مزموره بالصالة ألجل شعب الـرب، ألنـه يحـس                  

  ).16: 5يع (عضنا، وأن نصلي ألجل بعض وهذا يعلّمنا أن نُحس بب. بوحدانية المؤمنين في كل مكان

وال نعرف بالضبط مناسبة كتابه هذا المزمور، ولكن الواضح أن المرنم كان يواجه خطراً كبيراً،               
ربما من وبإ رأى نفسه فيه يواجه الموت، وخشي أن يكون مصيره كمصـير األشـرار، فطلـب أن             

  .تنقذ الباريحميه الرب بسبب تقواه، ألن عدالة اهللا تُهلك الشرير و

  :�3 ه>ا ا��;(9ر �":
  )5-1آيات ( المصلي يطلب لنفسه -أوالً 

  )7، 6آيتا ( المصلي يشكر اهللا -ثانياً 

  )9، 8آيتا ( المصلي يطلب لشعب اهللا -ثالثاً 

  
   ا��O�� �&�E,C� %'-أوً< 
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  )��X1-5ت (
الث صفات، وعبـر    لجأ المرنم إلى الرب ألنه يعرفه، فدعاه بثالث صفات، ثم أطلق على نفسه ث             

  :عن احتياجاته بأربع طرق، وطلب من اهللا طلبتين
1 -��O�5,�ت إ�' ا� :  

وحده . هو السيد صاحب السلطان في السماء وعلى األرض       ). أ1آية   (»يا رب « :ه�  ا(��0)   ) أ(
قد نشكو متاعبنا لغيرنا مئات المرات، فال تزيد فائدة هذه الشـكوى        . يستطيع كل شيء، وله كل األمر     

لكن عندما نتوجه إلى الرب فإننا نكلـم سـيد          . ن مجرد التفريج عن الذات، دون أية معونة حقيقية        ع
  ).1: 21أم (المسكونة وسيد حياتنا، الذي قَلْب الملك في يده كجداول مياه، حيثما شاء يميله 

 سلطانه أبدي إلى. ال تغيير عنده وال ظل دوران). ب1آية  (»يا صخرتي « :ه  ا(#�F>ة  ) ب(
ويكـون إنسـان    «: ليس هو رماالً متسيبة، لكنه صخر يظلِّل من يحتمون به         . قوي ثابت . أبد الدهور 

كظل صخرٍة عظيمة فـي أرض      . كسواقي ماٍء في مكان يابس    . كمخبٍإ من الريح، وستارٍة من السيل     
  ).2: 32إش  (»معيية
�)وس   ) ج(L)ا  �سكن األقداس، ساكن في قدوس ي). ج2آية  (»أرفع يدي إلى محراب قدسك « :ه

  ال يتصرف تصرفاً خاطئاً، ويبقى أميناً، لن يقـدر أن ينكـر نفسـه       ). 16: 6تي  1(نور ال يدنى منه     
والمرنم يرفع يديـه    . »هيكل« معربة، فهي حبشية األصل، ومعناها       »محراب«وكلمة  ). 13: 2تي  2(

  .عبهإلى هيكل الرب المقدس، حيث تابوت العهد، رمز حضور اهللا وسط ش
2 -��O�5,�ت ا� :  

هناك صلة شخصية بينه وبين الرب، فيدعوه واثقاً        ). ب1آية   (»يا صخرتي «يدعو اهللا    :Nٍ5Dْ6ُ) أ(
ولم يكن هذا الخائف وحيـداً، ألن اهللا        ). 16: 2نش   (»حبيبي لي وأنا له   «ألنه للرب، وألن الرب له      
أنت ). 3: 1يو  1 (»!ب حتى نُدعي أوالد اهللا    انظروا أية محبة أعطانا اآل    «: تبنَّاه، فيقول إلخوته بفرح   

اطلبـوا  «: ال تتطفَّل على اهللا عندما تصرخ وتستغيث، ألن هذا حقُّك الطبيعي كابٍن له، تسمعه يدعوك              
  ).8: 27مز  (»وجهك يا رب أطلب«:  فتجيب»وجهي
�> ) ب(Qِ5D6 :»     س يعلم أن اهللا صخرته، وأنه لي     ). ب1آية   (»يا صخرتي ال تتصامم من جهتي

أصماً، فيطلب واثقاً أن ال يتصامم الرب من جهته، فالخطية وحدها هي التي تجعـل أذن اهللا تثقــل         
 إال »ال تتصامم«: وبالطبع ال يجرؤ مؤمن أن يقول هللا  . ولهذا ينتظر االستجابة  ) 1: 59إش  (وال تسمع   
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لـئال  « يمكن أن يتركـه،      إن كان في شدة التعب، وإال إن كان يعلم أنه يعاتب أباً يحبه ويهتم به، وال               
  .»أشبه الهابطين في الجب

). ب2ج،  1آيتا   (»أستغيث.. لئال تسكت عني فأشبه الهابطين في الجب      .. أصرخ«: @��-R ) ج(
األغلب أنه يرى . إنه خائف من أن يعيره اهللا أذناً صماء، وخائفٌ من أن يهبط إلى جب القبر والهاوية    

كان هناك ما يهـدده، فاحتـاج أن        .  فخاف من ذات المصير    الناس من حوله يتساقطون ضحايا الوبإ،     
  ).20: 6 ويو 50: 6 ومر 27: 14مت  (»ال تخافوا. أنا هو«: يسمع من الرب كلمة التشجيع

3 -'E,� @Z ��O�ا� ��1G :  

المستريح يتكلم، ولكن المتعب يصرخ، فالصراخ دليل علـى         ). أ1آية   (»أصرخ« :<�>خ ) أ(
ي العجز، ونحن نصرخ عادةً عندما يفشل منطقنا، وعندما نعجز عـن تحليـل        التعب الكثير، وهو يعن   

كما أن الصراخ يعني اللجوء إلى األقوى       . األمور ومعرفة األسباب، وعندما نعجز عن مساعدة أنفسنا       
واالعتماد عليه، فكما يصرخ الطفل طالباً عون أمه يصرخ المخلـوق لخالقـه، ويصـرخ الخـاطئ               

  . الضعيف المستجير بالقادروكلها صرخة.. لمخلّصه
�ّ>ع ) ب(UA: »   والتضرع عالمة التذلُّل والخضوع هللا،     ). أ2آية   (»استِمع إلى صوت تضرعي

إنه عالمة االحتياج الذي ال يسده إال من نتضرع إليه، ونحن ال نشاء أن              . مع الشعور بعدم االستحقاق   
  ).13: 18لو  (»م ارحمني أنا الخاطيالله«: نرفع عيوننا نحو السماء، فيقرع كلٌّ منا صدره ويقول

واالستغاثة تعني أن الخطر محدقٌ باإلنسان، وال طاقة      ). ب2آية   (»أستغيث بك « :ا&�V5ث) ج(
الكارثة اآلتية كبيرة، وهو يحس أمامها بالعجز مـن         . إنه يغرق فيستغيث طالباً النجدة    . له بالنجاة منه  

 تعني الثقة، فهو يستغيث بمن يقدر أن يعينه وال يخيب كما أن االستغاثة. داخله ومن خارجه، فيستغيث
  .أمله
�=   ) د(	(	 $�Hإلى محراب قدسك    « :ر ورفع اليدين يعني رفع القلب فـي       ). ج2آية   (»أرفع يدي

الصالة، وأن اإلنسان متَّجه إلى فوق، وقد نفض يديه من االعتماد على نفسه، وأنه مشـغوٌل بـالرب                  
عندما كان بنو إسرائيل يحاربون عماليق، رفع موسى يديه         . اإللهي اآلتي فقط، ومستيقظٌ ينتظر العون     

وعندما كان ينزل يديـه كـان       . وكان شعب اهللا ينتصر طالما كانت يداه مرفوعتين       . إلى أعلى مصلّياً  
ولما تعبت ذراعا موسى أجلسوه على حجر، ودعم هـارون وحـور يديـه لتكونـا                . عماليق ينتصر 

وعندما بنى سليمان هيكل الرب صـلى       ). 13-11: 17خر  (ار لينتصر الشعب    مرفوعتين هللا باستمر  
  ). 22: 8مل 1 (»رفع يديه نحو السماء«من أجل البركة و
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فلنرفع إلى عرش اهللا يدين فارغتين محتاجتين للملء من عنده، تطلبان عونه، عالمين أنه ال يخيب          
  .صارخاً متضرعاً مستغيثاً به

4 -��O�ت ا����- :  

�>ار      ) أ(WX6#0> ا B6  .D	 أن Z[!: »        ال تجذبني مع األشـرار ومـع فعلـة اإلثـم
يجذب اهللا األشرار إلى جب القبر والهالك       ). 3آية   (»المخاطبين أصحابهم بالسالم، والشر في قلوبهم     

وال . إنهم كحجٍر ساقط إلى األرض    . كما يجذب السياف المجرمين إلى اإلعدام، فمصيرهم هو البوار        
ال تجمع مع الخطاة نفسـي، وال مـع         «: المرنم أن يلقَى ذات المصير ألنه مختلف عنهم، فيدعو        يريد  

 بمعنى أنهم تعدوا الحدود التي رسـمها اهللا      »أشرار«يصفهم بأنهم   ). 9: 26مز   (»رجال الدماء حياتي  
 مـراؤون  ويقول إنهـم منـافقون  .  بمعنىأن سلوكهم أعوج ال استقامة فيه    »فعلة اإلثم «ويدعوهم  . لهم

قلوبهم شريرة، وأفعالهم شريرة، وألسنتهم شـريرة،       . »يخاطبون أصحابهم بالسالم، والشر في قلوبهم     «
  !فلن يكون مصيره نفس مصيرهم

�>ار      ) ب(WXا \�. أعِطهم حسب فعلهم، وحسب شر أعمـالهم      « :!]A Z _0$ ا(.^اء /]
ون هذه الطلبة انتقامية، بل صـالة       قد ال تك  ). 4آية   (»عليهم معاملتهم  رد. حسب صنع أيديهم أعطهم   

للقاضي العادل ليحقِّق عدالته اإللهية بمعاقبة الشرير حسب ِفعله، وتوقيع العقاب على من يسـتحقّونه               
إن العقـل والضـمير واإلعـالن       . من أصحاب القلوب الشريرة واألفعال الشريرة واأللسنة الشريرة       

ال يشمخ عليـه، فـإن    « وهذا ما يطلبه المرنم هنا، فاهللا        اإللهي يعلّموننا أن اهللا ال بد سيعاقب الشرير،       
غير أن هذه الطلبة ال تتوافق مع روح المسـيح       ). 7: 6غل   (»الذي يزرعه اإلنسان إياه يحصد أيضاً     

  .الذي يدعو الخطاة للتوبة والرجوع عن شرورهم ليحيوا
نهم لم ينتبهوا إلـى أفعـال      أل«: وذكر المرنم لماذا يطلب توقيع الجزاء على هؤالء األشرار، فقال         

وقِِّع العقاب عليهم ألنهم أساءوا إلي، : ال يقول). 5آية  (»الرب وال إلى أعمال يديه، يهدمهم وال يبنيهم       
وقِّعه ألنهم لم ينتبهوا إلى أعمالك يا رب، وكنتيجة طبيعية لذلك يسقطون ويهدمون وال يمكـن أن    : بل

وعنـدما  . هذا قانون الجاذبية  .  ال بد أن يصل إلى األرض ويتفتّت       عندما يسقط حجر من أعلى    . يبنَوا
إن لـم يـبِن    «. ينفصل اإلنسان عن اهللا يصبح بال بناء وال حراسة، وال بد أن يهدم وال تقوم له قائمة                

  ).1: 127مز  (»إن لم يحفظ الرب المدينة فباطالً يسهر الحارس. الرب البيت فباطالً يتعب البناؤون

 �ً���� اK ا-J�� ��O��  
) �5	
6 ،7(  
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. ربما كتب المرنم هاتين اآليتين بعد أن استجاب اهللا له، فالشكر يجب أن يتبع الطلب المسـتجاب                
وربما رفع الشكر قبل أن ينال االستجابة ألنه يثق أنها آتية ال شك فيها، فشكر عليها من قبل أن يجاب    

  !الطلب
 Z�] ا ��"���    - 1J\ : »  عي مبارك الرب ألنهباركي يا نفسي الرب «). 6آية  (» سمع صوت تضر

يعطي اهللا المصلي أحياناً ما يطلبه، لكنـه        ). 1: 103مز   (»وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس      
وفي الصالة يشفع الروح القـدس فينـا ألننـا ال           . غالباً يعطيه أكثر وأفضل جداً مما يطلب أو يفتكر        

فيصلي الروح القدس فينا لتكون طلباتنا أفضل، ولتكون استجابتها         نعرف ما نصلي ألجله كما ينبغي،       
  .وال بد من االعتراف بفضل صاحب الفضل وتقديم الشكر له). 26: 8رو (بطريقة أنسب 

 Z�] ا�91ن ا���)��     - 2J\ : »  ي وتُرسيالعز هو ). أ7آية  (»عليه اتكل قلبي فانتصرت . الرب عز
يقويه في داخله   . يقويه بشخصه كما يقويه بعطاياه    . ه مصدر قوته  والرب هو قوة المؤمن كما أن     . القوة

فيتمكن من احتمال التجـارب     )  8: 1أع   (»ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم      «: تحقيقاً للوعد 
وأنت تجد المؤمنين الذين يعيشون داخل التجربة أقـوى مـن           . واآلالم وينتصر على تجارب الشرور    

  ).25: 3دا (ارج، كما حدث مع الفتية الثالثة في أتون النار الذين يشاهدونهم من الخ
والترس هو قطعة خشب مغطاة بالجلـد،  .  وهذه هي القوة الخارجية»الرب ترسي«: ويقول المرنم 

وقد يذكّرنا وقـت الشـدة   . قد يرسل اهللا لنا إنساناً ليدافع عنا  . يمسك بها المحارب ليتلقّى عليها السهام     
وهناك دوماً ترس اإليمان الذي     . ن قد تغافلنا عنها أو نسيناها، تعيننا في تجربتنا        بكلمات تشجيعية نكو  

نعم، هناك دفاع ضد كل عدو، وفـي   ). 16: 6أف  (به نستطيع أن نطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة         
  .مواجهة كل تجربة، ألن في محبة اهللا للمؤمن عزاً وترساً

3 -       ��G]ا�9�1ن ا [��Z J\ : »   ،يبتهج القلب ويظل مبتهجـاً     ). ب7آية   (»وبأغنيتي أحمده يبتهج قلبي
لقـد ضـِمن اهللا     . ألن الرب استجاب، وسيظل يستجيب، فيحمده المؤمن على ما أتى وعلى ما سيأتي            

  .الماضي، وهو ضامن الحاضر والمستقبل أيضاً
  مؤمن لي عنــــــدك  مستقبـلي في يــدك      

  فيــــك ثقتــيف على اآلتي أشكرك               

 �ً$���-K1% ا�� %�&� ��ّO�ا�   
) �5	
8 ،9(  
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بعد أن صلى المرنم ألجل نفسه، صلى ألجل شعب الرب وهذا ما يجب أن نفعله دائمـاً، عمـالً                   
وفي هاتين اآليتين نـرى     ). 16: 5يع   (»صلّوا بعضكم ألجل بعض لكي تُشفَوا     «: بالوصية الرسولية 

  :أمرين
1 -   �� ا���F ��3 ا���الرب عز لشـعبه  ). 8آية  (»الرب عز لهم، وحصن خالص مسيحه هو« :ب 

هذه حقيقة ال جدال فيها، فقوة اهللا تساعد شعبه         ). 7آية  (بمعنى أنه قوتهم، كما كان عزاً وترساً للمرنم         
. الرب يعطي عزاً لشـعبه    «. وتذل العدو، وتخلّص المؤمنين وتدمر الخطاة، وهي تنال إعجابنا دائماً         

كن . إياك انتظرنا. يا رب، تراءف علينا«: فيقول له شعبه). 11: 29مز  (» يبارك شعبه بالسالم  الرب
والرب ِحصن مسيحه الذي قـد      ). 2: 33إش   (»عضدهم في الغَدوات، خالصنا أيضاً في وقت الشدة       

يكلم يكون الملك الذي مسحه ملكاً على شعبه، وقد يكون الكاهن الذي مسحه ليكلم الشعب عن الرب و                
فهو يعضد الملك والكاهن وكل     . الرب عن الشعب، وقد يكون نبياً يأتي برسالة خاصة من اهللا للشعب           

  .من يكلفه بخدمته ويحفظهم
2 -    F�وفي هـذه  ). 9آية  (»خلِّص شعبك وبارك ميراثك، وارعهم واحملهم إلى األبد « : -����ت ا���

  :اآلية أربع طلبات
�G,�  «) أ(W ab[@«:    فـي األصـل العبـري بصيغـة التوكيـد،       »لِّـصخ«جـاءت كلمـة 

مز (، ومن الجوع بالشبع     )36: 8لو  (فالمرنـم يطلـب للشعب الخالص الكامل من المرض بالصحة         
، ثـم بالتقـديس   )10: 19لو (من الخطية بالغفران   ، و )3-1: 27مز  (، ومن األعداء بالنجاة     )6: 36

وعندما تنتهي حياة المؤمن على األرض يكمل اهللا خالصه بدخول المؤمـن إلـى     ). 13،  12: 2في  (
. »شعبك«ويطلب المرنم هذه الطلبة لشعب الرب واثقاً في االستجابة، ألنهم    ). 11: 13رو  (فرح سيده   

  .لبه، ألنه يعلم أن الرب يهتم برعيته ألنه الراعي الصالحوهذه حجة يسوقها المرنم لتعزيز ط
��   «) ب(cِرك 06>ا��طلب البركة بكل ما تعنيه من سداد األعـواز الماديـة والروحيـة              ي :»�

 األعزاء عليه، المرتفعو القيمة في عينيه، الـذين ال          »ميراثه«والفكرية واالجتماعية والعاطفية، ألنهم     
  !يمكن أن يستبدلهم بغيرهم

�N «) ج(e/يا جالسـاً علـى الكـروبيم       . يا راعي إسرائيل اصغ، يا قائد يوسف كالضأن       « :»ار
بذراعه يجمع الحمالن وفي حضـنه يحملهـا، ويقـود          . كراٍع يرعى قطيعه  «). 1: 80مز   (»أشرق

كنت فتـى وقـد   «. إنه يرعى كل األعمار، ويغطي مختلف االحتياجات    ). 11: 40إش   (»المرضعات
صد 25: 37مز  (»يقاً تُخُلي عنه وال ذرية له تلتمس خبزاًشختُ، ولم أر.(  
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�)   «) د(�Xإ(\ ا Ne[�لقد حمل اهللا شعبه في صحراء سيناء حتى بلغوا أرض الموعد، فقال       :»ا2ِ
في البرية حيث رأيتَ كيف حملك الرب إلهك، كما يحمل اإلنسان ابنـه فـي كـل                 «: موسى للشعب 

عرف اهللا جبلتهم وعجزهم، فعبر     ). 31: 1تث   (» هذا المكان  الطريق التي سلكتموها، حتى جئتم إلى     
كما يحرك النسر عشّه وعلى فراخـه يـرفّ،         «: بهم برية الجوع والعطش والخطر، فتم معهم القول       

والفكرة مأخوذة مما   ). أ12،  11: 32تث   (»هكذا الرب . ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه     
يعلّم صغاره الطيران، فإنه يهز العش، فتقفز الفراخ الصغيرة في الهـواء            يفعله النسر عندما يريد أن      

وتتعرض للخطر، ألنها ال تعرف الطيران، فيسرع بجناحيه الكبيرين ليحملها لئال تسقط، ويعيدها إلى              
. واهللا يدربنا لنطير، ولكنه ال يعرضنا للخطر بـأن يحملنـا      . العش، ثم يعيد الكرة حتى تتعلم الطيران      

بمحبته ورأفته هو فكّهم ورفعهم وحملهم كل األيام        . في كل ضيقهم تضايق، ومالك حضرته خلّصهم      «
  ).9: 63إش  (»القديمة

خلّص، بارك، ارع، احِمل، ألننا شـعبك       : دعونا نطلب هذه الطلبات األربع لنا ولكل شعب الرب        
  .وميراثك األعزاء عليك
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ونالِْعشْرو التَّاِسع ورمزاَلْم  
داوِلد ورمزم  

اسجدوا . قَدموا ِللرب مجد اسِمهِ   2. قَدموا ِللرب يا َأبنَاء اِهللا، قَدموا ِللرب مجداً وِعزاً        1
  . ِللرب ِفي ِزينٍَة مقَدسٍة

صوتُ الرب  4. وقَ الِْمياِه الْكَِثيرةِ  الرب فَ . ِإلَه الْمجِد َأرعد  . صوتُ الرب علَى الِْمياهِ   3
صوتُ الرب مكَسـر اَألرِز، ويكَسـر الـرب َأرز لُبنَـان،            5. صوتُ الرب ِبالْجالَلِ  . ِبالْقُوِة

صوتُ الرب يقْدح لُهـب     7. لُبنَان وِسريون ِمثَْل فَِريِر الْبقَِر الْوحِشي     . ويمِرحها ِمثَْل ِعجلٍ  6
صوتُ الرب يولِّـد اِإليـَل،      9. يزلِْزُل الرب بِريةَ قَاِدشَ   . صوتُ الرب يزلِْزُل الْبريةَ   8. نَاٍر

جلَس، ويجِلس الـرب    الرب ِبالطُّوفَاِن   10. »مجد«: ويكِْشفُ الْوعور، وِفي هيكَِلِه الْكُلُّ قَاِئلٌ     
  .الرب يباِرك شَعبه ِبالسالَِم. الرب يعِطي ِعزاً ِلشَعِبِه11. مِلكاً ِإلَى اَألبِد

  
  95ت ا�ب 

 ألنه تعبير تكرر فيه سبع مرات، مرة في كلٍّ من »صوت الرب«يطلَق على هذا المزمور عنوان 
فإن كان عاِلم الطبيعة يرى . ورقم سبعة هو عدد الكمال. 4في آية ، ومرتان 9، 8، 7، 5، 3آيات 

في العاصفة الرعدية ظاهرة طبيعية، ويرى فيها اإلنسان العادي القوة الجبارة، إال أن المؤمن يرى 
كما يرمز الرعد لعقاب اهللا، كما قالت ). 13: 18مز  (»أعطى صوته برداً وجمر نار«فيها صوت اهللا 
يصف ).        10: 2صم 1 (»من السماء يرعد عليهم. مخاصمو الرب ينكسرون«: احنة في صالته

هذا المزمور عاصفة رعدية، قادمة من شمال البالد، تكتسح أمامها كل األرض، إلى أن تصل إلى 
وربما كُتب هذا المزمور لما طلب بنو . صحراء قادش في الجنوب تاركةً وراءها الخراب والدمار

ولكن صموئيل النبي لم يكن راضياً بهذا، وقال للشعب إنهم . يملك عليهم، فكان شاولإسرائيل ملكاً 
ولعله مضى يقول إن البالد لم تتعود أن . ارتكبوا خطًأ كبيراً بطلب ملٍك ألن ملكهم الحقيقي هو اهللا

لكن ليدرك الشعب مقدار غضب . ، شهر الحصاد)أيار(تجيء عليها عواصـف رعدية في شهر مايو 
هللا عليهم، ستجيء عاصفة رعدية مرعبة في هذا الوقت من السنة، ليدركوا أن اهللا غير راٍض عنهم ا

       وجاءت العواصف والبروق والرعود، فارتعب الشعب رعباً). 18، 17: 12صم 1(
ولعل داود تذكر تلك العاصفة الرعدية التي جاءت في . شديداً، واعترفوا بأنهم أخطأوا في ما طلبوا
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 موسمها، فوصفها بهذا الوصف الرائع، ألنه يرى اهللا من وراء كل أمر، ويفسر كل ظاهرة غير
فإن جاءت العاصفة فهي . طبيعية وغير طبيعية على أنها تدخُّل إلهي، فاهللا هو الملك صاحب السلطان

البرق وإن جاء ). 3آية  (»إله المجد أرعد«وإن جاء الرعد فإن ). 3آية  (»صوت الرب على المياه«
الرب بالطوفان جلس ويجلس ملكاً «وإن جاء الطوفان فإن ) 7آية  (»صوت الرب يقدح لهب نار«فإن 

ولئن كان صوته العالي المرتفع يزعج البعيدين عنه، إال . فاهللا هو الملك القوي) 10آية  (»إلى األبد
، فإن المؤمن أيضاً يسكن وإن جاء صوت الرب كما جاء إلى إيليا، منخفضاً خفيفاً. أنه يطمئن أوالده

ينام الطفل في غرفة مجاورة )..  8: 4مز  (»ألنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني«: مطمئناً
  .لغرفة والديه، وعندما يبكي يجيئه صوت أبيه أو أمه من الغرفة األخرى، فيطمئن وينام

ى سماواتك عمل أصابعك، القمـر  إذا أر«:  ليالً والسماء تتألأل بالنجوم نقول    8عندما نقرأ مزمور    
وعنـدما  ). 4،  3: 8مز   (»والنجوم التي كونتها، فمن هو اإلنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟           

جعل للشمس مسكناً فيها، وهي مثل العريس       «:  نهاراً والشمس في كبد السماء، نقول      19نقرأ مزمور   
من أقصى السماوات خروجها، ومـدارها      . لطريقالخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار للسباق في ا        

 وقـت ثـورة     29وعندما نقرأ مزمـور     ). 6-4: 19مز   (»إلى أقاصيها وال شيء يختفي من حرها      
ها أنا معكم كـل  «اطمئنوا : الطبيعة وعاصفتها الرعدية نرى إلهنا القوي من خلف هذه كلها، يقول لنا       

  ).20: 28مت  (»األيام إلى انقضاء الدهر

  :ا ا��;(9ر �":�3 ه>
  )2، 1آيتا ( دعوة ألبناء اهللا - أوالً 
  )9-3آيات ( صوت الرب في العاصفة -ثانياً 
  )11، 10آيتا ( الرب القدير يبارك شعبه -ثالثاً 
  

   د9Zة _��Cء اK-أوً< 

) �5	
1 ،2(  

 »أبناء اهللا «ي   في أول المزمور يرفع داود أفكارنا من األرض إلى السماء، فيناد           : ا���:a9Zون  - 1    
وقد يكون المدعوون عظماء األرض وحكام الدول، أو قد يكونون المالئكة الواقفين أمام             . ليمجدوا اهللا 

يدعوهم ليسبحوا اهللا المجيد القوي، الذي يظهر مجده وقوته في العاصفة والبـرق والرعـد               . العرش
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فليرفعوا أعينهم إلـى العـالء      ). أ2،  1آية   (»قدموا للرب «: ويقول لهم ثالث مرات   . والمطر المنهمر 
إنه يوجه أبصارهم في كل موقف إلى اهللا، ألن العالم من حولهم يوجههم إلى األرضـيات،                . وينظروا

وكذلك يفعل إبليس، الذي لم يخجل أن يجرب المسيح بثالث تجارب ليحول عينيه عن خطة اهللا، فقال                 
نت أحجار المكان مستديرة كالرغيف تذكّر الجائع بـالخبز          وكا »قُْل أن تصير هذه الحجارة خبزاً     «: له

ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان،     «: لكن المسيح نظر إلى أعلى وقال     . وهو يريده أن يهتم بحاجة جسده     
  .وهكذا فليفعل من يحبون اهللا). 4، 3: 4مت  (»بل بكل كلمة تخرج من فم اهللا

�:b(' ا��:9Zون- 2� �) :  

فهل يحتاج الرب أن نقدم له مجداً،      . العز هو القوة  ). ب1آية  ( » 6.)ًا و/^اً  _)6b ا (]>ب «) أ(
ماذا يعرف العالم عن قـوة      .. لكنه يقصد أن نقدم في حياتنا ما يظهر قوة اهللا العاملة فينا           ! أو عزاً؟ ال  

ن ضـعيفاً،    مهزومين أمام الخطية والقلق؟ أال يظن أن إله الضعفاء ال بد يكو            »أبناء اهللا «اهللا إن رأى    
إذاً لنقدم للرب مجداً وعزاً، ولنحي الحياة المنتصرة ليرى الناس قـوة اهللا             ! ألنه لو كان قوياً ألنقذهم؟    

  .فينا
�=    «) ب(�وتقديم المجد للرب يعني استخدام العقـل والقلـب         ). أ2آية  ( »_)6 ا (]>ب 6.) ا&

عالم، في الطبيعة وفي الكلمة المقدسة،       هو ما يعلن به ذاته لل      »مجد اسمه «و. واليد واللسان في تمجيده   
انظر كيـف يحـب     : في القرن المسيحي األول كانوا يقولون     .  الحي المتجسد  »الكلمة«وفوق الكل في    

). 1: 5يـو  1(وهذا إعالن للعالم عن محبتهم هللا الظاهرة فـي محبـتهم ألوالده      ! المسيحيون بعضهم 
ألن «:  وقوته غير المحدودة في سلوكنا، ونحن نصلي       فلنقدم للرب مجد اسمه بأن نُظهر حبه وغفرانه       

هذا يعني أنك تُظهر يسوع الملك للعالم بتمجيد اسـمه فـي   ). 13: 6مت  ( »لك الملك والقوة والمجد
وعندما تجوز ظروفاً صعبة يجدون قوة نعمته       . سلوكك، فيستخدمك ليِري العالم قوته بقوة سالمه فيك       

وهم يرون فيك مثاالً للحياة التي غيرتها       ) 16: 5مت  (ي في السماوات    العاملة فيك فيمجدون أباك الذ    
  . النعمة
فلتكن حياتنا مقدسة ونحن نعبد الرب كلي      ). ب2آية  ( »ا&.)وا (]>ب CH ز	L6 8D)&8    «) ج(

اسجدوا للرب  .. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجداً وقوة        «. لتكن القداسة زينتنا  . القداسة
زينة الروح الوديع الهـادئ،     «خاطب الرسول بطرس النساء عن      ). 9-6: 96مز   (»ينة مقدسة في ز 

نحضر كنائسنا في مالبس مناسبة، لنكـون فـي زينـة           ). 3: 4بط  1 (»الذي هو قدام اهللا كثير الثمن     
خارجية، وال بد أن نكون في زينة داخلية مناسبة للسجود، هي زينة القداسة فتظهر نعمـة اهللا علـى                   

وعندما نجلس حول مائدة العشاء الرباني نكون في زينة مقدسة، تتوهج قلوبنا فرحـاً ألننـا                . جوهناو
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فرح الرب هو   «عندها يكون   ). 26: 26مت   (»خذوا كلوا هذا هو جسدي    «: ضيوف اهللا الذي يدعونا   
 قلوبنا شـكر  وليكن في. فلتكن على وجوهنا ابتسامة، وليظهر علينا جالل التعبد     ). 10: 8نح   (»قوتكم

  .ألن نعمة المسيح افتقدتنا وخلصتنا وغيرتنا وجعلتنا خليقة جديدة

 �ً����   95ت ا�ب �3 ا�5�1,�-
3-9
	�ت ((  

، ثم يصفها وقد وصـلت فـي قوتهـا          )4،  3آيتا  (يصف المرنم العاصفة الرعدية قادمةً من بعيد        
صفها وقد انتهت في الجنـوب، فـي        ، وأخيراً ي  )7-5آيات  (الهائلة تحطم أشجار األرز وتهز الجبال       

  ).9، 8آيتا (برية قادش 
  ).4، 3آيتا ( : ا�5�1,� ا��G ��:Z:أ، �cد(ً� (@ ��1:- 1

تتحرك السحب القاتمـة  ). أ3آية  (»صوت الرب على المياه«: أعلنت العاصفة أن الرب يتكلم فيها 
ذ أعطى قوالً تكون كثرة مياه      إ«. في السماء كما تتحرك مياه البحار على األرض ألن العاصفة قادمة          

فقد ) ب3آية   (»إله المجد أرعد  «). 13: 10إر   (»في السماوات، ويصِعد السحاب من أقاصي األرض      
الـرب فـوق الميـاه    «. إنه فوق السـحب   . لكن المرنم يرى أن اهللا من وراء هذا كله        . بدأت الرعود 

صوت الرب . صوت الرب بالقوة«. لهسينزل مطر غزير لكن اهللا أعلى من هذا ك ). ج3آية   (»الكثيرة
ويشير صـوت اهللا إلـى   ! لقد وصلت العاصفة الرعدية إلى البالد بكل جالل القوة       ). 4آية   (»بالجالل

: قال موسى عن الوصايا العشر    . حيث صوته هناك سلطان وعمل    . حضوره، وعمله، وقوانينه، وقوته   
من وسط  .. كن لم تروا صورة بل صوتاً     فكلَّمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كالم ول         «

وبينما كـان صـموئيل يصـِعد       «). 22: 5 و 12: 4تث   (»النار والسحاب والضباب وصوت عظيم    
 »وأزعجهـم فانكسـروا   .. المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظـيم         

خطية، وعلى نقص البر، وعلى أما صوت الروح القدس فيبكت العالم على ارتكاب ال      ). 10: 7صم  1(
  ).8: 16يو (رعب وقوع الدينونة اآلتية على كل من يرفض خالص المسيح، فيقود الناس إلى التوبة 

2 -��eا��� ��G9c ر��Xو ��:Z  ).7-5آيات ( : ا�5�1,� ا�
�.�ر     ) أ(WXى ا �صوت الرب مكسر اَألرز، ويكسر الـرب َأرز لبنـان،   « :0cjA>ه� /]\ أ_

أرز «من المعروف أن َأرز لبنان من أقوى األشجار وأثبتها، فهي           ). أ6،  5آيتا   (» مثل ِعجلٍ  ويمِرحها
لكن العاصفة الرعدية كانت قوية بدرجة اقتلعت تلك األشجار الضـخمة           ). 13: 2إش   (»لبنان العالي 

  . ممدد يتمرغ على العشب األخضر»مثل ِعجل«العالية من جذورها وأسقطتها 



  22

لبنان ). ب6آية  (»لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي « :/]\ أ/]\ ا(.,�ل  0cjA>ه�  ) ب(
 هو جبل الشيخ الشامخ األبيض بثلوجه لكن        »سريون«و. وسريون هما الجبالن الرئيسيان في فلسطين     

لم يعد للثابت الشامخ    ). بمعنى صغير البقر الوحشي   (العاصفة العاتية جعلته يثب كفرير البقر الوحشي        
  .ألنه ارتعب أمام وجه الربثبوت، 
�\ آ�� اXرض      ) ج([/ ��. هذا وصف للبرق  ). 7آية   (»صوت الرب يقدح لهب نار    « :0cjA>ه

ويقول العلماء إن له قوة إضاءة تفوق قوة الشمس، وإنه يعطي من الحرارة ما يكفي للحام المعـادن،                  
وما أعظـم   . يسية األرضية ويمكنه أن يصيب أضخم الحيوانات بالشلل، كما أنه أقوى من قوة المغناط           

قوة صوت نعمة اهللا التي ظهرت مخلِّصةً لجميع الناس، معلِّمة إيانا أن ننكـر الفجـور والشـهوات                  
: 2تـي  (العالمية، وأن نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين مجيء المسيح ثانيةً    

 يذكّرنا بيوم الخمسين    »يقدح لهب نار  «قال الواعظ العظيم سبرجن إن تصوير البرق الذي         ). 10-13
، )3،  2: 2أع  (عندما حلت على التالميذ ألسنةٌ منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم               

وبدأ الناس يتطلعون إلى الوجوه الغريبة التي كانت خائفة وقد مألها االطمئنان، والتي كانت مختبئـة                
مسيح قد قام، فانكسرت قلوب سـامعيهم القاسـية وخشـعت،           فوقفت في العلَن تعلن بقوة أن يسوع ال       

كان الخطاة يقفون أمام اهللا في تحد، ثم جاءت قـوة الـروح القـدس،           . وخلص نحو ثالثة آالف نفس    
  .فاستسلمت القلوب القاسية، وانحنت أمامه في خضوع

3 -������� f��G ��:Z  ).9، 8آيتا  (: ا�5�1,� ا�
). 8آيـة   (»يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب يزلزل البرية « :0cjA>ه� /]\ ا(#�>اء  ) أ(

مضت العاصفة إلى  أقصى حدود البالد الجنوبية، إلى صحراء قادش، بالقرب مـن أدوم، وانتهـت                 
  .فاعليتها بالنسبة لمكان سكن المرنم، ولكن فعلها في الجنوب كان أيضاً عظيماً

�\ ا(�0� ان     ) ب([/ ��من المعـروف أن األيائـل    ). أ9آية   (»لصوت الرب يولّد اإلي0cjA: »   >ه
وعندما جاءت العاصفة القوية خافت الغزالن وارتعبت       . سريعة الجري، شديدة الخوف، صعبة الوالدة     

  .وجرت بأقصى طاقتها، وفي جريها ورعبها ولدت قبل األوان
�\ ا( /� ر     ) ج([/ ��جاءت العاصفة على ). ب9آية  (»يكشف الوعور .. صوت الرب « :0cjA>ه

. وعور، وهي غابات األشجار البرية، فأزاحت شجيراتها بعيداً، فظهرت الصخور الوعرة من تحتها            ال
وفي العالم الروحي كشف صوتُ اهللا آدم الذي عرته الخطية، والذي لم يكن قادراً على ستر نفسه، ثم                  

  .ستره اهللا في محبته بفدائه وكفارته
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هيكله هنا هـو الطبيعـة   ). ج9آية  (»مجد:  قائٌلوفي هيكله الكل« :0cjA>ه� /]\ ا(�B0D6n ) د(
لقد سكنت العاصفة بعـد نـزول المطـر         . التي تحدث بمجده، وهيكله أيضاً هو كل السماء واألرض        

انتقل داود من التفكير في خيمة االجتماع، ومن القدس وقدس األقـداس،      . الغزير فهتف الكل يمجدونه   
لقـد بنـى اهللا     .  للقوي صاحب السلطان   »والكل قائل مجد  «إلى األرض كلها    : إلى هيكل أكبر وأشمل   

  .هيكل الطبيعة والكون الذي يمجده، والذي يدعونا نحن أيضاً لنمجده

  
 �ً$��� ���رك \�1'-�:�   ا�ب ا�

) �5	
10 ،11(  

1 -     I��َJ�ُ' ا����1� Fأعلـن  ). 10آية  (»الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكاً إلى األبد « : ���رآ�
لطانه بالعاصفة، وأكمل العمل وجلس، كما أكمل المسيح العمل الفدائي وصنع بنفسـه تطهيـراً               اهللا س 

وكلمة الطوفان المستعملة هنا لم تـِرد       ). 3: 1عب  (لخطايانا، ثم جلس عن يمين العظمة في األعالي         
ثبـت للقضـاء   . أما الرب فإلى الـدهر يجلـس  «). 11-6تك (إال في سفر التكوين عن طوفان نوح   

وحده صاحب السلطان الـذي     . إنه الملك األزلي األبدي، الذي ليس لملكه نهاية       ). 7: 9مز   (»كرسيه
أرشد نوحاً أن يبني الفلك قبل مجيء الطوفان، ثم أرسل الطوفان، ثم سكّنه، ثم رسم قوس قزح فـي                   

ن إيمانـه،   ال بد أن المرنم وهو يصف العاصفة العاتية تذكر رحمة اهللا على نوح ومن يؤمنو              . السماء
ورأى سلطان اهللا العظيم في الرحمة التي تنجي والعدالة التـي           . كما ذكر عقاب اهللا على من يعصونه      

 »من اآلكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حالوة       «). 10: 76مز  (إن غضب اإلنسان يحمده     . تعاقب
  ).14: 14قض (

�9ة  - 2��� Fلـرب شـعبه وسـط العاصـفة     يقوي ا). أ11آية  (»الرب يعطي عزاً لشعبه« : ���رآ�
المخيفة التي تكسر شجر أرز لبنان القوي وتلقيه على األرض، والتي تجعل جبل الشيخ يقفز كـالبقر                 

ال تخَفْ أيها القطيع الصغير ألن أباكم       «: الوحشي، فال يعتريهم خوف وال قلق، ألن المسيح يقول لهم         
). 18: 14يو   (» أترككم يتامى، إني آتي إليكم     ال«: ويقول). 32: 12لو   (»قد سر أن يعطيكم الملكوت    

ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لـي      «: وقد أرسل لهم الروح القدس وحقَّق وعده      
  .وهذه القوة ديناميكية فعالة تنصرنا على الخطية وتدفعنا لحياة الشهادة). 8: 1أع  (»شهوداً
هذا اإلله القـدير الـذي تسـبحه        ). ب11آية   (»بالسالمالرب يبارك شعبه    « : ����رآ�6�E��� Fم    - 3

المالئكة، والذي جلس ويجلس متسلطاً على كونه، ال يخاف من سلطانه إال الخاطئ البعيد عنه، أمـا                 
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فعندما تعترض طريقك مشكلة ال تعرف لها حـالً،         . أبناؤه فيتمتَّعون بالسالم اعتماداً على قوته ومجده      
ا رب، سأنتظر حتى أرى كيف تحل هذه المشكلة، فيجيئك بطريقته الفريدة            ي: ارفع وجهك إليه وقُل له    

هو الذي نجى نوحاً من الطوفان، وموسى من فرعون، ودانيال من جـب األسـود،               . الرائعة لينقذك 
ولم يحدث أبداً أنه تـرك      . ولم يحدث مرة أن وقَفَت أمام أوالده مشكلةٌ بغير حل         . وبطرس من السجن  

ونحن اليوم نـدرك أن لنـا سـالم    . هو دائماً على عرشه يهتم بكل واحد من أوالدهقطيعه الصغير، ف 
أنـا  «: المسيح  وسط أعنف العواصف، كما قال لتالميذه في السفينة المعذبة من األمواج وسط البحر              

ال تضطرب قلـوبكم    .. سالمي أعطيكم . سالماً أترك لكم  «: وقال). 33-22: 14مت   (»هو ال تخافوا  
وليس هذا السالم مستمداً من الظروف، لكنه عطية إلهيـة بـالرغم مـن            ). 27: 14يو  ( »وال ترهب 

وسالم اهللا الذي يفوق كـل عقـل        «: الظروف، ألنه ثمر الروح القدس، الذي إن نلناه يكون لنا الوعد          
  ).7: 4في  (»يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع
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الثَّالَثُون ورمزاَلْم  

  ِلداود. غِْنيةُ تَدِشيِن الْبيِتمزمور ُأ
يا رب ِإلَِهي، اسـتَغَثْتُ ِبـك    2. ُأعظِّمك يا رب َألنَّك نَشَلْتَِني، ولَم تُشِْمتْ ِبي َأعداِئي        1
رنِّموا 4. ن ِفي الْجب  َأحييتَِني ِمن بيِن الْهاِبِطي   . يا رب، َأصعدتَ ِمن الْهاِويِة نَفِْسي     3. فَشَفَيتَِني

ِعنْد الْمساِء يِبيتُ . حياةٌ ِفي ِرضاه. َألن ِللَحظٍَة غَضبه 5. ِللرب يا َأتِْقياءه، واحمدوا ِذكْر قُدِسهِ     
نُّماِح تَربِفي الصو ،كَاءالْب .  

يا رب، ِبِرضاك ثَبـتَّ ِلجبِلـي       7. »ِإلَى اَألبدِ الَ َأتَزعزع   «: وَأنَا قُلْتُ ِفي طُمْأِنينَِتي   6
ما الْفَاِئدةُ  9. ِإلَيك يا رب َأصرخُ، وِإلَى السيِد َأتَضرع      8. حجبتَ وجهك فَِصرتُ مرتَاعاً   . ِعزاً

        ابالتُّر كدمحْل يِة؟ هفْرلْتُ ِإلَى الْحِمي ِإذَا نَزد ؟      ِمنقِّـكِبح خِْبرْل ي10؟ ه     بـا ري ـتَِمعاس
حلَلْتَ ِمسِحي ومنْطَقْتَِنـي    . حولْتَ نَوِحي ِإلَى رقٍْص ِلي    11. يا رب، كُن مِعيناً ِلي    . وارحمِني

  . َأحمدكيا رب ِإلَِهي، ِإلَى اَألبِد . ِلكَي تَتَرنَّم لَك روِحي والَ تَسكُت12َفَرحاً، 

  
  ا�9�e�Cن �9Ocن

). 21أي  1 و 24صـم   2(يرجع سبب كتابة هذا المزمور إلى قرار داود أن يحصي بني إسرائيل             
وقـام موسـى    ) 12: 30خر  (وليس اإلحصاء خطًأ في حد ذاته، فقد أمر اهللا بإحصاء بني إسرائيل             

دف الذي من أجله أحصى داود      لكن الخطأ كان كامناً في اله     . بإحصاء الشعب ثالث مرات على األقل     
تُرى هل كان يريد أن يفتخر بكثرة شعبه؟ هل كان يريد أن ينشئ جيشاً أكبر عـدداً وأقـوى                   . شعبه

  تسليحاً ليشن حرباً جديدة؟ هل كان يريد أن يفرض ضريبة جديدة على الشعب؟
طأ اإلحصاء، ال   ورأى يوآب قائد الجيش خ    . أياً كان الدافع، فلم يكن اإلحصاء بحسب إرادة الرب        

ربما خاف أن يثور الشعب     . لسبٍب ديني، بل ألسباب سياسية وعسكرية، فهو رجل عسكري وسياسي         
وعنـدما  . على الملك، فحاول أن يمنع اإلحصاء، لكن داود أصر، فخرج يوآب ورجاله لتنفيذ األمـر              

اد النبي يطالبـه أن     فجاءه ج . »أخطأت«: انتهى التعداد وعرف داود النتيجة، هاج عليه ضميره وقال        
إما ثالث سنين جوع، أو ثالثة أشهر هالك أمام مضايقيك، أو ثالثة أيام             «: يختار إحدى ثالث عقوبات   

 أن عقوبة الجوع سبع سنين، ألن المـؤرخ         13: 24صم  2 جاء في    :ملحوظة). (12: 21أي  1 (»وبأ
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اعة جاءت على بنـي      سنوات مج  3في سفر صموئيل الثاني أحصى      ) بإرشاد الروح القدس  (المقدس  
وإلى أن يكون هنـاك حصـاد ال بـد أن           . إسرائيل بسبب الجبعونيين، وثالثاً أخرى هي الواردة هنا       

أخ 1 و 24صـم   2فليس هناك تناقض بين قصة      . تمضي سنة سابعة، وبذاك يصبح العدد سبع سنوات       
  ). بل هو جمع العقوبتين21

فلنسقط فـي يـد الـرب ألن        «:  وأخيراً قال  .ووقف داود حائراً متألماً ال يدري أي عقوبة يختار        
ففي وقت الجوع يقـع فـي يـد التجـار           ). 14: 24صم  2 (»مراحمه كثيرة، وال أسقط في يد إنسان      

  !والمستوردين، وفي وقت الحرب يقع بين يدي األعداء، أما في وقت المرض فإنه يقع في يد الرب
. مساء حتى جاء موعد الذبيحة المسـائية      وبدأ القتل من الصباح إلى ال     . وجاء المالك المهلك يقتل   

يا رب، هذا الشـعب لـم       : وانكسر قلب داود وانسحقت روحه وهو يرى المالك المهلك، فجعل يقول          
  .إن كان ال بد من توقيع العقاب، فوقِّعه علي أنا وعلى بيت أبي. يخطئ

 الوبأ عنـد بيـدر      وعندما رأى الرب توبة داود أمر المالك أن يتوقف عن إهالك الشعب، فتوقَّف            
وقرر داود أن يقدم هناك محرقاٍت وذبائح سالمة، فقدم أرنان لداود النـورج للوقـود   . أرنان اليبوسي 

لكن داود أصر أن يدفع  ثمن هذا كله، فصارت تلك األرض فيمـا              . والبقر للمحرقة والحنطة للتقدمة   
أغنية «من هنا جاء عنوان مزمورنا      و). 26-15: 21أي  1(بعد الموقع الذي بني عليه هيكل سليمان        

 ففي ذلك اليوم قُدمت المحرقة التي سترت خطايا الشعب وخطايـا داود، وفيـه دشِّـن                 »تدشين البيت 
). 16: 6عز (ولذلك رتل بنو إسرائيل هذا المزمور يوم دشنوا الهيكل الثاني . الموقع ليكون بيتاً للرب  

  .دشنون بيوتهمكما اعتاد بنو إسرائيل أن يرتلوه عندما ي

  :�3 ه>ا ا��;(9ر �":
  )3-1آيات ( المرنم يشكر على النجاة -أوالً 
  )5، 4آيتا ( المرنم يدعو األتقياء للترنيم -ثانياً 
  )7، 6آيتا ( المرنم يصحح مساره -ثالثاً 

  )10-8آيات ( المرنم يطلب الرحمة -رابعاً 
  )12، 11آيتا ( المرنم ينال االستجابة -خامساً 

  

 Z�] ا�C"�ة- أوً<J�� F�   ا��
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1-3
	�ت ((  

وذكـر  . رأى داود المالك المهلك والسيف مسلول في يده، واختبر رحمة اهللا، فشكر على النجـاة           
  .شيئين فعلهما هو، وخمسة أشياء فعلها الرب

  : (� 13�' داود ��ب- 1

أنت هـو   :  وكأنه يقول  قدم المجد هللا وانحنى أمامه ساجداً     ). أ1آية   (»أعظمك« :/NoQ ا(>ب ) أ(
وكل ما عندي هو عطية من محبتك، وأنا أعيد المجد . على رأسي تاج أعطيته أنت لي . الملك الحقيقي 

وموضوع تسبيح الناجين من    ) 15خر  (كان تعظيم الرب موضوع ترنيم الشعب بعد الخروج         . كله لك 
وموضوع ) 1: 25إش   (»اًأحمد اسمك ألنك صنعت عجب    . يا رب أنت إلهي أعظمك    «: الموت القائلين 

  ).47، 46: 1لو  (»تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي باهللا مخلّصي«: شكر العذراء المكرمة
اكتشف أن النِّعم بدون المنعم هي ال شيء، وأن  ). أ2آية   (»استغثتُ بك « :ا&�V5ث ��(>ب ) ب(

  .العطايا بغير المعطي ال فائدة فيها، فاستغاث بالمنعم المعطي
  :1�' ا�ب �:اود (� 3- 2
�]= ) أ(p5;واالنتشال هو إخراج دلو من بئر، وهي نفس الكلمة العبريـة           ). ب1آية   (»نشلتَني« :ا

. يا رب، أنت أنزلت دلواً في بئـر ونشـلتني         : كأن داود يقول  ) 19،  16: 2خر   (»استقى«المترجمة  
  . قبر، فانتشله الربكان في حفرة عميقة، كأنه في بئر أو جب أو. كنتُ غريقاً مائتاً وأنقذتني

7 ��= أ/�)اء9      ) ب(�ِ�p	ُ N): »   لو أن األعداء سمعوا ما حدث   ). ج1آية   (»لم تُشمت بي أعدائي
عندما مات الملك شـاول، وبلغـت       . أين إلهه؟ لقد وقَّع عليه العقوبة ألنه خاطئ       : له لشمتوا به وقالوا   

 ال تبشروا في أسواق أشقلون، لئال       .ال تخبروا في جتّ   «: أخبار ذلك الفلسطينيين في بالدهم قال داود      
 العاصمة السياسـية    »جت«وكانت  ). 20: 1صم  2 (»تفرح بنات الفلسطينيين، لئال تشمت بنات الغُلف      

وقد مات شاول بسبب العصيان، ولكن اهللا حفظ        .  عاصمتهم االقتصادية  »أشقلون«للفلسطينيين، وكانت   
  .داود من شماتة األعداء ألنه تاب

�9�q ) ج(W: »شفيتني. يا رب أنت نشلتني   : عندما شفى اهللا الملك حزقيا قال     ). ب2آية   (»نيشفيت .
. أنت لم تسِقطني في قبر ألن الذين في القبر ال يسـبحونك           : وكأنه يقول ) 19-16: 38إش  (أحييتني  

  .واختبار داود هو نفسه اختبار حزقيا. لكنك وهبتني الحياة، فأسبحك اليوم وأخبر عنك الجيل القادم
أصعدني من جب الهـالك،  «). أ3آية   (»أصعدتَ من الهاوية نفسي    «:أ<G)B6 9 ا(�eو	8  ) د(

يقـيم  «). 53،  52: 1لـو    (»أشبع الجياع خيرات  . رفع المتَّضعين «). 2: 40مز   (»من طين الحمأة  
: 2صم  1 (»يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملِّكهم كرسي المجد         . المسكين من التراب  
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وهو ينتشل المؤمن مـن     .  رفعه كما رفع يوسف إذ أصعده من الجب وجعله رئيس وزراء مصر            ).8
ونحن أمـواتٌ بالخطايـا أحيانـا مـع     «: حفرة الخطية وبالوعة اليأس وهاوية الخوف والقلق، فيقول       

  ).6، 5: 2أف  (»وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات.. المسيح
. كان يجب أن يهلك وينزل القبر). ب3آية (» هابطين في الجبأحييتني من بين ال    «:أ02��9 ) ه�ـ (

اهللا رحيم وحكـيم، فـال      «: قال جيرمي تيلور  . كان شبه ميت أو في ِعداد األموات، فوهبه اهللا الحياة         
يسمح بكل هذا األلم أن يقع على القديسين إال ألن يكون األلم مدرسة للفكر، ومشتالً للفضيلة، وتدريباً                 

  .»ناً على طول األناة، وإعداداً إلكليل، وبوابةً للمجدللحكمة، وتمري
  

 �ً����-F�����ء ���G_9 اZ:� F�   ا��
) �5	
4 ،5(  

لقد نجا كل أهـل أورشـليم       . بعد أن شكر داود الرب، دعا كل الشعب ليشتركوا معه في الترتيل           
  .فليغنّوا معه ترتيلة شكر

1 -    ����Gة ا���J3 : »   ،هللا ). 4آية  (» واحمدوا ذكر قدسهرنِّموا للرب يا أتقياءه  في هذه الترتيلة حمد
على قداسته في ذاته وفي صفاته وفي أعماله، وفيها ذكر دائم لتلك القداسة، وفيها إعالن الرغبة فـي              

وعندما يخطئون يوقع عليهم العقاب     . على المؤمنين أن يذكروا دوماً أن اهللا قدوس       . طاعة اهللا المحب  
تأديباً أدبني الرب وإلى الموت لم «). 67: 119مز  (»قبل أن ُأذلَّل أنا ضللت«: المرنمللتنقية، كما قال   

هذا اإلله القدوس يخلق فينا الرغبة لطاعته، واالستعداد ألن نعمل مشـيئته         ). 18: 118مز   (»يسلمني
ـ            . الصالحة ا، طاعـة   وعندما نرتل نذكر قداسته ونحاول أن نتفق معها ونعدل تصرفاتنا لتتوافق معه

كونـوا أنـتم    «: وألمر المسيح ) 2: 19ال   (»تكونون قديسين ألني قدوس الرب إلهكم     «: لألمر اإللهي 
  ).48: 5مت  (»كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل

2 -    ����Gعند المساء يبيت البكاء وفي الصـباح       . حياةٌ في رضاه  . ألن للحظة غضبه  « : (�C ��� ا��
لذلك اختار داود أن يقع في يدي الرب، وأن تناله عقوبة ثالثة أيام وبإ، ورفـض أي                 . )5آية   (»ترنُّم

إنه يعلم أن ذنبه عظيم، لكن عفو الرب أعظم، ألنه رحـيم            . عقاب آخر، فإن غضب الرب إلى لحظة      
عنـد  ). 7،  6: 34خـر   (غافر اإلثم والمعصية والخطية     .. ورؤوف، بطيء الغضب وكثير اإلحسان    

البكاء، لكن الليل لن يطول، وال بد أن يهزم نور النهار ظالم الليـل، فيتـرنَّم البـاكون                  المساء يبيت   
بفيضان . بمراحم عظيمة سأجمعك  . لحيظة تركتك «: شاكرين فرحين، وهم يختبرون تحقيق وعد الرب      
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ويتم ). 8،  7: 54إش   (»الغضب حجبتُ وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك، قال وليك الرب          
 »أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فـرح       . ستبكون وتنوحون والعالم يفرح   «: عد المسيح معهم و 

  ).8: 7مي  (»إذا جلستُ في الظلمة فالرب نور لي. إذا سقطتُ أقوم«: فيقولون) 20: 16يو (

  
 �ً$���   ا����E) ib�O� Fر.-

) �5	
6 ،7(  

1 -j-�Tا� .�"G>تَّ لجبلي ِعزاًأنا قلت في طمأنينتي ال أتزع«  : ازع إلى األبد، يا رب برضاك ثب« 
كان داود قد استولى على حصن صهيون من اليبوسيين، وهو موقع منيع جداً، مرتفـع               ). أ7،  6آيتا  (

عن سطح البحر تسعمائة متر، واستولى على مدينة أورشليم المبنية على خمسة تالل صخرية قويـة،            
 طبيعياً ممتازاً ذا تحصينات عسكرية كافيـة، فقـال فـي            وحصنها تحصينات كافية، فصارت موقعاً    

. لقد أعطاه اهللا المدينة الحصينة، وساعده على تحصـينها        . »ال أتزعزع إلى األبد   «: طمأنينة المنتصر 
لعله ظن أنه قوي منيع بجيشه وهو يقـف بـين           . ويبدو أنه لما تم له ذلك أخذ العطية ونسي المعطي         

  . في الشمال، ومصر في الجنوبمملكتين عظيمتين، هما بابل
2 -  i��Oا� .�"G>واالرتياع هو الرعـب الكبيـر  ). ب7آية  (»حجبتَ وجهك فصرتُ مرتاعاً« : ا .

تعلَّم داود بعد العقاب بالوبإ أن القوة والحماية هما من عند اهللا وحده، وأدرك من هو إلهـه، وعـرف     
 أنه مطمئن، لكنه اكتشف أن طمأنينته هي        كان يظن أن مصيره بيده، وكان يحس      . قيمة نفسه وحجمها  

أين المدينة الحصينة أمام الوبإ؟ أين التحصينات العسكرية؟ أين الجيش العظـيم؟ أيـن              . بالرب وحده 
عندما حجب اهللا وجهه صار مرتاعاً رغـم كـل النجـاح            .. الشعب الذي أحصاه ليحشد جيشاً أكبر؟     

  !المادي والعسكري
وعندما تكـون أمـور   . عندما ننجح، كثيراً ما ننسى الرب     . د منا وهذا ما يجب أن يتعلمه كل واح      

. نصلي في وقت الضيق، وبزواله نسـترخي ونطمـئن        . حياتنا موفَّقة نظن أننا قد أصبحنا مستريحين      
والحقيقة هي أن كل رصيدنا في البنك، وكل درجاتنا العلمية، وكل صحتنا، وكل أصدقائنا، وكل نفوذ                

قبل أن نتعلم هذا الدرس قد نكون . ومحبته ال تساوي شيئاً، فنصير مرتاعينعائلتنا، بدون رضا الرب   
ولكن عندما نتعلمه ندرك مقدار احتياجنا لشخص       . في كامل الطمأنينة، ألننا متَّكلون على عطايا الرب       

  .الرب نفسه قبل عطاياه، وهو الذي يمنح العطايا
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 على نجاته من العقاب اإللهي، ودعا شعبه ليشكروا معه، وأعلن أنه صحح مساره شكر داود
الخاطئ، ثم لجأ إلى اهللا طالباً رحمته، فرحمة اهللا ومحبته هما الملجأ الدائم للمؤمن المصلّي والباب 

. يجرح ويعصب«ي حتى لو أدبنا الرب فإنه يؤدبنا ليصحح مسارنا فهو الذ. المفتوح الذي ال يغلَق أبداً
). 6: 27أم  (»أمينة هي جروح المحب، وغاشَّةٌ هي قبالت العدو«) 18: 5أي  (»يسحق ويداه تشفيان

لقد تعلَّم من الرعب أن ). 1: 6هو  (»هلم نرجع إلى الرب ألنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجِبرنا«
                                    :                       الصالة هي مصدر قوته، وكانت صالته

هذا هو الصراخ المستمر ). 8آية  (»إليك يا رب أصرخ، وإلى السيد أتضرع« : 65ة �6 ا��&�ع- 1
ألجأه العقاب الذي حــلَّ بــه لمــا أحصى شعبه إلى الصالة بال انقطاع   . والتضرع الدائم

 2                                                  ).                           17، 16: 21أخ 1(

-�O�T) آية  (»ما الفائدة من دمي إذا نزلت في الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟« : 65ة
لم تكن معرفة اليهود عن الحياة . 19، 18: 38وهي الكلمات التي رددها الملك حزقيا في إش ). 9

يعِط العهد القديم لقرائه صورة واضحة للخلود، فإن المسيح وحده هو بعد الموت معرفة كافية، ولم 
  ).10: 1تي 2(الذي أنار لنا الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل 

لـي  .. ماذا أختار؟ لسـت  أدري     «: ولعل المرنم قصد بتساؤله هذا أن يتساءل مع الرسول بولس         
 أن أبقــى في الجسـد ألـزم مـن    ولكــن. اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جداً     

هل يختار الموت، وذاك أفضل جداً؟ أم يختار الحياة ليخدم المؤمنين؟ وقد            ). 24-22: 1في   (»أجلكم
  .اختار أن يحيا لينسكب على ذبيحة إيمان المؤمنين وليقدم الخدمة المطلوبة منه هللا

ينحني الملـك داود    ). 10ية  آ (»يا رب كن معيناً لي    . استمع يا رب وارحمني   « : 6�5ة �7\��1    - 3
بكل تواضع يطلب الرحمة والعون، وهي صالة يمكـن         . أمام ملك الملوك الذي منحه الملك األرضي      

أن يرفعها كل مؤمن، سواء كان واعظاً يعتلي المنبر، أو متألماً يتقلَّب على فراش المرض، أو حزين                 
ي ننـال رحمـة، ونجـد نعمة، عونـاً       فلنتقـدم بثقـة إلى عرش النعمـة لك     «. أنهكتــه الهمـوم 

  ).16: 4عب  (»في حينه
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  )12 و11
ح    - 1�,� F�لكي تتـرنم لـك     . حللت ِمسحي ومنطقتني فرحاً   . حولتَ نوحي إلى رقص لي    « : ا���

 ويضـرب علـى   ناح المرنم بينما العقاب يحل به، وجعل يلطم). أ12، 11آية  (» روحي وال تسكت
وهو ثوب من الشَّعر    (كان يكتسي بالمسح    . ولما رفع اهللا عنه العقاب أخذ يرقص فرحاً       . صدره حزناً 

بحـزام  ) حزم وسطه (ولما رفع اهللا عنه الحزن تمنطق       ) يلبسه الحزين تحت ثيابه عالمة القهر والذل      
 يرحم الرب شعبه تفرح أرواحهم      وعندما. ليرقص ابتهاجاً، وترنَّم بروحه ولم يعد قادراً على السكوت        

ألجعل لنائحي صهيون، ألعطيهم جمـاالً  «: من الداخل، ألنه يكسوهم ثياب الفرح من الخارج، ويقول     
عوضاً عن الرماد، ودهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة، فيـدعون           

  .» لك روحي وال تسكتلكي تترنم«). 3: 61إش  (»أشجار البر، غرس الرب للتمجيد
2 -      Jر ا����J� F�يكرر المرنم شكره، ويِعـد  ). ب12آية   (»يا رب إلهي، إلى األبد أحمدك     « : ا���

الرب أن يستمر هذا الشكر إلى األبد، هنا على األرض ما دام حياً، وهناك في السماء أمام عرش اهللا                   
وال يكـون ليـل     . اسمه على جباههم  وهم سينظرون وجهه و   .. وال تكون لعنة ما في ما بعد      «. العظيم

هناك، وال يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، ألن الرب اإلله ينير عليهم وهم سـيملكون إلـى أبـد           
  ).5-3: 22رؤ  (»اآلبدين
  

  

  

  

  

  

  


