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ونسالْخَمو اِدسالس ورمزاَلْم  
مذَهبةٌ ِلداود ِعنْدما َأخَذَه الِْفِلسِطيِنيون . »لْحمامِة الْبكْماِء بين الْغُرباِءا«ِإلماِم الْمغَنِّين علَى 

  .ِفي جتٍَّ
1    الْيِني، وممتَهي اناِإلنْس ا اُهللا َألنِني يمحـاِيقُِني  ِارضاِربـاً يحم كُلَّه مِنـي  2. وممتَه

اَُهللا 4. ِفي يوِم خَوِفي َأنَا علَيك َأتَِّكـلُ      3. َأعداِئي الْيوم كُلَّه، َألن كَِثيِرين يقَاِومونَِني ِبِكبِرياءٍ      
الْيوم كُلَّـه يحرفُـون     5! يصنَعه ِبي الْبشَر  ماذَا  . علَى اِهللا تَوكَّلْتُ فَالَ َأخَافُ    . َأفْتَِخر ِبكَالَِمهِ 

يجتَِمعون، يخْتَفُون، يالَِحظُون خَطَواِتي، ِعنْدما تَرصدوا 6. علَي كُلُّ َأفْكَاِرِهم ِبالشَّر. كَالَِمي
اجعْل َأنْـتَ   . تَيهاِني راقَبتَ 8. ِبغَضٍب َأخِْضِع الشُّعوب يا اهللاُ    . علَى ِإثِْمِهم جاِزِهم  7. نَفِْسي

وِعي ِفي ِزقِّكم؟ . دِفي ِسفِْرك ا ِهيَأم  
. هذَا قَد عِلمتُـه َألن اَهللا ِلـي       . ِحينَِئٍذ تَرتَد َأعداِئي ِإلَى الْوراِء ِفي يوٍم َأدعوك ِفيهِ        9

ماذَا يصنَعه ِبي   . علَى اِهللا تَوكَّلْتُ، فَالَ َأخَافُ    11. ِخر ِبكَالَِمهِ الرب َأفْتَ . اَُهللا َأفْتَِخر ِبكَالَِمهِ  10
َألنَّك نَجيتَ نَفِْسي ِمن الْمـوِت،      13ُأوِفي ذَباِئح شُكٍْر لَك،     . اَللهم علَي نُذُورك  12اِإلنْسان؟  

قُد َأِسير لَِق، ِلكَيالز ِمن لَيِرجو ماِءنَعياِهللا ِفي نُوِر اَألح ام .  

  

	 ������ء��  ���و

، 52،  34،  7هـي    (»مزامير الطريـد  «هناك سبعة مزامير أطلق عليها القديس أغسطينوس اسم         
كتبها داود أثناء هروبه من مطاردات الملك شاول له، متنقِّالً من بلد إلى بلـد،               ) 142،  57،  56،  54

أما مناسبة كتابة هذا المزمور فهي نفس مناسـبة         . لفلسطينيينومن كهف إلى كهف، وحتى إلى بالد ا       
  .  ، فنرجو أن يرجع القارئ الكريم إلى مقدمته34كتابة مزمور 

  : �	 ه�ا ا����ر ���
  ) 4-1آيات ( شكوى من مالحقة العدو وعالجها -أوالً 
  ) 8-5آيات ( شكوى من مؤامرات العدو وعالجها -ثانياً 
  )13-9آيات ( اهللا  االطمئنان مع-ثالثاً 
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 �!%�$ ا�#�و و"! ��-     أوً &   )��ى 
  )4-���1ت (

  ).2، 1آيتا  (: ,�+ ا�*��ى- 1
). أ2،  1آيـة    (»تهممني أعـدائي  .. ارحمني يا اهللا ألن اإلنسان يتهممني     « :ا���و ������  ) أ (

 مائتٌ باطـل،    »إنسان«لعدو  يطلب رحمة اهللا، ويشكو من تهمم العدو الذي يطارده ويالحقه، مع أن ا            
وال . مأخوذ من التراب وإلى التراب يعود، ولكنه في شره يظن أنه قوي قادر على مالحقة داود وقتله  

  .شك أن رحمة اهللا أعظم جداً من اإلنسان الفاني، وال بد أن تنقذ المرنم الطريد
ممني أعـدائي اليـوم     ته. اليوم كله محارباً يضايقني   « :ا���و ) � '&%$ #" !��� �    ) ب (

  ).أ2ب و1آية     (»كله
والمؤمن الذي ال يتوقَّع ). ب2آية  ( »ألن كثيرين يقاومونني بكبرياء« :ا0#�اء آ-,�+ون ) ج( 

قال المسـيح   ). 8: 5بط  1(الشر والمقاومة مؤمن ساذج، فإبليس كأسٍد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه            
 »ولكني طلبتُ من أجلك لكي ال يفنى إيمانـك        . كالحنطةهوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم      «: لبطرس

  ).32، 31: 22لو (
  ).4، 3آيتا  (: "!ج )��ى ا��!%�$- 2
، 3آيتا  (»على اهللا توكلت فال أخاف.. في يوم خوفي أنا عليك أتَّكل« : ا)# ��5د #2�3 ا1  ) أ(
وفي خوفـه   ). 12 :21صم  1(ال يسجل الوحي أن داود خاف من العدو إال وهو في جت             ). ب4

المتكلين على الرب مثـل  «فصار من . سلَّم قضيته لمن ال يرى ولكنه يرى، القادر على كل شيء   
أورشليم الجبال حولها، والرب حول شـعبه  . جبل صهيون الذي ال يتزعزع، بل يسكن إلى الدهر      

  ). 2، 1: 125مز  (»من اآلن وإلى الدهر
. انتظرتُـك يـا رب    «). أ4آيـة    (» أفتخر بكالمه  اهللا« :ا)> ;�ر 75389 ا1 و!'ا#,��6    ) ب(

لم تسقط كلمةٌ من جميع الكالم الصالح الـذي         «). 5: 130مز   (»انتظرت نفسي، وبكالمه رجوت   
  ). 45: 21يش  (»كلَّم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار

  ).ج4آية (» !ماذا يصنعه بي البشر« :!�+>7 ?�$ ا�<=+) ج(

  
1ا-�0�/ً�  &�ات ا�#�و و"! �� )��ى   
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  )8-���5ت 

  )6، 5آيتا  (: ,�+ ا�*��ى & ا��1ا�ات-1

: عندما وقع شاول بيد داود سـأله ). أ5آية  (»اليوم كله يحرفون كالمي« :A@+�$ آ�!��  ) أ( 
وقـد حـرف دواغ      ). 9: 24صم  1 (»هوذا داود يطلب أذيتك؟   : لماذا تسمع كالم الناس القائلين    «

ود، وحرف تفسير ما فعله رئيس الكهنة، واشتكى عليهما بالباطل، فقُتل خمسـة             األدومي كالم دا  
 بمن فيها من رجال ونساء وأطفال ورضـعان وبهـائم           »نوب«وثمانون كاهناً، وضربت مدينتهم     

  ).19، 18: 22صم 1(
�9�=+ ) ب( B8,+هDA: »   كل أفكارهم بالشر إنهـم مـن أب هـو إبلـيس،      ). ب5آيـة    (»علي

 ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السالطين، مع والة العالم، على ظلمـة هـذا                  مصارعتنا«و
  ).12: 6أف  (»الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات

). 6آية   (»يجتمعون، يختفون، يالحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي      « :��E58'ن �3=�+   ) ج(
 اختفوا، ولكنهم استمروا يالحظونـه ويرصـدون        كجواسيس اجتمعوا ليراقبوه، فإذا انتبه الجتماعهم     

اذهبوا أكِّدوا أيضاً، واعلموا وانظروا مكانه حيـث تكـون          «: تحركاته ليبلغوا بها شاول الذي أمرهم     
فانظروا واعلموا جميع المختبآت التـي يختبـئ        . ألنه قيل لي إنه مكراً يمكر     . ِرجله، ومن رآه هناك   

ويكون إذا وجد في األرض أني أفتش عليه بجميع ألوف   . ٍد فأسير معكم  ثم ارجعوا إلي على تأكي    . فيها
  ).23، 22: 23صم 1 (»يهوذا
  ).8، 7آيتا  (: �4�56ن �#!ج ا�*��ى- 2
يبنـي  ). 7آيـة    (»بغضٍب َأخِضع الشعوب يا اهللا    . على إثمهم جاِزهم  « :#��ب ا�F� 5!+�"  ) أ(

.                                                                                         تآمرين عليه، فهي تجازي كل واحد حسب عملهداود ثقته على أن عدالة اهللا ال بد ستنجيه من الم
�GH ) ب(Iذ ا��KIهاني راقبتَ « :اآيـة   (»أما هي في ِسفْرك؟  . اجعل أنت دموعي في ِزقِّك    . تي

اإلحصاء، فالرب يحصي حتى شـعور رأس المـؤمن               في األصل العبري تعني      »راقبتَ«كلمة  ). 8
لقد أحصى عدد مرات تيهان داود، وعدد الكهوف التي اختبأ فيها، وعدد الصعوبات             ). 30: 10مت  (

بمحبته ورأفته فكَّه ورفعـه، وحملـه        . التي اجتازها، وفي كل ضيقه تضايق، ومالك حضرته خلَّصه  
وهذا التعبير مأخوذٌ   ). وهو وعاء من الجلد، أو ِقربة     ( اإللهي   ، وحفظ دموعه في الزقِّ    ) 9: 63إش  (

من عادٍة قديمة، هي أنه عندما يذهب صديقٌ لزيارة صديٍق حزين، يبكي معه، ثـم يمسـح دموعـه                   
. بمنديل، يعصره في زجاجة صغيرة، يحتفظون بها تذكاراً للصداقة التي تواسي المتألم وقت الحـزن              
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حينئـذ كلَّـم   «!  يواسيه ويتألم معه ويسجل كل أحزانه ودموعه في ِسفرهوداود يثق أن الرب صديقه، 
متَّـقو الرب كلُّ واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكُتب أمامه سفر تذكرة للـذين اتَّقـوا الـرب                  

، وكأن اهللا يسجل حالة كل مؤمن يصلي إليه في مذكرة خاصة،            ) 16: 3مال   (»وللمفكرين في اسمه  
  ).7: 6مت (ي أن يعيد الطلب ويكرره كالذين يظنون إنه بكثرة كالمهم يستجاب لهم فال يحتاج المصل

  


�ن 9 ا7��0-8ً� :�6�   ا
  )13-���9ت (

بناء على حقائق اإلعالن اإللهي، وعلى االختبارات السابقة يجد المـؤمن االطمئنـان والسـالم                
  : ويرجع اطمئنانه إلى. والراحة
هذا قد عِلمتُه ألن اهللا . حينئذ ترتد أعدائي إلى الوراء في يوٍم أدعوك فيه«  : <=آ/;� ه���;$ ا�#;�و   - 1
: يجيء االطمئنان أوالً من تأكيد هزيمة العدو، فيحصل المؤمن على النجـاة، ويقـول  ). 9آية  (» لي
  ). 4: 22صم 2 (»أدعو الرب الحميد فأتخلَّص من أعدائي«

2 -    �;?
ماذا يصنعه . على اهللا توكَّلتُ فال أخاف . لرب أفتخر بكالمه  ا. اهللا أفتخر بكالمه  « : <=آ/;� ا�
من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشـي الوصـية          «صحيح أن   ). 11،  10آيتا   (»!بي اإلنسان 

وهو ال ينجو فقط    . يطمئن التقي ألنه يثق أن النصر قادم، بناء على مواعيد اهللا          ). 13: 13أم   (»يكافأ
، فهو يفتخر بكالم اهللا ومواعيده، ويتكل عليه فـال          4مرنم هنا ما قاله في آية       ويكرر ال ! بل سينتصر 

اسـألوا  «: يخاف ماذا يصنع به اإلنسان، فالرب ملك السماوات واألرض يقول في مطلع كـل يـوم               
: 16 ويـو    7: 7مت   (»اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامالً    .. اقرعوا يفتح لكم  . اطلبوا تجدوا . تعطوا

24.(  
  ).13، 12آيتا  (:=آ/� ا�?5$ ����ب <- 3

  .تظهر صلة داود بالرب من نذٍر يوفيه، وشكر يؤديه
فبـالرغم مـن أنـه متغـرب فـي أرض      ). أ12آيـة   (»اللهم علي نذورك  « :و>�ء ا�L�Eر  ) أ(

أدخـل إلـى بيتـك،      «. الفلسطينيين، لكنه يثق أنه سيعود إلى مكان العبادة في أورشليم ليوفي نذوره           
).   14،  13: 66مـز    (»ٍت أوفيك نذوري التي نطقَت بها شفتاي، وتكلم بها فمي في ضـيقي            بمحرقا

  ).  بخصوص النذور14: 50انظر تعليقنا على مز (
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باإلضافة إلى الوفاء بالنـذور يقـدم       ). ب12آية   (»أوفي ذبائح شكٍر لك   « :ذMN��9 ا�=�8+   ) ب(
: 66مـز    (»لك محرقاٍت سمينة مع بخور كبـاش       ُأصعد   «. تقدمة شكر على نجاٍة قادمٍة ال شك فيها       

15                                                                                              .(
ألنك نجيتَ نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق، لكي أسير قدام اهللا في نـور                « : <=آ/;� ا�
�;�ة    - 4

لقد اختبر اإلنقاذ   . ث داود عن المستقبل بصيغة الماضي، ألنه واثقٌ من النجاة         يتحد). 13آية   (»أحياء
وكم . اإللهي مرات بال عدد، فقد أنقذه وهو صبي من افتراس األسد، وأنقذه وشعبه من جليات الجبار               

وكم أراد أن يلقي بـه      . أراد العدو أن يدفع به لينزلق ويسقط، ولكن الرب أقامه على صخرة حصينة            
مز  (»دحرتني دحوراً ألسقط، أما الرب فعضدني«: مة القبر ولكن الرب منعه، فقال داود لعدوه  في ظل 
إنه يثق أنه سيسير قدام اهللا في نور األحياء، ال في ظلمة القبر، فيحيا في محضر الرب،                 ). 13: 118

شي في الظلمة، بل يكون له      تحت حمايته، يقدم له الخدمة المرضية، فإن كل من يتبع نور العالم ال يم             
دعونا نركز أنظارنا على اهللا، فنختبر مع داود صالحه وعنايتـه ومحبتـه             ). 12: 8يو  (نور الحياة   

  .وفضله الذي ال ينقص وال يتوقَّف
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ونسالْخَمو اِبعالس ورمزاَلْم  

غَنِّيناِم الْملَى . ِإلمع»ِلكِع. »الَ تُه داوةٌ ِلدبذَهِةمغَارَل ِفي الْماِم شَاوقُد ِمن برا همنْد.  
ُهللا ارحمِني، َألنَّه ِبك احتَمتْ نَفِْسي، وِبِظلِّ جنَاحيك َأحتَِمـي ِإلَـى َأن             اِارحمِني يا   1

 اِئبصالْم ربنِّي       2. تَعاِمي عحِإلَى اِهللا الْم ،ِليخُ ِإلَى اِهللا الْعراِء      3. َأصـمالس ِسـُل ِمـنري
. نَفِْسـي بـين اَألشْـبالِ   4. يرِسُل اُهللا رحمتَه وحقَّه  . ِسالَه. عير الَِّذي يتَهممِني  . ويخَلِّصِني

    مِني آدب تَِّقِدينالْم نيب طَِجعاضٍ     . َأضفٌ ميس مانُهِلسو ،امِسهَأِسنَّةٌ و منَانُه5. َأس   ـمتَِفِع اللهار
. انْحنَتْ نَفِْسـي  . هيُأوا شَبكَةً ِلخَطَواِتي  6. ِليرتَِفع علَى كُلِّ اَألرِض مجدك    . علَى السماواتِ 

  . ِسالَه. سقَطُوا ِفي وسِطها. حفَروا قُداِمي حفْرةً
استَيِقِظي يا رباب   . استَيِقظْ يا مجِدي  8. ي وُأرنِّم ُأغَنِّ. ثَاِبتٌ قَلِْبي يا اُهللا، ثَاِبتٌ قَلِْبي     7
 ودا عيراً  . وحِقظُ ستَي9. َأنَا َأس    با روِب يالشُّع نيب كدمـمِ     . َأحاُألم نـيب لَك نِّم10. ُأر َألن

       اِم حِإلَى الْغَماِت، واومتْ ِإلَى السظُمع قَد تَكمحراتِ    11. قُّكاوـملَـى السع ـمتَِفِع اللهار .
كدجِض ملَى كُلِّ اَألرع تَِفعرِلي.  

  
+D�?أن <#�� ا�� Eإ�  

، 52،  34،  7هـي    (»مزامير الطريـد  «هناك سبعة مزامير أطلق عليها القديس أغسطينوس اسم         
ه، متنقِّالً من بلد إلى بلـد،       كتبها داود أثناء هروبه من مطاردات الملك شاول ل        ) 142،  57،  56،  54

عندما «ويقول عنوان هذا المزمور إن داود كتبه        . ومن كهف إلى كهف، وحتى إلى بالد الفلسطينيين       
صـم  1(مغارة عـدالم    ) الكهف(وال ندري إن كانت تلك المغارة       . »هرب من قدام شاول في المغارة     

ويبدأ هذا المزمور كما بدأ     ). 24 صم1(أو مغارة عين جدي على الشاطئ الغربي للبحر الميت          ) 22
وقد اعتبرت الكنيسة هذا المزمور مناسباً لصباح القيامة، وانتصـار          . »ارحمني يا اهللا  «سابقه بالقول   

ارتفع اللهـم   «: ، كما تقول اآلية األخيرة منه     ) 28-24: 15كو  1(المسيح على قُوى الموت والجحيم      
  .»ليرتفع على كل األرض مجدك. على السموات

  :�	 ه�ا ا����ر ���
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)                                                 6-1آيات ( اهللا هو الحماية في المصائب -أوالً 
  )11-7آيات ( تسبيح المنجي من المصائب -ثانياً 

  
 �   ا8 ه� ا����G$ �	 ا��?�D+-أوً

  )6-���1ت (
وراء من أنت «: ئم التنقُّل، حتى قال لشاول   منذ نصر اهللا شعبه بيد داود حقد شاول عليه، فصار دا          

والبرغوث حشرة صغيرة كثيرة القفز ويصـعب       ). 14: 24صم  1 (»!وراء برغوٍث واحد  .. مطاِرد؟
  !وكأن داود يريد أن يقول إنه ال يستحق كل مطاردة شاول، الذي لن يمسك به. إمساكها

حساس بالذنب، فيحتاج إلى ملجإ الكفارة  قد ال نمر بنفس ظروف داود، ولكن من ِمنا لم يطارده اإل           
الذي يستر خطاياه؟ ومن لم يجربه إبليس الذي ال يترك أحداً بدون تجربة؟ هللا ابن وحيد بال خطيـة،                   

ومن لم يدخل في صعوبة االضطهاد، ويقاسي الضيق من العـالم الحاضـر             . لكنه لم يكن بال تجربة    
 »ن أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطَهدون       جميع الذين يريدو  «: الشرير؟ قال الرسول بولس   

وفي اآليات الست   ! نحن في ذات السفينة التي ركبها داود، والتي تضربها العواصف         ).  12: 3تي  2(
  :األولى من مزمورنا نجد خمس حقائق

1 -    $;���Gارحمني يا اهللا ارحمني ألنه بك احتمت نفسي، وبظل جناحيك أحتمي إلـى أن  « : 56;+ ا�
يطلـب داود الرحمـة     ). 2،  1آيتـا    (»أصرخ إلى اهللا العلي، إلى اهللا المحامي عني       .  المصائب تعبر

 مرتين، إلحساسه بعـدم     »ارحمني«وهو يكرر دعاءه    . اعتماداً على رأفة اهللا وأمانته لوعوده الكريمة      
هم ويعترفون وقد جاء المسيح ال للذين يظنون أنهم أبرار، بل لألشرار الذين يحسون بذنوب           . االستحقاق

ويطلب داود الحماية في ظل جناحي الرب إلى أن تعبر المصائب القادمـة عليـه      ). 13: 9مت  (بها  
وهو تعبير يحمل معاني الحب، والسرعة، والرفعة، والراحة، والظـل،          . كموجات متتالية تكاد تغرقه   

كما يترأف األب   «. هاواألمان، فعندما تحس األفراخ الصغيرة بالخطر تُهرع لتحتمي تحت جناحي أم          
  ).13: 103مز  (»على البنين يترأف الرب على خائفيه

وهذا ما أراد المسيح أن يفعلـه       . يحمي الرب المؤمن من المصاعب، ومن أشعة الشمس المحرقة        
      »كم مرة أردتُ أن أجمع أوالدك كما تجمـع الدجاجـة فراخهـا تحـت جناحيهـا     «: بأورشليم، فقال 

ليكن أجرِك كامالً من عند الرب إله إسرائيل، الذي جئـِت           «:  بوعز لراعوث  وقال).  37: 23مت  (
وقد طلب داود الحماية من اهللا العلي ملك العـالم، الجـالس       ). 12: 2را   (»لكي تحتمي تحت جناحيه   
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وهو أعلى بكثير من كل أعداء المـرنم،        ). 1: 6إش  (على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تمأل الهيكل        
فإذْ لنا رئيس كهنـة عظـيم قـد اجتـاز     «. عنه والشفيع الذي يقدر أن يعين المجربين    وهو المحامي   

يسوع ابن اهللا، فلنتمسك باإلقرار، ألن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضـعفاتنا،                : السموات
عمةً، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة، ونجد ن         . بل مجرب في كل شيء مثلنا بال خطية       

إنه صاحب السلطان في السماء وعلى األرض، وسيحمي محبيه         ). 16-14: 4عب   (»عوناً في حينه  
  ). 20، 18: 28مت (كل األيام إلى انقضاء الدهر 

2 -    $;���Gر ا��;H4�ر الذي يتهممني . يرسل من السماء ويخلِّصني   « : ايرسل اهللا رحمته وحقَّـه . عي« 
يرسل مـن   . ، وكلها سماوية، عامرة بالحكمة في التوقيت واألداء       طرق الرب كثيرة لإلنقاذ   ). 3آية  (

 وهما مالكـان حارسـان يخـدمان    »رحمته وحقّه«إنه يرسل . يشاء، متى يشاء، وفي وقته يسرع به 
  .األتقياء الذين يصرخون طالبين النجاة، فيعيران العدو الذي يتهمم المرنم ويخزيانه ويسلمانه للعار

3 -  IJ�رة ا���KL : »  َأضطجع بين المتَّقدين بني آدم    . نفسي بين األشبال .    ،أسنانهم أسـنَّةٌ وسـهام
كان األعداء كاألسود الجائعة المحيطة بداود من كل جانب تريـد أن            ). 4آية   (»ولسانهم سيفٌ ماضٍ  

ومع ذلك فهو يضطجع وينام رغم نيران الحقـد         ). 6دا  (تلتهمه، وكأنه مع دانيال في الجب الخطير        
بسالمٍة أضطجع، بل أيضاً أنام،     «: لقد قال عندما هرب أمام أبشالوم     ! داء المتَّقدة في نفوسهم ضده    والع

وقد نام في مغارة عدالم كما نام بطـرس         ). 8: 4مز   (»ألنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينٍة تسكنني       
 ينام الخائف هروباً قد). 6: 12أع (نوماً عميقاً في السجن، رغم علمه أن غضب هيرودس يتَّقد ضده       

صحيح أنهم نهشوا   . من الخطر، لكن المؤمن يضطجع وينام مطمئناً ألنه يثق في كمال محبة الرب له             
أو كالسيوف الحادة، ولكنه يعلم     ) جمع ِسنان، وهو نصل الرمح    (نفسه بكالمهم الخشن، الشبيه باألسنَّة      

  ).17: 54إش (م ضده في القضاء أن نجاته ال بد قادمة، ألن المؤمن يحكم على كل لسان يقو
يطلـب  ). 5آية  (»ليرتفع على كل األرض مجدك. ارتِفع اللهم على السماوات« : 56+ �;� ا8    - 4

ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم، فإن لرب الجنود يوماً على كل مـتعظٍِّم              «المرنم أن يعلن اهللا مجده      
  ).12، 11: 2إش  (»وعاٍل، وعلى كل مرتفٍع فيوضع

5 -   $���Gا� E5" ل�?Gأوا شبكةً لخطواتي  « : ا�امي حفرةً  . انحنت نفسي . هيسقطوا فـي   . حفروا قد
ما أكثر ما نصب شاول الشِّباك وحفَر الحفر ليقتنص داود، الـذي انحنـت نفسـه               ). 6آية   (»وسطها

ؤه مـا   ولكن الرب أنقذه منها جميعها، وحصـد أعـدا        . وانكسرت من شدة المطاردة التي ال تتوقَّف      
  ).8: 10جا  (»من يحفر هوةً يقع فيها، ومن ينقض جداراً تلدغه حيةٌ«زرعوه، فإن 
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 �ً/��0-+D�?ا�� & 	�
   <O/�P ا��
  )11-���7ت (

1 -   O/�;P4كنا نتوقَّع أنه بسبب كـل      ). 7آية   (»أغني وأرنم . ثابتٌ قلبي يا اهللا، ثابتٌ قلبي     « : روح ا�
ولو أنه قالها لكان له كل الحق بحسب        . »خائفٌ قلبي «: لسابقة يقول المخاوف التي وصفها في اآليات ا     

لقد وعده اهللا وعـوداً صـادقة،       . ولكنه ثبت قلبه في اهللا بالرغم من كل المصائب        . المقاييس البشرية 
وال يمكن أن ينسى يوم زيارة صموئيل النبي لبيت أبيه يسى ليمسـح             . وتعامل معه معامالت عظيمة   

بقي «: فأجاب يسى . »هل كملوا الغلمان؟  «: اء يسى بأبنائه الستة، ولكن صموئيل سأل      وج. للرب ملكاً 
وانتظر صموئيل حتى جـاء      . »ال نجلس حتى يأتي إلى ههنا     «: قال. »بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم    

وبسـبب  ). 13-1: 16صـم   1(داود، فمسحه ملكاً بناء على تكليف اهللا، فحلَّ روح الرب على داود             
لـم يوقفـه إبلـيس، وال مطـاردة شـاول، وال غـدر             . اود في الرب لم يتوقَّف عن التسبيح      ثبات د 

أسـبح الـرب فـي      «: لقد جعل داود حوائط مغارة عدالم تردد صدى ترتيله، وشعاره         . الفلسطينيين
الرب نوري وخالصي، ممن أخاف؟ الـرب  «). 2: 146مز   (»حياتي، وأرنِّم إللهي ما دمتُ موجوداً     

 »قلبه ثابت متكالً على الـرب     . ال يخشى من خبر سوء    «). 1: 27مز   (»ي، ممن أرتعب؟  حصن حيات 
: 1كـو    (»ثبتُّم على اإليمان، متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء اإلنجيل         «). 7: 112مز  (

23.(  
2 -    O/�;P48آيـة    (»أنا أستيقظُ سحراً  . استيقظي يا رباب ويا عود    . استيِقظْ يا مجدي  « : %�;�س ا� .(

يدعو داود أمجد ما فيه ليسبح الرب، فيدعو عقله الذي يفكر، وقلبه الذي يحب، ولسانه الذي ينطـق،                  
ويدعو كـل  . وخياله الشعري الذي يكتب المزامير، وقدراته الفنية ليضع اللحن المناسب لتمجيد الرب     

ي أنه كان من عـادة      جاء في التلمود اليهود   . آالته الموسيقية من رباٍب وعود لتستيقظ معه في الفجر        
وبعد منتصف الليل كانت ريح الشمال تضرب أوتار العود فتنبعـث           . داود أن يعلّق عوداً فوق رأسه     

يـوقظ  «: واقتبسوا عـن داود قولـه  . األنغام، فينهض على صوتها يقرأ الشريعة إلى أن يحين الفجر         
  .»!الفجر الملوك، أما أنا فأوقظ الفجر

  :وما أجمل قول الشاعر
  !حتى متى فوق األسرة ترقد؟  ي الدجى يا أيها المتعبد قُم ف
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3 -  O/�P4ن ا���سـبح داود الـرب   ). 9آية  (»أحمدك بين الشعوب يا رب، أرنِّم لك بين األمم « : 
. بين الشعوب فهذه روح كرازية، تتخطى حواجز األمم والجنس، ليشهد إللهه أمام مـن ال يعرفونـه               

  !ين في كل الكنائس ينشدون مزاميره، وكأنه قائد فرق الترنيم فيها كلهاوتحققت رغبته، فإن العابد
4  -    O/�;P4دفعـت  ). 10آية  (»ألن رحمتك قد عظمت إلى السموات، وإلى الغمام حقك« : دوا�;9 ا�

لقد طلب الرحمة من اهللا في أول المزمور، وفي آخـره يؤكـد أنهـا               . الرحمة والحق داود للتسبيح   
فوق ظلم شاول وجميع مقاوميه، فإنه مثل ارتفاع السـماوات فـوق األرض             ارتفعت إلى السموات،    

رأى داود اهللا من داخل المغارة، وعندما خرج منها رأى          ). 11: 103مز  (قويت رحمتُه على خائفيه     
ولما هطـل   . الغيوم العالية وفيها قوس قزح، عالمة عهد اهللا مع جده األكبر نوح، فتأكد من أمانة اهللا               

صحيح أن الحق يحتجب أحيانـاً وراء غيـوم         . ي يروي اإلنسان والزرع أدرك رحمة اهللا      المطر الذ 
واهللا . الباطل، لكن احتجاب أشعة الشمس خلف الغيوم ال يعني عدم وجودها، فهـي خلـف الغيمـة                

  .موجود وراء كل تجارب الحياة، ولن يعطّل وصول رحمته إلينا أي شيء
5  -   O/�P4ا� +%�T 9Uآية      (»ليرتفع على كل األرض مجدك    . للهم على السموات  ارتِفع ا « : <�ا

يرى داود أن ترنيمه وتمجيده هللا ليس كافياً، فيدعو المالئكة، وأرواح األبـرار المكملـين، أن                ). 11
ويدعو البشر جميعاً أن يعلّوا اسم الرب فـي كـل األرض،            . يكملوا ترتيله المحدود بترتيلهم العظيم    

وليتبارك اسم جاللك المتعالي علـى كـل بركـة          «ي السماء كذلك على األرض      فتكون مشيئته كما ف   
  ).5: 9نح  (»وتسبيح

وسـمعتُ  «! فليعطنا الرب أن نختبر دوماً مراحمه التي ال تنتهي، ليرتفع على كل األرض مجده             
هللويا، فإنه قد ملك الـرب      : كصوت جمٍع كثير، وكصوت مياٍه كثيرة، وكصوت رعوٍد شديدة، قائلة         

  ).6: 19رؤ  (»له القادر على كل شيءاإل
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ونسالْخَمو الثَّاِمن ورمزاَلْم  
غَنِّيناِم الْملَى . ِإلمع»ِلكالَ تُه« .داوةٌ. ِلدبذَهم  

 بـْل ِبالْقَلْـبِ   2َأحقّاً ِبالْحقِّ اَألخْرِس تَتَكَلَّمون، ِبالْمستَِقيماِت تَقْضون يا بِنـي آدم؟           1
ضـلُّوا ِمـن    . زاغَ اَألشْرار ِمن الرِحمِ   3. ظُلْم َأيِديكُم تَِزنُون  . تَعملُون شُروراً ِفي اَألرضِ   

الَّـِذي الَ   5ِمثُْل الصلِّ اَألصم يسد ُأذْنَه،      . لَهم حمةٌ ِمثُْل حمِة الْحيةِ    4. الْبطِْن متَكَلِِّمين كَِذباً  
تَِمعسِكيٍميقَى حر اِقينواِة الرِت الْحوِإلَى ص  .  

ِليذُوبوا كَالْماِء،  7. اهِشم َأضراس اَألشْباِل يا رب    . اَللهم كَسر َأسنَانَهم ِفي َأفْواِهِهمِ    6
، ِمثَْل ِسقِْط الْمرَأِة، الَ يعـاِينُوا       كَما يذُوب الْحلَزون ماِشياً   8. ِإذَا فَوقَ ِسهامه فَلْتَنْب   . ِليذْهبوا
س9. الشَّم        مفُهرجوقاً، يرحم ِك ِنيئاً َأوِبالشَّو كُمورقُد رتَشْع َل َأنيقُ ِإذَا    10. قَبـدالص حفْري

ِإنَّه يوجد  . ن ِللصديِق ثَمراً  ِإ«: ويقُوُل اِإلنْسان 11. يغِْسُل خَطَواِتِه ِبدِم الشِّريرِ   . رَأى النَّقْمةَ 
  . »ِإلَه قَاٍض ِفي اَألرِض

  
  �� � إ��J Yٍض �	 اWرض

يقدم لنا داود في هذا المزمور اإلنسان الخاطئ في أعماله، وفي مصيره السيئ، ويدعونا للتوبـة،         
ـ    . مؤكداً أن اهللا يريد إنقاذنا من مصير األشرار        ذين ال يقضـون بالعـدل،      ويبدأ بتوبيخ المسؤولين ال

ويقول إن اهللا سيجعل الظالمين عاجزين عن . ويقول إنهم أسوأ من المتَّهمين المقدمين للمحاكمة أمامهم    
إنه يوجد إله   . يقول اإلنسان إن للصديق ثمراً    «عند هذا   . إيقاع األذى باألبرياء، وسيبيدهم من األرض     

).                       15صم  2(ت ثورة أبشالوم الفاشلة على والده داود        ولعل هذا المزمور كُتب وق    . »قاٍض في األرضٍ  
  : �	 ه�ا ا����ر ���

  ) 5-1آيات ( مظاهر شر الشرير -أوالً 
  ) 9-6آيات ( نتائج شر الشرير -ثانياً 
  )11، 10آيتا ( درسان من دمار الشرير -ثالثاً 

  
 ��Hه� )� ا�*���-أوً   

  )5-���1ت (
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1 -      &;" Z�;P�  [;Gأحقاً بالحق األخرس تتكلمـون؟ بالمسـتقيمات تقضـون يـا بنـي آدم؟          « :ا�«   
يوبخ داود الحكام األشرار الذين يسكتون عن الحق ويخرسون عن إعالنـه، وال يحكمـون               )  1آية  (

بالمستقيمات تقضون يا   «: بالعدل والصواب الذي كان يجب أن يعلنوه، ويسألهم في استفهام استنكاري          
وبهذا يذكّرهم داود أنهم لن     .  يطلَق على اإلنسان لضعفه وقابليته للموت      »بني آدم «لتعبير   وا »بني آدم؟ 

من يعرف أن يعمـل حسـناً وال        «يستمروا في مناصبهم إلى األبد، فلماذا يسكتون عن الحق، مع أنه            
  ؟)17: 4يع  (»يعمل، فذلك خطية له

2 -   \;5Hلقد عزمـوا  ). 2آية  (» ظلم أيديكم تَِزنون  .بل بالقلب تعملون شروراً في األرض     « : ُ��ّ�� ا�
بكل قلوبهم أن يخطئوا، ألن طبيعتهم فاسدة، فبدل أن يِزنوا األمور بدقَّة ليحكمـوا بالعـدل، يزنـون                  

والميزان يمثِّل العدالة، فكان يجب أن يكونوا عادلين، لكنهم عوضاً عن ذلـك             . األمور بميزان الظلم  
تظاهروا بالعدل ومارسوا الظلـم، وأبـدلوا   .  كفَّة الظلم على الناسمألوا كفة الميزان ظلماً، ورجحوا  

  !البر بالشر، فإذا الظلم في مكان العدل، والشر في مكان البر

منذ بدايـة  ). 3آية   (»زاغ األشرار من الرحم، ضلّوا من البطن، متكلمين كذباً        « : �6/#$ ��,;�ة   - 3
يسلك سـائر   «). 21: 8تك   (»نسان شرير منذ حداثته   ألن تصور قلب اإل   «الخليقة وشر اإلنسان كثير     

األمم أيضاً ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر، ومتجنِّبون عن حياة اهللا لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب                 
 »الذين إذ هم قد فقدوا الِحس، أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمـع              . غالظة قلوبهم 

وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح     «:  تابوا وفتحوا قلوبهم لنعمة اهللا فيقول لهم       أما الذين ). 19-17: 4أف  (
  .ألنهم قاموا مع المسيح إلى حياة جديدة) 20: 4أف  (»هكذا

 األصم يسـد ) نوع خبيث من الحيات(لهم حمة مثل حمة الحية، مثل الصّل      « : ���_;�ن ا�4��;$    - 4
األشـرار أعـداء للنـاس،      ). 5،  4آيتا   (»أذنه، الذي ال يستمع إلى صوت الحواة الراقين رقَى حكيم         

ويشبههم المرنم بالصّل األصـم الـذي   . يرفضون كالم اهللا وال يتوبون   . وكالحية يسممون حياة البشر   
 فتنتشي وتستسلم لهم ليخلعـوا      يسد أذنه فال يسمع صوت الحواة الحكماء الذين يزمرون للحية الخبيثة          

  .أسنانها السامة، فيبقى السم فيهم

لهؤالء قال الشهيد المسيحي    . وهناك خطاة ال يرفضون عمل اهللا فقط، بل يقاومون روحه القدوس          
يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب واآلذان، أنتم دائمـاً تقـاومون الـروح              «: األول استفانوس 

أي األنبياء لم يضطهده آباؤكم، وقد قتلوا الـذين سـبقوا فأنبـأوا             ! ؤكم كذلك أنتم  كما كان آبا  . القدس
فكم من مرة يدعونا اهللا للتوبة ). 53-51: 7أع  (»بمجيء البار الذي أنتم اآلن صرتم مسلّميه وقاتليه؟  
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تأديـب  عن طريق آية من الكتاب المقدس، أو بمعامالته اليومية معنا إذ يلمس حياتنا بلمسة حب أو ب                
بهذه الطرق وغيرها يقدم لنا اهللا      . محبة، أو من خالل صديق يحدثنا عن التغيير الذي جرى في حياته           

ُألشـبع قلبـه    ) 20: 3رؤ   (»إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه       «: دعوة مفتو للتوبة ويقول   
  . بمغفرة خطاياه، وبمنحه نعمة التبنّي التي تضمن له حياته األبدية

  

   �D�4` )� ا�*���-�0�/ً� 
  )9-���6ت (

  .لما كانوا خطاة يرفضون التوبة، يعلن داود أن اهللا سيكسر قوتهم الشريرة
1 -    \KG4;> \�>�;J : » ر أسنانهم في أفواههمكس ال بد ). 6آية  (»اهِشم أضراس األشبال يا رب. اللهم

فيها اهللا أسنان الشـرير فقـاده       وكم من مرة هشَّم     . أن  اهللا سيحطم القوة التي تريد افتراس الصديق        
  .للتوبة، ألنه كشف له عجزه وألجأه إلى هجر ظلمه وطاعة ربه

2 -    a;*b/, \;�5�" : » ليذهبوا. ليذوبوا كالماء .ق سهامه فلْتَنْبفإن كانوا جامـدين  ). 7آية  (»إذا فو
أن تبـتلعهم األرض    ربما ظنوا أن قوتهم باقية صلبة، ولكن ال بد          . كالثلج سيذوبون وتبتلعهم األرض   

إنهم يريدون أن يحطموا المؤمن،     . ويختفوا، فتخيب سهامهم وال تصيب الهدف الذي هو قلب الصديق         
ويقضوا عليه، ولكن اهللا سيقف إلى جواره ليضمن سالمته، ويخيب مهاجمات األشرار، وينهي مـن               

  .ألرض ذكرهم
 3 -a  ).9، 8آيتا  (: ����4�\ ا���ر ا���

  :آليتين ثالث صور عن نهاية األشرارفي هاتين ا

مـا  . والحلزون حيوان رخو يعيش في صدفة): أ8آية ( »آL� �5وب ا�@Q�3ون !��P,�ً   «) أ(
أكثر األصداف التي نجدها على الشاطئ وال شيء في داخلها، ألن الحلزون الذي كان فيهـا تـرك                  

  .الصدفة ولم يعد له وجود

يطلب للشـرير أن يولـد قبـل    ): ب8آية ( »S�ْVِ W-!X5 ا�5+أة ) ����E'ا ا�=     «) ب(
ــره   ــن شـ ــتريح األرض مـ ــمس، فتسـ ــرى الشـ ــوت وال يـ ــاً، فيمـ .                              األوان ناقصـ

�9�='ك Z,Kً� أو !@+و&ً� �BH<+�Y         «) ج( Bورآ�& +�=A أن W>&« )  يطلب من اهللا   ): 9آية
الطعام، وقبل أن ينضج اللحم، وقبـل أن        أن يسرع بإهالك األشرار، قبل أن تصل الحرارة إلى قدر           
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قد رأيتُ الشرير عاتياً، وارفـاً مثـل        «: يظهر إن كان شوك الوقود أخضر أو يابساً، فيتم فيهم القول          
يـا  «). 36،  35: 37مـز    (»عبر فإذا هو ليس بموجود، والتمستُه فلم يوجـد        . شجرة شارقة ناضرة  

في الوجـع   .. ِشراٍر، بنور ناركم، وبالشرار الذي أوقدتموه     هؤالء جميعكم، القادحين ناراً، المتنطِّقين ب     
والمعنى من هذا أنه من قبل أن يتذوق القضاة الظالمون ثمار ظلمهـم             ). 11: 50إش   (»تضطجعون

بليعال اسم عبري معنـاه شـرير،       (ولكن بني بليعال جميعهم     «يحل بهم غضب اهللا كطوفان يجرفهم       
  ).7، 6: 23صم 2 (»فيحترقون بالنار في مكانهم.. شوٍك مطروحك) يلقِّبون به من ال يخاف اهللا

  
  

   در,�ن & د�ر ا�*���-7��0ً� 
) � ��10 ،11(  

آية  (»يغسل خطواته بدم الشرير. يفرح الصديق إذا رأى النقمة«  : �;�ح ا��;�ر ا��_;Kَ�� ���#�ا�;$    - 1
 أجرى عدالته اإللهية، وأنه هـو       بقدر ما يتأسف البار على هالك الشرير بقدر ما يفرح أن اهللا           ). 10

هل يفرح أم هل يحـزن؟ إنـه        : يقف المؤمن أمام هالك الشرير موقف الحائر      . نجا من شر الشرير   
: يمشي في أرض المعركة التي انتهت ويتأمل آثارها، فيرى الشرير ساقطاً ومجد الرب عالياً، فيقول              

يوم الذيُ يعلَن فيه انتصار المسيح، والغالبون       وسيجيء ال ). 37: 8رو   (»يعظم انتصارنا بالذي أحبنا   «
الخالص والمجد  ! هللويا: بعد هذا سمعت صوتاً عظيماً من جمٍع كثيٍر في السماء قائالً          «. يملكون معه 

  ).2، 1: 19رؤ  (»والكرامة والقدرة للرب إلهنا، ألن أحكامه حقٌّ وعادلةٌ
2 -   $;/��d4?�ر ا�#�ا�$ ا�آية  (»إنه يوجد إله قاٍض في األرض. ديق ثمراًويقول اإلنسان إن للص« : ا

عندما تأخذ العدالة اإللهية مجراها نرى ثمار الحياة التقية، فإن ما يزرعه اإلنسان إياه يحصـد                ). 11
ولو أن مالحظة معاناة الصديق ونجاح الشرير قد تجعلنا نظن أن اهللا لم يعد يهتم               ). 7: 6غل  (أيضاً  
لن تكون الغلبة للشرير وال لجنوده، ألن       . محب وقاٍض عادل في كل األرض     والحقيقة أنه إله    . بالبشر

  ).17-7: 12رؤ (المؤمنين سيغلبون العدو بدم الحمل، وبكلمة شهادتهم 
اليـوم إن  «. يقدم هذا المزمور دعوةً للنفس البعيدة عن اهللا لتتوب قبل أن تتهشَّم وتتحطم وتتـدمر   

فصوت اهللا يجيء إلينا يـدعونا للتوبـة، كمـا أن           ). 8،  7: 3ب  ع (»سمعتُم صوته فال تقسوا قلوبكم    
فلنسمع الصوت ونتجاوب معه، ولنرجع إلى اهللا بكل        . مزمار الراقي يدعو الحية السامة لينزع أنيابها      

  ).42: 10لو (قلوبنا ونقبل دعوته المقدسة، فيكون لنا النصيب الصالح الذي لن ينزع منا 
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التَّاِسع ورمزاَلْمونسالْخَمو   

غَنِّيناِم الْملَى . ِإلمع»ِلكالَ تُه« .قْتُلُوهتَ ِلييوا الْباقَبرُل وَل شَاوسا َأرلَم داوةٌ ِلدبذَهم.  
نَجِني ِمن فَاِعِلي اِإلثْـِم، وِمـن       2. ِمن مقَاِوِمي احِمِني  . َأنِْقذِْني ِمن َأعداِئي يا ِإلَِهي    1

اَألقِْوياء يجتَِمعـون علَـي، الَ ِإلثِْمـي والَ         . َألنَّهم يكْمنُون ِلنَفِْسي  3ِرجاِل الدماِء خَلِّصِني،    
  با رِتي ي4. ِلخَِطي     مهَأنْفُس ونِعديو ونرجِبالَ ِإثٍْم ِمنِّي ي .   انْظُرِقظْ ِإلَى ِلقَاِئي وتَيَأنْتَ 5. اسو

. ِسـالَه . كُلَّ غَاِدٍر َأِثـيٍم الَ تَـرحم  . رب ِإلَه الْجنُوِد ِإلَه ِإسراِئيَل انْتَِبه ِلتُطَاِلب كُلَّ اُألممِ     يا  
. هوذَا يِبقُّون ِبـَأفْواِهِهم   7. يعودون ِعنْد الْمساِء يِهرون ِمثَْل الْكَلِْب، ويدورون ِفي الْمِدينَةِ        6
س  وفٌ ِفي ِشفَاِهِهمي . قُولُوني م؟ «: َألنَّهاِمعس ن8» م     ِبِهم كحفَتَض با را َأنْتَ يِزُئ . َأمتَهتَس

  . ِمن قُوِتِه ِإلَيك َألْتَِجُئ، َألن اَهللا ملْجِإي9. ِبجِميِع اُألمِم
تَـيههم  . الَ تَقْتُلْهم ِلَئالَّ ينْسى شَعِبي    11. عداِئياُهللا يِريِني ِبأَ  . ِإلَِهي رحمتُه تَتَقَدمِني  10

ولْيْؤخَذُوا ِبِكبِريـاِئِهم   . خَِطيةُ َأفْواِهِهم ِهي كَالَم ِشفَاِهِهم    12. ِبقُوِتك، وَأهِبطْهم يا رب تُرسنَا    
َأفِْن ِبحنٍَق، َأفِْن، والَ يكُونُوا، ولْيعلَموا َأن اَهللا        13. ن ِبهِ وِمن اللَّعنَِة وِمن الْكَِذِب الَِّذي يحدثُو     

يِهـرون ِمثْـَل    . ويعودون ِعنْد الْمسـاءِ   14. ِسالَه. متَسلِّطٌ ِفي يعقُوب ِإلَى َأقَاِصي اَألرضِ     
  . كِْل، ِإن لَم يشْبعوا ويِبيتُواهم يِتيهون ِلَأل15. الْكَلِْب، ويدورون ِفي الْمِدينَِة

َأما َأنَا فَُأغَنِّي ِبقُوِتك، وُأرنِّم ِبالْغَداِة ِبرحمِتك، َألنَّك كُنْتَ ملْجًأ ِلي ومنَاصاً ِفي يوِم       16
  . يا قُوِتي، لَك ُأرنِّم، َألن اَهللا ملْجِإي ِإلَه رحمِتي17. ِضيِقي

  

��	�0d � ،f	5" �4#�ن                                                               !
كتب داود هذا المزمور بعد أن أرسل الملك شاول رجاله ليقبضوا عليه في بيته، عنـد زوجتـه                  

ن ملكـه،  وتوقَّع اإلكرام م. لقد توقَّع التشجيع من والد زوجته، ال القتل). 19صم 1(ميكال ابنة الملك   
ولكن سيظل اآلب السـماوي     ). 36: 10مت  (وكثيراً ما يكون أعداء اإلنسان أهل بيته        . ال المطاردة 

فعنـدما  . أميناً دائماً، وإلى األبد، صادقاً في وعوده، يفتح بابه للمتضايقين وال يغلقه في وجوههم أبداً              
ت عداوة البشر لنا دفعتنا دفعاً لالحتمـاء  وكلما زاد. تهتز ثقتنا في القريبين منا يبقى هو ملجأنا األمين     

  .بالعناية اإللهية

  :�	 ه�ا ا����ر ���
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  )9-1آيات ( المطارد يطلب الحماية -أوالً 
  )17-10آيات ( المطارد يطالب بالجزاء -ثانياً 

  

 �   ا���Kَرد �5K+ ا����G$-أوً
  )9-���1ت (

نجني من فـاعلي  . من مقاومي احِمني .  إلهي أنِقذني من أعدائي يا   « : �^3[ ا�@7���5 !�" !��و!,��       - 1
ما أكثر ما عانى داود من أعدائه المقاِومين، فـاعلي          ). 2،  1آيتا   (»اإلثم، ومن رجال الدماء خلّصني    
وما أكثر ما حماه اهللا منهم في حصنه وتحت ظـل جناحيـه، فهـو               . اإلثم، المتعطشين للدماء والقتل   

  .الحصن والقلعة
2 -     ; $;���G5+ ا�K�   hD�;,ال إلثمي وال . ألنهم يكمنون لنفسي« :& ر ;�ل ا�� ،األقوياء يجتمعون علي

مع أن  ). 4،  3آيتا   (»استيِقظ إلى لقائي وانظر   . بال إثٍم مني يجرون ويِعدون أنفسهم     . لخطيتي يا رب  
فروا له داود لم يرتكب شراً في حق أعدائه، إال أنهم اجتمعوا حوله مسرعين، وقد أعدوا له الشر، وح            

  .ولذلك ظن أن الرب نائم، فطلب منه أن يستيقظ ليالقيه بجيش قوي يحميه. الحفر ونصبوا له الشِّباك
�f& �#;�ودون ا���;�م     - 3 $���G5+ ا�K� : »  وأنت يا رب إله الجنود، إله إسرائيل، انتِبه لتطالب كـل
مثـل الكلـب،   ) حون بصوت منخفضينب(يعودون عند المساء يِهرون . كل غادٍر أثيم ال ترحم   . األمم

سيوفٌ في شـفاههم، ألنهـم      ). يتكلمون كالماً بال معنى   (هوذا يِبقّون بأفواههم    . ويدورون في المدينة  
 الذي يستخدم جنوده مـن المالئكـة       »إله الجنود «يلجأ المرنم إلى    ). 7-5آيات   (»من سامع؟ : يقولون

 الذي ال ينعس وال ينام، وال يرضى     »إله إسرائيل «ى  ويلجأ إل . واألفالك والطبيعة والبشر ليدافعوا عنه    
إنهم مولودون من نسل    . »األمم«بالظلم، ويطالبه باالنتباه إليه لينقذه من أعدائه الذين يصفهم بأنهم من            

إنهم يعيشون في جاهلية، غادرون ال      .  وأعمالهم »األمم«إبراهيم، ولكن تفكيرهم وأعمالهم مثل تفكير       
 غارقون في الشر، يشبههم بكالب ضالة متوحشة تنام نهاراً في الشـمس فـي               يستحقون رحمة اهللا،  

 ال    كسل، وتتجمع ليالً تجول في الشوارع تفتش على طعامها، وبسبب جوعها تنبح بأصوات منخفضة             
ر فم األشرا .. فم الجهال ينِبع حماقة   « كالماً فارغاً سخيفاً بال معنى، و      »يبقّون«ويقول إنهم   . تكاد تُسمع 

يؤذون داود بكالمهم ويحسبون أن اهللا ال يسمع وال يهتم، ولن يساعد            ). 28،  2: 15أم   (»ينِبع شروراً 
.. افهموا أيها البلـداء فـي الشـعب       . الرب ال يبصر، وإله يعقوب ال يالحظ      : يقولون«. داود بشيء 

  ).9-7: 94مز  (»الغارس األذن أال يسمع؟ الصانع العين أال يبصر؟
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4 –  G5+ ا�K�      ي�;k\ ا��4��;�� &;�ّمـن  . تستهزئ بجميع األمم. أما أنت يا رب فتضحك بهم« :���$ 
العدو أقوى من داود، فيلجأ إلى ملجـإه        ). 9،  8آيتا   (»إليك ألتجئ، ألن اهللا ملجإي    ) قوة العدو (قوته  

ب الر. الساكن في السماوات يضحك   .. تفكَّر الشعوب في الباطل   «حقاً  . الذي اختبره عشرات المرات   
  ).12، 4، 1: 2مز  (»طوبى لجميع المتَّكلين عليه.. يستهزئ بهم

   ا���Kَرد ���K+ �����اء-�0�/ً�  
  )17-���10ت (

يعلـن داود أن   ). 10آية   (»اهللا يريني بأعدائي  . إلهي رحمته تتقدمني  « : �5K;+ أن �;�ى  ;�اءه\       - 1
يتلفَّت وراءه فال يـراهم ألن   . ب أعدائه رحمة اهللا ستتقدمه لتدافع عنه وتهيئ طريق نجاته، فيرى عقا         

  .فالرحمة التي تتقدمه تعاقب من يتعقَّبونه. الرب أفناهم
2 -\�4/KL 5+ أن ���#�ا أ �ةK� :)  15-11آيات.(  
). 11آية  (»تَيههم بقوتك وَأهِبطهم، يا رب ترسنا   . ال تقتلهم لئال ينسى شعبي    « :�9_ن � ,�H'ا   ) أ(

اً، بل أن يتيههم اهللا ويهبطهم حتى يرى الشعب إنقاذ الرب لعبـده، وسـوء               ال يطلب قتل أعدائه فور    
ما أكثر المعجزات التي ال يذكرها الناس ألنها حـدثت          . مصير عدوه، فيذكرون عظمة اإلنقاذ اإللهي     

فبوجود شاول ومطارداته المتالحقـة يظهـر       . لذلك يطلب داود معجزة واضحة ال تُنسى      ! في الخفاء 
متى عملْتَ  «: إنهم يتوهون كقايين، الذي قال اهللا له      .  اهللا بداود، ومدى تيهان أعدائه     للناس مدى عناية  

وكتيهان بني إسـرائيل    ) 12: 4تك   (»تائهاً وهارباً تكون في األرض    . األرض ال تعود تعطيك قوتها    
فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية أربعين سنة، حتى فني كـل              «: الذين قيل عنهم  

ويطلـب داود أن يضـرب الـرب أعـداءه      ). 13: 32عد   (»جيل الذى فعل الشر في عيني الرب      ال
 فيظهرون بال قوة وال سلطان، ويتَّضـح أن فـوق           »الرب ترسنا «ضربات شديدة وأن يهبطهم، ألن      

  ).8: 5جا (العالي عالياً يالحظ، واألعلى فوقهما 
بة لألعداء، فاإلنجيل يطالـب بـالغفران       وال شك أن روح اإلنجيل تختلف عن روح التوراة بالنس         

). 24:20ال  (، أما التوراة فتعلِّم أن العين بـالعين والسـن بالسـن             )42-38: 5مت  (للمسيئين إلينا   
  .ويطالب داود بتطبيق الشريعة التي يعرفها في وقته

لكذب وليؤخَذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن ا. خطية أفواههم هي كالم شفاههم  « :9_ن �ED'ا ) ب(
 »َأفِْن بحنٍَق َأفِْن وال يكونوا، وليعلموا أن اهللا متسلِّطٌ في يعقوب إلى أقاصي األرض             . الذي يحدثون به  
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بعد أن يطلب البؤس والعذاب الطويل في التيهان والضربات الشديدة، يطالب بفنـاء             ). 13،  12آيتا  (
مي عليه، وكـذبهم وكبريـائهم،       وهجومهم الكال  »خطية أفواههم «مؤامراتهم ودمارها، وعقابهم على     

أم  (»أما الغادرون فيؤخَذون بفسـادهم «.  فينتهي سلطانهم وجبروتهم »َأفن.. َأفِْن«: ويكرر طلب فنائهم  
من فمك أدينك أيهـا     «قد يستخفُّ البعض بخطايا الكالم، لكن اهللا ال بد سيدين المتكلم بالشر             ). 6: 11

  ).22: 19لو  (»العبد الشرير
هم يتيهون  . ويعودون عند المساء يِهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة        «: 'ا�9_ن �D=�3   ) ج(
يستريح أعداء داود طيلة اليوم، كـالكالب الوحشـية،         ). 15،  14آيتا   (»إن لم يشبعوا ويبيتوا   . لألكل

). 6راِجع آية   (وعند المساء ينبحون نباحهم الخافت ويدورون في المدينة يطلبون نفس داود ليفترسوه             
نهم متعطشون لسفك الدماء، ولكنهم لن يحققوا هدفهم بقتل داود، فعندما يطلع الفجر يكـون داود ال                 إ

يزال آمناً، وهم ال يزالون يطلبون دمه، فيبيتون منتظرين مساء اليوم التـالي ليعـاودوا محـاوالتهم                 
  !الفاشلة في قتله

3 -    l��
داة برحمتك، ألنـك كنـتَ ملجـًأ لـي        أما أنا فأغني بقوتك، وأرنم بالغ     « : ���م ا�*�� 8 
يخـتم داود   ). 17،  16آيتا   (»يا قوتي لك أرنم، ألن اهللا ملجإي، إله رحمتي        . ومناصاً في يوم ضيقي   

إنه يسبح الرب ويحمده ألنه وهبه النجاة . مزموره بالحديث عن مصير التقي الذي يثق في خالص اهللا
وكم من حصون طبيعية نعرفهـا فنلجـأ   . تي صنعها اهللاكان يتحصن في الكهوف ال . وقدم له الحماية  

والقـادر أن   «! ولكن كم من حصون فوق طبيعية ال نحلم بها وال تدركها عقولنا يحمينا اهللا فيها              . إليها
له المجد في الكنيسة  . يفعل فوق كل شيء، أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا              

الذي نهرب إليه وقت    ) المفر والخالص (إنه الملجأ والمناص    ). 21،  20 :3أف   (»في المسيح يسوع  
  ).17آية  (»يا قوتي لك أرنم، ألن اهللا ملجإي، إله رحمتي«: فنهتف. محنتنا
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تُّونالس ورمزاَلْم  

نسولَى السع غَنِّيناِم الْمِليِم. ِإلمِللتَّع داوةٌ ِلدبذَهةٌ مادِع. شَه امَأرِن ويرالنَّه امِتِه َأربارحم نْد
  .صوبةَ فَرجع يوآب وضرب ِمن َأدوم ِفي واِدي الِْملِْح اثْنَي عشَر َألْفاً

اجبـر  . فَصـمتَها . زلْزلْتَ اَألرض 2. َأرِجعنَا. سِخطْتَ. اقْتَحمتَنَا. يا اُهللا، رفَضتَنَا  1
هرةٌ  كَسِزععتَزا مراً  3. ا َألنَّهسع كبتَ شَعينُّحِ  . َأرالتَّر رتَنَا خَمقَيةً   4. ساير تَ خَاِئِفيكطَيَأع

  . خَلِّص ِبيِميِنك واستَِجب ِلي. ِلكَي ينْجو َأِحباُؤك5. ِسالَه. تُرفَع َألجِل الْحقِّ
ِلـي ِجلْعـاد وِلـي      7. َأقِْسم شَِكيم وَأِقيس واِدي سكُّوتَ    . َأبتَِهج. ِهاَُهللا قَد تَكَلَّم ِبقُدسِ   6

علَـى َأدوم َأطْـرح   . موآب ِمرحضـِتي  8. يهوذَا صولَجاِني . منَسى، وَأفْراِيم خُوذَةُ رْأِسي   
  . يا فَلَسِطين اهِتِفي علَي. نَعِلي

َألَيس َأنْتَ يا اُهللا الَِّذي     10ى الْمِدينَِة الْمحصنَِة؟ من يهِديِني ِإلَى َأدوم؟        من يقُودِني ِإلَ  9
َأعِطنَا عوناً ِفي الضيِق، فَباِطـٌل هـو خَـالَص    11رفَضتَنَا والَ تَخْرج يا اُهللا مع جيوِشنَا؟   

  .  يدوس َأعداءنَاِباِهللا نَصنَع ِببْأٍس، وهو12. اِإلنْساِن

  
[Gا� a W 9�َ�>ُ $را�  

وهذا اختبـار كـل   . يمجد هذا المزمور الرب بسبب االنتصار الذي منحه لشعبه بعد هزيمة أليمة       
المؤمنين، فإبليس وجنوده من الشياطين والبشر ال يكفّون عن مهاجمة المؤمنين، وهم دائمو الشـكوى             

 لنا قائالً إنه لم يعد يحبنا، ويشكونا ألنفسنا قائالً إننا غيـر نـافعين               فإبليس يشكو اهللا  . على أوالد اهللا  
ولكن في الرب لنـا نصـرة علـى    . روحياً، ليفشِّلنا، فنفقد الثقة في أنفسنا ونتقاعس عن طاعة الرب       

وال شك أن في حياتنا اإليمانية انتصارات وهزائم،       . إبليس وجنوده، فنغلب التجربة والمرض والضيق     
م ال يجب أن تفشِّلنا، كما أن االنتصارات ال يجب أن تجعلنا نتكبر ونتعالى، بل إن االنتصـار                  والهزائ

وعلينا أن نحاضر بالصبر فـي الجهـاد        . السابق يلهم ويشجع دائماً للحصول على انتصارات قادمة       
  ).4، 1: 12عب (الموضوع أمامنا، وأن نقاوم حتى الدم مجاهدين ضد الخطية 

أمـا  .  شهادة لألجيال القادمة، تعلن أن النصر النهائي هو للرب ولكل من هـم لـه               هذا المزمور 
 لما حارب داود أرام النهرين وأرام صوبة في الشـمال، فهاجمـه             8صم  2مناسبة كتابته فنجدها في     

األدوميون من الجنوب، فرجع من الشمال إلى الجنوب وحارب وانتصر، وهو نصـر تكـرر علـى         
  ).7: 14مل 2(ك األدوميين بعد ذل
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  :�	 ه�ا ا����ر ���
  )3-1آيات ( حيرة المرنم -أوالً 
  )5، 4آيتا ( انتظار المرنم -ثانياً 
  )8-6آيات ( مواعيد اهللا للمرنم -ثالثاً 
  )12-9آيات ( أمل المرنم -رابعاً 

  

 �   %/�ة ا����\ -أوً
  )3-���1ت (

 يحارب في الشمال، فلم تكن لديـه القـوة         تحير داود من أن العدو غزا بلده من الجنوب بينما هو          
وأحس أن اهللا رفضه وسمح ألعدائه أن يهاجموه بسـبب سـخطه عليـه،              . على الحرب في جبهتين   

فلم يعد قادراً على الوقوف عليها وال على قدميه،         ) تصدعت(فتزلزلت األرض من تحته، وانفصمت      
       سراً وشدائد، وشرب خمر الترنُّح، وصار كالسكارى، عاجزاً عـن إدراك حجـم الكارثـة،         ورأى ع
  .ومحل سخرية الناظرين، وال يدري كيف يدافع عن نفسه

 ألن البعد عن اهللا هو »أرِجعنا«: ولكن المرنم الحائر أدرك سبب ما حاق به، وأدرك عالجه، فقال          
األرض  فإن الـذي زلـزل       »اجبر كسرها «: وقال. سبب الهزيمة، وإعادة العالقة مع اهللا هو عالجها       

قد يتوقَّف بعضـنا    .. وهذه ثقة عظيمة في اهللا المنقذ من الحيرة       . فكسرها هو وحده القادر أن يجبرها     
  !عند الحيرة وال يصلّون، فيظلمون أنفسهم، مع أنه ال شفاء للحائر إال بالصالة

   ا��H4ر ا����\-�0�/ً� 
) � ��4 ،5(   

علَمه فـوقي  «والراية هي محبة اهللا لهم . ل الحق يقول المرنم إن اهللا أعطى خائفيه رايةً تُرفع ألج        
فال بد أن ينتصروا، ألن محبة اهللا ال تنقص وال تتغير، وهي تنجـي أحبـاءه إذ                 ) 4: 2نش   (»محبة

اسم المذبح الـذي بنـاه       (»يهوه ِنسي «: كما أن الرب نفسه هو راية شعبه، ألن لقبه        . تخلِّصهم يمينه 
  ).15: 17مالقة، خر موسى تذكاراً النتصاره على الع

والحـرب  . وقد أدخل اهللا شعبه في عهٍد معه، وينتظر شعبه منه أن يحقِّق هذا العهد، فالعهد حق               
معنـى اسـم داود     (ولما كان داود حبيب الـرب       . ضد عدو الرب هي من أجل الحق وبأسلحة الحق        

و براية الرب، حتى لو فال بد أن ينج   )  وهو الوحيد الذي حمل هذا االسم في الكتاب المقدس         »محبوب«
محبـةً أبديـةً    «: ، يقول الرب له   )12: 33تث   (»حبيب الرب يسكن لديه آِمناً    «هاجمه الوثنيون، فإن    
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ومن رحمة اهللا أن الضيق ينقـي المـؤمن         ).. 3: 31إر   (»أحببتُك، من أجل ذلك أدمتُ لك الرحمة      
 معاً للخير للذين يحبون اهللا، الذين       ونحن نعلم أن كل األشياء تعمل     «ويتوبه، وفي الضيق ينال بركات      

: وهو قادر بنعمة اهللا أن يحتمل الضـيق حسـب الوعـد           ). 28: 8رو   (»هم مدعوون حسب قصده   
  ).9: 12كو 2 (»تكفيك نعمتي، ألن قوتي في الضعف تُكمل«

  
�ا"/� ا8 ���5�\-7��0ً�    

  )8-���6ت (
ـ  (»اهللا قد تكلم بقُدسـه    « : �ا"/� ��P;�$ اWرض    - 1   ووعـد إبـراهيم ونسـله بـاألرض       ) 6ة  آي

، وأخرج شعبه من أرض العبودية، وعبرهم البحر األحمر، وأعطـاهم األرض،            )21-18: 15تك  (
ومنسى، كمـا سـقط     ) عجلون(سكوت وجلعاد   : سقط شرق األردن  . فاستسلمت لهم تحصينات العدو   

  ).10: 18يش  (وأفرايم ويهوذا، ثم قسم يشوع األرض للشعب) نابلس(شكيم : غرب األردن
فلن ننسى  . وانتصارات شعب اهللا في الماضي تعطي المؤمنين في كل عصر شجاعةً وثقة وايماناً            

، وال الغربان وهـي     )11-4: 16خر  (إعطاء المن يومياً للشعب في صحراء سيناء مدة أربعين سنة           
ـ 2(، وال األرملة ودهنة الزيت التي مألت األوعيـة      )7-2: 17مل  1(تطعم إيليا    ، وال )7-1: 4ل م

فالرب دائماً يخرج من اآلكل أكالً ومـن الجـافي          ). 12أع  (فتح أبواب السجن وخروج بطرس حراً       
، ويعطي من أصعب الظروف أكبر البركات، ويجعل أقسى األيام اختبـارات            )14: 14قض  (حالوة  

ة الروح القدس   ففي الظروف القاسية يكتشف المؤمن ضعفه، كما يكتشف نعم        . عظيمة للمحبة اإللهية  
  .حتى الخطية التي يسقط فيها تعلِّمه أن الرب غفور، يعطي التائب فرصة ثانية. التي تقويه

  »لي جلعاد ولي منسى، وأفرايم خـوذة رأسـي، يهـوذا صـولجاني            « : �ا"/;� �ِ��#;$ ا�*;#+      - 2
عطيـت   وهي أرض باشان، شرق نهـر األردن، والتـي أُ          »جلعاد ومنسى «يعلن اهللا أن له     ). 7آية  (

وأن له أفرايم المحارب، أقوى األسباط بعد سبط يهوذا، ويشبهه بالخوذة التـي             .. لنصف سبط منسى  
، بهمـا يـنطح     )غزال أبـيض  (قَرناه قرنا ِرئم    «: تحمي رأس المحارب، والذي باركه موسى بقوله      

ان، فمنـه   وهللا سبط يهوذا الذي يشبهه بالصـولج      ). 17: 33تث   (»الشعوب معاً إلى أقاصي األرض    
 »وله يكون خضوع شعوب   .. من يهوذا ) صولجان(ال يزول قضيب    «: الملك داود، وعنه تنبأ يعقوب    

  ).5: 5رؤ  (»من سبط يهوذا) الخارج(األسد الذي «وفوق الكل جاء منه المسيح ). 10: 49تك (
  : يسقط أعداؤه الثالثة). 8آية  (: �ا"/� ��P�ط ا�#�و- 3
المرحضة هي الوعـاء الـذي يوضـع فيـه مـاء        ). أ8آية  ( »موآب مرحضتي « :!�'�ب ) أ(

سـمعنا  «: االغتسال، أي أن المرنم يغسل رجليه بعد تعب السفر على موآب، ويستعبده، قال إشـعياء        
إش  (»يهان مجد مـوآب   .. بكبرياء موآب  المتكبرة جداً، عظمِتها وكبريائها وصلِفها، بطل افتخارها         

16 :6 ،14.(  
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أي أن أدوم يصير عبداً للمرنم، يخلع نعله من    ). ب8آية   (»دوم أطرح نَعلي  على أ « :أدوم) ب(
وكانت العادة أن الذي يشتري بيتاً أو أرضاً يخلـع          . أو أنه يقصد أنه سيمتلك أرضه     . ِرجلَيه ليغسلهما 

  .نعله ويضعه على البيت أو األرض، بمعنى أنه امتلكه وصار له
بمعنى أن فلسـطين تهتـف لـه هتـاف          ). ج8آية   (»يا فلسطين اهتفي علي�a3<: »   ^," ) ج(

: 16أم   (»إذا أرضت الرب طرق إنسان، جعل أعداءه أيضاً يسالمونه        «. االنتصار، ألنها استسلمت له   
  !وال يسالمونه فقط بل يخدمونه أيضاً). 7

 بشهوته  والعالم يغوينا . فأجسادنا تشدنا إلى الخطأ   . الجسد، والعالم، وإبليس  : وللمؤمن ثالثة أعداء  
ولكن الذي أعطى داود انتصاراً في الماضي هو الذي ينصرنا          . وإبليس يزين لنا الخطية   . التي تستمر 

ولنلبس سالح اهللا الكامل لنقدر أن نثبت ضد        . على أعدائنا الثالثة، فلنطلب من اهللا ثقةً وقوة وانتصاراً        
  ).13-10: 6أف (مكايد إبليس 

   أa ا����\-را�#ً� 
  )12-���9ت (

1 -    9��;, E;ا8 إ� lنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس « ):ا��4;�اء ( ,/��دن يقودني إلى المدينة المحصم
المدينة المحصنة هي عاصمة    ). 10،  9آيتا   (»أنت يا اهللا الذي رفضتنا وال تخرج يا اهللا مع جيوشنا؟          

وعالية، مبنية على صخور، ال أدوم، المعروفة اآلن في األردن باسم البتراء، وهي مدينة حصينة جداً       
والمرنم يثق أن اهللا هو الذي سيهديه إلى أدوم وينصره، بالرغم من أنه رفضه              . يمكن أن يهزمها أحد   

وبالمعنى الروحي نستطيع نحن أن نحصل من اهللا على االمتيازات التـي            . ولم يعد يخرج مع جيشه    
ة الحياة، وأخيراً يدِخلنا إلى مجده األبدي، فنقول        وعدنا بها، فيغفر خطايانا، ويمنحنا سالم القلب وقداس       

من يقودنا يا رب إلى كل هذه البركات؟ أليس أنت يا اهللا؟ وبالرغم من أنك تركتنـا ألننـا    : بلغة داود 
ال أنتظر شيئاً، فقط ُأزكّـي      . هوذا يقتلني «. أفلتنا يدنا من يدك، لكنك تعود تمسك بنا وتقودنا من جديد          

  ). 15: 13ي أ (»طريقي قدامه
باهللا نصنع ببأس، وهـو  . أعِطنا عوناً في الضيق، فباطٌل هو خالص اإلنسان « : ����ب ا�k!ص  - 2

كان قد اتكل على نفسه وعلى حلفائـه،   . تعلّم داود درساً من الهزيمة    ). 12،  11آيتا   (»يدوس أعداءنا 
وفي هذه اآلية درس لرابح     . لكنه تعلَّم أن خالص اإلنسان باطل، وأن اهللا وحده هو العون في الضيق            

النفوس، هو أنه بيسوع وحده نصل إلى قلب الخاطئ، المتحصن ضـد معرفـة اهللا، والـذي يقـاوم            
  .االستسالم لمحبة اهللا

بدأه يشتكي متزعزعاً ساقطاً، ولكنه أنهاه وقد       . بدأ داود مزموره حائراً، ولكنه أنهاه بطالً منتصراً       
ه القوة العظيمة من حق كل مؤمن ليصنع ببأس، وينتصر على كـل             وال زالت هذ  . صنع اهللا به ببأس   

فلنـتعلم كيـف    . من يدوس عليه، سواء داسته الخطية، أو المواقف الصعبة، أو األعداء، أو التجربة            
ويعظُم انتصـارنا بالـذي     . نقرع باب الرب في ثقٍة ومحبة وطاعة، فينفتح لنا باب االنتصار العظيم           
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 محبة المسيح شيء، فنكون دائماً في صحبة الغالب، الذي أبطل الموت وأنـار              أحبنا، وال يفصلنا عن   
  ).10: 1تي 2 و39، 37: 8رو (لنا الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل 

  


