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انُونالثَّماِدي والْح ورمزاَلْم  
  آلسافَ. ِإلماِم الْمغَنِّين علَى الْجتِّيِة

انْفُخُوا ِفـي   3. ارفَعوا نَغْمةً، وهاتُوا دفّاً عوداً حلْواً مع ربابٍ       2. اهِتفُوا ِإللَِه يعقُوب  .  رنِّموا ِللَِّه قُوِتنَا   1
جعلَه شَهادةً ِفي   5. َألن هذَا فَِريضةٌ ِإلسراِئيَل، حكْم ِإللَِه يعقُوب      4بوِق، ِعنْد الِْهالَِل ِليوِم ِعيِدنَا،      رْأِس الشَّهِر ِبالْ  

   رِض ِمصلَى َأروِجِه عخُر فَ ِعنْدوسي .ِرفْهَأع اناً لَمتُ ِلسِمع6. س»ِل كَِتفَهالِْحم تُ ِمندعَأب .دـِن   يلَتَـا عوتَح اه
  . ِسالَه. »جربتُك علَى ماِء مِريبةَ. استَجبتُك ِفي ِستِْر الرعِد. ِفي الضيِق دعوتَ فَنَجيتُك7. السلِّ

8»   كذِّرِبي فَُأحا شَعي عمتَ ِلي    . ِاسِمعس اِئيُل ِإنرا ِإسغَرِ    9. ي ِإلَه ِفيك كُنِإللَـٍه       الَ ي دـجالَ تَسو ،يـب
نَِبي10. َأج       رِض ِمصَأر ِمن كدعالَِّذي َأص كِإلَه بَأنَا الر .َألهفََأم فَاك ِتي،    11. َأفِْغرـوِبي ِلصشَـع عـمسي فَلَم

لَو سِمع ِلـي شَـعِبي      13. كُوا ِفي مَؤامراِت َأنْفُِسِهم   فَسلَّمتُهم ِإلَى قَساوِة قُلُوِبِهم ِليسلُ    12وِإسراِئيُل لَم يرض ِبي،     
مبِغضو الرب 15. سِريعاً كُنْتُ ُأخِْضع َأعداءهم، وعلَى مضاِيِقيِهم كُنْتُ َأرد يِدي        14وسلَك ِإسراِئيُل ِفي طُرِقي،     

ِإلَى الد مقْتُهو كُونيو ،لَه تَذَلَّلُونِريال16ً. هسع كِة كُنْتُ ُأشِْبعخْرالص ِمنِم الِْحنْطَِة، وشَح ِمن همَأطْع كَانو«.  

  
  د�
ة ������ل 

هتاف ودعوة لالحتفال ببدء سنة جديدة، وللشكر على الحصاد، فقد أمر اهللا بني إسرائيل أن يحتفلوا ببداية كل شهر           هذا المزمور   
وكان الشهر السابع أول شهور السنة الدينية العبرية، وهو في الوقت نفسه الشهر األول في السـنة    ). 10: 10عدد  (بالنفخ في البوق    
ال (» عيد هتـاف البـوق    «أو  » عيد األبواق « هذا الشهر السابع يحظى باهتمام خاص، ويدعونه         وكان أول يوم من   . العبرية المدنية 

وفي منتصف هذا الشهر لما يكتمل القمر يرنمون مزمورنا وهم يجمعون غلَّـة األرض ويعيـدون عيـد                  ). 1: 29 وعدد   24: 23
به في مظال يبنونها من أغصان األشجار في ساحات المـدن           ، وهو أكثر األعياد بهجةً، يقيمون أثناء االحتفال         )39: 23ال  (المظال  

وفوق سطوح البيوت وعلى الجبال المحيطة بأورشليم، ليذكروا إقامتهم في مظال بصحراء سيناء أثناء سـنوات التيـه األربعـين،                    
لة األرض تعيدون عيـداً  أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غ         «: وليشكروا اهللا على الحصاد بحسب أمره     

لكي تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم           .. في اليوم األول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة       . للرب سبعة أيام  
 وكان عيد المظال يقع بعد يوم الكفارة العظيم الذي يتطهر فيه الشـعب مـن     ). 43،  39: 23ال  (» أنا الرب إلهكم  . من أرض مصر  

  ).10: 31تث (وكانوا أثناء عيد المظال يقرأون شريعة موسى مرة كل سبع سنوات . آثامه
  :�� ه�ا ا����
ر ��

  )5-1آيات ( دعوة لالحتفال -أوالً 
  )10-6آيات ( نصيحة إلهية -ثانياً 
  )16-11آيات ( عقاب العصيان -ثالثاً 

  

   د�
ة ������ل -أوً�  
  )5-���1ت (

  : هذه اآليات أربعة أسباب لالحتفال بعيد المظال يقدم لنا المرنم في
الباعث األول على االحتفال هو تنشيط أذهان الشعب ليذكروا قـوة اهللا التـي              ). أ1آية  (» رنموا هللا قوتنا   «: �ن ا� ������    – 1

فرس وراكبـه طرحهمـا فـي     ال. أرنِّم للرب فإنه قد تعظَّم    «: خلَّصتهم من عبودية فرعون، وليرتلوا من جديد ترنيمة موسى وشعبه         
عوناً في . اهللا لنا ملجأ وقوة  «). 2،  1: 15خر  (» هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفِّعه     . الرب قوتي ونشيدي، وقد صار خالصي     . البحر

تقـدر  واالحتفال ينعش الذاكرة أن خالصنا ليس من عند أنفسنا بل من إلهنا، ألن األغصان ال     ).. 1: 46مز  (» الضيقات وجد شديداً  
  ).5، 4: 15يو (أن تأتي بثمٍر من ذاتها إن لم تثبت في الكرمة، ونحن بدون اهللا ال نقدر أن نفعل شيئاً 

2 –     �في االحتفال بالعيد يذكر الشعب أن اهللا دخل في عهد مـع يعقـوب أب   ). ب1آية (» اهتفوا إلله يعقوب«:  �$�" إ!�" ا! ��
وال زال اهللا يقبل كل خاطئ تائب فيكون له . »إله يعقوب«عم عليه، ورضي أن يدعى األسباط، ال ألن يعقوب يستحق، بل ألن اهللا أن        

  :ونذكر مناسبتين كان الشعب يهتف فيهما. وعندما يذكر شعب الرب عهد الرب يهتفون. إلهاً ويحسبه من شعبه
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). 24: 10صم 1(لشعب  هتف الشعب وهو يرى الملك الذي اختاره الرب، ألنه ليس مثله في جميع ا   :ا!�*��ف !')'�&   ) أ(
من مثلك بين اآللهة يا رب؟ من مثلك معتزاً في القداسـة، مخوفـاً بالتسـابيح،                «: ونحن نهتف لرب األرباب وملك الملوك، ونقول      

  ).11: 15خر (» صانعاً عجائب؟
ـ  . يبتهج بك فرحاً  . الرب في وسطك جبار يخلِّص    .. افرحي وابتهجي .. ترنمي«:  ا!�*��ف !')�*-�,   ) ب( ي يسكت ف
أيـن  «: ونحن نهتف للملك المنتصر الذي هزم الشيطان والخطية والمـوت، ولنقُـل   ). 17،  14: 3صف  (» يبتهج بك بترنُّم  . محبته

  ).57، 55: 15كو 1(» شكراً هللا الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح.. شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟
      3  –   �انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهـالل ليـوم   .  وهاتوا دفاً وعوداً حلواً مع رباب    ارفعوا نغْمةً، «:   �$" ��م /.

يحتفل الناس بالعيد ألنه ذكرى حادثة مفرحة، واالحتفال بعيد المظال يذكِّر شعب الرب بحادثة مضت هي إعالة             ). 3،  2آيتا  (» عيدنا
فيجب أن يشكر الشعب إلهه على ما       . شكر هللا الذي أعطى الحصاد    شعب كامل في صحراء مدة أربعين سنة، كما أنه يدفعهم لرفع ال           

ـ        وهو نوع من الطبل، تُعلَّق في أطرافه أجراس صغيرة، فيهز الطبـال الـدف              » دف«كان وما هو كائن، بنغمة عالية، مصحوبة ب
 ربما يصل عـددها إلـى       وهو آلة ذات أوتار   » عود«وبمصاحبة  . فتقرع األجراس، وبأصابع يده األخرى يضرب على جلد الطبلة        

وهو آلـة موسـيقية   » البوق«و. وهي آالت وترية مرتفعة النغم من بعض أنواع القيثار       » رباب«وبعزف  . عشرة، وهو سهل الحمل   
  .كالقرن، وكانت أبواق الكهنة من الفضة

تليـق باإللـه    » يرفعوا نغمةً  «يطلب المرنم من الشعب أن يرتلوا هللا بآالت موسيقية مختلفة الرنين، لكنها متوافقة، ويطالبهم أن              
  .بكل ما في باطنهم بفكر واحد وقلب واحد لإلله الواحد» ينفخوا«العلي، وأن 

. جعله شهادة في يوسف عند خروجه علـى أرض مصـر  . ألن هذا فريضةٌ إلسرائيل، حكم إلله يعقوب   «:    �$�" وا1�2     – 4
لقد اعتنى بشـعبه قبـل      . ب وفرض على شعب الرب، ألنه يستحق الشكر       االحتفال بالعيد واج  ). 5،  4آيتا  (» سمعتُ لساناً لم أعرفه   

: لقد قال ليعقوب النائم وحيداً في الصحراء    . وعنايته أزلية أبدية، واضحة للعيان، شهادة للجميع      . سنوات التيه، كما اعتنى بهم أثناءها     
وأشهد الرب السماء واألرض على عنايته      ). 15: 28تك  (» ال أتركك حتى أفعل ما كلَّمتك به      .. ها أنا معك، وأحفظك حيثما تذهب     «

العظيمة أيام أخرج يوسف من سجن فرعون ليجعله رئيس وزراء مصر، بدونه ال يرفع إنسان يده وال ِرجله في كل أرض مصـر                       
ولما جاء فرعون جديد لم يكن يعرف يوسف، وأذلَّ بني إسرائيل خرج الرب بقوته علـى أرض مصـر وعاقـب                     ). 44: 41تك  (

  . فرعون، وأطلق األسرى أحراراً
لقد تعودوا الـذل    . وعند حدوث هذه المعجزات سمع شعب اهللا لغةً لم يسبق لهم أن عرفوها، هي لغة الفداء والخالص والحرية                 

يحفظـون  الرب إلهك هو اهللا اإلله األمين الحافظ العهد واإلحسان للـذين يحبونـه و       «: ولم يعرفوا السيادة، فجاءتهم لغةٌ جديدة تقول      
  ).9: 7تث (» وصاياه إلى ألف جيل

  

   �(#)% إ�&#% - $��#ً�  
  )10-���6ت (

  ).7، 6آيتا (:  !�8آ, 6 5 ا� ا! 1.4– 1
فعل اهللا مع شعبه أموراً فريـدة،  ). 6آية  (» يداه تحولتا عن السلِّ   . أبعدتُ من الحمل كتفه    «:@,�? <�= ا>;�* :�د    ) أ(

كان بنو إسرائيل يحملون الطوب على أكتافهم، فأنقذ اهللا الكتـف           .. ائقة الطبيعة، وال يمكن أن تُنسى     وغير عادية، وغير متوقَّعة، وف    
وكانوا يصنعون السالل بأيديهم، ثم يحملون فيها الطين        ! المستعبدة بأن أبعدها عن ِحمل الطوب، ونقلها إلى مكان فيه حرية وكرامة           

  .عن حملهاوالتبن، فحول اهللا أيديهم عن عمل السالل و
يربط اهللا بين بني إسرائيل الـذين يخـاطبهم المـرنم         ). أ7آية  (» في الضيق دعوتَ فنجيتك    «:$�4ة <= ا!A.�B   ) ب(

) 15: 50مـز   (» ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني     «: وجدودهم القدماء، فيقول إنهم دعوا الرب في ضيقهم فنجاهم، وهو القائل          
نجانا «هذا اإلله المحب    ). 24،  23: 2خر  (» فسمع اهللا أنينهم  .. دية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى اهللا     تنهد بنو إسرائيل من العبو    «

  ). 10: 1كو 2(» وهو ينجي، الذي لنا رجاء أنه سينجي أيضاً فيما بعد.. من موٍت
والرعـد  (عـد،   أعلن اهللا قوته وخالصه لشعبه في ستر الر       ). ب7آية  (» استجبتك في ستر الرعد    «:أ;,ار ا!,/� ) ج(

والمعنى أن اهللا استجاب شعبه بطريقة سرية ال يفهمونهـا، لكـنهم يـرون              ). ظاهرة طبيعية لم يكن الشعب القديم يعرف لها تفسيراً        
وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النـار والسـحاب وأزعـج عسـكر               «. نتائجها المعجزية 
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صـارت رعـود    «علن اهللا ذاته لشعبه في إعطائهم الشريعة في ستر الرعد أيضاً وأسراره، فقـد               وأ).. 24: 14خر  (» المصريين
وهكذا أعلن الرب في الرعد أسرار الخالص، وأسـرار         ). 16: 19خر  (» وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جداً        

  .الشريعة
اسم عبري معناه خصام، وهو اسم نبع ماء خرج مـن  مريبة ). ج7آية  ( »جربتُك على ماء مريبة «:<��ء !'ِ ��Gش  ) د(

بمعنـى  » مسـة «الصخر عندما ضربه موسى بأمٍر إلهي، بعد أن خاصم بنو إسرائيل موسى ألنهم عطشوا، ويطلَق عليه أيضاً اسم            
ة أنـه يعتنـي     ومن أعمال اهللا الفريـد    ). 7: 17خر  (تجربة، فقد تساءل بنو إسرائيل وقت عطشهم إن كان الرب في وسطهم أم ال               

راجع عدد  ! (بالشعب المخاصم المتسائل عن وجوده بالرغم من كل معجزاته، فيستمر يعتني بهم ويحسن إليهم، ويرويهم من الصخر                
إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم كما في اإلسخاط يوم التجربـة            «: ويحذرنا الوحي من إعادة خطأ بني إسرائيل، فيقول       ). 13: 20

انظروا أيها اإلخوة أن ال يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيماٍن في االرتداد عن اإلله الحي، بـل                   .. جربني آباؤكم في القفر، حيث    
  ).13-7: 3عب (» لكي ال يقسى أحد منكم بغرور الخطية.. عظوا أنفسكم كل يوم

  ).10-8آيات (:  !JGِ�ُ ا�– 2
يـذكرنا بالوصـية األولـى    » اسـمع «األمر ). 8آية (» يل، إن سمعتَ لي   يا إسرائ . اسمع يا شعبي فأحذِّرك   «: ��8�L, ) أ(

، 4: 6تـث  (» اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك           «: والعظمى
وقد تكرر هذا التحـذير عبـر       . اعةوفي بداية النُّصح بطاعة اهللا يحذر الرب شعبه من خطورة العصيان، وينبههم لبركات الط             ). 5

.. ارتـدوا إلـى الـوراء     . استهانوا بقدوس إسرائيل  . تركوا الرب .. ربيتُ بنين ونشَّأتُهم، أما هم فعصوا علي      «: العصور، فقال اهللا    
وسمعتم تأكلون خيـر األرض،  إن شئتم .. تعلَّموا فعل الخير. كفّوا عن فعل الشر. اعِزلوا شر أفعالكم من أمام عيني   . تنقّوا. اغتِسلوا

إن لم تتوبوا فجمـيعكم    «: وقال المسيح ). 20،  19،  17،  16،  4،  2: 1إش  (» وإن أبيتم وتمردتم تُؤكلون بالسيف ألن فم الرب تكلم        
ولكن اهللا الذي ينصح بالطاعة ال يجبر أحداً على طاعته، فهو يحترم حريـة اإلرادة التـي أعطاهـا                   ).. 3: 13لو  (» كذلك تهلكون 

  .   »إن سمعتَ لي«: لإلنسان، ويقول له
أنا هو الرب إلهك الذي «: بدأت الوصايا العشر بالقول). 9آية ( »ال يكن فيك إله غريب، وال تسجد إلله أجنبي «: أ<�, ) ب(

خـدم  ال يقدر أحد أن ي«: وقال المسيح ). 7،  6: 5تث  (» ال يكن لك آلهة أخرى أمامي     . أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية      
). 24: 6مـت  (» ال تقدرون أن تخدموا اهللا والمال. سيدين، ألنه إما أن يبغض الواحد ويحب اآلخر، أو يالزم الواحد ويحتقر اآلخر   

حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو اهللا فاتَّبعوه، وإن كان البعل       «: ولما كانت خدمة سيدين مستحيلة، قال إيليا للشعب       
  ).21: 18مل 1(» هفاتَّبعو
كان الرب مـع شـعبه فأنقـذهم        ). 10آية  ( »َأفِغر فاك فأمأله  . أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر       «: و/�� ) ج(

بمعجزات الخروج من مصر، وال زال يريد أن يشبع شعبه بقدر إيمان الشعب وانتظاره، فكلما فغر المؤمن فاه بجوٍع وشـوق إلـى      
وجده فـي   . يعقوب حبل نصيبه  . إن ِقسم الرب هو شعبه    «: وقال موسى في نشيده، بعد تدوين التوراة      . رالنعمة مأل الرب فمه بالخي    

أركبه على مرتفعات األرض، فأكل ثمار الصحراء،      .. أحاط به والحظه وصانه كحدقة عينه     . أرض قفٍر وفي خالٍء مستوحش خِربٍ     
طوبى للجياع والعطاش إلى البـر      «: وقال المسيح ).. 13،  10،  9: 32تث  (» وأرضعه عسالً من حجر، وزيتاً من صوان الصخر       

  ). 29: 9مت (» حسب إيمانك ليكن لك«: وكان يقول لطالبيه). 6: 5مت (» ألنهم يشبعون
  
 

   �.�ب ا�,(#�ن- $��*ً�  
  )16-���11ت (

1 –     "$�.�- ! M�N� !ا  O.'P� :»  بي، فسلَّمتُهم إلى ق ساوة قلـوبهم ليسـلكوا فـي    فلم يسمع شعبي لصوتي، وإسرائيل لم يرض
وأقسـى  . عندما يعصى إنسان الرب يدفع أجرة اختياره الخاطئ، ويحل به غضب الرب وعقابه            ). 12،  11آيتا  (» مؤامرات أنفسهم 

ى إذْ أخطأ إليه بنوك دفعهم إل    «: وقد طبق ِبلدد الشوحي هذا المبدأ في قوله أليوب        ! عقاب هو أن يترك اهللا الخاطئ يسلك حسب هواه        
رذلوا . لم يرضوا مشورتي  «: وقال الحكيم . والمبدأ هنا صحيح، ولكن تطبيقه على أبناء أيوب كان خاطئاً         ) 4: 8أي  (» يد معصيتهم 

: وقال الرسول بولس عن عبـاد الـوثن       ). 31،  30: 1أم  (» كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم، ويشبعون من مؤامراتهم         
لذلك أسلمهم اهللا أيضاً فـي شـهوات        . نى بِشبه صورة اإلنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات        أبدلوا مجد اهللا الذي ال يف     «

لذلك أسـلمهم  .. الذين استبدلوا حق اهللا بالكذب، واتَّقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق      . قلوبهم إلى النجاسة إلهانة أجسادهم بين ذواتهم      
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لم يقبلوا محبة الحق حتـى يخلُصـوا،        «: وقال أيضاً في الذين يرفضون خالص المسيح      ). 26-23: 1رو  (» اهللا إلى أهواء الهوان   
: 2تس 2(» وألجل هذا سيرسل إليهم اهللا عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق، بل سروا باإلثم           

لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يـا  «: ولنصلِّ. ة قلوبنافلنطلب من اهللا أن يعيننا على طاعته، وال يتركنا لجهال ). 10-12
  ).14: 19مز (» رب، صخرتي ووليي

  ). 16-13آيات  (: @,<�ن ا! �MN <= ا!:,آ?– 2
لو سمع لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي، سريعاً كنتُ ُأخِضع أعداءهم، وعلى «: @,<�ن <�= Q,آ�? ا!�-�,     ) أ(

المفروض أن شعب الرب منصـور  ). 15-13آيات (» بغضو الرب يتذللون له، ويكون وقتهم إلى الدهر   م. مضايقيهم كنت أرد يدي   
ولكن هذا االنتصار مشروط بطاعتهم للرب، فلو سلك شعب الرب في طرق الرب    . بالرب، ألنهم شعبه، وألنه يعتبر أعداءهم أعداءه      

.. خراب وذل، كما أن الرب ال بد يوقع الذل والخراب بمبغضـيه           النهزم مضايقوهم وأعداؤهم أمامهم ألن االبتعاد عن طرق الرب          
، ألنهم يتمتعون به وبعطاياه في حياتهم الحاضرة والمستقبلة، فتكون لهم حياة، ويكون لهم أفضل            »وقتهم إلى الدهر  «أما شعبه فيكون    

ليتك أصغيت إلى وصاياي، فكان كنهـٍر       . لك فيه أنا الرب إلهك، معلِّمك لتنتفع، وأمشِّيك في طريق تس        «: لقد قال اهللا  ). 10: 10يو  (
يـا  «: ولكن شعبه لم يسمعوا له، فأصابهم ما أصاب أورشليم التي قال المسيح لها    ). 18،  17: 48إش  (» سالمك وبرك كلُجج البحر   

اخها تحت جناحيهـا، ولـم      أورشليم، يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرٍة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة فر                
  ).38، 37: 23مت (» هوذا بيتكم يترك لكم خراباً. تريدوا

فلنثبت في الرب ونتبعه بكـل القلـب،        . والمقصود بهذا التحذير السماوي أن يجنِّبنا الهزيمة، ويفتح عيوننا إلى طريق االنتصار           
  ).37: 8رو (» يعظم انتصارنا بالذي أحبنا«: فنقدر أن نقول

يشبع الـرب  ). 16آية (» وكان أطعمه من شحم الحنطة، ومن الصخر كنت ُأشبعك عسالً   «: ن <�= ا!J:�RS    @,<�) ب(
مسحت . ترتب  قدامي مائدة تجاه مضايقي  .. الرب راعي فال يعوزني شيء    «: شعبه الذي يطيعه من كل خيراته، فيقولون مع المرنم        

» دسم لُب الحنطة  «و) 14: 147مز  (» شحم الحنطة «ن أطعم الرب شعبه     لقد سبق أ  ).. 5،  1: 23مز  ( » كأسي ريا . بالدهن رأسي 
أرضعهم عسالً  «كما سبق أن أشبعهم عسالً من صخور صحراء سيناء و         . ، أي أفضل حنطة، وأفضل ما في الحنطة       )14: 32تث  (

ويمكـن أن   ). 10آية    (» ألهَأفِغر فاك فأم  «: وال زال يحب أن يشبع شعبه فهو الذي قال في مزمورنا          ).. 13: 32تث  (» من حجر 
يزيد فهمنا لبركة االمتالء من الشبع عندما نشاهد طائراً يطعم فراخه في العش، وهي تفتح أفواهها عن آخرها لتنـال حظهـا مـن                        

 ونحن ال نحيا وال نتحرك وال نوجد بدون رعايـة         . وال يمكن أن يبقى الفرخ الصغير على قيد الحياة بدون رعاية الطائر له            . الطعام
إن الرغبة في الحصول على كل هـذه        . فلماذا نعصاه فنحرم نفوسنا من كل هذه البركات التي يريد أن يعطيها لنا            .. اهللا وعنايته بنا  

  .البركات تدفعنا لنحيا حياة الطاعة ألبينا السماوي
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انُونالثَّمالثَّاِني و ورمزاَلْم  

  مزمور آلسافَ
اً وتَرفَعـون وجـوه     حتَّى متَى تَقْضـون جـور     2. ِفي وسِط اآلِلهِة يقِْضي   .  اَُهللا قَاِئم ِفي مجمِع اهللاِ     1

 اِر؟ ِسالَهِتيمِ  3. اَألشْرِللْيوا ِللذَِّليِل وِاقْض .  اِئسالْبو ِكين4. َأنِْصفُوا الِْمس  الْفَِقيرو ِكينوا الِْمساِر    . نَجِد اَألشْـري ِمن
  . َأنِْقذُوا

5   ونمفْهالَ يو ونلَمعالَ ي .  شُّونتَمِة يضِ   . ِفي الظُّلْمِس اَألركُلُّ ُأس عزعنُـو    6. تَتَزبةٌ، وآِله َأنَا قُلْتُ ِإنَّكُم
كُلُّكُم ِلي7. الْعقُطُوناِء تَسَؤسِد الركََأحو ،وتُونِمثَْل النَّاِس تَم ا اُهللا8. لَِكني كُلَّ . قُم تَِلكَأنْتَ تَم َألنَّك ،ضِدِن اَألر

  .اُألمِم

  
  أوا�3 �2)�1م وا�./�ة 

إنـه مزمـور    . هـا هذا المزمور موجه لكل صاحب سلطة يحتل مكانة قيادية، يؤكد له أنه مسؤول أمام الرب سيد األرض كل                 
للقضاة، يطالبهم أن يحكموا بالعدل بعد أن فوضهم اهللا أن ينوبوا عنه في إقرار العدالة وأعطاهم سلطاناً أن يصـدروا حكمـاً علـى     

كمـا أن هـذا     . شخص بالموت وعلى آخر بالبراءة، فهم بتكليف منه، وتطبيقاً لشريعته  يقومون مقامه ويمثلونه في إقرار العدالـة                 
 موجه لكل رئيس عمل في موقعه، ولكل رئيس دولة في بالده، ولكل رب بيت في عائلته ليكونوا عادلين منصفين مع مـن    المزمور

وواضح أن االمتيازات التي يمنحها اهللا للمسؤولين ليست لتمتُّعهم الشخصي فقط، ولكنها لخدمـة كـل                . أوكل اهللا لهم تدبير أمورهم    
  . از العظيم يحمل معه مسؤولية عظيمةالذين كلَّفهم بخدمتهم، فكل امتي

األغلب أنه ال توجد مناسبة خاصة، ألن الظلم منتشر فـي           . وال ندري المناسبة التي دفعت المرنم آساف أن يكتب هذا المزمور          
و رب ولعل المرنم انفعل وهو يسمع عن قاٍض ظلم أرملة، أو رئيس دولة أصدر قانوناً لمصلحته الشخصية، أ                . كل مكان ولم يتوقف   

فمناسبة !.. أسرة طلَّق السيدة التي تزوجها أيام فقره ليتزوج بغيرها بعد أن نال حظاً من المال، أو ألٍب يفرق في المعاملة بين أوالده                  
الـرب يـدخل فـي    . انتصب الرب للمخاصمة، وهو قائم لدينونة الشعوب     «: كتابة هذا المزمور هي كل يوم، كما قال النبي إشعياء         

ولكن المزمور يرينا   ).. 15،  13: 3إش  (» ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين؟      ..  شيوخ شعبه ورؤسائهم   المحاكمة مع 
ألنه حينما تكون أحكامك    «جانباً آخر، فهو ينتهي بأن يعلن لنا أن اهللا هو ديان القضاة والمتقاضين، وال بد أن يرسي قواعد العدالة،                    

  ).9: 26إش (» لعدلفي األرض يتعلم سكان المسكونة ا
�  :M6 ه8ا ا!)T<�ر 4$

  )1آية ( اهللا يراقب القضاة -أوالً 
  )4-2آيات ( اهللا يقاضي القضاة -ثانياً 
  )7-5آيات ( اهللا يوبخ القضاة -ثالثاً 

  )8آية ( اهللا القاضي العادل -رابعاً 
  

   ا7 36ا45 ا�./�ة –أوً� 
) ?��1(  

1 –      ?�(VL(!ا M�6 في مجمع اهللا اهللا قائم «:  ا� <��2د  «) أو » اهللا قائم في مجمع األقويـاء «يمكن أن تُترجم هذه اآلية ). أ1آية
باعتبار أن المحكمة تنعقد وتجتمع بتكليف من اهللا، وأنها تحت سلطانه، فهو يراقب تصرفات القضـاة                 »في مجمع النبالء والشرفاء   «

إذا كان لهم دعـوى يـأتون إلـي،         . الشعب يأتي إلي ليسأل اهللا    «: ميهاألقوياء وأولياء األمور النبالء والشرفاء، كما قال موسى لح        
إن رأيتَ ظلم الفقير    «: ، وكما قال سليمان الحكيم    )16،  15: 18خر  (» فأقضي بين الرجل وصاحبه، وأعرفهم فرائض اهللا وشرائعه       

والكنيسة هي مجمع   ).. 8: 5جا  (» حظ، واألعلى فوقهما  ونزع الحق والعدل في البالد فال ترتَع من األمر، ألن فوق العالي عالياً يال             
: ، ولهـذا يقـول الـوحي      )20: 18مـت   (» حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم         «: اهللا حسب قول المسيح   

  ). 1:6كو 1(» أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين، وليس عند القديسين؟«
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ألن » آلهـة «يحتل القضاة مكانة عظيمة لذلك يسميهم    ). ب1آية  (» في وسط اآللهة يقضي   «:  ��Q MBWا;�G? ا!��BWة      ا� – 2
والمسؤولون أصحاب المراكز العالية عندما يجتمعون معاً       . سلطانهم في الحكم هو من عند اهللا، وألنهم يجب أن يحكموا بشريعة اهللا            

لطات الممنوحة لهم تفوضهم ليحكموا كما يريدون، فإن اهللا قائم وسطهم، ويصدر أحكامه             إلصدار األحكام، ال يجب أن يظنوا أن الس       
ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجـالً        «: قبل وفاة موسى قال للرب    . العادلة بواسطتهم، وال بد أن يقدموا له حساباً عن وكالتهم         

فقال الـرب   . »لهم، لكيال تكون جماعة الرب كالغنم التي ال راعي لها         على الجماعة، يخرج أمامهم ويدخل أمامهم، ويخِرجهم ويدخِ       
، وضع يدك عليه، وأوِقفه قدام ألعازار الكاهن وقـدام كـل الجماعـة،              )أي روح اهللا  (خُذ يشوع بن نون رجالً فيه روح        «: لموسى

  ).21-15: 27 عدد(» وأوِصه أمام أعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل
فما أعظم الشـرف، ومـا أرهـب        . أعطى اهللا القضاة والقادة والمسؤولين ألقاباً عظيمة ومسؤوليات كبيرة، وجعلهم ممثلين له           

  ! المسؤولية
  

   ا7 �8�.6 ا�./�ة –$��#ً� 
  ) 4-���2ت (

1 –      ,�,�S!ر6 ��ا ا O��$�في هذه اآلية  والتـي تليهـا     . )2آية  (» حتى متى تقضون جوراً وترفعون وجوه األشرار؟ ساله       «:  
لينبههم لتقييم تصرفاتهم،   » حتى متى؟ «يوجه اهللا االتهام للقضاة بأنهم ظلموا الناس وجاملوا األشرار على حساب المساكين، ويسألهم              

ا بوجه مسـكين، وال     ال تأخذو . ال ترتكبوا جوراً في القضاء    «: لقد نهى عن الحكم الجائر قائالً     . وليعطيهم فرصةً للدفاع عن أنفسهم    
تعني وقفة موسيقية، وقد تعني رفع اللحن الموسـيقي، وقـد           » ساله«وكلمة  ). 15: 19ال  (» بالعدل تحكم لقريبك  . تحترم وجه كبير  

وتـوبيخ اهللا هـذا   . تعني التأمل في ما يسمع، ألن اهللا يعطي القضاة فرصة ليفكروا في االتهام الذي يوجهه لهم وليستعدوا للرد عليه    
وما أكثر ما نقع في خطـأ مجاملـة         ).. 3: 10خر  (» إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطِلق شعبي ليعبدوني        «: يشبه توبيخه لفرعون  

األغنياء على حساب الفقراء، حتى أن مؤمني الكنيسة األولى كانوا يقدمون الغني إلى مكان أمامي، وأما المسكين فكانوا يجلسونه في            
لما دخل الزعيم الهندي المهاتما غاندي إحدى كنائس جنوب أفريقيا طلب منه المشرف على النظـام أن     و). 9-1: 2يع  (مكان حقير   

ونحن نقف أمام هذه اآلية في خجـل، ألننـا         . »لوال المسيحيين لصرت مسيحياً   «: يجلس في صفوف السود، ال البيض، فقال غاندي       
  .  هذانشترك في الخطأ مع القضاة الذين وجه اهللا إليهم توبيخه 

2 –     =.V�P(!ا ا��('X O�$�» من يد األشرار أنِقـذوا . نجوا المسكين والفقير  . أنصفوا المسكين والبائس  . اقضوا للذليل ولليتيم  «:  
. يمثل الحاكم والقاضي عدالة اهللا الذي يطالبهم بالقضاء للذليل واليتيم فيصغون لشكواه، ويمنحونه فرصة طلب العدالـة       ). 4،  3آيتا  (

وهو أمر يتكـرر علـى صـفحات    . إنصاف للمسكين والبائس فيمنحونه حقوقه المشروعة، وينقذونه من يد الشرير الظالم    ويأمرهم ب 
، كمـا أنـه تحـذير       )17: 1إش  (» حاموا عن األرملة  . اقضوا لليتيم . أنِصفوا المظلوم . اطلبوا الحق . تعلَّموا فعل الخير  «كتاب اهللا   

 وللكتبة الذين يسجلون جوراً، ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حقَّ بائسـي شـعبي،               ويل للذين يقضون أقضية البطل،    «متكرر  
إش (» إلى من تهربون للمعونـة؟    . وماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد         . لتكون األرامل غنيمتهم، وينهبوا األيتام    

10 :1–3 .(  
كلٍّ في موقعه بحسب مسؤوليته، لينصف الحاكم شعبه، والقاضي طالبي العدالـة،            هذا نداء إلهي من اهللا للقضاة وأرباب األمور         
  .وصاحب العمل عماله، ورب البيت زوجته وأوالده

  
   ا7 6
:9 ا�./�ة –$��*ً� 

  )7-���5ت (
معرفـة  . )5آية  (» تتزعزع كل أسس األرض   . في الظلمة يتمشَّون  . ال يعلمون وال يفهمون   «:  ا� ���ZQ ا!M�Y�W ا!�4ه�5       – 1

أيها الرب إلهـي، أنـت      «: وقد صلى سليمان  . الشريعة قبل تطبيقها هي مسؤولية القاضي األولى، وهي أساس تعيينه للقيام بوظيفته           
فأعِط عبدك قلباً فهيماً ألحكم على شعبك، وأميز بين الخير .. ملَّكتَ عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير ال أعلم الخروج والدخول   

ولكن هؤالء القضاة أهملوا الشريعة واختاروا عدم فهـم         ). 9،  7: 3مل  1(» نه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟        والشر، أل 
إن لم يقولوا مثل هـذا القـول        . إلى الشريعة وإلى الشهادة   «: كلمة الرب، وتقلَّدوا الكبرياء، ولبسوا كثوٍب ظلمهم، مع أن اهللا ينادي          

سراج لرجلي كالمك ونـور     «إن إشراق نور الفجر مرتبط بالرجوع إلى الشريعة والشهادة التي هي            ف) 20: 8إش  (» فليس لهم فجر  
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إذا دخلت الحكمة قلبك ولذَّت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك، إلنقاذك من طريق الشر               «). 105: 119مز  (» لسبيلي
: 6أم  (»  مصباح والشريعة نور، وتوبيخات األدب طريـق الحيـاة         ألن الوصية «) 12-10: 2أم  (» ومن اإلنسان المتكلم باألكاذيب   

23 .(  
إذا انقلبت األعمـدة،    «تتزعزع كل أسس األرض، ألن األعمدة األخالقية تتقلقل، و        » ليس إله «ونتيجةً لجهل القاضي الذي يقول      

أحب الناس الظلمة أكثر من النـور ألن        «، فقد   )6: 4هو  (» هلك شعبي من عدم المعرفة    «حقاً  ). 3: 11مز  (» فالصديق ماذا يفعل؟  
  ).20، 19: 3يو ( »أعمالهم كانت شريرة، ألن كل من يعمل السيئات يبغض النور، وال يأتي إلى النور لئال تُوبخ ألعماله

2 –"*$�V(Q MY�W!ا ,Rا� �8آ  :) في توبيخ القضاة يذكِّرهم الرب بالمكانة الرفيعة التي منحها لهم). 6آية :  
يقـدم  «كانت الشريعة تقضي في حالة عدم معرفة الشخص الذي سـرق أن    ). أ6آية  (» أنا قلتُ إنكم آلهة    «:إ$�O �!��?  ) أ(

، 8: 22خـر   (» فالذي يحكم اهللا بذنبه يعوض صاحبه     . تُقدم إلى اهللا دعواهما   .. في كل دعوى جناية   .. صاحب البيت إلى اهللا ليحكم    
وقال الملك يهوشافاط للقضـاة  ) 17: 1تث (» ألن القضاء هللا«تكليف من اهللا، أن يطبق شرع اهللا       والقاضي هنا ينوب عن اهللا، ب     ). 9

واآلن لـتكن هيبـة الـرب    . انظروا ما أنتم فاعلون، ألنكم ال تقضون لإلنسان بل للرب، وهو معكم في أمر القضاء             «: الذين أقامهم 
سالطين الفائقة، ألنه ليس سلطان إال من اهللا، والسالطين الكائنة هي        لتخضع كل نفس لل   «: ويقول اإلنجيل ). 7،  6: 19أخ  2(» عليكم

  ). 2، 1: 13رو (» مرتَّبة من اهللا، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهللا
 أعمـاالً «: ، فتناول اليهود حجارة ليرجموه، فقال لهم)30: 10يو (» أنا واآلب واحد«: وقد اقتبس المسيح هذه اآلية عندما أعلن  

فإنك . لسنا نرجمك ألجل عمل حسن، بل ألجل تجديف«: أجابوه» بسبب أي عمل منها ترجمونني؟. كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي    
أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة ألولئك الذين صارت إليهم           : أليس مكتوباً في ناموسكم   «: فقال المسيح . »وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً    

 فالذي قدسه اآلب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف ألني قلت إني ابن اهللا؟ إن كنت    -أن ينقض المكتوب   وال يمكن    -كلمة اهللا 
ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي، فآمنوا باألعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب فـي        . لست أعمل أعمال أبي فال تؤمنوا بي      

  ).38-31: 10يو (» وأنا فيه
ذو معنـى  » إنكـم آلهـة  «هذا اللقب الثاني يبين أن اللقب األول     ). ب6آية  (» وبنو العلي كلكم   «:O أ��Qء ا! 'M  إ$�) ب(

، 3: 3يو  (روحي ألن اللقب الثاني ذو معنى روحي أيضاً، فال توجد والدة جسدية من اهللا، ولكنها والدة من فوق من الماء والروح                      
فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد اهللا، أي المؤمنون        ) المسيح(أما كل الذين قبلوه     «منون به   وهي ما جاء المسيح ليهبه للذين يؤ      ). 5

فما أعظم المحبة التي أعطاها ). 4: 1بط 2(» شركاء الطبيعة اإللهية«وبهذا صاروا   ). 13،  12: 1يو  (» باسمه، الذين ولدوا من اهللا    
نظير القدوس الـذي  «.  أن نكون طاهرين كما هو طاهر، وقديسين كما أنه قدوس      فمسؤوليتنا). 1: 3يو  1(لنا اهللا حتى نُدعى أوالده      

  ). 15: 1بط 1(» دعاكم، كونوا أنتم أيضاً قديسين في كل سيرة
3 –      1��َ� �ُ MY�W!صحيح أن اهللا منحهم سلطات ). 7آية (» لكن مثل الناس تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون«:  ا� � '= أن ا

). 4: 18حـز   (لهم في تحقيق انتظارات اهللا منهم يوقع بهم عقاب الموت، شأنهم شأن كل نفس تخطئ فتموت                 من سلطاته، ولكن فش   
) 83مز  (ويروي المزمور التالي    ). 23: 6رو  (» أجرة الخطية هي موت   «وكل من ال يطيع كلمة اهللا يدين نفسه ويحكم عليها، ألن            
  ). 11-9: 83مز (هم أخبار الملوك والرؤساء الذين سقطوا وهلكوا بسبب ظلم

  

   ا7 ا�.��8 ا�,�دل –را:,ً� 
) ?��8(  

عرف المرنم أن اهللا يقضي على قضاة شعبه الذين لـم ينصـفوا             ). 8آية  (» ألنك أنت تمتلك كل األمم    . قُم يا اهللا ِدن األرض    «
لقد رأى في مطلـع  . نصف كل مظلومالذليل واليتيم والمسكين والبائس والفقير، فقرر أن يرفع قضيته للقاضي العادل الذي ينصفه وي   

ولكن القضاة عطلوا عدالة القضاء، فطلب من اهللا أن يأخذ بيده زمام أمور األرض كلها، ألنه صاحب السلطان                  » قائماً«مزموره اهللا   
 كـل  ألن الرب علي مخوف، ملك كبير علـى «) 8: 7مز (» اقِض لي يا رب كحقي. الرب يدين الشعوب«. الذي يمتلك األمم كلها 

أنتم قصـدتم لـي     «: إنه القاضي العادل الذي يحول ظلم الشرير إلى بركة للمؤمن، كما قال يوسف إلخوته             ). 2: 47مز  (» األرض
  ).20: 50تك (» شراً، أما اهللا فقصد به خيراً

كلفهم بحلِّها، أو بتدخُّلـه     أيها المؤمن، قضيتك لم تكن أبداً ولن تكون في يد إنسان، لكنها دوماً في يد الرب الذي يحلها بيد من ي                    
مـت  (» دفع إلي كل سلطان في السماء وعلـى األرض        «: فدعونا نلجأ إلى ملك األرض كلها لنسمع منه الكلمة الحلوة         . هو شخصياً 

28 :18.(  
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  . »ألنك أنت تمتلك كل األمم«
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اَلْمانُونالثَّمالثَّاِلثُ و ورمز  

  مزمور آلسافَ. تَسِبيحةٌ
. فَهوذَا َأعداُؤك يِعجون، ومبِغضوك قَد رفَعوا الرْأس      2الَ تَسكُتْ والَ تَهدْأ يا اُهللا،       .  اَللهم، الَ تَصمتْ   1

هلُم نُِبدهم ِمن بيِن الشُّعوِب، والَ يذْكَر اسـم         «: قَالُوا4. ا علَى َأحِمياِئك  علَى شَعِبك مكَروا مَؤامرةً، وتَشَاورو    3
دعاِئيَل برِإس« .  
. مـوآب والْهـاجِريون  . ِخيام َأدوم واِإلسـماعيِليين 6. علَيك تَعاهدوا عهداً  . َألنَّهم تَآمروا ِبالْقَلِْب معاً   5

  ِسالَه . صاروا ِذراعاً ِلبِني لُوٍط. َأشُّور َأيضاً اتَّفَقَ معهم8. فَلَسِطين مع سكَّاِن صوٍر. ِجباُل وعمون وعماِليق7ُ
9          اِدي ِقيشُونِفي و اِبينا ِبيا، كَمرا ِبِسيسكَم ،انيا ِبِمدكَم ْل ِبِهمـ   10. ِافْع وا ِفي عادورٍ بِن دوا  . يـارص

الَّـِذين  12. اجعْل شُرفَاءهم ِمثَْل غُراٍب وِمثَْل ِذْئٍب، وِمثَْل زبح وِمثَْل صلْمنَّاع كُلَّ ُأمـراِئِهمُِ            11. ِدمناً ِلَألرضِ 
  . »ِلنَمتَِلك َألنْفُِسنَا مساِكن اِهللا«: قَالُوا

. كَنَاٍر تُحِرقُ الْوعرَ، كَلَِهيٍب يشِْعُل الِْجبـالَ      14لْجلِّ، ِمثَْل الْقَشِّ َأمام الريِح،      يا ِإلَِهي، اجعلْهم ِمثَْل ا    13
15    ِمهعور ِتكعبوِبزو ،اِصفَِتكِبع مهدكَذَا اطْر16. ه  بـا ري كـموا اسطْلُبياً فَيِخز مهوهجْأل ووا  17. امخْـزِلي

تَاعريوا، وِبيديلُوا وخْجلْيِد، و18وا ِإلَى اَألبهوهي كماس وا َأنَّكلَمعيِض. ولَى كُلِّ اَألرع ِليالْع كدحو .  

  
  ا<�=�$% 8 �2> ا�;363

المزامير في كثير منها أن عدواً قوياً يقاوم المؤمن، أو يهاجم شعب الرب، ويكتشف أن مملكة شريرة تقاوم ملكـوت            يجد قارئ   
ومع أن األتقياء يخافون ويتزعزعون أحياناً، لكنهم دائماً يجدون ملجأهم الوحيد في ربهم الثابت الباقي، فيتعلَّقون بـه لينقـذهم                    . اهللا

عندما حاصر أعداء الرب شعب الرب، وعجز األتقياء عن مواجهتهم، تدخَّلت عنايـة الـرب لتنقـذ                 وعبر التاريخ كله    . وينصرهم
  . جماعته

فتـدخلت اليـد    . والمناسبة التي كُتب فيها هذا المزمور مناسبة هجوم شامل من كل جهة على شعب الرب، عجزوا عن مقابلته                 
إش (» عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعـه       «: ، ألن الوعد يقول   اإللهية العليا لتدفع العدو بعيداً وتحمي شعب الرب الضعيف        

أتـى بنـو   «: وربما كانت مناسبة كتابة هذا المزمور قدوم حلٍف قوي ضد الملك التقي يهوشافاط، فيقول المؤرخ المقدس         ). 19: 59
قد جاء عليك جمهور كثيـر      : اط قائلين فجاء أناس وأخبروا يهوشاف   . موآب وبنو عمون، ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة       

) 3-1: 20أي 2(» فخاف يهوشافاط ورفع وجهه ليطلب الرب). هي عين جدي(من عبر البحر من أرام، وها هم في حصون تامار           
ـ              . »ال نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا      «: وقال ه فأرسل الرب واحداً من بني آساف، اسمه يحزئيل بن زكريا الالوي، كـان علي

قفوا وانظروا  .. ال تخافوا وال ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، ألن الحرب ليست لكم بل هللا             «: روح الرب، ليقول للملك وللشعب    
احمدوا الرب ألن إلى    «: وكان الترتيل هو السالح العجيب، فقد أقام الملك يهوشافاط مرتِّلين ومسبحين يهتفون           . »خالص الرب معكم  

اسم الـرب   «، فإن   )22-14: 20أي  2(واستجاب الرب ونجى شعبه بأن نصب أكمنةً لألعداء فسقطوا جميعهم فيها            . »األبد رحمتَه 
  ).2: 121مز (» معونتي من عند الرب صانع السماء واألرض«). 10: 18أم (» برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنَّع

» ألن فوق العالي عالياً يالحظ، واألعلى فوقهمـا       «القوى المعادية   فلنشكر اهللا على يهوشافاط وعلى كل أقلية ترى اهللا فوق كل            
فعندما يأسر إبليس شخصاً، يعجز عن الفكـاك مـن مخالبـه،    . ويصدق هذا على سالمة شعب الرب اَألمنية والروحية    ). 8: 5جا  (

وفي سبيل إنقاذ البشر من أسر الشيطان تنازلت        . تتنازل اليد العلوية الرفيعة القادرة وترفعه من دائرة الموت وتنقله إلى رحب الحياة            
الكلمة صـار  «. يد المحبة اإللهية في المسيح ووصلت إلى عمق اليأس الذي انحدر البشر إليه لتخلِّصهم وتهبهم حرية مجد أوالد اهللا                  

ألن . ميعاً أخذنا، ونعمةً فوق نعمة    ومن ملئه نحن ج   .. جسداً، وحلَّ بيننا، ورأينا مجده، مجداً كما لوحيد من اآلب، مملوءاً نعمة وحقاً            
  ).17، 16، 14: 1يو (» الناموس بموسى ُأعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا

�  :M6 ه8ا ا!)T<�ر 4$
  )8-1آيات (أوالً ـ وصف الخطر 

  )12-9آيات ( تشجيع من التاريخ -ثانياً 
  )18-13آيات ( استغاثة -ثالثاً 
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   وA> ا�@?3–أوً� 
  )8-���1ت (

1 – \(�N ال تسكت وال تهدأ يا اهللا. اللهم ال تصمت« : ا�« )  يبدو للخائف المرتعب أن اهللا صمت وسكت وهدأ ولم ). 1آية
وقد كرر المؤمنون الخائفون عبـر العصـور   . »اللهم ال تصمت«: يعد فاعالً، ولكنه يعلم أنه سبق أن فعل وأنقذ، فيلجأ إليه صارخاً        

). 1: 28مز (» يا صخرتي ال تتصامم من جهتي، لئال تسكت عني فأشبه الهابطين في الجب       . ا رب أصرخ  إليك ي «مثل هذه الصالة    
هل تنسى المرأة رضيعها فال ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤالء ينسين، وأنا            «: فأجابهم» قد تركني الرب، وسيدي نسيني    «: وقال بعضهم 

  ). 16-14: 49إش (» على كفي نقشتك. ال أنساك
2 – /��ون  ا *P� اء�يصف المرنم المؤمن أعـداءه بـأنهم      ). 2آية  (» فهوذا أعداؤك يعجون، ومبغضوك قد رفعوا الرأس      « :

ومع أنه يتحدث عن الخطر المحدق به، إال أنه يرى اهللا في جانبه، وال عجب، فالمؤمن ثابت في              . أعداء الرب وأنهم يبغضون الرب    
: 2زك (كل من يؤذي الغصن يؤثر على الكرمة، وكل من يمسه يمس حدقة عينـه           ، و )2: 15يو  (المسيح ثبات الغصن في الكرمة      

: والعجيج هو ضجيج كثرة عدد الجنود القادمين لمهاجمة المرنم وشعبه، كمـا قـال إشـعياء               . وأعداء الرب يعجون ويضجون   ). 8
وقد رفع األعداء رؤوسهم في     ). 12: 17إش  (» ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة           «

  ). 21: 68مز (» ولكن اهللا يسحق رؤوس أعدائه«كبرياء، وهم واثقون من النصر 
�اء �*[<,ون  – 3/�هلم نُِبدهم من بين الشـعوب، وال يـذكر    : قالوا. على شعبك مكروا مؤامرةً، وتشاوروا على أحميائك      « : ا

استعد األعداء وجلسوا معاً يتـآمرون ويتشـاورون         ).5-3آيات  (» ليك تعاهدوا عهداً  ع. ألنهم تآمروا بالقلب معاً   . اسم إسرائيل بعد  
ويرى المرنم أن المؤامرة الشريرة تستهدف المصالح اإللهية قبل كل شـيء،            . ضد جماعة اهللا، بهدف إبادتهم فال يعود أحد يذكرهم        

ألنـه  «: اؤه الذين وعدهم بالحماية والحفظ، والذين يقولـون       فالشعب المستهدف بالمؤامرة هو شعب اهللا، والمطلوب إبادتهم هم أحمي         
ويرى المرنم أن المعاهدة التي عقـدها األعـداء معـاً فـي             ).. 5: 27مز  (» يسترني بستر خيمته  . يخبئني في مظلَّته في يوم الشر     

للغة والجنس، إال أن  المؤامرة      ورغم كثرة عدد األعداء واختالفهم في ا      . مؤامرتهم هي معاهدة ضد اهللا قبل أن تكون ضد شعب اهللا          
  . كانت قلبية بكل العزم واإلصرار

أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبـواب         «: ولن تنجح مؤامرة األعداء على شعب اهللا، فقد قال المسيح لبطرس          
ها الحـاكم وعظمـاء األرض      كانت أبواب المدن القديمة تؤدي إلى ساحة واسعة يجلس في         ). 18: 16مت  (» الجحيم لن تقوى عليها   

خرافـي  «: ويجلس الشيطان وجنوده في أبواب الجحيم يتآمرون على شعب الرب، لكنهم لن يقووا عليه، فقد قال المسـيح                 . والقضاة
  ).29-27: 10يو (» وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى األبد، وال يخطفها أحد من يدي. تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني

4 – �. فلسطين مع سـكان صـور     . جبال وعمون وعماليق  . موآب والهاجريون . خيام أدوم واإلسماعيليين  «: /��اء آ^.�,ون    ا
صرخ المرنم طالباً معونة الرب ألن المتآمرين عليه كثيرون، وقد          ). 8-6آيات  (» صاروا ذراعاً لبني لوط   . أشور أيضاً اتفق معهم   

كبرى الشمالية، مجموعة شعوب ضد شعب الرب، فجاء األدوميـون مـن الجنـوب              جاءوا من كل جهة، فقد جنَّدت أشور، القوة ال        
الشرقي، وهم نسل عيسو شقيق يعقوب غير أنهم انقلبوا على أبناء عمومتهم، وكانوا يسكنون المنطقة الجبلية بين البحر الميت وخليج             

وجاء الموآبيون، وهـم    .. وهم إخوة غير أشقاء إلسحاق    وجاء اإلسماعيليون البدو الرحل من حدود مصر الشمالية الغربية،          .. العقبة
الذين سكنوا الجبال الشرقية من أرض      » جبال«وجاء  .. وجاء الهاجريون من الشمال الشرقي    .. من نسل لوط من شرق البحر الميت      

اء الـذين هـاجموا بنـي    وجاء العمالقة، أول األعـد .. وجاء العمونيون من عبر األردن، وهم أعداء بني إسرائيل التقليديون .. أدوم
لمـاذا  «.. وجاء الصوريون مـن الشـمال     .. وجاء الفلسطينيون من الغرب   ).. 17خروج  (إسرائيل عندما خرجوا من أرض مصر       

فـإلى  ). 2، 1: 2مز (» !ارتجت األمم وتفكَّر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك األرض، وتآمر الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه           
  !شعبه الضعيف وسط هذا كله إال إلى اهللا، يشكو له الخطر المحدق بهمن يلجأ المرنم و

  
   B� C#�;D ا���ر96 –$��#ً� 

  )12-���9ت (
يرجع المرنم بالذاكرة إلى حادثتين تاريخيتين جرتا في عصر القضاة، وهو أشد عصور بني إسرائيل ظالماً، عندما نصـر اهللا                    

افعل بهم كما بمديان، كما بسيسرا، كما بيابين فـي وادي           «: ن والمديانيون، فيقول  شعبه الضعيف على عدوين قويين، هما الكنعانيو      
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ومثل زبح ومثل صلْمنّاع كل أمـرائهم،       . اجعل شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب     . صاروا ِدمناً لألرض  . بادوا في عين دور   . قيشون
  ).12-9آيات (» لنمتلك ألنفسنا مساكن اهللا: الذين قالوا

وكانت مملكته تقع على شاطئ نهر قيشـون    . كان سيسرا قائداً لجيش الملك يابين ملك حاصور       : /'�_ ا!�V ��$..=    ا!�-,ة   – 1
وقـد شـجعت دبـورة    . الشرقي، فكان يسيطر على الطريق من السهل إلى البحر، فأذاق بني إسرائيل مرارة الذل مدة عشرين سنة          

 سيسرا، وجرت الموقعة عند سفح جبل تابور، فانهزم سيسرا وهرب ماشـياً             النبية، قاضية بني إسرائيل، رجالً اسمه باراق ليحارب       
). 4قـض  (إلى الشمال الشرقي فوصل إلى خيام حاِبر القيني حيث قتلته زوجة حابر بأن دقَّت وتد الخيمة في صدغه أثنـاء نومـه     

 قارن 19: 5قض ( فيه مدينتا تعنك ومجدو   ويقول المرنم إن يابين وجيشه بادوا في عين دور، وهي مدينة في نفس الوادي الذي تقع               
  ). أي مثل الزبل(وقد سقطت جثث جيش يابين بقيادة سيسرا على األرض مثل الدمن ). 11: 17يش 

2 –      =..$���ملكـين علـى   ) ومعنى اسمه إلـه الظلمـة  )وصلْمنّاع(  ومعنى اسمه ذبيحة)كان الملكان زبح :  ا!�-�,ة /'�_ ا!�(
وكان األقدمون يسمون أوالدهم بأسماء غريبة كهـذه        . ن يقود جيشيهما قائدان، اسم أحدهما غراب، واسم اآلخر ذئب         المديانيين، وكا 

وكان المديانيون ينهبون محاصيل بني إسرائيل بعـد حصـادها،          . ألنهم يتمنّون أن يكون االبن قوياً شرساً يهاجم األعداء ويهزمهم         
نيون في وادي يزرعيل للهجوم على بني إسرائيل، فكلَّف اهللا القاضي جدعون ومعه ثالث مئة               واجتمع المديا . ويتركونهم نهباً للجوع  

                   ر جـدعونرجل ليقوموا بهجوم ليلي ضدهم، فشاعت الفوضى في صفوف المديانيين وقتل بعضهم بعضاً، وقُتل غراب وذئب، وَأس
  ). 8-6قضاة (» وم مدياني«زبح وصلمناع ثم قتلهما، وكان يوم انتصار مشهود ُأطلق عليه اسم 

وهي قولة ال يذكر سفر القضاة أن الكنعـانيين  » لنمتلك ألنفسنا مساكن اهللا«: ويختم المرنم هذا الجزء بقوله إن أعداء شعبه قالوا      
.. اعيرواآلن هوذا بنو عمون وموآب وجبل س«: أو المديانيين قالوها، لكن التاريخ المقدس يذكر أن الملك يهوشافاط قالها في صالته        

والمرنم واثق أن ما جرى سابقاً فـي عصـر القضـاة            ). 11،  10: 20أي  2(» يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملَّكتنا إياه       
  .سيتكرر مع يهوشافاط ومن سيجيئون بعده، فإن اهللا هو هو أمساً واليوم وإلى األبد

  
   ا<�=�$% –$��*ً� 

  )18-���13ت (
هكـذا  . كنار تحرق الوعر، كلهيب يشعل الجبـال . مثل القش أمام الريح. إلهي، اجعلهم مثل الجلّ يا  «:  b'1 زوال ا! �و   – 1

يطلب المرنم من الرب أن يبعد األعداء عن بالده كما يطرد الريح الجـل              ). 15-13آيات  (» اطردهم بعاصفتك، وبزوبعتك روعهم   
ومثل القش، ويطلب أن يحترقوا كما تشـب        ) 17: 1 مرة أخرى في صف      أي البعر، أو النفاية التي ال قيمة لها، وقد وردت الكلمة          (

النار في غابة على الجبال أيام الجفاف، فال ينزل عليها مطر ليطفئها، وال يقدر إنسان أن يصعد إليها ليوقف احتراقها، فيتحقق فيهـا     
من ِقبـل رب    . ارة، ويكون ذلك في لحظٍة بغتةً     ويصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق، وجمهور العتاة كالعصافة الم        «: قول إشعياء 

: ويقول اهللا عـن أعـداء شـعبه       ). 6،  5: 29إش  (» الجنود تُفتقَد برعٍد وزلزلٍة وصوٍت عظيم، بزوبعٍة وعاصٍف ولهيب نار آكلةٍ          
  ).24: 13إر (» أبددهم كقشٍّ يعبر مع ريح البرية«

لكننا نرفع هذه الطلبة بـروح المسـيح،        ). 20: 24ال  (» ن بعين وسن بسن   عي«والمرنم هنا يتكلم بأسلوب العهد القديم، أسلوب        
اقتل عداوتهم بالمحبة ، واقتل مواقفـك   . اقتل أعداءك، بأن تجعلهم أصدقاء    «: روح العهد الجديد، الذي عبر عنه مسيحي حكيم بقوله        

  . »السلبية فيك من نحوهم بأن تخدمهم وأن تقدم لهم رسالة المسيح
2 –   �Q�� 1'b   و�ليخزوا ويرتاعوا إلى األبد، وليخجلوا ويبيدوا، ويعلموا أنك . امأل وجوههم خزياً فيطلبوا اسمك يا رب      «: ? ا! �

يطلب المرنم توبة العدو في خطوتين، أوالهما أن الخزي والخـوف           ). 18-16آيات  (» اسمك يهوه وحدك، العلي على كل األرض      
  : الصواب ويطلب أن يعرف الربيجعالنه يدرك خطأه، وثانيتهما أن يعرف العدو

يطلب المرنم من الرب أن يفشل هجوم األعداء وأن ينهزموا، فيمأل اهللا وجوههم من الخزي والخجل                : إدراك ا!c�Gd  ) أ(
ومن حكمة اهللا أنه يصيب اإلنسـان       . والخوف، ألنهم اصطدموا بقوة أقوى منهم ال يعرفونها ولم يكونوا يتوقعونها، هي القوة اإللهية             

. سـبلك علِّمنـي  . طرقك يا رب عرفنـي «: فشل فيدرك عجزه ويطلب وجه اهللا، وهكذا يقوده خطؤه ليبحث عن الصواب، فيقول بال
  ). 5، 4: 25مز (» دربني في حقك وعلِّمني، ألنك أنت إله خالصي
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كثيرون منهم   عندما تمتلئ وجوه األعداء بالخزي يطلبون وجه الرب، وعندما يرتاعون ويسقط             :< ,�6? ا!-��اب   ) ب(
قتلى يطلبون أن يعبدوا الرب سيد األرض كلها، ألنه رب األرباب، وساكن السماوات، وخالق السماء واألرض وما عليهما وفيهما،                   

  .رب الحياة، الكائن والذي كان والذي يأتي، األول واآلِخر، العلي فوق كل عاٍل ومرتفع  »يهوه«فهو 
قودنا إلى طلب الحياة الجديدة من اهللا، كما أن ضعفنا يعيننا على االحتماء باهللا، وفقرنـا               إن فشلنا من إصالح نفوسنا بركة ألنه ي       

فليصلِّ كل مؤمن أن يجعل اهللا أعـداءه أحبـاء اهللا، وأن يخِضـع    . يلجئنا إلى طلب غنى اهللا، وِضعتنا تجعلنا نطلب رفعة اهللا العلي      
 . أيضاً معهممقاوميه للجالل اإللهي، فينالون البركة وينالها هو
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انُونالثَّمو اِبعالر ورمزاَلْم  

  مزمور. ِلبِني قُورح. ِإلماِم الْمغَنِّين علَى الْجتِّيِة
قَلِْبي ولَحِمي يهِتفَاِن ِباِإللَِه . تَشْتَاقُ بْل تَتُوقُ نَفِْسي ِإلَى ِدياِر الرب      2. ى مساِكنَك يا رب الْجنُودِ     ما َأحلَ  1

ي3. الْح            كذَاِبحا، ماخَهَأفْر عثُ تَضيا حشّاً ِلنَفِْسهنُونَةُ عالستاً، ويب دجضاً وَأي فُورصِلِكـي     اَلْعنُـوِد مالْج با ري
  . ِسالَه. طُوبى ِللساِكِنين ِفي بيِتك َأبداً يسبحونَك4. وِإلَِهي

5       ِفي قُلُوِبِهم ِتكيقُ بطُر ،ِبك مهى ُألنَاٍس ِعزوعاً     6. طُوبنْبي ونَهريصكَاِء ياِدي الْبِفي و اِبِرينضـاً  . عَأي
  . يرون قُدام اِهللا ِفي ِصهيون. يذْهبون ِمن قُوٍة ِإلَى قُوٍة7.  يغَطُّون مورةَِببركَاٍت

8         قُوبعي ا ِإلَهغَ ياصالَِتي، وص عمنُوِد، اسالْج ِإلَه با ري .الْتَِفتْ ِإلَـى        9. ِسالَها اُهللا، وي نَّنَا انْظُرا ِمجي
اخْتَرتُ الْوقُوفَ علَى الْعتَبِة ِفي بيِت ِإلَِهي علَـى         . َألن يوماً واِحداً ِفي ِدياِرك خَير ِمن َألْفٍ       10ك،  وجِه مِسيحِ 

خَيـراً عـِن    الَ يمنَـع    . الرب يعِطي رحمةً ومجداً   . َألن الرب اَهللا شَمس وِمجن    11. السكَِن ِفي ِخياِم اَألشْرارِ   
  !يا رب الْجنُوِد، طُوبى ِلِإلنْساِن الْمتَِّكِل علَيك12. الساِلِكين ِبالْكَماِل

  
  ا��G#�ق إ�E د�6ر ا�3ب

 اللذين  43،  42وهو مثل مزموري    . ، العامر بالحماس في خدمته    يصف هذا المزمور سعادة القلب المشتاق للوجود في بيت اهللا         
، 27كما أن هناك تشابهاً كبيراً بين أفكار مزاميـر          . يعبران عن االشتياق إلى بيت الرب، وعن األلم بسبب الحرمان من العبادة فيه            

ي الهيكل لسبٍب خارج عن إرادتـه، وكـان         ومزمورنا الذي ربما كتبه المرنم في يوم سبت كان فيه محروماً من التواجد ف              63،  61
للسـاكنين  ) أي  يالسعادة  (طوبى  «: يأمل أال يطول حرمانه من التعبد فيه، فطوب الذين لهم فرصة العبادة التي حرم هو منها، بقوله                

سـمعنا أن  . اً في بيت الـرب فهو المشتاق للعبادة في الهيكل، والذي يطوب السعيد المتواجد دوم    ). 4آية  (» في بيتك، أبداً يسبحونك   
الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى، ويمكن أن نقول أيضاً إن المرنم يرى ديار الرب تاجاً على رؤوس العابدين                  

  .ال يراه إال المحرومون منه
فلئن لم تكـن    ). 5آية  (» همطرق بيتك في قلوب   . طوبى ألناس عزهم بك   «: ولكن المرنم يعتبر أن له نصيباً في التطويب، فيقول        

له فرصة التواجد في بيت الرب، إال أنه سعيد ألن طرق بيت الرب في قلبه، فما سمعه من تراتيل وصلوات وتالوة من كلمة اهللا في       
الجسد فمع أنه كان ب). 12آية  (» طوبى لإلنسان المتكل عليك   «: ويختم مزموره بالقول  . الهيكل ال يزال يمأل قلبه وعقله ويشغل فكره       

بعيداً عن ديار الرب إال أنه متكل على الرب في نوال غفران خطيته بالفداء بالذبائح التي طالبت بها الشريعة الموسوية، وألنه يثـق            
  ).20: 28مت (» ها أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدهر«: وهناك الوعد العظيم القائل. في الصحبة اإللهية

�  :M6 ه8ا ا!)T<�ر 4$
  )4-1آيات ( أسباب االشتياق إلى هيكل الرب -أوالً 
  )7-5آيات ( بركات هيكل الرب -ثانياً 
  )12-8آيات ( صالة إلى رب الهيكل -ثالثاً 

  

   أ<�Iب ا��G#�ق إ�H#: E ا�3ب- أوً� 
  )4-���1ت (

  :يقدم المرنم أربعة أسباب الشتياقه إلى بيت الرب
ألن هناك يسكن اهللا وسط شـعبه، كمـا قـال    ). 1آية (» ا رب الجنودما أحلى مساكنك ي  «:f@ 1:PQوة ه.5�V ا!�,ب       - 1
وفي المسكن مذبح المحرقة النحاسي الذي كانوا يقـدمون عليـه           ). 8: 25خر  (» يصنعون لي مقدساً ألسكن في وسطهم     «: لموسى

وهناك ). 4: 1ال  ( فينالون المغفرة    الذبيحة الرئيسية، كما كان الشعب يأتون إليه بذبائحهم ويضعون أيديهم عليها معترفين بخطاياهم،            
تابوت عهد الرب، وبه لوحا الشريعة اللذان أعطاهما اهللا لموسى، وقسط به شيء من المن الذي أطعم اهللا به بني إسرائيل أربعـين                       

 وكان غطـاء   .سنة في صحراء سيناء، وبه عصا هارون اليابسة التي اخضرت وأفرخت لتبرهن اختيار اهللا لهارون ليكون له كاهناً                 
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من الذهب، وهناك يلتقي اهللا بشعبه على أساس الـدم     ) مالكان(من الذهب يظلله كروبان     ) الذي يدعى أيضاً كرسي الرحمة    (التابوت  
: وفي مساكن الرب يسمع شعبه كالمه الحلو، وقد قال المرنم         ). 22: 9عب  (المسفوك من الذبائح، وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة          

أمر الرب طاهر   . وصايا الرب  مستقيمة تفرح القلب     . شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً     . ل يرد النفس  ناموس الرب كام  «
أشهى من الذهب واإلبريز الكثير، وأحلى مـن العسـل   . أحكام الرب حق عادلة كلها  . خوف الرب نقي ثابت إلى األبد     . ينير العينين 

  ).11-7: 19مز (» في حفظها ثواب عظيمأيضاً عبدك يحذَّر بها، و. وقطر الشهاد
اإلنسان البعيـد  ).  2آية (» قلبي ولحمي يهتفان باإلله الحي . تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب       «:�PQ:1 @:�" !'�,ب       - 2

 بكل كلمـة  عن اهللا ميت في ذنوبه وخطاياه، ويكتفي باإلشباع المادي وحده، رغم أنه قد يعلم أنه ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل   
، وهو )28: 17أع (أما اإلنسان الحي روحياً فال يشبع إال باإلله الحي، الذي به يحيا ويتحرك ويوجد         ). 4: 4مت  (تخرج من فم اهللا     

وفي ملء الزمان حلَّ بيننا في المسـيح        . في صحراء سيناء  » خيمة االجتماع «يعلم كم يشتاق اهللا إليه، فقد حلَّ وسط شعبه القديم في            
أي (ولحمه  ) أي عواطفه (إلى ديار الرب، ويهتف قلبه      ) أي إرادته (تشتاق نفس المرنم الحي     ). 14: 1يو  (ة، الذي صار جسداً     الكلم
وعندما يأتي إلى بيت الـرب      ). 24: 18أم  (باإلله الحي، ألن في ديار الرب يلتقي بالرب الذي هو الصديق األلزق من األخ               ) عقله

ويتحقـق معـه   ) 21، 20: 12يو (بوا أن يروا المسيح، فيراه ويسمع إعالن حبه له، ويختبر صالحه       يشترك مع اليونانيين الذين طل    
إن أحبني أحد يحفظ كالمي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع           .. الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وُأظِهر له ذاتي        «: قول المسيح 

  ). 23، 21: 14يو (» منزالً
العصفور أيضاً وجد بيتاً والسنونة عشاً لنفسها حيث تضع أفراخها، مـذابحك يـا رب الجنـود        «:��Q ">f; 1:PQ!,ب     - 3

وهي طائر صغير يألف الناس ويبني عشه من الطين فـي البيـوت ودور              (حسد المرنم العصفور والسنونة     ). 3آية  (» ملكي وإلهي 
ا ويتركان فيه أفراخهما مطمئـنَّين أثناء طيرانهما بعيداً ليجلبا لها          ألنهما وجدا في بيت الرب مكاناً مستقراً يبنيان فيه عشهم         ) العبادة
وكم يفرح كل أب تقـي  . وكل من وجد لنفسه الشبع في الرب وفي بيته يريد ألوالده أن يجدوا نفس الشبع من المصدر نفسه             ! القوت

نونة وأفراخها يعلن المرنم أنه عندما يـأتي إلـى          وبالحديث عن الس  .. وهو يرى أبناءه أتقياء يحبون اهللا، ويشتاقون إلى سماع كلمته         
ونحـن  . تؤكد له أن اهللا غفـر خطايـاه  ) بحسب شريعة موسى(بيت الرب يجد الطمأنينة والسالم، ألن الذبيحة المقدمة على المذبح          

. إليك أقرب وأرغب  . ربيا رب أقرب، فأق   «: عندما نتعب نلجأ إلى بيت الرب فنجد بابه مفتوحاً يرحب بنا، وكلمته تشجعنا، فنقول             
ألننا نعلم أنه غفر لنا ذنوبنا وكفَّر عن خطايانا بفضل الذبح العظيم، السيد     » في الحزن والشجون يا سيدي الحنون، إليك أقرب فأقرب        

  .المسيح الذي بذل نفسه فديةً عنا
العظيم هو رب المرنم نفسه، فياله من       فرب الملكوت القوي    » إلهي«و» ملكي«و» رب الجنود «    ويطلق المرنم على الرب ألقاب      

  !ملك محب لشعبه، ويالها من عالقة حميمة عميقة مشجعة للمرنم، تعطيه الطمأنينة وتمأل نفسه بالسالم
يطوب المـرنم خُـدام   ). 4آية (» طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك  «:PQ:1 ا��LدJ> h ا!)M6 =.�>g ه.5V ا!,ب        - 4

: 2أف  (» أهل بيت اهللا  «ي دياره يسبحونه في بيته، ويرفعون دوماً ترانيم التسبيح له من كل قلوبهم في هيكله، فإنهم                 الرب الماثلين ف  
ويتمنى المرنم المحروم من العبادة أن ينال التطويب نفسه، فيلتقي بخُدام اهللا وبالمؤمنين الذين يحبون الرب ويسبحونه، ويتَّحد                  ). 19

أما فـي بيـت   . ه في المكان البعيد عن بيت الرب يلتقي بمن يختلفون معه في االهتمامات والعقيدة والعبادةمعهم بالروح والحق، ألن 
الرب المقدس فإنه يضم صوته إلى أصوات المتفقين معه في حب اهللا والتسبيح له، فيطمئن قلبه وينال شحنةَ قوٍة روحية يخرج بهـا                    

هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن اإلخوة  «. ن الرب فرحة العيشة مع الرب، ويدعوهم إليها       إلى العالم مبتهجاً، يعلن لكل البعيدين ع      
  ).3، 1: 133مز (» حياٍة إلى األبد. ألنه هناك أمر الرب بالبركة.. معاً

  

   :3آ�ت هJ1# ا�3ب-$��#ً� 
  )7-���5ت (

ؤكد أن طرق بيت الرب في قلبه، وهـو يتوجـه           لم يستطع المرنم أن يتواجد في بيت الرب، ألن ظروفاً خارجية منعته، لكنه ي             
وعلى كل مؤمن أن   . فصار قلبه هيكالً مقدساً يسكنه الرب     ) 10: 51مز  (» قلباً نقياً اخلُق في يا اهللا     «: بروحه إليه، ولسان حاله يقول    

والد ليصلوا معاً، فيتحقـق لهـم   يكون هيكالً متحركاً، كما أن على كل أسرة أن تكون كنيسة مصلِّية، إذ يجتمع الزوج والزوجة واأل    
فلتكن أجسادنا وبيوتنا مساكن هللا ودياراً ). 20: 18مت (» حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم     «: وعد المسيح 

  ).15: 24يش (» أما أنا وبيتي فنعبد الرب«: له، حتى نقول مع يشوع
  :ث بركاتوفي توجه روح المرنم إلى هيكل الرب ينال ثال
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ما أسعدهم ألنهم جعلوا الرب مصدر      ). 5آية  (» طرق بيتك في قلوبهم   . طوبى ألناٍس عزهم بك   «:  Q,آ�? ا>/*�Tاز  ��Q!,ب       -1
ووضـع  ) 3: 40مـز   (فطوبى لمن جعل الرب متَّكله      ) 10: 18أم  (قوتهم، فهو البرج الحصين الذي يركض إليه الصديق ويتمنَّع          

وبالرغم من بعد المرنم عن الهيكل بالجسد، إال أنه يطوب نفسه ألن طرق بيت الرب المقدسة                ). 5: 146مز  (رجاءه في الرب إلهه     
أتذكر اإليمان العديم   «: مطبوعة في قلبه، وتأثيراته عميقة في داخله، حتى يمكن أن يقال له ما قاله الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس                 

إنه لم يسلك في طـرق  ). 5: 1تي 2(» وئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضاًالرياء الذي فيك، الذي سكن أوالً في جدتك ل        
وجـد  «: وكم نحتاج اليوم أن تُطبع طريق بيت الرب في قلوبنا، وليس فقط أمام عيوننا، فنقول              . الرب فقط، بل جعلها أيضاً في قلبه      

نجعل كلمته سراجنا ونور سبيلنا، فننال عزماً وقوة  منه، ونتقـدم            وإن كان اهللا مصدر قوتنا وعزنا فل      ). 16: 15إر  (» كالمك فأكلته 
يريد الـرب أن    ). 8: 1أع  (» ستنالون قوةً متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً         «: من قوة إلى قوة كما وعدنا المسيح      

تبتُ إليكم أيها األحداث ألنكم أقوياء، وكلمة اهللا        ك«: يعطينا قوة روحية، فيغذينا بكلمته، ويمألنا بالروح القدس، حتى يجوز فينا القول           
وبكلمة اهللا وعمل روحه يزيد إيماننا، ويصير كل شيء مستطاعاً لنا، ألن كل شـيء               ). 14: 2يو  1(» ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير    

  ).13: 4في (» أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني«: ونقول مع الرسول بولس) 23: 9مر (مستطاع للمؤمن 
وادي البكـاء واٍد  ). 6آية  (» أيضاً ببركات يغطون مورة   . عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً      «: Q,آ? ا!j,ح �Q!,ب   - 2

وعندما كانت تُجرح كان يخرج منها سـائل، مثـل   . قاحل جاف، تكثر فيه أشجار البلسم التي ال تحتاج في نموها إلى رطوبة كثيرة            
وكان الحجاج يجوزون في وادي البكا في طريـق صـعودهم إلـى             ). 23: 5صم  2(» أشجار البكاء «ك سموها   أشجار المطاط، لذل  

إنهـم ال  .  ألن فرح الرب يمأل قلب أحبائه حتى في أصعب ظـروفهم     »بركة«أورشليم، ولكن إيمانهم كان يحوله إلى ينبوع، بمعنى         
وعندما يعبر محبو الرب فـي وادي الـدموع يجعلونـه           . ن مباهج روحية  يستمدون فرحهم مما يحيط بهم، بل مما يمنحه اهللا لهم م          

يقودك الرب على الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشِّط عظامك، فتصير كجنَّة ريا وكنبع مياٍه ال تنقطـع                «. مصدر بركة حقيقية  
  ).11: 58إش (» مياهه

 التي  4وهناك فرق بين هذا وآية      . فيه» مقيمين«ولم يقل   . ءفي وادي البكا  » عابرين« هي كلمة    6ونالحظ أن أول كلمة في آية       
فـي  » إذا سرتُ «:  يقول 23وفي مزمور   . فنحن نعبر في وادي البكاء ولكننا نسكن في بيت اهللا         . في بيتك » للساكنين«طوبى  : تقول

لم مؤقتة وغير دائمة والبـد أن       ففترة الضيق واأل  . »إذا أقمت «في وادي ظل الموت، وال      » إذا توقَّفت «وادي ظل الموت، وال يقول      
  .تعبر، ألن اهللا وعد المؤمنين أن يأتي إليهم لينقذهم

وتل مورة هو المكان الذي هاجم فيه المديانيون شعب الرب، فنصرهم           . »المرار«ومورة تعني   . »أيضاً ببركات يغطون مورة   «
ل الشعب الذي معه، ونزلوا على عين حـرود، وكـان           وك) أي جدعون (فبكَّر يربعل   «: بنصره بواسطة القاضي جدعون، كما قيل     

  ). 1: 7قض (» جيش المديانيين شماليهم عند تل مورة
إذاً عندما نأتي إلى وادي الدموع نجعله ينبوع بركة وفرح، وعندما يهاجمنا العدو في تل المرار نغطيه بالبركات، ألن اهللا يحول           

وغلبته تصـبح غلبتنـا     ). 33: 16يو  (» يكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم        في العالم س  «: آالمنا إلى بركات، ويقول لنا    
  .عندما نتَّحد به اتحاد الغصن بالكرمة

ينال الحجاج الذين سيتعبدون فـي  ). 7آية (» يرون قدام اهللا في صهيون. يذهبون من قوة إلى قوة  «:  Q,آ? ا!�)� M6 ا!,ب    - 3
 أورشليم، وتتزايد قوتهم وفرحهم كلما اقتربوا من الهيكل، ألنهم يتشجعون ويذهبون من قوة إلـى       هيكل الرب قوة وهم يصعدون إلى     

يركضـون وال  . أما منتظرو الرب فيجددون قوةً، يرفعون أجنحةً كالنسـور        «). 18: 3بط  2(قوة، وينمون في النعمة ومعرفة ربهم       
يو ( جميعاً يأخذون، ونعمة فوق نعمة، فيتقدمون من مجد إلى مجد            إنهم من ملء الرب   ). 31: 40إش  (» يمشون وال يعيون  . يتعبون

ويشتاق مؤمنو العهد الجديد إلى العبادة في صهيون الروحية، وسط جماعة المؤمنين من كل ِعرق في كـل                 ). 18: 3كو  2 و 16: 1
شاطئ البحر، ومن أعضائها ليديا     وقد أسس الرب على يد الرسول بولس في مدينة فيلبي كنيستين بدون مباٍن، إحداهما على                . مكان

بائعة األرجوان، واألخرى في مكان أغرب هو سجن  المدينة وقد ارتفعت منه ترانيم بولس وسيال، والمسجونون يسمعونهما، فآمن                   
 فـي   وذهب المؤمنون في فيلبي من قوة إلى قوة، ورآهم الناس قدام اهللا           . لقد أجرى الرب معجزة عظيمة    . السجان، ثم آمن أهل بيته    

  .كنيسته
  

 �ً*��$ -J1#&رب ا� Eة إ��A   
  ) 12-���8ت (
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هو الذي قال عنه داود » رب الجنود«). 8آية (» يا رب، إله الجنود اسمع صالتي، واصغَ يا إله يعقوب   «: �$�" إ!�" ا!���4د      -1
وجنوده هم كل الخالئـق   ). 45 :17صم  1(» أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود           «: لجليات الجبار 

). 13: 2لو  (وهم المالئكة   ). 3: 17 و 19: 4تث  (وهم الشمس والقمر والنجوم     ). 4: 7خر  (وهم شعبه الذين اختارهم     ). 1: 2تك  (
  . إنه صاحب كل سلطان في السماء واألرض

 إله العهد الذي صنع مع خليله إبراهيم »إله يعقوب«فإن المرنم ال يرتعب منه بل يأنس إليه، ألنه  » رب الجنود «ومع كل عظمة    
والذي دخل في عهد مع يعقوب، وتعهد أن يتبارك فيه وفي نسله جميع قبائل األرض، وأن يكـون معـه وأن    ). 18: 15تك  (ميثاقاً  

 مصلّين  واليوم نعلم أنه أدخل المؤمنين في عهد جديد مع المسيح، ففي كل مرة نقف أمامه              ). 15،  14: 28تك  (يحفظه حيثما يذهب    
الذي يفي بكل وعوده لنا، فال تسقط كلمة واحدة من جميع الكالم الصالح الذي تكلم               » إله العهد «و» رب الجنود «نعلم أنه اإلله القوي     

  ).14: 23يش (به 
2 -    ?���(L!إ!" ا "$�شـب  المجن هو الترس الكبير، وهو قطعة خ). 9آية (» يا مجننا، انظر يا اهللا والتفت إلى وجه مسيحك     «:  

» أنا ترس لـك .. ال تخف«: وقال الرب لخليله إبراهيم  . يغطونها بالجلد، يمسكها الجندي بيده اليسرى ليتلقّى عليها السهام فال تصيبه          
. ويطلب المرنم أن يلتفت اهللا بالحماية إلى وجه مسيحه فال تصيبه السهام           . فالرب يحمي المؤمن من سهام العدو القاتلة      ). 1: 15تك  (

ـ وربما يقصد  كرسيك يكون ثابتـاً إلـى      . يأمن بيتك ومملكتك إلى األبد أمامك     «الملك ابن داود الذي تعهد الرب له أن         » مسيحك« ب
: 4ال  (وقد يقصد به رئيس الكهنـة       ). 22: 4خر  (» ابني الِبكر «أو قد يقصد به شعب الرب الذين يدعوهم         ). 16: 7صم  2(» األبد

  ).17: 80راجع تعليقنا على مز ). (3
اخترتُ الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكن في خيام . ألن يوماً واحداً في ديارك خير من ألف   «: �$" إ!�" ا!�j,ح     - 3

يصلي المرنم طالباً بهجة الوجود في ديار الرب وفي حضرته، فاليوم الواحد في دياره هو يوم عيد واحتفـال                   ). 10آية  (» األشرار
وهناك يسمع كلمة اهللا المشجعة، خصوصاً وقت تعبه وضيقه، وبالتأمل في وعـود             .  عليه وعلى آبائه   وابتهاج، حيث يذكر فضل اهللا    

فيرتفع عن كاهله ) 22: 9عب (» وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة «وفي بيت الرب يجد طريق الخالص بالفداء        . الرب تتشجع نفسه  
  .ير من ألفثقل اإلحساس بالذنب، ويعتبر اليوم الذي يلتقي فيه بالرب خ

وفي بيت الرب يفرح بتقديم خدمة إللهه مهما كانت متواضعة، ولو كانت خدمة بواب، فإن الوقوف على العتبة كبواب في بيت                     
وكاتب هذا المزمور هو أحد أوالد قورح  الذين اشـتغلوا           . الرب خير من السكن والضيافة في خيام األشرار، حيث تُمارس الرذائل          

القورحيون على عمل الخدمة حراس أبواب الخيمة، وآباؤهم على محلَّـة الـرب حـراس               «:  كما يقول الوحي   حراساً لبيت الرب،  
  ).19: 9أخ 1(» المدخل
4 -    ,�.d!ا "!k ةfN  :»    ال يمنع خيراً عن السالكين بالكمال  . الرب يعطي رحمة ومجداً   . ألن الرب اهللا شمس ومجن .  يـا رب

شمس البر والشفاء في    «ألنه المعطي، فهو    » شمس«يصف المرنم الرب بأنه     ). 12،  11آيتا  (»  عليك الجنود، طوبى لإلنسان المتَّكل   
ويصير نور إسرائيل نـاراً     «وهي تطهر وتحرق الزغل     ) 1: 27مز  (والشمس تعطي النور، فالرب نوري      ). 2: 4مال  (» أجنحتها

حلو، وخير للعينـين أن تنظـرا       «وهو يبهج النفوس فالنور     ). 9: 36مز  (وبنوره نرى نوراً    ) 17: 10إش  (» وقدوسه لهيباً فيحِرق  
ويصف . وهو يدفئ حياتنا بمحبته، ويعطينا الطاقة والقوة، ويقيمنا من النوم ويبعث فينا الحياة لنتحرك ونعمل              ). 7: 11جا  (» الشمس

ه يمنع عنا ما نستحقه من عقاب، وفي        ففي رحمت » يعطي رحمة ومجداً  «وهو  ). 9انظر آية   . (ألنه يحمي المؤمن  » مجن«الرب بأنه   
برأيك . أمسكت بيدي اليمنى  . ولكني دائماً معك  «: إنه يرحمنا بمحبته، ويمجدنا بقوته، فنقول له      . مجده يعطينا ما ال نستحقه من بركة      

برأيه نعيش حيـاة    صحيح أنه يمجدنا بعد وصولنا للسماء، ولكن عندما نهتدي          ). 24،  23: 73مز  (» تهديني وبعد إلى مجد تأخذني    
الذي لم يشفق على ابنـه،      «. والكمال عطية منه، ومع ذلك يضيف إليه الخير       » ال يمنع خيراً عن السالكين بالكمال     «وهو  . كلها مجد 

  ).32: 8رو (» بل بذله ألجلنا أجمعين، كيف ال يهبنا أيضاً معه كل شيء؟
مؤمن عليه، ويتصرف مطمئناً في نور ما يعرفـه عنـه، فهـو رب    وكرد فعٍل طبيعي للصالة التي يستجيبها إله الخير يعتمد ال       

 !طوبى لمن يتكل عليه).. 11آية (شمس ومجن ) 8آية (إله يعقوب ) 3آية (ملكي وإلهي ) 2آية (اإلله الحي ) 1آية (الجنود 
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انُونالثَّمو الْخَاِمس ورمزاَلْم  

غَنِّيناِم الْمِإلم .حِني قُورِلب .ورمزم  
1     ِضكلَى َأرع با رِضيتَ ير  .  ي يبتَ سعجَأرقُوب2. ع  ِبكشَع تَ ِإثْمغَفَر .  ِتِهمتَ كُلَّ خَِطيتَرس .ِسالَه .

3  ِزكتَ كُلَّ ِرجزجح .   ِبكغَض ومح نتَ ععجنَّا      4. رع كبانِْف غَضخَالَِصنَا، و ا ِإلَهنَا يِجعِر   5. َأرهْل ِإلَى الده
    كبْل تُِطيُل غَضنَا؟ هلَيخَطُ عٍر؟     تَسوٍر فَدو؟         6 ِإلَى دكبشَـع ِبك حفْرِيينَا فَيَأنْتَ فَتُح ود7َأالَ تَع     بـا رَأِرنَـا ي

كِطنَا خَالَصَأعو ،تَكمحر .  
َألن 9، فَالَ يرِجعن ِإلَى الْحماقَـِة،    ِإنِّي َأسمع ما يتَكَلَّم ِبِه اُهللا الرب، َألنَّه يتَكَلَّم ِبالسالَِم ِلشَعِبِه وَألتِْقياِئهِ           8

الْحـقُّ  11. الِْبر والسالَم تَالَثَما  . الرحمةُ والْحقُّ الْتَقَيا  10. خَالَصه قَِريب ِمن خَاِئِفيِه، ِليسكُن الْمجد ِفي َأرِضنَا       
الِْبر قُدامه  13. َأيضاً الرب يعِطي الْخَير، وَأرضنَا تُعِطي غَلَّتَها      12. ِلعِمن اَألرِض ينْبتُ، والِْبر ِمن السماِء يطَّ      

  .يسلُك، ويطَُأ ِفي طَِريِق خَطَواِتِه

  
  ا���3% وا�)M ا��.#�

وكـان أحـد   . أرجع شعبه من سبي بابل، أيام نحميا، وأيام النبي زكريـا يبدأ المرنم المزمور بالشكر هللا ألنه استجاب الصالة و   
فأجـاب  »  يا رب الجنود، إلى متى أنت ال ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبتَ عليها هذه السبعين سـنة؟     «: المالئكة قد تساءل  

غرتُ على أورشليم وعلى صهيون غيرةً      : نودهكذا قال رب الج   «: فقال المالك للنبي زكريا   . الرب المالك بكالم طيب وكالم تعزية     
  ).14-12: 1زك (» عظيمة

لقد صلى بنو إسرائيل في سبيهم تائبين طالبين اإلنقاذ، فسمع الرب لهم ورد سبيهم، فكان رجوعهم برهاناً على أنه غفر إثمهـم                      
يهم كاألول، وأطهرهم من كل إثمهـم الـذي         أرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبن     «: وستر خطاياهم، كما قال على لسان النبي إرميا       

             والتي عصوا بها علي وأغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها إلي ،فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كـل أمـم           . أخطأوا به إلي
»  الذي أصنعه لهااألرض الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم، فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السالم                

لكن عندما رجعوا اكتشفوا أن أسوار أورشليم مهدومة، وأن الهيكل لم يبن، وأن الراجعين عدد قليل، وكلهـم مـن            ). 9-7: 33إر  (
: واولعلهم تساءل . البسطاء الفقراء، فتحول شكرهم إلى شكوى، ألن الحالة األليمة التي رأوها أعلنت لهم أن اهللا ال زال غاضباً عليهم                  

عـزوا عـزوا   «:  عن بركاته للعائدين من السبي؟ إنها تبدأ بـالقول 66-40متى يحقق لنا اهللا ما جاء في نبوات إشعياء أصحاحات          
طيبوا قلب أورشليم، ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ِضعفين عن                     . شعبي يقول إلهكم  

 ).2، 1: 40إش (» كل خطاياها

بأنه ) 13-8آيات  (يطلبون فيه قوة اهللا لهم لينتعشوا ويفرحوا، فيرد عليهم الكاهن           ) 7-1آيات  (يبدأ المزمور بترنيم من الشعب      
قد جاءته إجابةٌ من اهللا يؤكد فيها السالم لشعبه وألتقيائه فال يرجعون إلى الحماقة، وبهذا التقت رحمةُ اهللا مع حقِّـه، وتعـانق البـر           

وواضح أن هذا ال يتحقق إال في الصليب الذي فيه التقت عدالة اهللا برحمته، وتالثم البر الـذي يطالـب                    ). 10آية  (والسالم وتالثما   
بالعدالة مع السالم الذي يمنح الغفران، فعدالة اهللا ال تتصالح مع رحمته إال بالصليب الذي فيه يأخذ العدل حقه وتتبرهن لنا الرحمـة                       

  .نعمة اإللهيةالسماوية وال
  :هذا المزمور نبوة عن المسيا اآلتي، ليحقق الوعود المباركة

: 2لو  (» المجد هللا في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة        «:  في المسيا نجد السالم، كما رتَّـلت المالئكة يوم مولده        
لـو  (» صرتا خالصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوبألن عيني قد أب«: وبه ننال الخالص، كما قال عنه سمعان الشيخ    ).. 14
وفيـه يلتقـي العـدل      ).. 32: 2لـو   (» نور إعالٍن لألمم، ومجداً لشعبك إسرائيل     «: وبه يسكن المجد أرضنا، ألنه    ).. 31،  30: 2

 العالم لنفسه، غير حاسـب      اهللا كان في المسيح مصالحاً    «كما أن   ) 17: 1يو  (» أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا     «: والرحمة
» فإذ قد تبررنا باإليمان، لنا سالم مع اهللا بربنا يسوع المسـيح           «: ، فأمكن للمصالَحين مع اهللا أن يقولوا      )19: 5كو  2(» لهم خطاياهم 

  ).1: 5رو (
   :�� ه�ا ا����
ر ��

  )3-1آيات ( مراحم سابقة -أوالً 
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  )7-4آيات ( طلب مراحم جديدة -ثانياً 
  )9، 8آيتا (وت سماوي  ص-ثالثاً 

  )13-10آيات ( انتظار واثق -رابعاً 
  

   �3ا�N <�:.% -أوً�  
  )3-���1ت (

    :      يذكر المرنم ثالث بركات أعطاها اهللا لشعبه
1 -   M:P!تَ سبي يعقوب. رضيتَ يا رب على أرضك     «: ا!,�2ع <= اعندما غضب اهللا على شـعبه سـمح   ). 1آية (» أرجع

حين يصومون ال أسـمع صـراخهم، وحـين         .. اآلن يذكر إثمهم ويعاقب خطاياهم    . الرب لم يقبلهم  «: وقيل فيهم بأن يؤخذوا سبايا،    
وعندما رضي عليهم بعد مضي سبعين ). 12، 10: 14إر (» يصعدون محرقةً وتقدمةً ال أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوبأ أنا ُأفنيهم     

ولكـن  . سبي أسوأ من سبي بابل، هو سبي الشيطان للخطاة واسـتعباده لهـم  وهناك .. سنة رفع عنهم غضبه وأرجعهم إلى أرضهم   
يغفر اهللا له ويحـرره مـن ذل        ) 13: 18لو  (» اللهم ارحمني أنا الخاطي   «: عندما يرجع الخاطئ هللا تائباً، قارعاً على  صدره قائالً         

 تائباً ينقلك من عبودية الشيطان وسلطان الظلمة إلى         فإن رجعت إلى اهللا   . الخطية وأسر العادات الشريرة، ويمنحه الحياة ذات المعنى       
  ).13: 1كو (الحرية المجيدة 

اإلثم هو العوج والفساد األخالقي، والخطية هـي عـدم     ). 2آية  (» سترتَ كل خطيتهم  . غفرتَ إثم شعبك   «: $�ال ا!�jm,ان   - 2
لقد .  وستر كل خطيتهم فلم تعد ظاهرة وال محسوبة عليهم         وقد غفر اهللا لشعبه عوجه وفساده، ولم يعد يحسبه ضدهم،         . إصابة الهدف 

من هو إله مثلك غافر اإلثم وصافح عن الـذنب          «. منحهم ما لم يكونوا قادرين على عمله ألنفسهم، فغفر ذنوبهم وكفَّر عن خطاياهم            
ني إسرائيل التائبين يفعله معنا نحن اليـوم،        وما فعله مع ب   ). 18: 7مي  (» ال يحفظ إلى األبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة       . لبقية ميراثه 

، )7: 55إش  (» ليترك الشرير طريقه، ورجل اإلثم أفكاره، وليتُب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا ألنـه يكِثـر الغفـران                 «: فيدعونا
إر (» إلي والتي عصوا بها علي    وأغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها       . وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطأوا به إلي       «: ويحقِّق لنا قوله  

يو 1(» إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم             «فلنأِت إليه تائبين معترفين، ألنه      ). 8: 33
1 :9.(  

3 -    1�Bm!ا J�6زك   «: رغضبك. حجزتَ كل ِرج جز هو الغضب الشديد، ورأى). 3آية (» رجعتَ عن حموالمـرنم فـي   الر 
قد محوتُ كغيم ذنوبك، وكسحابة     «. السبي البابلي رجزاً من اهللا وغضباً متَّقداً، كما رأى في الرجوع من السبي رفعاً للغضب اإللهي               

، )5: 1يـع   (فلنذكر مراحم اهللا ولنتواضع أمامه، فهو المعطي بسخاء وال يعيـر            ). 22: 44إش  (» ارجع إلي ألني فديتك   . خطاياك
، )3: 1بـط   1(، والمباِرك الذي باركنا بكل بركة روحية في السـماويات           )25: 43إش  (ر الماحي الذنوب وال يعود يذكرها       والغاف

باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسـمه     «: ولنقدم له الشكر القلبي، ولنضع ثقتنا فيه، ولنرفع دوماً صلواتنا إليه قائلين           
الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي مـن الحفـرة              . رب وال تنسي كل حسناته    باركي يا نفسي ال   . القدوس

  ).5-1: 103مز (» حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك
   

6ة-$��#ً� O N42 �3ا�P   
  )7-���4ت (

كره على فضل اهللا وإحسانه، ألنه أرجع كثيرين من السبي، ولو أن البعض كان ال يزال               في اآليات الثالث األولى رفع المرنم ش      
. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحـالمين        «: فطلب من اهللا أن يكمل األمور الناقصة، كما قال المرنم         . باقياً فيه باختياره  

). 4آية  (» اردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب       «: ثم قال ). 2،  1: 126مز  (» ..حينئذ امتألت أفواهنا ضحكاً وألسنتنا ترنُّماً     
إنهم كالخاطئ المستعبد   . فعندما رد الرب سبيهم صاروا كأنهم يحلمون، ولكنهم ذكروا بقية إخوتهم في السبي، فرفعوا الطلبة ألجلهم               

الفخُّ انكسر ونحـن    «: ة وينصره عليها بالتقديس، يهتف مهلالً     وعندما يخلِّصه الرب منها بالتوب    . للخطية، وال يرى طريقاً للنجاة منها     
ولكنه بعد ذلك يكتشف في نفسه عيوباً ونقائص، فيطلب من اهللا أن يكمل خالصـه بمزيـد مـن التقـديس                     ). 7: 124مز  (» انفلتنا

  .فلنطلب من الرب المزيد من البركة، فيعطينا بحسب ِغناه وسخائه. والخضوع للروح القدس
�دًا و$�/��ً    > ز  - 1/ ،�ً-��$ O�/�2كان عدد الراجعين من السبي قلـيالً، وبقـي   ).  أ4آية (» أََرِجعنا يا إله خالصنا«: ال ر

وبعض الذين رجعوا واجهوا متاعـب  . كثيرون في بالد السبي طمعاً في الربح المادي، وهروباً من مشقَّة السفر إلى مسقط رؤوسهم         
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أرض السبي، فكان رجوعهم بالجسد فقط وليس بالقلب، فرفع المرنم صالته ألجلهـم ليكـون               ومشاكل، فحنَّت نفوسهم للرجوع إلى      
  .رجوعهم للرب المخلِّص رجوعاً بالجسد والقلب والنفس معاً

ونحتاج اليوم أن نرفع نفس هذه الصالة بمعنى روحي، فهناك كثيرون بعيدون عن الرب، يعيشون أسـرى إبلـيس، يجـب أن                     
وهناك كثيرون يتوبون ويرجعون إلى الرب، ولكنهم يحتاجون إلى قوة روحيـة وعـزم              .  الرب إليه بالتوبة   نصلي ألجلهم ليرجعهم  

  .»َأرِجعنا يا إله خالصنا«: ألجل هؤالء نصلي مع المرنم. صادق للحياة معه، والتعمق أكثر في محبته، واالجتهاد أكثر في طاعته
2 -        O�.�'/ �ً:�Y�p آيتـا  (» هل إلى الدهر تسخط علينا؟ هل تطيل غضبك إلى دور فدور؟          . ناوانِْف غضبك ع   «:> زال ا�

لسكب سـكائب  «: أغضب الشعب إلههم وأغاظوه بخطاياهم، فغضب عليهم واغتاظ منهم، كما قال عن عبدة األوثان منهم        ). 5ب،  4
نسكبان على هذا الموضـع، علـى       ها غضبي وغيظي ي   .. أفإياي يغيظون، يقول الرب؟ أليس أنفسهم؟       . آللهة أخرى لكي يغيظوني   

والمرنم يطلـب مـن اهللا أن   ). 20-18: 7إر (» الناس، وعلى البهائم، وعلى شجر الحقل، وعلى ثمر األرض، فيتَّقدان وال ينطفئان     
  ).1: 6مز (» يا رب، ال توبخني بغضبك، وال تؤدبني بغيظك«: يوقف غضبه عليهم وأن يضع له حداً، وكأنه يقول

طلب المرنم من اهللا انتعاشـاً روحيـاً   ). 6آية (» أال تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ «:زا!�ا <L*�2.= إ!�_ ا$* ��ش    >   - 3    
» يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتُطرح في أعماق البحر جميـع خطايـاهم  «. ونهضة حقيقية، تُنِهض األفراد، وتُحيي جماعة العابدين      

في اليوم الثالث   . يحيينا بعد يومين  . م نرجع إلى الرب، ألنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجِبرنا         هل«: قال النبي هوشع  ). 19: 7مي  (
وهم يحتاجون إلى   ). 2: 3حب  (» يا رب، عملك في وسط السنين أحِيهِ      «: وصلى النبي حبقوق  ). 2،  1: 6هو  (» يقيمنا فنحيا أمامه  

تنبأ على هـذه    : فقال لي . يا سيد الرب أنت تعلم    : ن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلتُ     يا اب : فقال لي «اختباٍر شبيه باختبار النبي حزقيال      
حـز  (» هأنذا ُأدِخُل فيكم روحاً فتحيون    : هكذا قال السيد الرب لهذه العظام     . أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب     : العظام وقُل لها  

37 :3-5.(  
لقـد رأوا غضـبه، واآلن   ). 7آية  (» نا يا رب رحمتك وَأعِطنا خالصك     أِر «: > زا!�ا <L*�2.= إ!_ ا!,@)�? وا!f�dص        - 4

والخالص األول واألهم هو    ). 1: 51مز  (» حسب كثرة رأفتك امح معاصي    . ارحمني يا اهللا حسب رحمتك    «. يطلبون رؤية رحمته  
وال يمكـن أن  . رها لنا وتكفِّر عنها من أجرة الخطية ومن سلطانها الشرير، وخالصنا منها هو من عمل رحمة اهللا وحدها، ألنها تغف               

 ).2: 3حب (» في الغضب اذكر الرحمة«: يحصل المرنم على استجابة صالته والنجاة من ضيقاته إال برحمة من عند اهللا، فيصلي
   


ت <��وي- $��*ً� A   
) �*��8 ، 9(  

ن اآليتـين، فهتـف     بعد أن طلب المرنم لنفسه ولشعبه الخالص انتظر اإلجابة من الرب، فجاءته في هاتي             
على مرصدي أقف وعلى الحصـن      «: هاتان اآليتان إذاً استجابة اهللا لدعاء شعبه، كما قال النبي حبقوق          . بفرح

اكتُب الرؤيا وانقُــشها    : فأجابني الرب وقال  . أنتصب وأراقب ألرى ماذا يقول لي، وماذا ُأجيب عن شكواي         
إن توانت فانتِظرها   . ى الميعاد، وفي النهاية تتكلم وال تكذب      على األلواح لكي يركض قارئها، ألن الرؤيا بعد إل        

مرةً واحدة تكلم الـرب، وهـاتين االثنتـين    «: وكما قال المرنم) 3-1: 2حب  (» ألنها ستأتي إتياناً وال تتأخر    
وفي هاتين  ). 12،  11: 62مز  (» ولك يا رب الرحمة، ألنك أنت تجازي اإلنسان كعمله        . سمعتُ، أن العزة هللا   

 :يتين يقول الرب لشعبه أمريناآل

إني أسمع ما يتكلم به اهللا الرب، ألنه يتكلم بالسالم لشعبه وألتقيائه فال يرجعن         «: ا!,ب �f�P!�Q ": �r O'Vم      - 1
ولكن عندما يتوب الشرير يمنحه اهللا      ). 22: 48إش  (» ال سالم، قال الرب، لألشرار    «). 8آية  (» إلى الحماقة 

. »إني أسـمع  «: وتجيء إجابة اهللا على لسان متكلم يقول بصيغة المفرد        .  ومع جيرانه  السالم معه، ومع نفسه،   
ولعل كاهناً رنَّم بصوت منفرد معلناً إجابة السؤال، فقال إن رب السماء واألرض يتكلم برسالة سـالم لشـعبه          

 أنا مفتكر بها عنكم يقول      ألني عرفتُ األفكار التي   «: وألتقيائه الذين يحبونه ويوقّرونه ويخشونه، وقد قال لهم       
الرب، أفكار سالم ال شر، ألعطيكم آخرةً ورجاء، فتدعونني وتذهبون، وتصلّون إلي فأسمع لكم، وتطلبـونني                

يتكلم بالسالم لألمم، وسلطانه من البحر إلـى        «: وقال). 13-11: 29إر  (» فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم    
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وال بد أن يعود هذا السـالم بـالخير للشـعب، فـال             ). 10: 9زك  (» البحر، ومن النهر إلى أقاصي األرض     
آية (» أال تعود أنت فتحيينا؟   «: وعندما نتساءل . يرجعون مرةً أخرى إلى حماقة الخطية، واالعتماد على الذات        

ال . ليس كما يعطي العالم أعطـيكم أنـا       . سالمي أعطيكم . سالماً أترك لكم  «: يطمئننا ويِعدنا بالسالم قائالً   ) 6
فعندما نشكو من ضعف المؤمنين ومن انتشار الشر، يقول الرب          ). 27: 14يو  (» تضطرب قلوبكم وال ترهب   

فيعمر األمل قلوبنا وال نيأس، ألن الرب عامـٌل         ) 20: 5رو  (» حيث كثُرت الخطية ازدادت النعمة جداً     «: لنا
  .)1: 5رو (»  بربنا يسوع المسيحفإذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع اهللا «:في وسط شعبه، ونقول

2 -     h��R4(و� ": r sR'd� ألن خالصه قريب من خائفيه ليسكن المجد في أرضنا  «: ا!,ب «) عندما يتكلم الرب علـى  ). 9آية
» َأِرنا يا رب رحمتك وَأعِطنـا خالصـك       «شعبه بالسالم يقترب إليهم ويخلِّصهم وينقذهم من الذل والخطر، وبهذا يستجيب صالتهم             

عندما أخذ األعداء تابوت عهد الرب مات رئيس الكهنة عالي          . فيسكن المجد أرضهم بعد أن أضاعه منهم ذلُّ السبي البابلي         ) 7آية  (
. أي زال المجـد » إيخابود«وفي لحظات احتضارها سمت ولدها . حزناً، ومن شدة الصدمة ماتت أيضاً زوجة ابنه فينحاس وهي تلد    

غطَّت السحابة خيمة االجتماع، ومـأل بهـاء الـرب          «:  للمؤمنين الذين يخافونه، فيتحقَّق معهم القول      لكن خالص الرب يعيد المجد    
وهذا ما  ). 35،  34: 40خر  (» المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة االجتماع ألن السحابة حلَّت عليها وبهاء الرب مأل المسكن               

أخ 2(وهو نفس ما حدث عندما دشِّن هيكل سليمان، فمأل مجد اهللا المكان . عبهأي حلول اهللا بمجده في هيكله وسط ش       » الشكينا«دعي  
. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون ألني هأنذا آتي وأسكن في وسـطك يقـول الـرب               «: وعندما يتحقَّق هذا الوعد نتغنّى    ). 1-3: 7

: 2زك (»  أن رب الجنود قد أرسـلني إليـك  فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعباً، فأسكن في وسطك، فتعلمين          
10 ،11.(  

والكلمة صار جسـداً    .. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا          «أما المجد الكامل للرب فنجده في المسيح        
ألن .  أخذنا، ونعمـةً فـوق نعمـة         ومن ملئه نحن جميعاً   .. وحلَّ بيننا، ورأينا مجده، مجداً كما لوحيد من اآلب، مملوءاً نعمة وحقاً           

صـورة اهللا غيـر     «فالمسـيح هـو     ). 17،  16،  14،  1: 1يو  (» الناموس بموسى ُأعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا        
، 15: 1كـو   (»  الذي هو بهاء مجده، ورسم جوهره، وحامٌل كل األشياء بكلمة قدرته          .. ألنه فيه سر أن يِحلَّ كلُّ الملء      .. المنظور

  ).3: 1 وعب 19
  

   ا���Rر وا$M- را:,ً� 
  )13-���10ت (

وكنتيجة لهذا السـالم  . تذكر شعب الرب مراحمه الماضية، وطلبوا منه مراحم جديدة، فأرسل إليهم صوته المشجع برسالة سالم          
  :انتظر الشعب ثالثة أمور

الرب إله رحيم، وفي رحمته العظيمة دخل في        ). 10ة  آي(» البر والسالم تالثما  . الرحمة والحق التقيا   «: ا!)-��!J�> ?L ا�     - 1
إله . أنا الرب وال إله غيري    «: وفي الوقت نفسه هو إله بار وعادل، قال عن نفسه         . عهٍد مع محبيه، وقد صدقت وعود رحمته دائماً       

ـ            . ليس سواي . بار ومخلِّص  فكيـف  ). 22،  21: 45إش  (» رالتفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي األرض، ألني أنا اهللا وليس آخ
مغفورة لك  «: يخلِّص الخاطئ العاصي وهو اإلله البار؟ كيف يكون رحيماً وعادالً معاً؟ وكيف يمارس رحمته مع الخاطئ فيقول له                 

إن رحمه وسامحه يكـون هـذا      .. ؟)23: 6رو  (» ألن أجرة الخطية هي موت    «وفي الوقت نفسه ينفذ عدالته      ) 5: 2مر  (» خطاياك
فكيف يلتقي الحق بالرحمة، وكيف يعانق البر العادُل السالم الغافر؟ ال بـد أن              . وإن عاقبه ال يكون رحيماً معه     . ب عدالته على حسا 

المرنم كتب هذه اآلية بوحي الروح القدس، وقد أدرك بعض معناها في الذبائح الكفارية التي أمرت بها شريعة موسى، وكلها كانـت     
يوم إدراكاً كامالً بعد أن جاءنا المسيح الذبح العظيم بالفداء والكفارة، ففي صليب المسيح استوفى العـدل                 ترمز إلى ما ندركه نحن ال     

هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي ال «: وقد لخَّص المسيح رسالته بقوله. اإللهي حقَّه، وفيه ُأعلنت رحمته بكامل جاللها  
مد الرب لنا يد محبته في الصليب، فانشقَّ حجاب الهيكل من أعلى            ). 16: 3يو  (» له الحياة األبدية  يهلك كل من يؤمن به، بل تكون        

وكانـت البدايـة   ). 51: 27مت (إلى أسفل، لكيال يكون هناك حاجز بين اهللا العادل واإلنسان الخاطئ الالجئ إلى رحمته المخلِّصة              
أي إن اهللا كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسـه،          .. الحنا لنفسه  بيسوع المسيح    الذي ص «والمبادرة من فوق إلى أسفل، من عند اهللا         

في الصليب، حيث دفع المسيح أجرة الخطية وصالحنا مـع          » الرحمة والحق التقيا  «). 19،  18: 5كو  2(» غير حاسٍب لهم خطاياهم   
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 المسيح، فُأطِلق الخاطئ التائب المعترف حراً، ألن اهللا ال          وتالثم البر الذي هو العدل مع السالم، ألن عدالة اهللا أخذت حقها من            . اهللا
  !يتقاضى أجرة الخطية مرتين

  ). 12، 11آيتا  (: Q,آ? ا�  - 2
ملعونةٌ «: لعن اهللا األرض بسبب الخطية، وقال آلدم بعد أن عصاه    ) أ11آية  (» الحق من األرض ينبت   «: J�Nُ ا!:�,    ) أ(

بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود      . يام حياتك، وشوكاً وحسكاً تُنِبت لك، وتأكل عشب الحقل        بالتعب تأكل منها كل أ    . األرض بسببك 
ولكن عندما يسود سـالم     . فخرج الحق من األرض   ) 19-17: 3تك  (» إلى األرض التي ُأِخذتَ منها، ألنك تراب وإلى تراب تعود         

: 2أف  (في أعمالنا الصالحة، التي سبق الرب فأعدها لنا لنسلك فيها           اهللا قلوبنا نبدأ حياة الحق، ونسلك سلوك البر، ألن إيماننا يظهر            
الوعر وكـل   . أشيدي أيتها الجبال ترنُّماً   . اهتفي يا أسافل األرض   . ترنَّمي أيتها السماوات ألن الرب قد فعل      «: فيتم فينا القول  ). 10

  ).23: 44إش (» شجرة فيه، ألن الرب قد فدى يعقوب، وفي إسرائيل تمجد
عندما يسود سالم اهللا قلوب المؤمنين يتطلَّع بر اهللا إلـيهم  ). ب11آية (» ألن البر من السماء يطَّلع   «:Q,آ�? ا!�P)�ء   ) ب(  

فـي ذلـك    «: من السماء كما تشرق الشمس، فينمو البر ويزيد ويزدهر في قلوب الناس، ويسود التوافق بين الناس واهللا، فيقول لهم                  
: ويـأمر الـرب  ) 22، 21: 2هو (» واألرض تستجيب القمح والمسطار والزيت  . وات وهي تستجيب األرض   أستجيب السما .. اليوم

إش (» أنا الرب قـد خلقتُـه  . ولتُـنبتْ ِبراً معاً  . لتنفتح األرض فيثمر الخالص   . اقطُري أيتها السماوات من فوق، ولْينزل الجو ِبراً       «
45 :8.(  

عندما يسود البر والحـق يجـيء       ). 12آية  (» لخير، وأرضنا تعطي غلتها   أيضاً الرب يعطي ا   « ::3آX% اWرض  ) ج(
يفتح لك الرب كنزه الصالح، السماء، ليعطي مطر أرضك في حينه، وليبارك كل عمل يدك، فتُقِرض أمماً كثيرة             «النجاح االقتصادي   

ذوقوا وانظروا مـا    «: ويتحقَّق الوعد ). 13،  12: 28 تث(» وأنت ال تقترض، ويجعلك الرب رأساً ال ذَنَباً، وتكون في االرتفاع فقط           
لقد منحنا اهللا السالم في     ). 9،  8: 34مز  (» اتَّقوا الرب يا قديسيه ألنه ليس عوز لمتَّـقيه       . طوبى للرجل المتوكل عليه   . أطيب الرب 

فإن كان  ). 32: 8رو  (»  معه كل شيء؟   الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله ألجلنا أجمعين، كيف ال يهبنا أيضاً            «المسيح، وصالحنا به    
تأملوا زنـابق   .. انظروا إلى طيور السماء   «! قد وهبنا البركة الروحية التي هي أثمن ِمن البركة الجسدية، أال يعطينا البركة الجسدية             

الـرب   «حقـاً ). 30: 10مت  (» أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة      «كيف يعتني الرب بها     ) 32-26: 6مت  (» الحقل
مسحتَ بالـدهن   . ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي    .. إلى مياه الراحة يوردني   . في مراٍع خضر يربضني   . راعي فال يعوزني شيء   

  ).5-1: 23مز (» رأسي، كأسي ريا
 ويجعـل عدلـه   يقود اهللا أوالده دائماً في طرق البر، ). 13آية  (» البر قدامه يسلك، ويطُأ في طريق خطواته      «: �.��دة ا�    - 3 

حينئذ ينفجر مثـل    «). 14: 8رو  (» ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا فأولئك هم أبناء اهللا         «يسلك أمامهم، فيسلكون في آثار خطواته       
والساقة هم الذين يسيرون فـي  ). 8: 58إش (» الصبح نُورك، وتنبت صحتك سريعاً، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك           

 فالرب يرشد أول السائرين، كما يرشد آخرهم، ويفتح أمامهم جميعاً طرق البر، فيسير البر أمامهم، ويسير المؤمنون إلـى                    المؤخَّرة،
  ).3: 23مز (» يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه«: األمام أيضاً في طرقه، وهم يقولون

 .ا، فيسكن مجده في أرضنافلنرنم هذا المزمور بالشكر، ولندع إله خالصنا أن يتكلم بالسالم علين

  


