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 المزمور السادس والعشرون
 ِلَداُوَد

َصفِّ . َجرِّْبِني َيا َربُّ َواْمتَِحنِّي   ٢. ِاقِْض ِلي َيا َربُّ َألنِّي ِبكََماِلي َسلَكْتُ َوَعلَى الرَّبِّ تََوكَّلْتُ ِبالَ تَقَلْقُلٍ           ١
. لَْم َأْجِلْس َمَع ُأنَاِس السُّوِء َوَمَع الَْماِكِريَن الَ َأْدخُلُ        ٤. َكَوقَْد َسلَكْتُ ِبَحقِّ  . َألنَّ َرْحَمتََك َأَماَم َعْيِني   ٣. كُلَْيتَيَّ َوقَلِْبي 

ِلُأَسـمَِّع  ٧َأغِْسُل َيَديَّ ِفي النَّقَاَوِة فََأطُوفُ ِبَمـذَْبِحَك َيـا َربُّ       ٦. َأْبغَْضتُ َجَماَعةَ اَألثََمِة َوَمَع اَألشَْراِر الَ َأْجِلسُ      ٥
 . َيا َربُّ َأْحَبْبتُ َمَحلَّ َبْيِتَك َوَمْوِضَع َمْسكَِن َمْجِدَك٨. َجِميِع َعَجاِئِبَكِبَصْوِت الَْحْمِد َوُأَحدِّثَ ِب

الَِّذيَن ِفي َأْيِديِهْم َرِذيلَـةٌ َوَيِميـنُُهْم َمآلنَـةٌ         ١٠. الَ تَْجَمْع َمَع الْخُطَاِة نَفِْسي َوالَ َمَع ِرَجاِل الدَِّماِء َحَياِتي         ٩
 . ِفي الَْجَماَعاِت ُأَباِرُك الرَّبَّ. ِرْجِلي َواِقفَةٌ َعلَى َسْهٍل١٢. افِْدِني َواْرَحْمِني. ِبكََماِلي َأْسلُُكَأمَّا َأنَا ف١١َ. َرشَْوةً

 
 شكوى لمحكمة السماء

وهو يقارن بـين سـلوكه      . في هذا المزمور يدافع داود عن نفسه أمام محكمة اهللا، بعد أن ظلمه األشرار وهو بريء               
وال ندري المناسبة التي كتب فيها داود هذا المزمور، فربمـا كانـت يوم غنّــت بنـــات               . باطلالصالح وسلوكهم ال  

ولم يكن في هـذا الغنـاء       ). ٨،  ٧: ١٨صم  ١(إسرائيــل أن شاول قتـل ألوفه، أمــا داود فقـد قتل عشرات ألوفه            
 .ية، وقّرر أن يقتل داودلكن شاول أخذ األمور بصورة شخص. خطأ موضوعي، ألن داود هو الذي قتل جليات

ولقد واجه المسيح ابـن داود      . ولم تفشِّل هذه االتهامات الباطلة داود، ألنه وجد سالمه في اللجوء إلى محكمة السماء             
: وعلّمنا أن كل الذين يعيشون معه يالقون المتاعب نفسها، وقال. نفس ما واجهه داود، فقد ظُلم وُأسيء إليه بغير وجه حق       

لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن ألنكم لستم مـن             . لم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم      إن كان العا  «
فإذا لجأنا إلى   ). ١٢-١٠: ٥راجع أيضاً مت    . ١٩،  ١٨: ١٥يو   (»العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم        

 ).٣٧: ٨رو  (»يعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنافي هذه جم«: القضاء السماوي سنقول مع الرسول بولس

 :في هذا المزمور نجد
 )٣-١آيات ( الشاكي البريء -أوالً 
 )٨-٤آيات ( الشاكي التقي -ثانياً 
 )١١-٩آيات ( الشاكي يطلب -ثالثاً 

 )١٢آية ( الشاكي يثق في البراءة -رابعاً 

 

  الشاآي البريء-أوًال 
 )٣-١آيات (



 ٢

ة     الشاآي البريء ي   - ١ ة اإللهي اقِض لي يا رب، ألني بكمالي سلكت، وعلى الـرب توكلـت بـال             « :طلب العدال
يثق المرنم أنه بريء، فيطلب من الرب أن ُيظهر هذه البراءة أمام الجميع، وهو ما سبق أن طلبه في مز                    ). ١آية   (»تقلقل
. حدَّداً في أهدافه، وموحَّد القلب في تعبُّـده        فقد سلك بجّدية وثقة، ألنه كان ُمخْلصاً في مقاصده، وم          »بكمالي سلكت « ٨: ٧

ولم . عرف من أين جاء وإلى أين يمضي، فتقدَّم نحو هدفه بدون توقُّف، بغير قلٍق وال خوف، وتوكل على الرب بال تقلقل                    
ـ   . يكن إحساسه بالكمال كبرياًء روحية، لكنه كان حقيقة دافع بها عن نفسه في موقف معّين وفي حالة خاصة                  م وكـان حك

إن سلكتَ أمامي كمـا سـلك       «: حتى قال اهللا لسليمان   ) ٢٢: ١٣أع  (داود على نفسه صادقاً، وكان قلبه حسب قلب الرب          
داود أبوك بسالمة قلب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتُك، وحفظت فرائضي وأحكامي، فإني أقيم كرسـي ُملكـك                   

 ).٥، ٤ :٩مل ١ (»على إسرائيل إلى األبد كما كلَّمتُ داود أباك
وتُعلّمنا اآلية األولى أننا يجب أن ندرك الهدف الذي من أجله أدركنا المسيح، فنتَّجه نحوه بجّدية وثقة وبدون توقُّـف،                  

، نطرح عنا الخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر         )١٣،  ١٢: ٣في  (ناسين ما هو وراء ممتدين إلى ما هو قدام          
، ونحن نقول مع بولس الذي هاجمه الكورنثيون ظلماً بأنه ليس رسوالً )١: ١٢عب  (قلقل  في الجهاد الموضوع أمامنا بال ت     

بمعنى أن  (مكتئبين في كل شيء، لكن غير متضايقين        . لنا هذا الكنز في أواٍن خزفية، ليكون فضل القوة هللا ال منّا           «: فقال
بمعنى أنه لم يكن يعرف كيـف       (، لكن غير يائسين     متحيِّرين). االضطهادات زحمته، لكنها لم تمنعه عن القيام بخدمته هللا        

مضطَهدين، لكن غيـر    ). ينجو من المضايقات، ولكنه لم يقطع األمل في أن اهللا سيرشده وينجيه ويفتح له أبواب الكرازة               
بمعنى أنه قد ُيطـرح     (مطروحين، لكن غير هالكين     ). بمعنى أنه مضطَهٌد من الناس، لكن غير متروك من اهللا         (متروكين  

بمعنى (حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا       ). للسياط، ولكنه يقوم ليكرز   
 ). ١٠-٧: ٤كو ٢ (»)أنه يتألم كما تألم المسيح، ولكن المسيح يحيا فيه

: ٦٦مـز    (» لي الـرب   إن راعيتُ إثماً في قلبي ال يستمع      «: ما أجمل أن ينال اإلنسان المدح من ضميره وهو يقول         
١٨ .( 

). ٢آيـة    (»َصفِّ كليتيَّ وقلبي  . جــرِّبنـي يا رب وامتِحنّــي   « : الشاآي البريء يطلب الفحص اإللهي       - ٢
: ١٧مـز   (»ال يتعدَّى فمي . ال تجد فيَّ ذموماً   . محَّصتني. تعّهدته ليالً . جّربتَ قلبي «: كان الرب يعرف داود الذي قال له      

فحص الرائحـة،   : وكانت هناك ثالثة أنواع من الفحص     ! راءته يطلب من الرب أن يفحصه من جديد       ولكنه في ثقة بب   ). ٣
: ٢٢تـك   (ويطلب داود إجراء هذه الفحوصات الثالثة عليه، كما فعل اهللا مع إبـراهيم              . وفحص الملمس، والفحص بالنار   

ى كل مؤمن أن يطالب الـرب أن        وعل). ١٠: ١٧إر  (ليعطي كل واحد حسب طرقه      ) ١٦،  ٢: ٨تث  (ومع إسرائيل   ). ١
 ): ١٨-١٤: ٦كو ٢(ُيجيزه في هذه الفحوص الثالثة ليعتزل الشر ويعيش مكرساً للرب 

جّربني كما ُيذاق الطعام لتـرى  . اختبرني بتدقيق واعلْم ما بداخلي، فإن فيَّ رائحة المسيح الذكية      :»جّربني«) أ(
 .أني مقبول

 .ظهر صحة إيماني وقصديضعني في ميزان عدلك، لت :»امتحني«) ب(

ي   «) ج( َأِنر  مخادع قلبي    . َأخِرج خفيات نفسي إلى النور    . مراكز المشاعر والعواطف   :»َصفِّ آليتيَّ وقلب
 .الداخلية لترى إن كان فيَّ طريق باطل، فتُخرج مني الزوان، وتجعلني حنطةً مقدسة تحتفظ بها في مخزنك



 ٣

ة   - ٣ ة اإللهي طلـب داود  ). ٣آية (» ألن رحمتك أمام عيني، وقد سلكتُ بحقك« : الشاآي البريء يحتمي بالرحم
من اهللا أن يفحصه ألنه كان واثقاً من رحمة اهللا التي اختبرها في ماضيه، ويراها في حاضره، ويثق أنـه سـيراها فـي                        

ضـحة فـي    وعرف عن رحمته الوا   . رآها ظاهرة في خلقه وفي عنايته بالُعشب والطيور والحيوانات واإلنسان         . مستقبله
ولعله بروح النبوَّة كان    . الفداء في تقديم الكبش بدل إسحاق، ثم في شريعة موسى التي وضعت فريضة الكفارة بالحيوانات              

: صـحيح أنـه يقـول   ). ٢٩: ١يو  (يرى مجيء ابن داود الذي سيصنع فداًء أبدياً، ألنه حمل اهللا الذي يرفع خطية العالم                
 .دستور حياته، وكانت كلمة اهللا تحكّمه، ولكنه كان محتاجاً إلى رحمة اهللا دائماً ألن إرادة الرب كانت »سلكتُ بحقك«

  الشاآي التقي -ثانيًا 
 )٨-٤آيات (

 :يعلن الشاكي تقواه سلباً وإيجاباً
أبغضـتُ  . لم أجلس مع ُأناس السوء، ومع الماكرين ال أدخل        «:  أشياء اجتنبها، فقد أبغض طرق األشرار      : سلباً  - ١

أنـاس  « اليوم وغـداً مـع       »ال أجلس «و.  في الماضي  »لم أجلس «). ٥،  ٤آيتا   (»ثمة، ومع األشرار ال أجلس    جماعة األ 
وبهذا تحقّقت في حياة داود صفـات اإلنسان المطّوب كما ذكرها بنفسه           .  الفارغين، الكاذبين، المنافقين، الواهمين    »السوء

 ).١٧: ١٥إر (، وتحقــق فيـه ما قاله إرميا بعد ذلك ١في مزمور 
). ٣: ٢٨مـز    (»المخاطبين أصحابهم بالسالم والشر في قلـوبهم      « المنافقين   »الماكرين«ويقول إنه لم يدخل بيوت      

ال بد أن يعيش المؤمنون وسط العالم بدون أن يكونوا منـه، فـنحن ال               ). ١آية   (»بكمالي سلكت «: وهكذا صدق في قوله   
لست أسأل أن تأخذهم من العـالم بـل أن          «: قال المسيح ). ١٠: ٥كو  ١ (نقدر أن نعتزل العالم، وإال لزمنا أن نخرج منه        

 ). ١٥: ١٧يو (» تحفظهم من الشرير
اً  - ٢ ـَمِّع            «: أشيـاء فعلـها تبرهـن تقواه    : إيجاب َأغسـل يديَّ في النقـاوة، فأطوف بمذبحــك يـا رب، ُألسـ

 ).٨-٦آيات  (»ضع مسكن مجدكيا رب أحببتُ محلَّ بيتك ومو. بصوت الحمد وُأَحدِّث بجميع عجائبك
، وكما كان شيوخ إسـرائيل  )٢١-١٧: ٣٠خر (كما كان الكاهن يغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة          :»أغسل«) أ(

وكما برر بيالطس نفسه من دم المسيح فغسل    ) ٦: ٢١تث  (يتبرأون من دم القتيل الذي ال يعرفون قاتله بأن يغسلوا أيديهم            
 )٧، ٢: ٥١مز  (»اغسلني فأبيضَّ أكثر من الثلج.. اغِسلني كثيراً من إثمي«: صليلذلك ن). ٢٤: ٢٧مت (يديه 

إنه موجود فـي محضـر   . فيأخذ مكانه وسط العابدين في الطواف حول مذبح اهللا    :»أطوف بمذبحك «) ب(
 .الرب باستمرار، ويتعّبد بال انقطاع

 .يرتل للرب ترنيمة قديمة وجديدة :»ُأسّمع بصوت الحمد«) ج(

 فيشهد للناس عن صالح اهللا معه، وعن المعجزات العديدة التـي أجراهـا              :»أحّدث بجميع عجائبك  « )د(
 .لنجاته



 ٤

، وحيث يوجد تابوت العهد الـذي       )٩،  ٨: ٢٥خر  ( حيث يسكن اهللا وسط شعبه       :»أحببُت محل بيتك  «) هـ(
لمتوتِّرة الحزينة، وتستريح النفس في شركة      يرمز لمجد الرب، يتحّرك القلب نحو القداسة، وُيبَعث األمل في النفس القلقة ا            

 .المؤمنين

 

  الشاآي يطلب-ثالثًا 
 )١١-٩آيات (

وهو طلٌب يتفق مع ماضي حياتـه،       . يطلب المرنم من الرب أن يحفظ نفسه بعيداً عن سلوك األشرار وعن مصيرهم            
 :ومع حاضره، ومع انتظاره من اهللا

نفسي وال مع رجال الدماء حياتي، الذين فـي أيـديهم رذيلـة،             ال تجمع مع الخطاة     « : طلب يتفق مع ماضيه      - ١
 »المعاشرات الردية تفسد األخالق الجيدة    «في ماضي حياته ابتعد عن األشرار ألن        ). ١٠،  ٩آيتا   (»ويمينهم مآلنة رشوة  

ن في أيـديهم    فلم يتعامل مع الخطاة رجال الدماء الذين يمارسون العنف ويخططون للقتل وينفذونه، الذي            ) ٣٣: ١٥كو  ١(
النــار  «رذيلة، فيدبرون التدابير الرديئة، ويسفكون دم البريء، والمرتَشين الذين يعّوجون القضــاء متناسيــن أن              

أية خلطة للبر واإلثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسـيح مـع               «حقاً  ). ٣٤: ١٥أي   (»تأكل خيام الرشوة  
 ).١٥، ١٤: ٦كو ٢ (»المؤمنبليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير 

فيتقدم لألمام مع الرب، متابعاً مسيرته معه، والتي ). أ١١آية  (»أما أنا فبكمالي أسلك« : طلب يتفق مع حاضره- ٢
 ).١آية  (»بكمالي سلكت«: بدأها معه، وقال عنها

اره       - ٣ كنه يطلب الفداء والرحمة    إنه ال يّدعي الكمال أبداً، ل     ). ب١١آية   (»افدني وارحمني « : طلب يتفق مع انتظ
إذ قد تبررنا باإليمان لنا سـالم مـع اهللا          «: ولو تحقق لنا طلب داود، نقدر أن نقول       . حتى يبقى بعيداً عن طريق األشرار     

بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول باإليمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمـون، ونفتخـر علـى       
 ).٢، ١: ٥رو  (»رجاء مجد اهللا

 
  الشاآي يثق في البراءة-رابعًا 

 )١٢آية (
 ).١٢آية  (» في الجماعات أبارك الرب. رجلي واقفةٌ على سهل«

لم يُعد المرنم واقفاً علـى أرض       . يثق صاحب اإليمان الصادق أن اهللا استجاب الصالة قبل أن تتم االستجابة، فيطمئن            
 »!من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصـير سـهالً          «: قه، فيقول بثقة  حجرية صخرية شائكة، ألن الرب سهَّل طري      

في الجماعات أبارك   «: ولذلك يقول . لقد وقف داود في سهٍل خصب، ألن الرب سمع صالته ووهبه األمان           ). ٧: ٤زك  (
 . ويشهد له أمام الجميع أنه كان معه ورحمه وخلًّصه»الرب



 ٥

 
 
 
 
 
 

 المزمور السابع والعشرون
 اُوَدِلَد

ِعنَْد َما اقْتََرَب ِإلَيَّ اَألشْـَراُر  ٢اَلرَّبُّ نُوِري َوخَالَِصي ِممَّْن َأخَافُ؟ الرَّبُّ ِحْصُن َحَياِتي ِممَّْن َأْرتَِعُب؟         ١
 ِإْن قَاَمتْ َعلَيَّ َحْرٌب فَِفي   .ِإْن نََزَل َعلَيَّ َجْيشٌ الَ َيخَافُ قَلِْبي      ٣. ِلَيْأكُلُوا لَْحِمي ُمَضاِيِقيَّ َوَأْعَداِئي َعثَُروا َوَسقَطُوا     

َأْن َأْسكَُن ِفي َبْيِت الرَّبِّ كُلَّ َأيَّاِم َحَياِتي ِلكَْي َأنْظَُر ِإلَى           : َواِحَدةً َسَألْتُ ِمَن الرَّبِّ َوِإيَّاَها َألْتَِمسُ     ٤. ذَِلَك َأنَا ُمطَْمِئنٌّ  
َعلَـى َصـخَْرٍة    . َيْستُُرِني ِبِستِْر خَْيَمِتهِ  . ُيخَبُِّئِني ِفي َمظَلَِّتِه ِفي َيْوِم الشَّرِّ     َألنَُّه  ٥. َجَماِل الرَّبِّ َوَأتَفَرََّس ِفي َهْيكَِلهِ    

 . ُأغَنِّي َوُأَرنُِّم ِللرَّبِّ. َواآلَن َيْرتَِفُع َرْأِسي َعلَى َأْعَداِئي َحْوِلي فََأذَْبُح ِفي خَْيَمِتِه ذََباِئَح الُْهتَاِف٦. َيْرفَُعِني
َوْجَهَك َيا  . قُلْتَ اطْلُُبوا َوْجِهي  «: لََك قَاَل قَلِْبي  ٨. ِبَصْوِتي َأْدُعو فَاْرَحْمِني َواْستَِجْب ِلي    .  َيا َربُّ  ِاْستَِمْع٧
ي َيا ِإلَـَه    قَْد كُنْتَ َعْوِني فَالَ تَْرفُْضِني َوالَ تَتُْركْنِ      . الَ تُخَيِّْب ِبَسخٍَط َعْبَدكَ   . الَ تَْحُجْب َوْجَهَك َعنِّي   ٩. »َربُّ َأطْلُبُ 
َعلِّْمِني َيا َربُّ طَِريقََك َواْهِدِني ِفي َسـِبيٍل ُمْسـتَِقيٍم          ١١. ِإنَّ َأِبي َوُأمِّي قَْد تََركَاِني َوالرَّبُّ َيُضمُِّني      ١٠. خَالَِصي

لَْوالَ َأنَِّني آَمنْـتُ    ١٣. ُزوٍر َونَاِفثُ ظُلْمٍ  الَ تَُسلِّْمِني ِإلَى َمَراِم ُمَضاِيِقيَّ َألنَُّه قَْد قَاَم َعلَيَّ شُُهوُد           ١٢. ِبَسَبِب َأْعَداِئي 
 . ِلَيتَشَدَّْد َولَْيتَشَجَّْع قَلُْبَك َوانْتَِظِر الرَّبَّ. انْتَِظِر الرَّب١٤َِّبَأْن َأَرى ُجوَد الرَّبِّ ِفي َأْرِض اَألْحَياِء  

 

 الرب نوري وخالصي
ال ندري متـى    . ئنان، ألن الرب نورنا وخالصنا وحصن حياتنا      كم من مرة تلَْونا كلمات هذا المزمور فامتألنا باالطم        

فإن كان لنا   . كتب داود هذا المزمور، ألنه يعّبر عن مواقف صعبة مختلفة مرَّ بها كان يمكن أن يكتبه في أي موقف منها                   
نورنا وخالصنا وحصن   إيمان داود يمكننا أن نرتل هذا المزمور باعتبار أنه واقع اختبارنا، ألن كل حياتنا تشهد أن الرب                  

 .حياتنا
في هذا المزمور موضوعان كبيران هامان، أولهما تسبيحة فرح يعبِّر فيها المؤمن عـن طمأنينتـه وأشـواق قلبـه،      

كثيراً ما نتكلم عن اهللا أكثر      . نشكر ونطلب . وهذا يرينا المكانة السامية للتسبيح والصالة في حياة المؤمن        . وثانيهما صالة 
 .يراً ما نكلم الناس عنـه أكثر منـا نكلمه عنهـم، مع أن األمرين هامان وال زمانوكث. مما نكلّمه



 ٦

وهذا . تشرح اآليات الثالث األولى من المزمور اطمئنان المؤمن وشوق قلبه، وتقدم باقي آياته صالة استنجاد بالرب               
. ا دفعتاه أكثر إلى الصالة طلباً لمراحم الرب       يعني أن نجاة المؤمن وطمأنينته لم تعطياه استرخاًء روحياً وال تواكالً، لكنهم           

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

 :في هذا المزمور نجد
 )٣-١آيات ( اطمئنان المؤمن -أوالً 
 )٦-٤آيات ( التماس المؤمن -ثانياً 
 )١٤-٧آيات ( صالة المؤمن -ثالثاً 

  اطمئنان المؤمن-ًال أو
 )٣-١آيات (

ويقدم المرنم فـي    ). ٣١: ٨رو   (»إن كان اهللا معنا فمن علينا     «إن كان الرب في جانب المؤمن فال خوف عليه، ألنه           
 :اآليات الثالث األولى من مزموره ثالثة أسباب لالطمئنان

ألول من المزمور، وسبع مـرات  يكرر المرنم اسم الرب ست مرات في النصف ا     : يطمئن المرنم بسبب إلهه    - ١
 :في النصف الثاني منه، ويصف الرب بثالث صفات

وره   ) أ( رب ن عندما تغنَّى داود بهذا القول كان يعيش في ظالم كراهية أعدائـه،          ). أ١آية   (»الرب نوري « :ال
من يتبعني فال يمشي فـي      . مأنا هو نور العال   «: قال المسيح ). ٥: ١يو  ١(لكنه كان يعلم أن اهللا نوٌر وليس فيه ظلمة البتة           

.  فكـان نـور    »ليكن نـور  «: كانت أرضنا مظلمة فأصدر اهللا أمره األول      ). ١٢: ٨يو   (»الظلمة بل يكون له نور الحياة     
فيه كانت الحياة، «فهو الذي ) ٢: ٤مال (وحياتنا بدون اهللا مظلمة حتى يشرق علينا المسيح شمس البر والشفاء في أجنحته              

 ).٤: ١يو  (»الناسوالحياة كانت نور 
وهو بهذا يشبه نور القمر الذي يعكس نور الشـمس، فقـد قـال    ) ١٧: ٢١صم ٢(قالوا عن داود إنه سراج إسرائيل  

وعندما يكون الرب نورك، وعندما تسلك في       ). ١٤: ٥مت   (»أنتم نور العالم  «: المسيح ألتباعه، الذين أشرق عليهم نوره     
 . ظلمات حيرتك وقلقك ومخاطرك، وتمتلئ حياتك بالفرحنوره، وعندما تشع أنواره منك، تنقشع

فـي طفولتنـا    . هو نفسه المخلّص، وهو مانح الخالص     ). ب١آية   (»الرب خالصي « :الرب خالصه  ) ب(
لي الحياة  «: الروحية نهتم بعطاياه، لكن عندما ننضج روحياً يصبح هو نفسه موضوع اهتمامنا، ونقول مع الرسول بولس               

 »هوذا اهللا خالصي فأطمئن وال أرتعب، ألن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي خالصاً              «). ٢١ :١في   (»هي المسيح 
 ).٢: ١٢إش (

اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق «). ج١آية  (»الرب حصن حياتي « :الرب حصن حياته  ) ج(
 »ترسي وقرن خالصي  . أحتميإلهي صخرتي بـه    . الرب صخرتي وحصني ومنقذي   «: له نقول ). ١٠: ١٨أم   (»ويتمنَّع

 ).٢: ١٢إش  (»هوذا اهللا خالصي فأطمئن وال أرتعب«). ٢: ١٨مز (



 ٧

ه الماضية       - ٢ عندما اقترب إلّي األشرار ليأكلوا لحمي، مضـايقيَّ وأعـدائي عثـروا            « : يطمئن بسبب اختبارات
أي  (»وال تشبعون من لحمي؟   .. يلماذا تطاردونن «: لقد أحاطت به المخاطر، كما قال أيوب ألصحابه       ). ٢آية   (»وسقطوا

وال بد أن داود يذكر هنا كيف هاجم أسٌد ودبٌّ قطيَعه، فقتلهما وأعطى المجـد كلـه هللا                  . كأنهم وحوش مفترسة  ) ٢٢: ١٩
صـم  ١(وال بد أنه ذكر جليات الجبار المتسلّح وكأنه قلعة متنقّلة، ولكنه قتله بحجر صغير من مقالع                 ). ٣٧: ١٧صم  ١(

مضـايقيَّ وأعـدائي عثـروا      «: فقال عن اختبار  ) ٤: ٣١صم  ١(اً سقط عدوه شاول على سيفه ومات        وأخير). ٤٩: ١٧
والثقة في النجاة تجيء من االختبار، وحياة المؤمن غنية باالختبارات المشابهة الختبارات داود، ينجيه اهللا فيها                . »وسقطوا

 .من كل عمل رديء
). ٣آيـة   (»إن قامت عليَّ حرٌب ففي ذلك أنا مطمئن. خاف قلبيإن نزل علّي جيش ال ي« : يطمئن بسبب ثقته   - ٣

ولكنه . وعندما أصبح ملكاً حاربته الدول المجاورة     . كان شاول وجيشه يطارده   . كان داود معرَّضاً للحروب من كل جانب      
ن ألن رئـيس  إن كل الجيوش ال تخيف المؤم. في كل الحروب كان مطمئناً ال يخاف بسبب إيمانه في الرب وفي مواعيده  

ومن اختبارات  ). ٧: ٣٢مز   (»أنت ستر لي  «: فيقول) ٢٦: ٣٦إر  (والرب يخبئه   ) ١٤: ٥يش  (جند الرب يجيء لُينجده     
: ١٣عب   (»هــو هــو أمساً واليوم وإلى األبد     «المرنم الماضية تعلَّم الثقة في أن اهللا سيكون معه في المستقبل، ألنه             

 . يقول إن اهللا إلهه وإله أبيه وإله جّده، ألن له تراثاً غنياً، يبني عليه حاضره ومستقبلهسعيد هو اإلنسان الذي يقدر أن). ٨
ولتكن مثل غالم أليشع الذي فتح الرب عينيه ليرى أن الذين معه أكثر من الذين عليه                . افتح عينيك لترى َمن ال ُيرى     

 ).٤: ٤يو ١ (»لذي فيكم أعظم من الذي في العالمأنتم من اهللا أيها األوالد، وقد غلبتموهم ألن ا«). ١٧-١٥: ٦مل ٢(

  التماس المؤمن-ثانيًا 
 )٦-٤آيات (

. يلتمس داود أن يكون ضيف الرب في بيته األبدي، يتحدث إليه، ويتأمل صالحه، ويشبع من مائدته، ويحتمي ببيتـه                  
 .وتبدأ هذه البركات كلها في بيت الرب هنا على األرض

أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظـر  : دة سألت من الرب وإياها ألتمس    واح« : التماس بكل القلب   - ١
واألهداف الكثيـرة تشـتِّت التركيـز       ) ٤٢: ١٠لو   (»الحاجة إلى واحد  «). ٤آية   (»إلى جمال الرب، وأتفرَّس في هيكله     

ستضيء روحه بضياء سـماوي،     لهذا يلتمس داود أن يرى جمال الرب ومجده، فيشرق عليه إشراق الرضا، وت            . والتعمُّق
والعبد ال يبقى في البيت إلى األبد، أما االبـن          «). ١٩: ٢أف   (»من أهل بيته  «ويشتاق أن يكون ابناً في وسط عائلة اهللا         

ويتوق داود أن يكون عابداً هللا العلي في هيكله، يحّدث اهللا في الصالة من أجل نفسه ومن                 ). ٣٥: ٨يو   (»فيبقى إلى األبد  
 .، ويحّدث الناس عن اهللا في وعظه وتعليمه ومزاميرهأجل الناس

عندما هرب داود أمام ابنه أبشالوم طريداً في صحراء يهوذا، ال بد أنه اشتاق أن يستريح في قصره، يأكل ويشـرب                     
 جسـدي  يشتاق إليك. عطشَتْ إليك نفسي«: ولكن شوقه األكبر كان إلى العبادة في بيت اهللا، فقال        . هانئاً بين رجال مملكته   

وهذا تعبير القلب المتفاني في حب اهللا، الذي يجتذبه جمـال قداسـة اهللا              ). ١: ٦٣مز   (»في أرض ناشفة ويابسة بال ماء     
إنه ينظر نظرة عامـة     . »َأتفّرس«:  ثم »َأنظر«: ويرّدد). ١٧: ٩زك   (»!ما أجمله ! ما أجوده «: ومحبته وعدالته، فيقول  

ما «. رب أكثر وأكثر، وينشغل قلبه بكلمة الرب فيلهج بها ويتغذى عليها ويشبع بها            يفكر في ال  . شاملة، ثم يأخذ في التأمل    
) ٢،  ١: ٨٤مـز    (»قلبي ولحمي يهتفان باإلله الحي    . تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب      . أحلى مساكنك يا رب الجنود    



 ٨

ي يحبه أبي وأنا أحبه وُأظِهر لـه        والذي يحبن . الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني      «: فيتحقق معه قول المسيح   
 ).    ٢٣، ٢١: ١٤يو  (»إن أحبَّني أحد يحفظ كالمي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزالً.. ذاتي

علـى صـخرة   . يسترني بسـتر خيمتـه  . ألنه يخّبئني في مظلته في يوم الشر« : التماس المديون لفضل اهللا - ٢
 :ى وصف المرنم لعمل اهللا المفرحوفي هذه اآلية نر). ٥آية  (»يرفعني

وكانوا ينصبون خيمة للملك وسط معسـكر       . من األعداء الذين يجرون خلفي، فال يضّرني شرهم        »يخبئني «) أ(
 .وهكذا فعل الرب للمرنم. الجيش، يحيط بها جبابرة أقوياء، فيدير الملك منها المعركة وهو مختبئ فيها بأمان

 . فال يرى عيوبي، بل يرى دم الكفارة يستر كل خطايايبستر فدائه الكريم »يسترني«) ب(

وتشير الصخرة إلى الثبـات     . على صخرة إلى أعلى فيوصلني إلى آفاق روحية عظيمة بمحبته          »يرفعني«) ج(
 ).٢: ٦١مز  (»صخرة أرفع مني«والدوام، فهي 

 !واضحةكم نحتاج إلى هذه البركات الثالث لنختبر فيها حراسة الرب الدائمة األمينة ال
ل         - ٣ ام الك ه أم أغني . واآلن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف      « : التماس يعترف ب

لم يفكر في إقامة وليمة ابتهاجاً بالنصر، فشكر اهللا بالترنيم    . عندما انتصر فكر أوالً في من  نصره       ). ٦آية   (»وأرنم للرب 
 ). ١٤: ٢و ك٢(الهاتف ألنه قاده في موكب نصرته 

تنخفض رؤوسنا نتيجة الذل أو الخوف أو العار، فيرفع الرب عنا المهانة والذل، ُيذهب عنا الخـوف، ويزيـل عنـا                    
إنه ُيمجِّد َمن يتفرَّس في هيكله، وُيطمِئن من يختبئ في مظلته، ويستر عيوب مـن يحتمـي بفدائـه، فترتفــع                     . العـار

 ). ١٥: ١٣عب  (»بيحـة التسبيـح، أي ثمــر شفـاه معترفـة باسمـهفلنقـدِّم به في كل حيـن هللا ذ«. رؤوسنـا
أذبـح  «ويعلن شكره   . »يرتفع رأسي على أعدائي حولي    «: هنا يعترف داود بفضل الرب عليه أمام الكل، فيعلن ثقته         

 .»أغني وأرنم للرب«ويعلن فرحه . »في خيمته ذبائح الهتاف

  صالة المؤمن-ثالثًا 
 )١٤-٧آيات (

وهنـاك  . م الهتاف تحوَّل المرنم إلى الصالة، والجندي ال يهمل أسلحته، وسالح المؤمن هو التسبيح والصالة              بعد ترني 
 :ستة أوصاف لصالة المرنم

بكل تواضع وبغير كبريـاء  ). ٧آية  (»بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي . استمع يا رب  « : صالة المتواضع  - ١
إنه يعتمد على   . ته غير مستحق، ولكن اإلنعام اإللهي هو مصدر كل ما يملكه          يدعو الرب، محتمياً في رحمته، ألنه في ذا       

 .المراحم اإللهية في وقت النجاح والفرح كما في وقت الفشل والدموع، فالرحمة رجاء الخاطئ وملجأ المؤمن
ب بالصالة      - ٢  اهللا  يـدعونا ). ٨آيـة    (»وجهك يا رب أطلـب    . قلت اطلبوا وجهي  : لك قال قلبي  « : صالة المطاَل

ها قد أتينا إليك ألنك أنت الرب «: سمع المرنم األمر فاستجاب له، كما قال إرميا. للصالة، فال ندخل في محضره متطفِّلين  
لقد دعا اهللا الصبي صموئيل في الهيكل ثالث مرات، وفهم الكاهن العظيم أن الرب يدعو الصـبي،                 ). ٢٢: ٣إر   (»إلهنا



 ٩

اقرعوا . اطلبوا تجدوا . اسألوا تعطوا «: وأمرنا المسيح ). ٩: ٣صم  ١ (» عبدك سامع  تكلم يا رب ألن   «: فعلّمه أن يجاوب  
 ).٨، ٧: ٧مت  (»ألن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع ُيفتح له. ُيفتح لكم
قد كنتَ عوني فال ترفضني وال تتركني يا إله         . ال تخّيب بسخط عبدك   . ال تحُجب وجهك عني   « : صالة الراجي    - ٣
لن تُستجاب الصالة ونحن نطلب وجه الرب إن كان وجهه محجوباً عنا، فيطالبه المرنم أن يرضـى                 ). ٩آية   (»صيخال

ألنه لم يحتقر ولم يرذُل «عليه، فهو الذي ال يتغيَّر، والذي كان عوناً له في كل ماضي حياته، ولن يحجب وجهه عن عبده            
 ).٢٤: ٢٢مز  (»إليه استمعمسكنة المسكين، ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه 

وال يمكن أن يترك المؤمن الذي يحبه بغير . وال يمكن أن يكون اهللا قاضياً ظالماً يخّيب أمل عبده بغيظه وسخطه عليه    
ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا، فال         «: أن ينجيه وينقذه ويخلّصه، فقد قال سليمان الحكيم في صالة تدشين الهيكل           

. فلنذكر للرب فضله الماضي معنا، ولنطاِلْبُه أن يكون دائماً معنا، ألنه إله خالصـنا             ). ٥٧: ٨مل  ١ (» يرفضنا يتركنا وال 
 .لقد رأى داود أن الرب يسخط على شاول وينزع الُملك منه، فلم يحتمل أن يغضب الرب عليه، ألنه محتاٌج إلى عونه

كان داود قد أخذ أباه   ). ١٠آية   (»مي قد تركاني والرب يضّمني    إن أبي وأ  «: ويعبِّر المرنم عن رجائه في الرب بقوله      
لقد اعتنى بهمـا بعـد أن   ). ٤، ٣: ٢٢صم ١(وأمه ليقيما عند ملك موآب وتركهما هناك، ومن وقتها لم نُعد نسمع عنهما    

 كل محبة اختبرها    ومع ذلك فهو يؤكد أن محبة اهللا وعطفه عليه أقوى من          . اعتنيا به، ألنهما أصبحا محتاجين إلى رعايته      
 ). ١٨: ١٤يو  (»إني آتي إليكم. ال أترككم يتامى«: فإن كنا نجوز في مثل ظروفه، فلنتذكر وعد المسيح. في والديه
ـة     - ٤ علّمنـي يـا رب طريقـك، واهـدني فـي سبيـل مستقيم بسبـــب          « : صالة الـخاضع للمشيئـة اإللهي
هذه طلبة تُظِهر تواضع    ). ١٢،  ١١آيتا   (»قد قام عليَّ شهود زور ونافث ظلم      ال تسلمني إلى مرام مضايقيَّ، ألنه       . أعدائي

المرنم ورغبته في المعرفة واستعداده للطاعة وحاجته إلى من يرشده في الطريق، ألنه يريد أن يسـير فـي طريـق اهللا                      
ه مذمَّات كاذبـة، ويشـهدون   المستقيم مهما كانت الصعوبات التي تقف في طريقه بسبب أعدائه القائمين عليه، يذيعون عن             

ولكنه ال يريد أن ييأس، وال أن يساوم على مبادئه،          ). ١: ٩أع  (عليه زوراً، ويقاومونه وينفثون  عليه تهدُّداً وهم ظالمون          
إنهم يعّوجون طريقه ويمألونها بالُحفر، ولكنه خاضع لمشـيئة اهللا،          . وال أن يخطئ فيعطيهم فرصة إفساد سمعته وسيرته       

 . السماوي لينفّذ المشيئة اإللهية الصالحةيطلب عونه
ليتشدَّد وليتشجَّع قلبك   .  انتِظر الرب  -لوال أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض األحياء           « : صالة المنتظر    - ٥

كان المرنم واثقاً أنه سيرى جود الرب وصالحه وهو هنا في أرضنا الحاضرة قبـل أن                ). ١٤،  ١٣آيتا   (»وانتظر الرب 
ولهذا السبب يشجع نفسه وإخوته المؤمنين ألن ينتظروا الرب الذي ال يتأخر عن اإلنقـاذ               . ه في سماوات مجده   يرى جود 

 !وهنا نرى اإليمان الذي يوّبخ اليأس. والعون، فتمتلئ نفس المؤمنين بالشجاعة والقوة
أخر قليالً يمضي ألنه لم يقدر أن       وعندما نت . في مرات كثيرة يقرع أحد أوالد مدرسة األحد باب بيتنا الملَحق بالكنيسة           

طلـب  . فإن كنا نريد أن نأخذ بركة من اهللا فلننتظر الرب بصبر          . وكثيراً ما نفعل الشيء نفسه مع اهللا      ! إنه متعّجل . ينتظر
ولـم  . فانتظروا عشرة أيام) ٤: ١أع (المسيح من التالميذ أن يمكثوا في أورشليم، وينتظروا موعد اآلب الذي سمعوه منه   

 تلك األيام العشرة فترة انتظار ممل، وال فترة انتظار جماعة من الكسالى ال يريدون أن يتحركوا، فقد استغل التالميذ                    تكن
كانوا في انتظـار الـرب      . وقت االنتظار ليتقّربوا من بعضهم البعض، ويتصالحوا معاً، ويستأصلوا العيوب من دواخلهم           

 .هاومجيء بركته، وهم يجهِّزون قلوبهم الستقبال



 ١٠

صلوا باستمرار وفي   . صلوا أكثر مما تشتكون   . صلوا أكثر مما تتكلمون   . أيها المؤمنون، صلوا وانتظروا بركة الرب     
الـرب نـوري    «: انتظروا موعد اآلب الذي سمعتموه منه فتقولوا بالشكر       . انتظروا إلهكم الصالح وال تتعّجلوا    . كل وقت 

 .»وخالصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزمور الثامن والعشرون
 ِلَداُوَد

. َيا َصخَْرِتي الَ تَتََصاَمْم ِمْن ِجَهِتي ِلَئالَّ تَْسكُتَ َعنِّي فَُأشِْبَه الَْهاِبِطيَن ِفي الُْجـبِّ             . ِإلَْيَك َيا َربُّ َأْصُرخُ   ١
الَ تَْجِذْبِني َمَع اَألشَْراِر َوَمـَع فََعلَـِة        ٣. َيَديَّ ِإلَى ِمْحَراِب قُْدِسكَ   اْستَِمْع َصْوتَ تََضرُِّعي ِإذْ َأْستَِغيثُ ِبَك َوَأْرفَُع        ٢

َحَسَب ُصـنِْع   . َأْعِطِهْم َحَسَب ِفْعِلِهْم َوَحَسَب شَرِّ َأْعَماِلِهمْ     ٤. اِإلثِْم الُْمخَاِطِبيَن َأْصَحاَبُهْم ِبالسَّالَِم َوالشَّرُّ ِفي قُلُوِبِهمْ      
 . َألنَُّهْم لَْم َينْتَِبُهوا ِإلَى َأفَْعاِل الرَّبِّ َوالَ ِإلَى َأْعَماِل َيَدْيِه َيْهِدُمُهْم َوالَ َيْبِنيِهْم٥. ُردَّ َعلَْيِهْم ُمَعاَملَتَُهْم. ِهْمَأْيِديِهْم َأْعِط



 ١١

َوَيْبتَِهُج . َل قَلِْبي فَانْتََصْرتُ  َعلَْيِه اتَّكَ . الرَّبُّ ِعزِّي َوتُْرِسي  ٧. ُمَباَرٌك الرَّبُّ َألنَُّه َسِمَع َصْوتَ تََضرُِّعي     ٦
خَلِّْص شَْعَبَك َوَباِرْك ِميَراثَـَك َواْرَعُهـم       ٩. الرَّبُّ ِعزٌّ لَُهْم َوِحْصُن خَالَِص َمِسيِحِه ُهوَ      ٨. قَلِْبي َوِبُأغِْنَيِتي َأْحَمُدهُ  
 .َواْحِملُْهم ِإلَى اَألَبِد

 
 صالة

ثم يشكر ألن اهللا استجاب صالته، أو ألنه واثـقٌ  . قاذه من مصير األشرار  هذا المزمور صالة، يبدأها المرنم بطلب إن      
وهذا يعلّمنا أن   . أن اهللا سيستجيبها، ويختم مزموره بالصالة ألجل شعب الرب، ألنه يحس بوحدانية المؤمنين في كل مكان               

 ).١٦: ٥يع (نُحسَّ ببعضنا، وأن نصلي ألجل بعض 

لمزمور، ولكن الواضح أن المرنم كان يواجه خطراً كبيراً، ربما من وبـإ رأى        وال نعرف بالضبط مناسبة كتابه هذا ا      
نفسه فيه يواجه الموت، وخشي أن يكون مصيره كمصير األشرار، فطلب أن يحميه الرب بسبب تقـواه، ألن عدالـة اهللا                     

 .تُهلك الشرير وتنقذ البار

 :في هذا المزمور نجد
 )٥-١آيات ( المصلي يطلب لنفسه -أوالً 

 )٧، ٦آيتا ( المصلي يشكر اهللا -انياً ث

 )٩، ٨آيتا ( المصلي يطلب لشعب اهللا -ثالثاً 

 
  المصلي يطلب لنفسه-أوًال 

 )٥-١آيات (
لجأ المرنم إلى الرب ألنه يعرفه، فدعاه بثالث صفات، ثم أطلق على نفسه ثالث صفات، وعبَّر عن احتياجاته بأربع                   

 :طرق، وطلب من اهللا طلبتين
 : إله المصلي صفات- ١

يد  ) أ( وحده يسـتطيع كـل   . هو السيد صاحب السلطان في السماء وعلى األرض     ). أ١آية   (»يا رب « :هو الس
قد نشكو متاعبنا لغيرنا مئات المرات، فال تزيد فائدة هذه الشكوى عن مجرد التفريج عن الـذات،                 . شيء، وله كل األمر   

لرب فإننا نكلم سيد المسكونة وسيد حياتنا، الذي قَلْب الملك في يده كجداول             لكن عندما نتوجَّه إلى ا    . دون أية معونة حقيقية   
 ).١: ٢١أم (مياه، حيثما شاء ُيميله 



 ١٢

. سلطانه أبدي إلى أبد الـدهور . ال تغيير عنده وال ظل دوران  ). ب١آية   (»يا صخرتي « :هو الصخرة ) ب(
. ويكون إنساٌن كمخبٍإ من الريح، وستارٍة من السيل«: تمون بهليس هو رماالً متسّيبة، لكنه صخٌر يظلِّل من يح      . قويٌّ ثابت 

 ).٢: ٣٢إش  (»كظل صخرٍة عظيمة في أرض ُمعيية. كسواقي ماٍء في مكان يابس

قدوس يسكن األقداس، ساكن في نور ال ُيـدنى         ). ج٢آية   (»أرفع يديَّ إلى محراب قدسك    « :هو القدوس ) ج(
ــه  ــي ١(من ــرفاً خاط ). ١٦: ٦ت ــرف تص ــه      ال يتص ــر نفس ــدر أن ينك ــن يق ــاً، ل ــى أمين ــاً، ويبق  ئ

والمرنم يرفع يديه إلى هيكـل الـرب        . »هيكل« معرَّبة، فهي حبشية األصل، ومعناها       »محراب«وكلمة  ). ١٣: ٢تي  ٢(
 .المقدس، حيث تابوت العهد، رمز حضور اهللا وسط شعبه

 : صفات المصلي- ٢
 صلة شخصية بينه وبين الرب، فيدعوه واثقاً ألنـه للـرب،            هناك). ب١آية   (»يا صخرتي «يدعو اهللا    :ُمْنتٍم) أ(

: ولم يكن هذا الخائف وحيداً، ألن اهللا تبنَّاه، فيقـول إلخوتـه بفـرح             ). ١٦: ٢نش   (»حبيبي لي وأنا له   «وألن الرب له    
ـ ). ٣: ١يو  ١ (»!انظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى نُدعي أوالد اهللا        « رخ وتسـتغيث،  أنت ال تتطفَّل على اهللا عندما تص

 ).٨: ٢٧مز  (»وجهك يا رب أطلب«:  فتجيب»اطلبوا وجهي«: ألن هذا حقُّك الطبيعي كابٍن له، تسمعه يدعوك

يعلم أن اهللا صخرته، وأنه ليس أصماً، فيطلـب  ). ب١آية  (»يا صخرتي ال تتصامم من جهتي    «: منتِظر) ب(
ولهـذا  ) ١: ٥٩إش  ( تجعـل أذن اهللا تثقــل وال تسـمع          واثقاً أن ال يتصامم الرب من جهته، فالخطية وحدها هي التي          

 إال إن كان في شدة التعب، وإال إن كان يعلـم أنـه              »ال تتصامم «: وبالطبع ال يجرؤ مؤمن أن يقول هللا      . ينتظر االستجابة 
 .»لئال أشبه الهابطين في الجب«يعاتب أباً يحبه ويهتم به، وال يمكن أن يتركه، 

إنه خائف مـن    ). ب٢ج،  ١آيتا   (»أستغيث.. سكت عني فأشبه الهابطين في الجب     لئال ت .. أصرخ«: خائف ) ج(
األغلب أنه يرى الناس مـن حولـه يتسـاقطون          . أن يعيره اهللا أذناً صّماء، وخائفٌ من أن يهبط إلى جب القبر والهاوية            

ال . أنـا هـو   «: لتشـجيع كان هناك ما يهّدده، فاحتاج أن يسمع من الرب كلمـة ا           . ضحايا الوبإ، فخاف من ذات المصير     
 ).٢٠: ٦ ويو ٥٠: ٦ ومر ٢٧: ١٤مت  (»تخافوا
 : تعبير المصلي عن نفسه- ٣
المستريح يتكلم، ولكن المتَعب يصرخ، فالصراخ دليل على التعب الكثير، وهو           ). أ١آية   (»أصرخ« :صرخ) أ(

ر ومعرفة األسباب، وعندما نعجـز      يعني العجز، ونحن نصرخ عادةً عندما يفشل منطقنا، وعندما نعجز عن تحليل األمو            
كما أن الصراخ يعني اللجوء إلى األقوى واالعتماد عليه، فكما يصرخ الطفل طالباً عون أمه يصرخ                . عن مساعدة أنفسنا  

 .وكلها صرخة الضعيف المستجير بالقادر.. المخلوق لخالقه، ويصرخ الخاطئ لمخلّصه

والتضرع عالمة التذلُّل والخضوع هللا، مـع الشـعور         ). أ٢آية   (»استِمع إلى صوت تضرعي   « :تضّرع) ب(
إنه عالمة االحتياج الذي ال يسّده إال من نتضرع إليه، ونحن ال نشاء أن نرفع عيوننا نحو السماء، فيقرع           . بعدم االستحقاق 

 ).١٣: ١٨لو  (»اللهم ارحمني أنا الخاطي«: كلٌّ منا صدره ويقول



 ١٣

الستغاثة تعني أن الخطر ُمحدقٌ باإلنسان، وال طاقة لـه بالنجـاة          وا). ب٢آية   (»أستغيث بك « :استغاث ) ج(
. الكارثة اآلتية كبيرة، وهو يحس أمامها بالعجز من داخله ومن خارجه، فيسـتغيث            . إنه يغرق فيستغيث طالباً النجدة    . منه

 .كما أن االستغاثة تعني الثقة، فهو يستغيث بمن يقدر أن يعينه وال يخيِّب أمله

ورفع اليدين يعني رفع القلب فـي الصـالة، وأن        ). ج٢آية   (»أرفع يديَّ إلى محراب قدسك    « :هرفع يدي  ) د(
اإلنسان متَّجه إلى فوق، وقد نفض يديه من االعتماد على نفسه، وأنه مشغوٌل بالرب فقط، ومستيقظٌ ينتظر العون اإللهـي                    

وكان شعب اهللا ينتصر طالما كانـت       . أعلى مصلّياً عندما كان بنو إسرائيل يحاربون عماليق، رفع موسى يديه إلى           . اآلتي
ولما تعبت ذراعا موسى أجلسوه على حجر، ودعَّم هـارون          . وعندما كان ُينزل يديه كان عماليق ينتصر      . يداه مرفوعتين 

وعندما بنى سليمان هيكل الرب صلى من ). ١٣-١١: ١٧خر (وحور يديه لتكونا مرفوعتين هللا باستمرار لينتصر الشعب        
 ). ٢٢: ٨مل ١ (»رفع يديه نحو السماء« البركة وأجل

فلنرفع إلى عرش اهللا يدين فارغتين محتاجتين للملء من عنده، تطلبان عونه، عالمين أنه ال يخيِّب صارخاً متضرعاً                  
 .مستغيثاً به
 : طلبات المصلي- ٤
ـ         « :طلب أن ينجو من مصير األشرار       ) أ( اطبين ال تجذبني مع األشرار ومع فعلة اإلثـم المخ

يجذب اهللا األشرار إلى ُجّب القبر والهالك كما يجذب السّياف المجـرمين            ). ٣آية   (»أصحابهم بالسالم، والشرُّ في قلوبهم    
وال يريد المرنم أن يلقَى ذات المصير ألنـه مختلـف           . إنهم كحجٍر ساقط إلى األرض    . إلى اإلعدام، فمصيرهم هو البوار    

 بمعنـى   »أشـرار «يصفهم بأنهم   ). ٩: ٢٦مز   (»نفسي، وال مع رجال الدماء حياتي     ال تجمع مع الخطاة     «: عنهم، فيدعو 
ويقول إنهم منافقون .  بمعنىأن سلوكهم أعوج ال استقامة فيه»فَعلة اإلثم«ويدعوهم . أنهم تعّدوا الحدود التي رسمها اهللا لهم

عالهم شريرة، وألسنتهم شريرة، فلن يكـون       قلوبهم شريرة، وأف  . »يخاطبون أصحابهم بالسالم، والشّر في قلوبهم     «مراؤون  
 !مصيره نفس مصيرهم

حسـب  . أعِطهم حسب فعلهم، وحسب شر أعمـالهم      « :طلب توقيع الجزاء على األشرار     ) ب(
قد ال تكون هذه الطلبة انتقامية، بل صالة للقاضي العادل ليحقِّق عدالته    ). ٤آية   (»عليهم معاملتهم  ُرّد. صنع أيديهم أعطهم  

معاقبة الشرير حسب ِفعله، وتوقيع العقاب على من يستحقّونه من أصحاب القلوب الشريرة واألفعـال الشـريرة                 اإللهية ب 
إن العقل والضمير واإلعالن اإللهي يعلّموننا أن اهللا ال بد سيعاقب الشرير، وهذا ما يطلبه المرنم هنا،                 . واأللسنة الشريرة 

غير أن هذه الطلبة ال تتوافق مـع روح         ). ٧: ٦غل   (»ن إياه يحصد أيضاً   ال ُيشمخ عليه، فإن الذي يزرعه اإلنسا      «فاهللا  
 .المسيح الذي يدعو الخطاة للتوبة والرجوع عن شرورهم ليحيوا

ألنهم لم ينتبهوا إلى أفعال الرب وال إلى أعمال         «: وذكر المرنم لماذا يطلب توقيع الجزاء على هؤالء األشرار، فقال         
وقِّْعُه ألنهم لم ينتبهوا إلى أعمالك يا       : وقِِّع العقاَب عليهم ألنهم أساءوا إليَّ، بل      : ال يقول ). ٥آية   (»يديه، يهدمهم وال يبنيهم   

عندما يسقط حجر من أعلى ال بد أن يصل إلى األرض       . رب، وكنتيجة طبيعية لذلك يسقطون وُيهَدمون وال يمكن أن ُيبنَوا         
سان عن اهللا يصبح بال بناء وال حراسة، وال بد أن ُيهـدم وال تقـوم لـه            وعندما ينفصل اإلن  . هذا قانون الجاذبية  . ويتفتّت
 ).١: ١٢٧مز  (»إن لم يحفظ الرب المدينة فباطالً يسهر الحارس. إن لم يبِن الرب البيت فباطالً يتعب البناؤون«. قائمة



 ١٤

  المصلي يشكر اهللا-ثانيًا 
 )٧، ٦آيتا (

وربما رفـع الشـكر   . ب اهللا له، فالشكر يجب أن يتبع الطلب المستجاب ربما كتب المرنم هاتين اآليتين بعد أن استجا       
 !قبل أن ينال االستجابة ألنه يثق أنها آتية ال شك فيها، فشكر عليها من قبل أن ُيجاب الطلب

باركي يا نفسي الرب وكل ما فـي  «). ٦آية  (»مبارك الرب ألنه سمع صوت تضرُّعي   « : شكر على استجابة   - ١
يعطي اهللا المصلي أحياناً ما يطلبه، لكنه غالباً يعطيه أكثر وأفضل جداً مما             ). ١: ١٠٣مز   (»اسمه القدوس باطني ليبارك   
وفي الصالة يشفع الروح القدس فينا ألننا ال نعرف ما نصلي ألجله كما ينبغي، فيصلي الروح القدس فينا                  . يطلب أو يفتكر  

وال بد من االعتراف بفضل صاحب الفضل وتقـديم  ). ٢٦: ٨رو (ب لتكون طلباتنا أفضل، ولتكون استجابتها بطريقة أنس     
 .الشكر له
. العـز هـو القـوة     ). أ٧آية   (»عليه اتكل قلبي فانتصرت   . الرب عّزي وتُرسي  « : شكر على العون الماضي     - ٢

سـتنالون  «: عديقويه في داخله تحقيقاً للو    . يقويه بشخصه كما يقويه بعطاياه    . والرب هو قوة المؤمن كما أنه مصدر قوته       
وأنت . فيتمكن من احتمال التجارب واآلالم وينتصر على تجارب الشرور        )  ٨: ١أع   (»قوة متى حل الروح القدس عليكم     

تجد المؤمنين الذين يعيشون داخل التجربة أقوى من الذين يشاهدونهم من الخارج، كما حدث مع الفتية الثالثة في أتـون                    
 ).٢٥: ٣دا (النار 

والترس هو قطعة خشب مغطاة بالجلد، يمسك بها المحارب         .  وهذه هي القوة الخارجية    »الرب ترسي « :ويقول المرنم 
وقد يذكّرنا وقت الشدة بكلمات تشجيعية نكون قد تغافلنا عنهـا أو            . قد يرسل اهللا لنا إنساناً ليدافع عنا      . ليتلقّى عليها السهام  

: ٦أف  (ان الذي به نستطيع أن نطفئ جميع سهام الشـرير الملتهبـة             وهناك دوماً ترس اإليم   . نسيناها، تعيننا في تجربتنا   
 .نعم، هناك دفاع ضد كل عدو، وفي مواجهة كل تجربة، ألن في محبة اهللا للمؤمن عزاً وترساً). ١٦

ى العون اآلتي        - ٣ يبتهج القلب ويظل مبتهجـاً ألن الـرب     ). ب٧آية   (»يبتهج قلبي، وبأغنيتي أحمده   « : شكر عل
لقد َضِمن اهللا الماضي، وهو ضـامن الحاضـر   . يظل يستجيب، فيحمده المؤمن على ما أتى وعلى ما سيأتي  استجاب، وس 

 .والمستقبل أيضاً
 ُمؤمَّن لي عنــــــدك مستقبـلي في يــدك      

 ففيــــك ثقتــي على اآلتي أشكرك               

  المصّلي يطلب لشعب اهللا-ثالثًا 
 )٩، ٨آيتا (

: المرنم ألجل نفسه، صلى ألجل شعب الرب وهذا ما يجب أن نفعله دائماً، عمالً بالوصـية الرسـولية                 بعد أن صلى    
 :وفي هاتين اآليتين نرى أمرين). ١٦: ٥يع  (»صلّوا بعضكم ألجل بعض لكي تُشفَوا«

رب        - ١ رنم في ال ة الم أنـه  الرب عزٌّ لشعبه بمعنـى  ). ٨آية  (»الرب عزٌّ لهم، وحصن خالص مسيحه هو  « : ثق
هذه حقيقة ال جدال فيها، فقوة اهللا تساعد شعبه وتذل العدو، وتخلّص المؤمنين ). ٧آية (قوتهم، كما كان عزاً وترساً للمرنم       



 ١٥

فيقول له  ). ١١: ٢٩مز   (»الرب يبارك شعبه بالسالم   . الرب يعطي عزاً لشعبه   «. وتدمر الخطاة، وهي تنال إعجابنا دائماً     
). ٢: ٣٣إش   (»كن عُضدهم في الغََدوات، خالصنا أيضاً في وقت الشـدة         . إياك انتظرنا . يا رب، تراءف علينا   «: شعبه

والرب ِحصن مسيحه الذي قد يكون الملك الذي مسحه ملكاً على شعبه، وقد يكون الكاهن الذي مسحه ليكلم الشعب عـن                     
 يعضد الملك والكاهن وكـل مـن        فهو. الرب ويكلم الرب عن الشعب، وقد يكون نبياً يأتي برسالة خاصة من اهللا للشعب             

 .يكلفه بخدمته ويحفظهم
رنم   - ٢ وفي هـذه اآليـة أربـع       ). ٩آية   (»خلِّص شعبك وبارك ميراثك، وارعهم واحملهم إلى األبد       « : طلبات الم
 :طلبات

 فـي األصـل العبـري بصيغــة التوكيـد، فالمرنــم          »خلِّـص«جـاءت كلمـة    :»خلِّص شعبك «) أ(
، ومـن األعـداء     )٦: ٣٦مـز   (، ومن الجوع بالشبع     )٣٦: ٨لو  (الكامل من المرض بالصحة     يطلـب للشعب الخالص    

وعنـدما تنتهـي حيـاة      ). ١٣،  ١٢: ٢في  (، ثم بالتقديس    )١٠: ١٩لو  (، ومن الخطية بالغفران     )٣-١: ٢٧مز  (بالنجاة  
ب المرنم هذه الطلبة لشعب     ويطل). ١١: ١٣رو  (المؤمن على األرض يكمِّل اهللا خالصه بدخول المؤمـن إلى فرح سيده            

وهذه ُحجَّة يسوقها المرنم لتعزيز طلبه، ألنه يعلم أن الرب يهتم برعيته ألنـه              . »شعبك«الرب واثقاً في االستجابة، ألنهم      
 .الراعي الصالح

اِرك ميراثك   «) ب( طلب البركة بكل ما تعنيه من سـداد األعـواز الماديـة والروحيـة والفكريـة                 ي :»ب
 ! األعّزاء عليه، المرتفعو القيمة في عينيه، الذين ال يمكن أن يستبدلهم بغيرهم»ميراثه«عاطفية، ألنهم واالجتماعية وال

م «) ج( : ٨٠مـز    (»يا جالساً على الكروبيم أشرق    . يا راعي إسرائيل اصغ، يا قائد يوسف كالضأن       « :»ارعه
إنه يرعى كل ). ١١: ٤٠إش   (» المرضعات بذراعه يجمع الحمالن وفي حضنه يحملها، ويقود      . كراٍع يرعى قطيعه  «). ١

مـز   (»كنت فتى وقد شختُ، ولم أَر صدِّيقاً تُخُلي عنه وال ذرية له تلتمس خبزاً             «. األعمار، ويغطي مختلف االحتياجات   
٢٥: ٣٧.( 

د   «) د( لقد حمل اهللا شعبه في صحراء سيناء حتى بلغوا أرض الموعـد، فقـال موسـى     :»احِملهم إلى األب
لبرية حيث رأيتَ كيف حملك الرب إلُهك، كما يحمل اإلنسان ابنه في كل الطريق التي سـلكتموها، حتـى                   في ا «: للشعب

عرف اهللا جبلتهم وعجزهم، فعبر بهم برية الجوع والعطش والخطر، فـتمَّ معهـم              ). ٣١: ١تث   (»جئتم إلى هذا المكان   
: ٣٢تث   (»هكذا الرب . خذها ويحملها على مناكبه   كما يحّرك النسر عشّه وعلى فراخه يرفّ، ويبسط جناحيه ويأ         «: القول
والفكرة مأخوذة مما يفعله النسر عندما يريد أن يعلّم صغاره الطيران، فإنه يهّز العش، فتقفز الفراخ الصغيرة                 ). أ١٢،  ١١

ى العش، ثم   في الهواء وتتعرض للخطر، ألنها ال تعرف الطيران، فيسرع بجناحيه الكبيرين ليحملها لئال تسقط، ويعيدها إل               
في كل ضيقهم تضايق، ومالك     «. واهللا يدّربنا لنطير، ولكنه ال يعّرضنا للخطر بأن يحملنا        . يعيد الكرَّة حتى تتعلم الطيران    

 ).٩: ٦٣إش  (»بمحبته ورأفته هو فكّهم ورفعهم وحملهم كل األيام القديمة. حضرته خلّصهم
خلّص، بارك، ارَع، احِمل، ألننا شعبك وميراثـك األعـزاء          : دعونا نطلب هذه الطلبات األربع لنا ولكل شعب الرب        

 .عليك



 ١٦

 

 المزمور التاسع والعشرون
 َمْزُموٌر ِلَداُوَد

اْسُجُدوا ِللرَّبِّ ِفي ِزينَـٍة     . قَدُِّموا ِللرَّبِّ َمْجَد اْسِمهِ   ٢. قَدُِّموا ِللرَّبِّ َيا َأْبنَاَء اِهللا قَدُِّموا ِللرَّبِّ َمْجداً َوِعّزاً        ١
 . دََّسٍةُمقَ

َصـْوتُ  . َصْوتُ الرَّبِّ ِبالْقُوَّةِ  ٤. الرَّبُّ فَْوقَ الِْمَياِه الْكَِثيَرةِ   . ِإلَُه الَْمْجِد َأْرَعدَ  . َصْوتُ الرَّبِّ َعلَى الِْمَياهِ   ٣
لُْبنَاَن َوِسْرُيوَن ِمثَْل   . ُحَها ِمثَْل ِعْجلٍ  َوُيْمِر٦َصْوتُ الرَّبِّ ُمكَسُِّر اَألْرِز َوُيكَسُِّر الرَّبُّ َأْرَز لُْبنَاَن         ٥. الرَّبِّ ِبالَْجالَلِ 

. ُيَزلِْزُل الرَّبُّ َبِريَّةَ قَـاِدشَ    . َصْوتُ الرَّبِّ ُيَزلِْزُل الَْبرِّيَّةَ   ٨. َصْوتُ الرَّبِّ َيقَْدُح لُُهَب نَارٍ    ٧. فَِريِر الَْبقَِر الَْوْحِشيِّ  
الرَّبُّ ِبالطُّوفَاِن َجلَـَس َوَيْجِلـُس      ١٠]. َمْجٌد: [ُوُعوَر َوِفي َهْيكَِلِه الْكُلُّ قَاِئلٌ    َصْوتُ الرَّبِّ ُيَولُِّد اِإليََّل َوَيكِْشفُ الْ     ٩

 .الرَّبُّ ُيَباِرُك شَْعَبُه ِبالسَّالَِم. الرَّبُّ ُيْعِطي ِعّزاً ِلشَْعِبِه١١. الرَّبُّ َمِلكاً ِإلَى اَألَبِد

 
 صوت الرب 

 ألنه تعبيٌر تكرر فيه سبع مرات، مرة في كلٍّ من »ربصوت ال«ُيطلَق على هذا المزمور عنوان 
فإن كان عاِلم الطبيعة يرى . ورقم سبعة هو عدد الكمال. ٤، ومرتان في آية ٩، ٨، ٧، ٥، ٣آيات 

في العاصفة الرعدية ظاهرة طبيعية، ويرى فيها اإلنسان العادي القوة الجبارة، إال أن المؤمن يرى 
كما يرمز الرعد لعقاب اهللا، كما ). ١٣: ١٨مز  (»َرداً وجمر نارأعطى صوته َب«فيها صوت اهللا 

).        ١٠: ٢صم ١ (»من السماء يرعد عليهم. مخاصمو الرب ينكسرون«: قالت حنة في صالتها
يصف هذا المزمور عاصفة رعدية، قادمة من شمال البالد، تكتسح أمامها كل األرض، إلى أن تصل 

وربما كُتب هذا المزمور لما طلب بنو . ركةً وراءها الخراب والدمارإلى صحراء قادش في الجنوب تا
ولكن صموئيل النبي لم يكن راضياً بهذا، وقال للشعب إنهم . إسرائيل ملكاً يملك عليهم، فكان شاول

ولعله مضى يقول إن البالد لم تتعوَّد أن . ارتكبوا خطًأ كبيراً بطلب ملٍك ألن ملكهم الحقيقي هو اهللا
لكن ليدرك الشعب مقدار غضب . ، شهر الحصاد)أيار(ليها عواصـف رعدية في شهر مايو تجيء ع

اهللا عليهم، ستجيء عاصفة رعدية مرعبة في هذا الوقت من السنة، ليدركوا أن اهللا غير راٍض عنهم 
       وجاءت العواصف والبروق والرعود، فارتعب الشعب رعباً). ١٨، ١٧: ١٢صم ١(

ولعل داود تذكر تلك العاصفة الرعدية التي جاءت في . بأنهم أخطأوا في ما طلبواشديداً، واعترفوا 
غير موسمها، فوصفها بهذا الوصف الرائع، ألنه يرى اهللا من وراء كل أمر، ويفسِّر كل ظاهرة 

فإن جاءت العاصفة فهي . طبيعية وغير طبيعية على أنها تدخُّل إلهي، فاهللا هو الملك صاحب السلطان



 ١٧

وإن جاء البرق ). ٣آية  (»إله المجد أرعد«وإن جاء الرعد فإن ). ٣آية  (»لرب على المياهصوت ا«
الرب بالطوفان جلس ويجلس ملكاً «وإن جاء الطوفان فإن ) ٧آية  (»صوت الرب يقدح لُهب نار«فإن 

عنه، إال ولئن كان صوته العالي المرتفع يزعج البعيدين . فاهللا هو الملك القوي) ١٠آية  (»إلى األبد
وإن جاء صوت الرب كما جاء إلى إيليا، منخفضاً خفيفاً، فإن المؤمن أيضاً يسكن . أنه يطمئن أوالده

ينام الطفل في غرفة مجاورة )..  ٨: ٤مز  (»ألنك أنت يا رب منفرداً في طمأنينة تسكنني«: مطمئناً
 .، فيطمئن ويناملغرفة والديه، وعندما يبكي يجيئه صوت أبيه أو أمه من الغرفة األخرى

إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمـر والنجـوم التـي           «:  ليالً والسماء تتألأل بالنجوم نقول     ٨عندما نقرأ مزمور    
 نهاراً والشمس في ١٩وعندما نقرأ مزمور ). ٤، ٣: ٨مز   (»كوَّنتها، فَمن هو اإلنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟         

س مسكناً فيها، وهي مثل العريس الخارج من َحَجلته، يبتهج مثـل الجبـار للسـباق فـي             جعل للشم «: كبد السماء، نقول  
وعندما نقرأ ). ٦-٤: ١٩مز  (»من أقصى السماوات خروجها، ومدارها إلى أقاصيها وال شيء يختفي من حرِّها   . الطريق
ها أنا معكـم    «اطمئنوا  : يقول لنا  وقت ثورة الطبيعة وعاصفتها الرعدية نرى إلهنا القوي من خلف هذه كلها،              ٢٩مزمور  

 ).٢٠: ٢٨مت  (»كل األيام إلى انقضاء الدهر

 :في هذا المزمور نجد
 )٢، ١آيتا ( دعوة ألبناء اهللا - أوالً 
 )٩-٣آيات ( صوت الرب في العاصفة -ثانياً 
 )١١، ١٠آيتا ( الرب القدير يبارك شعبه -ثالثاً 

 

  دعوة ألبناء اهللا-أوًال 

 )٢، ١آيتا (
دعوُّون  - ١     .  ليمجـدوا اهللا »أبناء اهللا« في أول المزمور يرفع داود أفكارنا من األرض إلى السماء، فينادي      : الم

يـدعوهم ليسـبِّحوا اهللا     . وقد يكون المدعوون عظماء األرض وحكام الدول، أو قد يكونون المالئكة الواقفين أمام العرش             
قـدموا  «: ويقول لهم ثالث مـرات    . اصفة والبرق والرعد والمطر المنهمر    المجيد القوي، الذي ُيظهر مجده وقوته في الع       

إنه يوجِّه أبصارهم في كل موقف إلـى اهللا، ألن العـالم مـن    . فليرفعوا أعينهم إلى العالء وينظروا). أ٢، ١آية   (»للرب
جارب ليحوِّل عينيـه عـن      حولهم يوجِّههم إلى األرضيات، وكذلك يفعل إبليس، الذي لم يخجل أن يجرِّب المسيح بثالث ت              

 وكانت أحجار المكان مستديرة كالرغيف تذكّر الجائع بالخبز وهو          »قُْل أن تصير هذه الحجارة خبزاً     «: خطة اهللا، فقال له   
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة تخرج من          «: لكن المسيح نظر إلى أعلى وقال     . يريده أن يهتم بحاجة جسده    

 .وهكذا فليفعل من يحبون اهللا). ٤، ٣: ٤مت  (»فم اهللا
 : ما يقدِّمه المدعوون- ٢



 ١٨

فهل يحتاج الرب أن نقدم له مجداً، أو عـّزاً؟    . العز هو القوة  ). ب١آية  ( »قدِّموا للرب مجدًا وعزاً    «) أ(
 »أبنـاء اهللا  «رأى  ماذا يعرف العالم عـن قـوة اهللا إن          .. لكنه يقصد أن نقدم في حياتنا ما ُيظهر قوة اهللا العاملة فينا           ! ال

إذاً لنقـدِّم للـرب     ! مهزومين أمام الخطية والقلق؟ أال يظن أن إله الضعفاء ال بد يكون ضعيفاً، ألنه لو كان قوياً ألنقذهم؟                 
 .مجداً وعزاً، ولنحَي الحياة المنتصرة ليرى الناس قوة اهللا فينا

تخدام العقل والقلب واليد واللسـان  وتقديم المجد للرب يعني اس    ). أ٢آية  ( »قدموا للرب مجد اسمه   «) ب(
 الحـي   »الكلمة« هو ما يعلن به ذاته للعالم، في الطبيعة وفي الكلمة المقدسة، وفوق الكل في                »مجد اسمه «و. في تمجيده 
وهذا إعالن للعالم عن محبتهم هللا      ! انظر كيف يحب المسيحيون بعضهم    : في القرن المسيحي األول كانوا يقولون     . المتجسِّد
فلنقدِّم للرب مجد اسمه بأن نُظهر حبه وغفرانه وقوته غيـر المحـدودة فـي               ). ١: ٥يو  ١(رة في محبتهم ألوالده     الظاه

هذا يعني أنك تُظهر يسوع الملك للعـالم بتمجيـد   ). ١٣: ٦مت  ( »ألن لك الملك والقوة والمجد«: سلوكنا، ونحن نصلي
وعندما تجوز ظروفاً صعبة يجدون قوة نعمته العاملة فيك . مه فيكاسمه في سلوكك، فيستخدمك لُيِري العالَم قوته بقوة سال 

 . وهم يرون فيك مثاالً للحياة التي غيَّرتها النعمة) ١٦: ٥مت (فيمجدون أباك الذي في السماوات 

. فلتكن حياتنا مقدسة ونحن نعبد الرب كلي القداسة       ). ب٢آية  ( »اسجدوا للرب في زينة مقدسة     «) ج(
: ٩٦مـز   (»اسجدوا للرب في زينة مقدسة   .. قدِّموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجداً وقوة        «. نتنالتكن القداسة زي  

). ٣: ٤بـط   ١ (»زينة الروح الوديع الهادئ، الذي هو قدام اهللا كثيُر الـثمن          «خاطب الرسول بطرس النساء عن      ). ٩-٦
د أن نكون في زينة داخلية مناسبة للسجود، هي زينـة           نحضر كنائسنا في مالبس مناسبة، لنكون في زينة خارجية، وال ب          

وعندما نجلس حول مائدة العشاء الرباني نكون في زينة مقدسة، تتوهَّج قلوبنا فرحاً             . القداسة فتظهر نعمة اهللا على وجوهنا     
نـح   (»مفرح الرب هو قوتك   «عندها يكون   ). ٢٦: ٢٦مت   (»خذوا كلوا هذا هو جسدي    «: ألننا ضيوف اهللا الذي يدعونا    

وليكن في قلوبنا شـكر ألن نعمـة المسـيح افتقـدتنا            . فلتكن على وجوهنا ابتسامة، وليظهر علينا جالل التعبُّد       ). ١٠: ٨
 .وخلصتنا وغّيرتنا وجعلتنا خليقة جديدة

  صوت الرب في العاصفة-ثانيًا 
 )٩-٣آيات (

وقد وصلت في قوتها الهائلة تحطـم أشـجار         ، ثم يصفها    )٤،  ٣آيتا  (يصف المرنم العاصفة الرعدية قادمةً من بعيد        
 ).٩، ٨آيتا (، وأخيراً يصفها وقد انتهت في الجنوب، في برية قادش )٧-٥آيات (األرز وتهّز الجبال 

 ).٤، ٣آيتا ( : العاصفة الرعدية تبدأ، قادمًة من بعيد- ١
السحب القاتمة في السـماء كمـا       تتحرك  ). أ٣آية   (»صوت الرب على المياه   «: أعلنت العاصفة أن الرب يتكلم فيها     

إذ أعطى قوالً تكون كثرة مياه في السماوات، وُيصِعد السحاب من           «. تتحرك مياه البحار على األرض ألن العاصفة قادمة       
لكن المرنم يرى أن اهللا من وراء هـذا         . فقد بدأت الرعود  ) ب٣آية   (»إله المجد أرعد  «). ١٣: ١٠إر   (»أقاصي األرض 

صـوت  «. سينزل مطر غزير لكن اهللا أعلى من هذا كلـه         ). ج٣آية   (»الرب فوق المياه الكثيرة   «. حبإنه فوق الس  . كله
ويشير صوت اهللا   ! لقد وصلت العاصفة الرعدية إلى البالد بكل جالل القوة        ). ٤آية   (»صوت الرب بالجالل  . الرب بالقوة 

فكلَّمكم الرب  «: ل موسى عن الوصايا العشر    قا. حيث صوته هناك سلطان وعمل    . إلى حضوره، وعمله، وقوانينه، وقوته    
من وسط النار والسحاب والضباب وصـوت       .. من وسط النار وأنتم سامعون صوت كالم ولكن لم تروا صورة بل صوتاً            



 ١٩

وبينما كان صموئيل ُيصِعد المحرقة تقدَّم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الـرب            «). ٢٢: ٥ و ١٢: ٤تث   (»عظيم
أما صوت الروح القدس فيبكت العالم على ارتكاب الخطية، وعلى          ). ١٠: ٧صم  ١ (»وأزعجهم فانكسروا .. بصوت عظيم 

 ).٨: ١٦يو (نقص البر، وعلى رعب وقوع الدينونة اآلتية على كل من يرفض خالص المسيح، فيقود الناس إلى التوبة 
 ).٧-٥آيات ( : العاصفة الرعدية وآثار قوتها الهائلة- ٢

وى األشجار     تأثيرها  ) أ( ى أق صوت الرب مكسِّر اَألرز، ويكسِّر الرب َأرز لبنان، وُيمِرحها مثل    « :عل
لكن ). ١٣: ٢إش   (»أرز لبنان العالي  «من المعروف أن َأرز لبنان من أقوى األشجار وأثبتها، فهي           ). أ٦،  ٥آيتا   (»ِعْجٍل

 ممدَّد يتمرغ »مثل ِعْجل«ية من جذورها وأسقطتها العاصفة الرعدية كانت قوية بدرجة اقتلعت تلك األشجار الضخمة العال      
 .على العشب األخضر

ال     ) ب( ى الجب لبنان وسريون  ). ب٦آية   (»لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي     « :تأثيرها على أعل
يثـب   هو جبل الشيخ الشامخ األبيض بثلوجه لكن العاصفة العاتية جعلته            »سريون«و. هما الجبالن الرئيسيان في فلسطين    

 .لم يعد للثابت الشامخ ثبوت، ألنه ارتعب أمام وجه الرب). بمعنى صغير البقر الوحشي(كفرير البقر الوحشي 

ى آل األرض      ) ج( ا عل ويقـول  . هذا وصف للبـرق ). ٧آية  (»صوت الرب يقدح لُهب نار  « :تأثيره
ام المعادن، ويمكنه أن يصـيب أضـخم        العلماء إن له قوة إضاءة تفوق قوة الشمس، وإنه يعطي من الحرارة ما يكفي للح              

وما أعظم قوة صوت نعمة اهللا التـي ظهـرت مخلِّصـةً     . الحيوانات بالشلل، كما أنه أقوى من قوة المغناطيسية األرضية        
لجميع الناس، معلِّمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، وأن نعيش بالتعقل والبر والتقوى فـي العـالم الحاضـر،                    

 »يقدح لهـب نـار  «قال الواعظ العظيم سبرجن إن تصوير البرق الذي ). ١٣-١٠: ٢تي (جيء المسيح ثانيةً منتظرين م 
، )٣، ٢: ٢أع (ُيذكّرنا بيوم الخمسين عندما حلت على التالميذ ألسنةٌ منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم    

ة وقد مألها االطمئنان، والتي كانت مختبئة فوقفت في العلَن تعلن           وبدأ الناس يتطلعون إلى الوجوه الغريبة التي كانت خائف        
كـان الخطـاة   . بقوة أن يسوع المسيح قد قام، فانكسرت قلوب سامعيهم القاسية وخشعت، وخلص نحو ثالثة آالف نفـس              
 .وعيقفون أمام اهللا في تحدٍّ، ثم جاءت قوة الروح القدس، فاستسلمت القلوب القاسية، وانحنت أمامه في خض

 ).٩، ٨آيتا  (: العاصفة الرعدية تبلغ نهايتها- ٣

مضـت  ). ٨آيـة    (»يزلزل الرب برية قـادش    . صوت الرب يزلزل البرية   « :تأثيرها على الصحراء   ) أ(
العاصفة إلى  أقصى حدود البالد الجنوبية، إلى صحراء قادش، بالقرب من أدوم، وانتهت فاعليتها بالنسبة لمكـان سـكن                    

 .لها في الجنوب كان أيضاً عظيماًالمرنم، ولكن فع

وان     ) ب( ى الحي ا عل من المعروف أن األيائل سريعة الجري،      ). أ٩آية   (»صوت الرب يولّد اإليَّل   « :تأثيره
وعندما جاءت العاصفة القوية خافت الغزالن وارتعبت وجرت بأقصى طاقتها، وفي جريها            . شديدة الخوف، صعبة الوالدة   

 .ورعبها ولدت قبل األوان

جاءت العاصفة علـى الوعـور،      ). ب٩آية   (»يكشف الوعور .. صوت الرب « :تأثيرها على الوعور   ) ج(
وفي العالم الروحي كشـف     . وهي غابات األشجار البرية، فأزاحت شجيراتها بعيداً، فظهرت الصخور الوعرة من تحتها           

 . ستره اهللا في محبته بفدائه وكفارتهصوتُ اهللا آدَم الذي عرَّته الخطية، والذي لم يكن قادراً على ستر نفسه، ثم



 ٢٠

هيكله هنا هو الطبيعة التـي تحـدِّث        ). ج٩آية   (»مجد: وفي هيكله الكل قائلٌ   « :تأثيرها على المؤمنين  ) د(
انتقـل  . لقد سكنت العاصفة بعد نزول المطر الغزير فهتف الكل يمجدونه         . بمجده، وهيكله أيضاً هو كل السماء واألرض      

والكل قائـل   «إلى األرض كلها    :  خيمة االجتماع، ومن القدس وقدس األقداس، إلى هيكل أكبر وأشمل          داود من التفكير في   
 .لقد بنى اهللا هيكل الطبيعة والكون الذي يمجده، والذي يدعونا نحن أيضاً لنمجده.  للقوي صاحب السلطان»مجد

 
  الرب القدير يبارك شعبه-ثالثًا 

 )١١، ١٠آيتا (
ل  يبارآهم بعمله ال   - ١ أعلـن اهللا سـلطانه   ). ١٠آية  (»الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكاً إلى األبد« :ُمكَم

بالعاصفة، وأكمل العمل وجلس، كما أكمل المسيح العمل الفدائي وصنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، ثم جلس عن يمين العظمة            
أمـا  «). ١١-٦تك  ( سفر التكوين عن طوفان نوح       وكلمة الطوفان المستعملة هنا لم تِرد إال في       ). ٣: ١عب  (في األعالي   

وحـده  . إنه الملك األزلي األبدي، الذي ليس لملكـه نهايـة         ). ٧: ٩مز   (»ثبَّت للقضاء كرسيه  . الرب فإلى الدهر يجلس   
صاحب السلطان الذي أرشد نوحاً أن يبني الفلك قبل مجيء الطوفان، ثم أرسل الطوفان، ثم سكّنه، ثم رسم قوس قزح في                     

ال بد أن المرنم وهو يصف العاصفة العاتية تذكر رحمة اهللا على نوح ومن يؤمنون إيمانه، كما ذكر عقـاب اهللا                     . ماءالس
مـز  (إن غضب اإلنسان يحمده     . ورأى سلطان اهللا العظيم في الرحمة التي تنّجي والعدالة التي تعاقب          . على من يعصونه  

 ).١٤: ١٤قض  (»وةمن اآلكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حال«). ١٠: ٧٦
القوة    - ٢ ارآهم ب يقوي الرب شعبه وسط العاصفة المخيفة التي تكسِّـر         ). أ١١آية   (»الرب يعطي عزاً لشعبه   « : يب

شجر أرز لبنان القوي وتلقيه على األرض، والتي تجعل جبل الشيخ يقفز كالبقر الوحشي، فال يعتريهم خـوف وال قلـق،          
ال «: ويقـول ). ٣٢: ١٢لو  (»ا القطيع الصغير ألن أباكم قد ُسرَّ أن يعطيكم الملكوت    ال تخَفْ أيه  «: ألن المسيح يقول لهم   

ستنالون قوة متى حل الـروح      «: وقد أرسل لهم الروح القدس وحقَّق وعده      ). ١٨: ١٤يو   (»أترككم يتامى، إني آتي إليكم    
 .صرنا على الخطية وتدفعنا لحياة الشهادةوهذه القوة ديناميكية فعالة تن). ٨: ١أع  (»القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً

ارآهم بالسالم    - ٣ هذا اإلله القدير الذي تسبحه المالئكـة، والـذي         ). ب١١آية   (»الرب يبارك شعبه بالسالم   « : يب
جلس ويجلس متسلطاً على كونه، ال يخاف من سلطانه إال الخاطئ البعيد عنه، أما أبناؤه فيتمتَّعون بالسالم اعتماداً علـى                    

يا رب، سأنتظر حتى أرى كيف      : فعندما تعترض طريقك مشكلة ال تعرف لها حالً، ارفع وجهك إليه وقُل له            . ه ومجده قوت
هو الذي نّجى نوحاً من الطوفان، وموسى من فرعون، ودانيال          . تحل هذه المشكلة، فيجيئك بطريقته الفريدة الرائعة لينقذك       

ولم يحدث أبداً أنـه تـرك       .  أن وقَفَت أمام أوالده مشكلةٌ بغير حل       ولم يحدث مرة  . من ُجب األسود، وبطرس من السجن     
ونحن اليوم ندرك أن لنا سالم المسيح  وسـط أعنـف            . قطيعه الصغير، فهو دائماً على عرشه يهتم بكل واحد من أوالده          

: وقال). ٣٣-٢٢: ١٤مت   (»أنا هو ال تخافوا   «: العواصف، كما قال لتالميذه في السفينة المعذبة من األمواج وسط البحر          
وليس هذا السـالم مسـتَمّداً مـن        ). ٢٧: ١٤يو   (»ال تضطرب قلوبكم وال ترهب    .. سالمي أعطيكم . سالماً أترك لكم  «

وسالم اهللا الذي   «: الظروف، لكنه عطية إلهية بالرغم من الظروف، ألنه ثمر الروح القدس، الذي إن نلناه يكون لنا الوعد                
 ).٧: ٤في  (»فكاركم في المسيح يسوعيفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأ



 ٢١

 

 المزمور الثالثون
 ِلَداُوَد. َمْزُموٌر ُأغِْنَيةُ تَْدِشيِن الَْبْيِت

َيـا َربُّ   ٣. َيا َربُّ ِإلَِهي اْستَغَثْتُ ِبَك فَشَـفَْيتَِني      ٢. ُأَعظُِّمَك َيا َربُّ َألنََّك نَشَلْتَِني َولَْم تُشِْمتْ ِبي َأْعَداِئي        ١
. َرنُِّموا ِللرَّبِّ َيا َأتِْقَياَءُه َواْحَمُدوا ِذكَْر قُْدِسـهِ ٤. َأْحَيْيتَِني ِمْن َبْيِن الَْهاِبِطيَن ِفي الُْجبِّ  . َن الَْهاِوَيِة نَفِْسي  َأْصَعْدتَ مِ 

 . ٌمِعنَْد الَْمَساِء َيِبيتُ الُْبكَاُء َوِفي الصََّباِح تََرنُّ. َحَياةٌ ِفي ِرَضاُه. َألنَّ ِللَْحظٍَة غََضَبُه٥
َحَجْبتَ َوْجَهـَك   . َيا َربُّ ِبِرَضاَك ثَبَّتَّ ِلَجَبِلي ِعّزاً     ٧. »الَ َأتََزْعَزُع ِإلَى اَألَبدِ   «: َوَأنَا قُلْتُ ِفي طَُمْأِنينَِتي   ٦

ذَا نََزلْتُ ِإلَى الُْحفْـَرِة؟ َهـْل       َما الْفَاِئَدةُ ِمْن َدِمي إِ    ٩. ِإلَْيَك َيا َربُّ َأْصُرخُ َوِإلَى السَّيِِّد َأتََضرَّعُ      ٨. فَِصْرتُ ُمْرتَاعاً 
َحوَّلْـتَ نَـْوِحي ِإلَـى      ١١. َيا َربُّ كُْن ُمِعيناً ِلي    . اْستَِمْع َيا َربُّ َواْرَحْمِني   ١٠َيْحَمُدَك التَُّراُب؟ َهْل ُيخِْبُر ِبَحقَِّك؟      

 . َيا َربُّ ِإلَِهي ِإلَى اَألَبِد َأْحَمُدَك. ُروِحي َوالَ تَْسكُتَِلكَْي تَتََرنََّم لََك ١٢َحلَلْتَ ِمْسِحي َوَمنْطَقْتَِني فََرحاً . َرقٍْص ِلي

 
 النائحون يرقصون

وليس اإلحصاء خطًأ   ). ٢١أي  ١ و ٢٤صم  ٢(يرجع سبب كتابة هذا المزمور إلى قرار داود أن ُيحصي بني إسرائيل             
لكن . ء الشعب ثالث مرات على األقل     وقام موسى بإحصا  ) ١٢: ٣٠خر  (في حّد ذاته، فقد أمر اهللا بإحصاء بني إسرائيل          

تُرى هل كان يريد أن يفتخر بكثرة شعبه؟ هل كان يريد أن            . الخطأ كان كامناً في الهدف الذي من أجله أحصى داود شعبه          
 ينشئ جيشاً أكبر عدداً وأقوى تسليحاً ليشنَّ حرباً جديدة؟ هل كان يريد أن يفرض ضريبة جديدة على الشعب؟

ورأى يوآب قائد الجيش خطأ اإلحصاء، ال لسبٍب دينـي، بـل            .  فلم يكن اإلحصاء بحسب إرادة الرب      أياً كان الدافع،  
ربما خاف أن يثور الشعب علـى الملـك، فحـاول أن يمنـع              . ألسباب سياسية وعسكرية، فهو رجل عسكري وسياسي      

وعرف داود النتيجـة، هـاج عليـه        وعندما انتهى التعداد    . اإلحصاء، لكن داود أصرَّ، فخرج يوآب ورجاله لتنفيذ األمر        
إما ثالث سنين جوع، أو ثالثة أشهر       «: فجاءه جاد النبي يطالبه أن يختار إحدى ثالث عقوبات        . »أخطأت«: ضميره وقال 

 أن عقوبـة الجـوع سـبع       ١٣: ٢٤صم  ٢ جاء في    :ملحوظة). (١٢: ٢١أي  ١ (»هالك أمام مضايقيك، أو ثالثة أيام وبأ      
 سنوات مجاعة جاءت علـى بنـي   ٣في سفر صموئيل الثاني أحصى    ) بإرشاد الروح القدس  (سنين، ألن المؤرخ المقدس     

وإلى أن يكون هناك حصاد ال بد أن تمضي سنة سابعة، وبذاك            . إسرائيل بسبب الجبعونيين، وثالثاً أخرى هي الواردة هنا       
 ).وبتين بل هو جمع العق٢١أخ ١ و٢٤صم ٢فليس هناك تناقض بين قصة . يصبح العدد سبع سنوات

فلنسقط في يد الرب ألن مراحمه كثيرة، وال أسقط         «: وأخيراً قال . ووقف داود حائراً متألماً ال يدري أي عقوبة يختار        
ففي وقت الجوع يقع في يد التجار والمستوردين، وفي وقت الحرب يقـع بـين يـدي                 ). ١٤: ٢٤صم  ٢ (»في يد إنسان  

 !رباألعداء، أما في وقت المرض فإنه يقع في يد ال



 ٢٢

وانكسـر قلـب داود     . وبدأ القتل من الصباح إلى المساء حتى جاء موعد الذبيحة المسائية          . وجاء المالك المهلك يقتل   
إن كان ال بد من توقيع العقـاب،        . يا رب، هذا الشعب لم يخطئ     : وانسحقت روحه وهو يرى المالك المهلك، فجعل يقول       

 .فوقِّعه عليَّ أنا وعلى بيت أبي
وقرر . رب توبة داود أمر المالك أن يتوقف عن إهالك الشعب، فتوقَّف الوبأ عند بيدر أرنان اليبوسي               وعندما رأى ال  

لكـن داود   . داود أن يقدم هناك محرقاٍت وذبائَح سالمة، فقدَّم أرنان لداود النورج للوقود والبقر للمحرقة والحنطة للتقدمة               
). ٢٦-١٥: ٢١أي  ١(بعد الموقع الذي ُبني عليه هيكل سـليمان         أصرَّ أن يدفع  ثمن هذا كله، فصارت تلك األرض فيما            

 ففي ذلك اليوم قُدِّمت المحرقة التي سترت خطايا الشـعب وخطايـا             »أغنية تدشين البيت  «ومن هنا جاء عنوان مزمورنا      
). ١٦: ٦عـز   (ثاني  ولذلك رتل بنو إسرائيل هذا المزمور يوم دشنوا الهيكل ال         . داود، وفيه ُدشِّن الموقع ليكون بيتاً للرب      

 .كما اعتاد بنو إسرائيل أن يرتلوه عندما يدشنون بيوتهم

 :في هذا المزمور نجد
 )٣-١آيات ( المرنم يشكر على النجاة -أوالً 
 )٥، ٤آيتا ( المرنم يدعو األتقياء للترنيم -ثانياً 
 )٧، ٦آيتا ( المرنم يصحِّح مساره -ثالثاً 

 )١٠-٨ آيات( المرنم يطلب الرحمة -رابعاً 
 )١٢، ١١آيتا ( المرنم ينال االستجابة -خامساً 

 

  المرنم يشكر على النجاة-أوًال 
 )٣-١آيات (

وذكر شيئين فعلهمـا هـو،      . رأى داود المالك المهلك والسيف مسلول في يده، واختبر رحمة اهللا، فشكر على النجاة             
 .وخمسة أشياء فعلها الرب

 : ما فعله داود للرب- ١

ر   ) أ( م ال . أنت هو الملك الحقيقي   : قدَّم المجد هللا وانحنى أمامه ساجداً وكأنه يقول       ). أ١آية   (»أعظمك« :بعظَّ
كان تعظيم الرب موضوع . وكل ما عندي هو عطية من محبتك، وأنا أعيد المجد كله لك. على رأسي تاج أعطيته أنت لي    

أحمـد  . يا رب أنت إلهـي أعظمـك  «: لقائلينوموضوع تسبيح الناجين من الموت ا   ) ١٥خر  (ترنيم الشعب بعد الخروج     
تعظم نفسي الرب، وتبـتهج روحـي بـاهللا    «: وموضوع شكر العذراء المكرَّمة   ) ١: ٢٥إش   (»اسمك ألنك صنعت عَجباً   

 ).٤٧، ٤٦: ١لو  (»مخلّصي

ر اكتشف أن النِّعم بدون المنعم هي ال شيء، وأن العطايا بغي          ). أ٢آية   (»استغثتُ بك « :استغاث بالرب ) ب(
 .المعطي ال فائدة فيها، فاستغاث بالمنعم المعطي

 : ما فعله الرب لداود- ٢



 ٢٣

له ) أ( واالنتشال هو إخراج دلو من بئر، وهي نفـس الكلمـة العبريـة المترجمـة               ). ب١آية   (»نشلتَني« :انتش
كـان  . مائتاً وأنقذتنيكنتُ غريقاً . يا رب، أنت أنزلت دلواً في بئر ونشلتني: كأن داود يقول  ) ١٩،  ١٦: ٢خر   (»استقى«

 .في حفرة عميقة، كأنه في بئر أو جب أو قبر، فانتشله الرب

لو أن األعداء سمعوا ما حدث له لشمتوا به ). ج١آية  (»لم تُشمت بي أعدائي   « :لم ُيشِمت به أعداءه    ) ب(
ر ذلك الفلسطينيين في بالدهـم      عندما مات الملك شاول، وبلغت أخبا     . أين إلهه؟ لقد وقَّع عليه العقوبة ألنه خاطئ       : وقالوا

 »ال تبشروا في أسواق أشقلون، لئال تفرح بنات الفلسطينيين، لئال تشمت بنـات الغُلـف              . ال تخبروا في جتّ   «: قال داود 
وقد مات شاول   .  عاصمتهم االقتصادية  »أشقلون« العاصمة السياسية للفلسطينيين، وكانت      »جت«وكانت  ). ٢٠: ١صم  ٢(

 .اهللا حفظ داود من شماتة األعداء ألنه تاببسبب العصيان، ولكن 

إش (أحييتنـي   . شـفيتني . يا رب أنت نشلتني   : عندما شفى اهللا الملك حزقيا قال     ). ب٢آية   (»شفيتني« :شفاه) ج(
لكنك وهبتني الحياة، فأسبحك اليوم     . أنت لم تسِقطني في قبر ألن الذين في القبر ال يسبحونك          : وكأنه يقول ) ١٩-١٦: ٣٨

 .واختبار داود هو نفسه اختبار حزقيا. نك الجيل القادموأخبر ع

ة    ) د( أصعدني من جب الهالك، مـن طـين        «). أ٣آية   (»أصعدتَ من الهاوية نفسي    «:أصعده من الهاوي
يرفـع  . يقيم المسكين مـن التـراب  «). ٥٣، ٥٢: ١لو  (»أشبع الجياع خيرات  . رفع المتَّضعين «). ٢: ٤٠مز   (»الحمأة

رفعه كما رفع يوسف إذ أصعده من الجب     ). ٨: ٢صم  ١ (»ة للجلوس مع الشرفاء، ويملِّكهم كرسيَّ المجد      الفقير من المزبل  
ونحن «: وهو ينتشل المؤمن من حفرة الخطية وبالوعة اليأس وهاوية الخوف والقلق، فيقول           . وجعله رئيس وزراء مصر   

 ).٦، ٥: ٢أف  (» السماوياتوأقامنا معه، وأجلسنا معه في.. أمواتٌ بالخطايا أحيانا مع المسيح

اه ) هـ( كان شبه ميـت    . كان يجب أن يهلك وينزل القبر     ). ب٣آية  (» أحييتني من بين الهابطين في الجب      «:أحي
اهللا رحيم وحكيم، فال يسمح بكل هذا األلـم أن يقـع علـى              «: قال جيرمي تيلور  . أو في ِعداد األموات، فوهبه اهللا الحياة      

لم مدرسة للفكر، ومشتالً للفضيلة، وتدريباً للحكمة، وتمريناً على طول األناة، وإعداداً إلكليـل،              القديسين إال ألن يكون األ    
 .»وبوابةً للمجد

 

  المرنم يدعو األتقياء للترنيم-ثانيًا 
 )٥، ٤آيتا (

ترتيلـة  لقد نجا كل أهل أورشليم فليغنّوا معـه         . بعد أن شكر داود الرب، دعا كل الشعب ليشتركوا معه في الترتيل           
 .شكر
ة    - ١ رة الترتيل في هذه الترتيلة حمٌد  هللا على قداسـته         ). ٤آية   (»رنِّموا للرب يا أتقياءه، واحمدوا ذكر قدسه      « : فك

على المؤمنين  . في ذاته وفي صفاته وفي أعماله، وفيها ذكٌر دائم لتلك القداسة، وفيها إعالن الرغبة في طاعة اهللا المحب                 
 »قبل أن ُأذلَّل أنـا ضـللت      «: وعندما يخطئون يوقع عليهم العقاب للتنقية، كما قال المرنم        .  قدوس أن يذكروا دوماً أن اهللا    

هذا اإلله القدوس يخلق فينـا الرغبـة        ). ١٨: ١١٨مز   (»تأديباً أدَّبني الرب وإلى الموت لم يسلمني      «). ٦٧: ١١٩مز  (
 قداسته ونحاول أن نتفق معها ونعدِّل تصرفاتنا لتتوافق         وعندما نرتل نذكر  . لطاعته، واالستعداد ألن نعمل مشيئته الصالحة     



 ٢٤

كونوا أنتم كـاملين    «: وألمر المسيح ) ٢: ١٩ال   (»تكونون قديسين ألني قدوس الرب إلهكم     «: معها، طاعة لألمر اإللهي   
 ).٤٨: ٥مت  (»كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل

). ٥آيـة    (»عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنُّم      .  رضاه حياةٌ في . ألن للحظة غضبه  « : مناسبة الترتيلة  - ٢
لذلك اختار داود أن يقع في يدي الرب، وأن تناله عقوبة ثالثة أيام وبإ، ورفض أي عقاب آخر، فإن غضب الـرب إلـى                    

ر اإلثـم   غاف.. إنه يعلم أن ذنبه عظيم، لكن عفو الرب أعظم، ألنه رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير اإلحسان               . لحظة
عند المساء يبيت البكاء، لكن الليل لن يطول، وال بد أن يهزم نور النهـار ظـالم                 ). ٧،  ٦: ٣٤خر  (والمعصية والخطية   

. بمـراحم عظيمـة سـأجمعك     . لحيظة تركتك «: الليل، فيترنَّم الباكون شاكرين فرحين، وهم يختبرون تحقيق وعد الرب         
ويتم معهم وعد   ). ٨،  ٧: ٥٤إش   (» أبدي أرحمك، قال وليُّك الرب     بفيضان الغضب حجبتُ وجهي عنك لحظة، وبإحسان      

إذا «: فيقولـون ) ٢٠: ١٦يو   (»أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحوَّل إلى فرح      . ستبكون وتنوحون والعالم يفرح   «: المسيح
 ).٨: ٧مي  (»إذا جلستُ في الظلمة فالرب نور لي. سقطتُ أقوم

 
  المرنم يصحِّح مساره-ثالثًا 

 )٧، ٦ آيتا(
). أ٧، ٦آيتا  (»أنا قلت في طمأنينتي ال أتزعزع إلى األبد، يا رب برضاك ثبَّتَّ لجبلي ِعزاً«  : االتجاه الخاطئ - ١

كان داود قد استولى على حصن صهيون من اليبوسيين، وهو موقع منيع جداً، مرتفع عن سطح البحر تسـعمائة متـر،                     
سة تالل صخرية قوية، وحصَّنها تحصينات كافية، فصارت موقعاً طبيعيـاً           واستولى على مدينة أورشليم المبنية على خم      

لقد أعطاه اهللا المدينة الحصينة،     . »ال أتزعزع إلى األبد   «: ممتازاً ذا تحصينات عسكرية كافية، فقال في طمأنينة المنتصر        
أنه قوي منيع بجيشه وهو يقف بين       لعله ظن   . ويبدو أنه لما تمَّ له ذلك أخذ العطية ونسي المعطي         . وساعده على تحصينها  

 .مملكتين عظيمتين، هما بابل في الشمال، ومصر في الجنوب
تعلَّـم داود بعـد     . واالرتياع هو الرعب الكبير   ). ب٧آية   (»حجبتَ وجهك فصرتُ مرتاعاً   « : االتجاه الصحيح  - ٢

كـان يظـن أن     . وعرف قيمة نفسه وحجمها   العقاب بالوبإ أن القوة والحماية هما من عند اهللا وحده، وأدرك من هو إلهه،               
أين المدينة الحصينة أمام الوبـإ؟ أيـن        . مصيره بيده، وكان يحسُّ أنه مطمئن، لكنه اكتشف أن طمأنينته هي بالرب وحده            

عندما حجب اهللا وجهـه صـار       .. التحصينات العسكرية؟ أين الجيش العظيم؟ أين الشعب الذي أحصاه ليحشد جيشاً أكبر؟           
 ! كل النجاح المادي والعسكريمرتاعاً رغم

وعندما تكون أمور حياتنا موفَّقة نظن أننا       . عندما ننجح، كثيراً ما ننسى الرب     . وهذا ما يجب أن يتعلمه كل واحد منا       
والحقيقة هي أن كل رصيدنا في البنك، وكل        . نصلي في وقت الضيق، وبزواله نسترخي ونطمئن      . قد أصبحنا مستريحين  

كل صحتنا، وكل أصدقائنا، وكل نفوذ عائلتنا، بدون رضا الرب ومحبته ال تسـاوي شـيئاً، فنصـير                  درجاتنا العلمية، و  
ولكن عندما نتعلمه ندرك . قبل أن نتعلم هذا الدرس قد نكون في كامل الطمأنينة، ألننا متَّكلون على عطايا الرب            . مرتاعين

 .عطايامقدار احتياجنا لشخص الرب نفسه قبل عطاياه، وهو الذي يمنح ال
 



 ٢٥

  المرنم يطلب الرحمة-رابعًا 

 )١٠-٨آيات (
شكر داود على نجاته من العقاب اإللهي، ودعا شعبه ليشكروا معه، وأعلن أنه صحَّح مساره الخاطئ، ثم لجأ إلى اهللا 

حتى لو أدََّبنا الرب . طالباً رحمته، فرحمة اهللا ومحبته هما الملجأ الدائم للمؤمن المصلّي والباب المفتوح الذي ال ُيغلَق أبداً
أمينة هي جروح المحب، «) ١٨: ٥أي  (»يسحق ويداه تشفيان. يجرح ويعصب«فإنه يؤدُبنا ليصحِّح مسارنا فهو الذي 

لقد ). ١: ٦هو  (»هلمَّ نرجع إلى الرب ألنه هو افترس فيشفينا، ضرب فَيجِبُرنا«). ٦: ٢٧أم  (»وغاشَّةٌ هي قبالت العدو
:                                                           الصالة هي مصدر قوته، وكانت صالتهتعلَّم من الرُّعب أن 

. هذا هو الصراخ المستمر والتضرُّع الدائم). ٨آية  (»إليك يا رب أصرخ، وإلى السيد أتضرع« : صالة بال انقطاع- ١
).                                                    ١٧، ١٦: ٢١أخ ١(ال انقطاع   ألجأه العقاب الذي حــلَّ بــه لمــا أحصى شعبه إلى الصالة ب

وهي ). ٩آية  (»ما الفائدة من دمي إذا نزلت في الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟« : صالة مخلصة- ٢
م تكن معرفة اليهود عن الحياة بعد الموت معرفة كافية، ولم ل. ١٩، ١٨: ٣٨الكلمات التي رددها الملك حزقيا في إش 

تي ٢(يعِط العهد القديم لقرائه صورة واضحة للخلود، فإن المسيح وحده هو الذي أنار لنا الحياة والخلود بواسطة اإلنجيل 
١٠: ١.( 

ـ .. ماذا أختار؟ لست  أدري    «: ولعل المرنم قصد بتساؤله هذا أن يتساءل مع الرسول بولس          ي اشـتهاء أن أنطلـق      ل
هـل يختـار    ). ٢٤-٢٢: ١في   (»ولكــن أن أبقــى في الجسد ألزم من أجلكم       . وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جداً     

الموت، وذاك أفضل جداً؟ أم يختار الحياة ليخدم المؤمنين؟ وقد اختار أن يحيا لينسكب على ذبيحة إيمان المؤمنين وليقـدم      
 .الخدمة المطلوبة منه هللا

ينحني الملك داود أمام ملك الملوك      ). ١٠آية   (»يا رب كن معيناً لي    . استمع يا رب وارحمني   « :صالة خاشعة    - ٣
بكل تواضع يطلب الرحمة والعون، وهي صالة يمكن أن يرفعها كل مؤمن، سواء كان واعظاً         . الذي منحه الُملك األرضي   

فلنتقـدَّم بثقـة إلى عرش النعمــة      «. ن أنهكتــه الهمـوم  يعتلي المنبر، أو متألماً يتقلَّب على فراش المرض، أو حزي         
 ).١٦: ٤عب  (»لكي ننـال رحمـة، ونجـد نعمة، عوناً في حينه

 

 
  المرنم ينال االستجابة-خامسًا 

 )١٢ و١١آيتا (
 » لكي تترنم لك روحي وال تسكت. حللت ِمسحي ومنطقتني فرحاً. حوَّلتَ نوحي إلى رقص لي« : المرنم يفرح- ١

ولما رفع اهللا عنه العقاب أخذ      . ناح المرنم بينما العقاب يحل به، وجعل يلطم ويضرب على صدره حزناً           ). أ١٢،  ١١آية  (
ولما رفع اهللا عنـه   ) وهو ثوب من الشَّعر يلبسه الحزين تحت ثيابه عالمة القهر والذل          (كان يكتسي بالمسح    . يرقص فرحاً 

وعندما يرحم الرب شعبه    . تهاجاً، وترنَّم بروحه ولم يُعد قادراً على السكوت       بحزام ليرقص اب  ) حزَّم وسطه (الحزن تمنطق   



 ٢٦

ألجعل لنائحي صـهيون، ألعطـيهم جمـاالً        «: تفرح أرواحهم من الداخل، ألنه يكسوهم ثياب الفرح من الخارج، ويقول          
ون أشجار البر، غـرس     عوضاً عن الرماد، ودهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة، فُيدعَ              

 .»لكي تترنم لك روحي وال تسكت«). ٣: ٦١إش  (»الرب للتمجيد
يكرر المرنم شكره، ويِعد الرب أن يستمر    ). ب١٢آية   (»يا رب إلهي، إلى األبد أحمدك     « : المرنم يكرر الشكر    - ٢

وال تكون لعنة ما في مـا       «. العظيمهذا الشكر إلى األبد، هنا على األرض ما دام حياً، وهناك في السماء أمام عرش اهللا                 
وال يكون ليل هناك، وال يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، ألن الرب             . وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم     .. بعد

 ).٥-٣: ٢٢رؤ  (»اإلله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد اآلبدين
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