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 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  مقدمة الطبعة الثانية لكتاب
   ) مزامري صالة النوميفمالت روحية تأ( 
كنيسة القبطية األرثوذكسية سبع صلوات يتلوها املؤمن على        رتبت ال 

 النهار سبحتك   يفسبع مرات    " النيبمدار اليوم حسب قول معلمنا داود       
   ).١٦٤: ١١٩مز " ( على أحكام عدلك 

  :هيهذه الصلوات السبع 
  . صالة باكر– ١
  . صالة الساعة الثالثة– ٢
  . صالة الساعة السادسة– ٣
  .لتاسعة صالة الساعة ا- ٤
  . صالة الغروب– ٥
  . صالة النوم– ٦
 منتصف الليل أقـوم     يف"  صالة نصف الليل، حسب قول املزمور        – ٧

، وقـد جعلتـها      )٦٢: ١١٩مز  " ( ألمحدك على أحكام برك     
الكنيسة على ثالث خدمات أو ثالث هجعات ألن رب الكنيـسة           

ث  بستان جثسيماىن ثـال يف ليلة آالمه وهو     يفيسوع املسيح صلى    
   ).٤٥ – ٣٨: ٢٦مت ( مرات متتالية 

  :هيوهذه الصلوات السبع مأخوذة من ثالث مصادر 
  . املزامري– ١
  . األناجيل– ٢



 }٨{

 صلوها وكتبوها بإرشاد    اليت طلبات وصلوات رجال اهللا القديسني       – ٣
  .روح اهللا القدوس

 هذه الصلوات إذ أن كل صالة حتـوى         يفحتتل املزامري املقام األول     
 العادة بينما حتوى فصالً واحداً من اإلجنيل وثـالث أو           يف  مزموراً ١٢

  .ست قطع من صلوات اآلباء
 الصالة بدليل قـول الرسـول       يفوقد أمر الرسل باستعمال املزامري      

كـو  ١" ( مىت اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعلـيم           " بولس  
 مكلمني بعضكم بعضاً مبزامري وتـسابيح وأغـاين       " وقوله   ). ٢٦: ١٤

   ).١٩: ٥أف " (  قلوبكم للربيفروحية مترمنني ومرتلني 
 كل يوم   يفلتكن أكثر الصلوات    "  أوامر الرسل قوهلم     يفوقد جاء   

ليالً واراً من املزامري ملا فيها من الشكر والتسبيح والتضرع واإلقـرار            
  ).١(" ، واالعتراف بالذنوب الباريبوحدانية 

التسبيح باملزامري دواء لشفاء     " وقد قال القديس أثناسيوس الرسوىل    
 ليكن لك حمبة بال شبع لتالوة املزامري ألا         "إسحق  ، وقال مار    "النفس  

داوم أبداً علـى تـالوة      " ، وقال القديس نيلس السينائى      "غذاء الروح   
  ".املزامري ألن ذكرها يطرد الشياطني 

 "  احد اآلباء، قـال    يل قصة رواها    حتضرينوعلى هذا القول األخري     
 املشعوذين من خدام الشياطني وسألوه أن يعمل هلـم          ألحدذهبت أسرة   

فعمله هلم كما طلبوا، وعندما سلمه هلم أوصـاهم         ) حجاب  ( تعويذة  
  ". صلواتكم لئال يفسد مفعول احلجاب يفال تستعملوا املزامري : قائالً

                        
  .٣٤٧ ص٢كنوز النعمة لألرشيدياكون بانوب عبده جزء  )١(

 }٩{

 إبطال  يفوهذه شهادة من الشياطني أنفسهم تدل على قوة املزامري          
  .م وهدم قومأفعاهل

وملا كانت املزامري موافقة لكل إنسان ومكان فقد أمجعت الكنائس          
 املـزامري كـل     يف العبادة، ألن    يفالرسولية شرقاً وغرباً على استعماهلا      

 ذلك يقول القديس يوحنا     يف كل ظروف حياته، و    يفاحتياجات اإلنسان   
  :فم الذهب

مـز  " ( فوا للرب فإنه صاحلاعتر"  يدعو املرمن اخلطاة إىل التوبة بقوله     @
١: ١٢٦.(   

 وجهـاالتى   صـباي خطايا  "  طريق التوبة بقوله     يف حيفظ املتقدمني    @
   ).٧: ٢٤مز " ( يارب ال تذكرها 

ء الرب عن كل مـا      يفمباذا أكا "  ينهض احملسن إليهم بالشكر بقوله       @
) " أصلى وأشكر   (  أعطانيه، كأس اخلالص آخذ وباسم الرب أدعو      

   ).١٢: ١١٦مز ( 
مـز  " (  يا اهللا  أعدائيأنقذين من   "  يطمئن اخلائفني من األعداء بقوله       @

١٥: ٣١.(   
صرباً صربت للرب   "  حيث اجلميع على الصرب وانتظار عمل اهللا بقوله          @

: ٤٠مـز   " ( فأصغى إىلّ واستمع طلبىت وأصعدىن من جب اهلالك         
٢، ١.(   

 نقدم لك أيها    ليتا –) أو صالة الساعة الثانية عشر      ( وصالة النوم   
 مزامريها االثىن عشر حيويهـا هـذا        يفالقارىء العزيز تأمالت روحية     

 رتبتها الكنيسة تذكاراً لوضع جسد الـسيد        – بني يديك    الذيالكتاب  
 القرب بعد إنزاله عن الصليب وتكفينه، وألا آخر ساعة          يفاملسيح له اد    



 }١٠{

لنوم هو املوت الصغري    من ساعات ار اإلنسان قبل نومه، وباعتبار أن ا        
 اليتالشيخ   إجنيل صالة النوم نفس كلمات مسعان        يف لذا يردد املصلى     –

رجا فيها الرب أن يستلم روحه لينطلق إىل األبدية وينضم إىل قومه قائالً             
 – ٢٥: ٢لـو  " ( اآلن يا سيدى تطلق عبدك بسالم حسب قولـك         " 
 الـذي  نفس اليوم    يفوقد حدث فعالً أن انطلق ذاك البار وتنيح         ). ٣٢

 أمشري وهو   ٨نطق فيه ذه الكلمات، وتعيد الكنيسة لتذكار نياحته يوم          
يوم عيد دخول السيد املسيح إىل اهليكل حيث محلـه مسعـان الـشيخ              

  .وأبصره خملصاً وفادياً ونوراً آتياً إىل العامل ونطق ذه الكلمات
ة بـنفس   تأكيد أنه ال يستطيع أحد أن يقول هذه العبـار   يفوأقول  

 قاهلا ا مسعان الكاهن الشيخ إال إذا كـان مـستعداً متامـاً              اليتالروح  
  .لالنطالق مقدماً للرب توبة صادقة وحياة طاهرة مثمرة

 آخر  يف صالة التوبة، فيها يقدم اإلنسان للرب        هيإذن فصالة النوم    
 صنعها خـالل النـهار      اليتكل يوم توبة قلبية عن كل خطاياه وهفواته         

 فعلها بغـري معرفـة اخلفيـة        اليت فعلها مبعرفة و   اليت وبغري إرادته    بإرادته
والظاهرة، بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو جبميع احلواس، ويطلب مـن            

كما يطلب من الـرب أن      ) حتليل صالة النوم    ( الرب الصفح والغفران    
  ).قطعة تفضل يارب بصالة النوم (  ليلته بغري خطية يفيتفضل وحيفظه 

  إلنسان هذه التوبة هللا قبل أن ينام حـسب نـصيحة املـرمن            يقدم ا 
،  )٤: ٤مـز   " (  مضاجعكم   يف قلوبكم اندموا عليه     يف تقولونه   الذي" 

: ٣٠مـز   " (  الصباح يكون الفرح   يف العشاء يكون البكاء و    يف" وقوله  
٥.(  

لذلك جند أن مزامري صالة النوم متيل دائماً إىل الصراخ واللجاجـة            
 }١١{

  .وبة واالعترافواالنسحاق والت
إن كنت لآلثام راصداً يارب،     ...  من األعماق صرخت إليك يارب     @

  ).١٢٩مز (  من عندك هييارب من يثبت ألن املغفرة 
واالتضاع هو   ). ١٣٠مز  (  يارب مل يرتفع قلىب ومل تستعل عيناى         @

  .أبو التوبة وأساسها
 هـي ، وصـهيون هنـا       )١٣٦مز  ( بكينا عندما تذكرنا صهيون      @

رشليم السمائية والبكاء هو بكاء التوبة والندامة واخلـوف مـن           أو
  .احلرمان من أجماد أورشليم السمائية

، واالعتراف هنا يشمل     )١٣٧مز  (  أعترف لك يارب من كل قلىب        @
االعتراف للرب باخلطايا والذنوب وتقدمي التوبة عنها، مث االعتراف         

  .مبراحم الرب وشكره على بركاته ونعمه الكثرية
أنصت إىل صوت تضرعى إذا مـا       .  يارب إليك صرخت فاستمع ىل     @

، والصراخ واللجاجة من عالمات التوبة       )١٤٠مز  ( صرخت إليك   
  .والرجوع هللا باتضاع وانسحاق

 بصوتى إىل الرب صرخت، بصوتى إىل الرب تـضرعت، أسـكب            @
،  )١٤١مـز  ( أبث لديه ضيقى عند فناء روحى مىن  . أمامه توسلى 
 هو ضيق التائب من محل خطاياه الثقيلة ورغبته األكيدة          والضيق هنا 

 إلقاء هذا احلمل حتت قدمى املسيح حىت حيرره منه بقبوله توبتـه             يف
  .وتطهريه من خطاياه السالفة

ابتدئوا للرب  ...  منكسرى القلوب وجيرب مجيع كسرهم     في الرب يش  @
، ومنكسرى القلوب هم هـم أصـحاب         )١٤٦مز  ( باالعتراف  

  .التائبة النادمة احلزينة على ما فرط منها من خطايا وزالتالقلوب 



 }١٢{

األخري فتفيض كلها مبـشاعر التوبـة       أما قطع صالة النوم وحتليلها      
واالنسحاق وتذكر الدينونة املرهوبة، وحث النفس على القيام من رقاد          

نقية قبل فوات األوان، مث اسـتمطار       الكسل والتلذذ باخلطية لتقدمي توبة      
 بدوا لن خيلص أحد ولو كانت حياته يوماً واحداً على           اليت  مراحم اهللا 
  .األرض
 هوذا أنا أعتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوباً ومرتعباً من كثرة             @

لكن توىب يا   .  يستوجب الدينونة  هي املال يفذنوىب ألن العمر املنقضى     
اضى مـن رقـاد الكـسل       ...  األرض ساكنة  يفنفسى ما دمت    
  ".اللهم ارمحىن وخلصىن "  املخلص بالتوبة قائلة وتضرعى إىل

لو كان العمر ثابتاً وهذا العامل مؤبداً لكان لك يا نفـسى حجـة               @
واضحة لكن إذا تكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحـة أمـام           
الديان العادل فأى جواب جتيبني وأنت على سرير اخلطايا منطرحـة          

سيح إهلنا لكرسـى حكمـك      أيها امل .  إخضاع اجلسد متهاونة   يفو
املرهوب أفزع ولس دينونتك أخشع ولنور شعاع الهوتك أجزع         

لكىن أختذ  .  حياتى يفأنا الشقى املتدنس الراقد على فراشى املتهاون        
 ".اللهم اغفر ىل فإىن خاطىء " صورة العشار قارعاً صدرى قائالً 

السهر ألا  اضى نفسى املريضة للصالة و    ...  أيتها العذراء الطاهرة   @
  . سبات عميقيفاستغرقت 

ففيها الكثري مـن مـشاعر التوبـة        " تفضل يارب   " أما قطعة   ... 
  :واالنسحاق مثل

  . هذه الليلة بغري خطيةيف تفضل يارب أن حتفظنا @
  . لتكن رمحتك علينا كمثل اتكالنا عليك@

 }١٣{

  . أنا طلبت الرب وقلت ارمحىن وخلص نفسى فإىن أخطات إليك@
  .تك للذين يعرفونك وبرك للمستقيمى القلوب فلتأت رمح@
  ).أى تقدمي التوبة أمام الرب (  جيد هو االعتراف للرب @

 العمق إذا صاله اإلنـسان      يفأما التحليل ففيه معاىن وطلبات غاية       
  :دوء وتأمل

  : هذا اليوميفيارب مجيع ما أخطأنا به إليك 
 صـنعها   اليتخلطايا  وهنا حياول املصلى أن يتذكر ا     "  إن كان بالفعل     @

  ".بالفعل أثناء النهار ويقدم عنها توبة أمام اهللا 
حياول أن يتذكر خطايا اللسان أثناء النـهار، إن كـان           "  أو بالقول    @

أو حلفان، أو إدانة، أو وقيعة، أو كلمات غري الئقة           كذب أو شتيمة  
  .ويقدم عنها توبة

 ردياً فيه غضب أو حياول أن يتذكر إن كان قد فكر فكراً     :  أو بالفكر  @
حقد أو انتقام من أحد أو فكر زىن أو أى شهوة رديئة ويقدم عنها              

  .توبة
يتذكر ما حدث من نظرات شريرة شـهوانية أو         :  أو جبميع احلواس   @

مساعات شريرة أو مالمسات شهوانية شريرة وغري ذلك من خطايا          
مث يكمـل   . توبـة  تنجس القلب وتدنسه ويقدم عنها       اليتاحلواس  

  حليل طالباً من كل قلبه عن كل ما تذكره مـن خطايـا قـائالً              الت
امسـك القـدوس كـصاحل وحمـب        فاصفح واغفر لنا من أجل      " 

  "....للبشر
 ليلته من   يفمث يطلب من الرب أن يرسل له مالك السالمة ليحرسه           

  . اخلطية أو فعلهايفكل شر ومن كل قلق قد يؤدى إىل التفكري 



 }١٤{

سيح الصاحل حمب البـشر واملهـتم       كل ذلك يطلبه بنعمة ورأفة امل     
 يـدى   يفمث ينام على فراشه نوماً هادئاً واضعاً روحه وحياته          . خبالصهم

  "مشاله حتت رأسى وميينه تعـانقىن       " اهللا احملب األمني ولسان حاله يقول       
   ).٦: ٢نش ( 

 حيـاة   يفالرب قادر أن جيعل هذا الكتاب سبب بركة وتقـدم           
بشفاعة أمنا العذراء القديـسة     . ن يقرأه لتوبة النقية لكل م   الصالة وا 

  .الطاهرة مرمي، وصلوات أبينا املكرم البابا األنبا شنوده الثالث

  ،،،ونعمة الرب تشملنا وتباركنا آمني

úbnß@bjãþa@ @
  ١٩٨٢ يناير ١
  ١٦٩٨ كيهك ٢٣

  تذكار نياحة داود النىب وامللك

 }١٥{

ßìÿa@Þ—ÑÜa@ @

  املزمور املائة والتاسع والعشرون 

)א(
  وهو املزمور املائة والثالثون  
א( )א

  صرخة من األعماق
  " العمق يفهم رأوا أعمال اهللا وعجائبه " 

)١٠٧:٢٤(



 }١٦{

)١(א
ــ  .يـــــا رب امســـــع صـــــويت  ،  يـــــا ربإليـــــك صـــــرخت األعمـــــاقن مـــ
راصـداً  ثام لآل كنت إن. صوت تضرعيإىل مصغيتني أذناكلتكن  

مــن أجــل امســك  . ثبــت ألن مــن عنــدك املغفــرة  مــن يرب يــا .ربيــا 
 نفــــسيانتظــــرت .  بناموســــكنفــــسيلــــك يــــارب، متــــسكت   صــــربت 

مــن حمــرس الــصبح فلينتظــر   . الــرب، مــن حمــرس الــصبح إىل الليــل   
وعظـــيم هـــو خالصـــه . ألن الرمحـــة مـــن عنـــد الـــرب . إســـرائيل الـــرب

  .هليلويا. وهو يفتدى إسرائيل من كل آثامه

                        
الطبعة ( زامري مأخوذة من أجبية مكتبة احملبة القبطية        مجيع نصوص امل  : مالحظة )١(

ويالحظ أيضاً أن أرقام املزامري تنقص رقماً واحداً يف أغلب املزامري           ). اجلديدة  
  .عن طبعة بريوت املستعملة

 }١٧{

ÐnÛa@ @
  :دمةمق

 مخسة مزامري   هي صالة النوم    يفهذا املزمور واألربعة املزامري التالية      
ـ  ١٢٠ تبدأ بـاملزمور     هيمري أو ترنيمات املصاعد، و    اضمن مز   هي وتنت
  ):١( وقد مسيت ذا االسم لعدة أسباب نذكر منها ١٣٤باملزمور 

ت  كان اليت أم كانوا يتلوا أثناء صعودهم من السىب إىل أورشليم           – ١
 سريهم يرتفعون بالتدريج إليها، ورمبـا       يفمبنية على جبل، وكانوا     

  ".الدرج " ألجل ذلك مسيت ترنيمات 
 األعياد  يف استخدمت فيما بعد للتالوة وقت صعودهم إىل أورشليم          – ٢

وكانوا ينـشدوا أثنـاء     )  املظال   – األسابيع   –الفصح  ( الثالثة  
صرية للغايـة حـىت      صياغتها أن تكون ق    يف روعيسريهم، لذلك   

  .تناسب التالوة أثناء املسري، وحىت يسهل أيضاً حفظها غيباً
 يقال أا كانت تنشد على أعتاب الـسلم املوصـل إىل الـرواق              – ٣

وكانت عدد درجاته مخسة عشرة درجة، فكانوا كلما يرتفعـون          
  .درجة يتلون أحد هذه املزامري حسب ترتيبها املوضوعة عليه

أا تكون فيما بينها منهجاً روحياً تصاعدياً ميكـن          هذا فضالً عن     – ٤
  !.للمصلى أن يتأمل فيه بأفكاره وعواطفه لريتفع إىل عشرة الرب 

  :من األعماق صرخت إليك يارب

                        ملا كان غرض صالة النوم هو أن يقدم اإلنسان توبة هللا عما فعلـه              
القس بيـشوى   ( هلموا نصعد جبل الرب للشماس مريد عبد املسيح         : كتاب )١(

 .٥، ٤ص) عبد املسيح حالياً 



 }١٨{

 حسابه مع ربه قبل أن يركن للهـدوء ويستـسلم           فيطول النهار ويص  
  وم، لــذلك كــان مــن حــسن االختيــار أن يــأتى مزمــورللنــ

فيـه  .  أول صالة النوم   يف هو أحد مزامري التوبة،      الذي) من األعماق   ( 
يصرخ املصلى إىل اهللا بعد أن جاز ثقل النهار، ولوحته مشس التجـارب             

إنه ال يصلى من شفتيه فقط كأولئك الذين وخبهم الرب قائالً           . واملتاعب
شعب بفمه ويكرمىن بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عـىن         يقترب إىلّ هذا ال   " 

ولكنه يصرخ من أعماق     ) ٩،  ٨: ١٥مت  " ( بعيداً، وباطالً يعبدونىن    
  !.قلبه 

" أمحد الرب من كل قلىب    " من عبارة    صلوات املر  يفكثرياً ما تكررت    
 عبارة مألوفة لنا نكررهـا أيـضاً        هيو ) ١: ١٣٨، مز   ١: ١١١مز  ( 

  . صلواتنايفكثرياً 
 سواء كانت شـكر، أو طلـب، أو         –إذن جيب أن تكون الصالة      

إن الرب يريد منا أن نسلمه      .  من عمق القلب ومن كل القلب      –تضرع  
 جزء من القلب بينما     يفكل القلب، وعمق القلب، ال يرضى أن يسكن         

اجلزء اآلخر للعامل، كما ال يرضى أن يسكن على سطح القلب بينمـا             
يا ابـين اعطـين    " املية ولذات سائر األشياء     عمقه للشهوات واهلموم الع   

   ).٢٦: ٢٣أم " ( قلبك 
 أى من عمق الضيقات واألحزان      من األعماق وميكن تفسري عبارة    

والتجارب فإرميا النىب يصرخ إىل الرب من عمق اجلب املوحل، ودانيال           
من جب األسود، والثالثة فتية من قاع األتون احملمى سبعة أضـعاف،             

واجبنا ولذتنا أن نصرخ إىل اهللا عندما حتل بنا         . ن احلوت ويونان من بط  
 يفالتجارب والضيقات، ألا أفضل طريقة لئال نغوص إىل أسفل باألكثر           

 }١٩{

كـل  . غمر ينادى غمراً عند صـوت ميازيبـك       " بالوعة اليأس القاتلة    
معىن ذلك أنىن من عمق      ). ٧: ٤٢مز  " ( تياراتك وجلجك طمت على     

وحينئذ يـسمع الـرب     .  عمق حنان اهللا ورمحته    جتارىب أنادى والتمس  
.  ذلك خري روحى ىل    يفوينتشلىن ويعطيىن القوة على االحتمال إذا كان        

وأصعدىن من جب اهلالك من طـني احلمـأة         . مال إىل ومسع صراخى   " 
   ).٢ – ١: ٤٠مز " ( ثبت خطواتى . وأقام على صخرة رجلى

أو عمل حركـات     الصالة فال يعىن تعلية الصوت،       يفأما الصراخ   
هستريية غريبة كما تفعل بعض الطوائف املتطرفة، وإمنا يعىن رفع القلب           

مـز  " ( ليك يارب رفعت نفسى     إ" هللا وشد العقل وكل احلواس حنوه       
 ). ١: ١٢٣مـز   " ( رفعت عيىن إليك يا ساكن السماء       " ،   )١: ٢٥

 هو ضابط الكـل     الذيوالصراخ والتضرع جيب أن يكونا للرب وحده        
يا سامع الصالة إليك يأتى كل      " در أن يسمع صوتنا بسرعة ويعيننا،       ويق

 عندما أصـدر    الذيجيب أن نتشبه بدانيال النىب       ) ٢: ٦٥مز  " ( بشر  
بأن كل من يطلب طلبة حىت ثالثني يوماً من إله أو            " أمراًامللك داريوس   

فلما علـم    ) ٧: ٦دا  " (  جب األسود    يفإنسان خالف امللك يطرح     
 عليتـه حنـو     يف بإمضاء الكتابة ذهب إىل بيته وكواة مفتوحـة          دانيال

 اليوم وصلى ومحد قدام إهلـه       يفأورشليم فجثا على ركبتيه ثالث مرات       
   ).١٠: ٦دا " ( كما يفعل قبل ذلك 
  :لتكن أذناك مصغيتني إىل صوت تضرعى. يارب امسع صوتى

جابـة  عندما ننادى اهللا باستمرار ومن األعماق نؤكد ألنفسنا أن إ         
فلنتقدم بثقة إىل عرش النعمة لكى ننال رمحة وجنـد          " أكيدة ستأتى منه    



 }٢٠{

ألن الرب قريب لكل الـذين      " ،   )١٦: ٤عب  " (  حينه   يفنعمة عوناً   
مـز  " ( يدعونه باحلق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم         

وإذ علم املرتل هذه احلقيقة أن الرب يرقب بفـرح           ) ١٩،  ١٨: ١٤٥
ه الذين يصرخون إليه اراً وليالً، كان ال يكف عـن هـذه             كل أوالد 
  !!!.امسع صوتى ولتكن أذناك مصغيتني إىل صوت تضرعى : الطلبة

ال تسكت عن دموعى    . استمع صالتى يارب وأصغ إىل صراخى     " 
 أن يسمع أصواتنا كـأب      يفإن للرب لذة خاصة      ). ١٢: ٣٩مز  " ( 

 وهو خياطب نفس كل واحـد  حنون يريد أن يسمع مناغاة ابنه احلبيب،    
" أريىن وجهك امسعيىن صوتك ألن صوتك لطيف ووجهك مجيل          " منا  
   ).١٤: ٢نش ( 

  : يارب، يارب من يثبتإن كنت لآلثام راصداً

لو تعامل اهللا معنا بعدل مطلق صارم فإننا نطرح إىل خارج وتستد            
لـو  . أفواهنا، لو رصد آثامنا سيجدها كثرية وعظيمة، جسيمة ومغيظة        

 رضاه، وسـيغلق    يفعاملنا حسب خطايانا سوف ال يكون لنا أى أمل          
تباعـدوا  . ال أعرفكم من أين أنتم    "  وجوهنا   يف غضبه ويصرخ    يفعلينا  

الكل قد زاغوا معـاً     " ألن   ) ٢٧: ١٣لو  " ( عىن يا مجيع فاعلى الظلم      
ألن " ،  )٣: ١٤مز " ( ليس وال واحد   . ليس من يعمل صالحاً   . فسدوا
: ١١رو  " (  العصيان لكى يرحم اجلميـع       يفق على اجلميع معاً     اهللا أغل 
صـالة الـصلح للقـداس      ( ، ليس مولود امرأة يتزكى أمامـك         )٣٢

كما أن تكرار كلمة يارب يارب فيها نغمـة اسـتعطاف           ) الكريلسى  
  .واسترحام

 }٢١{

  :ألن من عندك املغفرة

من إحسانات الرب أننا مل نفـن ألن مرامحـه ال           " نعم اهللا رحوم    
الرب رحيم   ) " ٢٣: ٣مراثى إرميا   " (  جديدة كل صباح     هي. تزول

ورؤوف طويل الروح وكثري الرمحة، ال حياكم إىل األبد وال حيقـد إىل             
الدهر، مل يصنع معنا حسب خطايانا ومل جيازنا حسب آثامنا ألنه مثـل             

: ١٠٣مز  " ( ارتفاع السموات فوق األرض قويت رمحته على خائفيه         
وهو يقول إىن ال أسر مبوت الشرير بل أن يرجع الشرير           " ،   )١١ – ٨

 الصادق على   يبوعده اإلهل ووعده   ) ١١: ٣٣حز  " ( عن طريقه وحييا    
إن كانـت   . إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كـالثلج      " لسان النىب   

املهم أن نرجع إليه     ). ١٨: ١إش  " ( محراء كالدودى تصري كالصوف     
كيد على تغيري احلياة فنجده فاحتـاً أحـضانه         بالتوبة الصادقة وبالعزم األ   

وأبواب مرامحه ليقبل كل خاطىء يتوب، وحيتضن كل خروف ضـال           
من كثرة مراحم الرب واهتمامه خبالصنا كان أحياناً يستعمل         . يرجع إليه 

إن مل تتوبـوا    " طريقة التهديد ليحض الناس على التوبـة والرجـوع          
 فيجب علينا أال مـل      ، )٥،  ٣: ١٣لو  " ( فجميعكم كذلك لكون    

خالصاً هذا مقداره وال نرفض مشورة اهللا من جهـة أنفـسنا وأمـر              
: ٢رو  " ( أن لطف اهللا وإمهاله إمنا يقتادنا إىل التوبة         " خالصنا، عاملني   

  .، وليس للتواكل والالمباالة)٤
  :من أجل امسك صربت لك يارب

 هـو   طيب. من أجل ذلك أرجوه   . نصيىب هو الرب قالت نفسى    " 
 تطلبه، جيد أن ينتظر اإلنسان ويتوقع       اليتللنفس  . الرب للذين يترجونه  



 }٢٢{

   ).٢٦ – ٢٤: ٣مراثى إرميا " ( بسكوت خالص الرب 
واالتكال عليه مـن      عن انتظار الرب    اختبارات نىب عظيم   هيهذه  

.. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو جيرى      " يقول املرتل   . كل القلب 
 طريقه مـن الرجـل      يف ينجح   الذي تغر من    انتظر الرب واصرب له وال    

، فالصرب له عمل تام وبه نـستطيع         )٧ – ٥: ٣٧مز  " ( ارى مكايد   
وما أمجل الصرب إن كان من أجل اسم الرب         . أن نقتىن نفوسنا وخنلصها   

ألن اسم الرب برج حصني يركض إليـه الـصديق          . ولغرض مستقيم 
   ).١٠: ١٨أم ( ويتمنع 

  :متسكت نفسى بناموسك
شهادات الرب صـادقة تـصري      . ناموس الرب كامل يرد النفس    " 

أمر الرب طاهر ينري    . وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب    . اجلاهل حكيماً 
. أحكام الرب حق عادلة كلها. خوف الرب نقى ثابت إىل األبد    . العينني
أيضاً .  من الذهب واإلبريز الكثري وأحلى من العسل وقطر الشهاد         هيأش

   ).١١ – ٧: ١٩مز " (  حفظها ثواب عظيم يفا وعبدك حيذر 
 طريـق اهللا ويبغـى      يف يركض   الذيإن أول واجب على اإلنسان      

الوصول إىل املدينة السماوية ليتمتع بالوجود الدائم مع اهللا هو أن يدرس            
: ١١٩مـز   " ( اك أن حتفظ متاماً     أنت أوصيت بوصاي  " الوصية بتدقيق   

 حياته العملية فيصري إنساناً إجنيليـاً       يفها  ، وبعد أن يدرسها يبدأ يطبق     )٤
 قلوبنـا   يفأنتم رسالتنا مكتوبة    " أو إجنيالً خامساً، حسب قول الرسول       

معروفة ومقروءة من مجيع الناس، ظاهرين أنكم رسالة املسيح خمدومة منا       
  " ألواح قلب حلمية     يف ألواح حجرية بل     يفال حبرب بل بروح اهللا احلى ال        

إن اهللا يطوب ويغبط العاملني بالوصية ال العـاملني ـا         ) ٣: ٣كو  ٢( 
 ). ٢٧: ١١لـو   " ( طوىب للذين يسمعون كالم اهللا وحيفظونه       " فيقول  

 }٢٣{

، )٧: ١٣يو  " ( فطوباكم إن عملتموه    إن علمتم هذا    " كما يقول أيضاً    
 ثقة إن من يريد أن يضمن اخلالص، عليه أن يطيـع الوصـية              يفوأقول  

 شخص الفادى احلبيـب، فلـن       يفة وثقة كاملة     حب وطاع  يفوينفذها  
) ٢٤: ٨رو (  ألننا بالرجاء خلصنا خييب الرب رجاه كما يقول الرسول  

رو (  هو غري منظور فإننا نتوقعه بالـصرب         الذيوما دمنا نرجو اخلالص     
وإذ كمل صار جلميع    . مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تأمل به       " ،   )٢٥: ٨

ــه ســبب خــالص ــذين يطيعون ــدى ال    )٩، ٨: ٥عــب " (  أب
 يتمسك بناموس الـرب     الذيو) أى بإطاعة وصاياه، أوامره ونواهيه      ( 

 تعطى  اليت. يلهج فيه اراً وليالً يكون كشجرة مغروسة عند جمارى املياه         
   ).٣، ٢: ١مز ( وورقها ال يذبل وكل ما يصنعه ينجح .  أوانهيفمثرها 

 ية ويعتربها كمـصباح    يركز ويهتم جداً حبفظ الوص     ١١٩واملزمور  
 طريق اهللا، ديه سواء السبيل، يستند عليها ويستشهد ا يفونور للسائر   

على صحة كل عمل من أعماله، وكل تصرف من تصرفاته حىت تكون            
، لكى يطمئن أن ركـضه      يكل حياته سائرة حسب الوصية وبقياس إهل      

إىل املـوت    امليدان على حق، وأن جهاده قانوىن، وأنه إذا ظل أمينـاً             يف
  .فسينال إكليل احلياة

 هذا املزمور تواتر عدة كلمات مثـل سـنن، وصـايا،            يفنالحظ  
كل . شهادات، حقوق، طرق، سبل، عجائب، كلمات، أقوال، وأحكام       

 كتبها أناس   اليت الكتاب املقدس و   يفهذه التعبريات تعىن كلمة اهللا املدونة       
  :اهللا القديسون مسوقني بالروح القدس

 اإلجنيـل   يف شريعة موسـى و    يف وضعها اهللا    اليتىن الفرائض   تع: فالسنن
  .املقدس
  .ألنه أوصى بعملها وكرر بذلك كثرياً: وصايا



 }٢٤{

  . وثبتهاأكدهاألنه : شهادات
  .ألنه صانعها وخمالفها ينال ما يستحقه: حقوق
  . صاحلهيألا توصل فاعلها إىل منت: طرق
  . تنفيذهايفألا حتتاج إىل تعب وجهاد : سبل
  .ألا عجيبة: جائبع

  .ألا مقولة من اهللا: كلمات
  .ألا قيلت من قبل األنبياء والرسل للناس: أقوال
  ).١(ألن اهللا أمر بفعلها : أحكام

 آيات كثرية تثبت لنا أمهية الوصايا اإلهلية        ١١٩ هذا املزمور    يفوترد  
تى أن. ووجوب حفظها وعملها لنوال رضى الرب وبلوغ احلياة األبدية        

  :عضهابب
  .حينئذ ال أخزى إذا نظرت إىل كل وصاياك @
) نفـسه ( مباذا يزكى الشاب طريقه، حبفظـه إيـاه      @

  .حسب كالمك
  . قلىب لكى ال أخطىء إليكيف خبأت كالمك @
  . لصقت بشهاداتك يارب ال ختزىن@
  . أسرعت ومل أتوان حلفظ وصاياك@
  . شريعة فمك خري ىل من ألوف ذهب وفضة@
  . فرائضك لكيال أخزىيف  ليكن قلىب كامالً@
  . مذلىتيف لو مل تكن شريعتك لذتى هللكت حينئذ @
 .وصيتك جعلتىن أحكم من أعدائى @

 )٧(   
  

 )٩(   
 )١١(  
 )٣١(  
 )٦٠(  
 )٧٢(  
 )٨٠(  
 )٩٢(  
 )٩٨(  

                        
 .١١٩سري أنثيموس للمزمور من تف )١(

 }٢٥{

 من وصاياك أتفطن لذلك أبغـضت كـل طريـق           @
  .كذب

  . سراج لرجلى كالمك ونور لسبيلى@

  
)١٠٤( 
)١٠٥( 

بالقوة اإلهلية الكامنة فيها،     حتفظنا   اليت هيحفظنا الوصية ف  إذا  
 ليست جمرد وصايا خلقية واجتماعية كوصايا ومبادىء الفالسـفة          هيف

" ، يقف اهللا وراء كل كلمة قاهلا لينفذها         ي نطق إهل  هيواملصلحني، وإمنا   
ألىن أنـا   " ،   )١٢: ١إرميـا   (  "ألىن أنا ساهر على كلمىت ألجريها       

   ).٢٥: ١٢خروج " (  أتكلم ا تكون اليتكلم والكلمة الرب، أت
 صـلواتنا دائمـاً بوعـوده       يفليتنا ننتهز هذه الفرصة ونكلم الرب       

واآلن يارب أريـد أن تنفـذ معـى         ... أنت قلت : الصادقة ونقول له    
  !.شخصياً هذه الوعود الصادقة واألمينة

  :لصبحانتظرت نفسى الرب من حمرس الصبح إىل الليل، من حمرس ا

تكون معونة الرب لنا ومحايته إيانا مبقدار انتظارنا له وتوكلنا عليه،           
فإذا انتظرناه واتكلنا عليه بال حدود وال حتفظ ومل نتكل على ذواتنـا أو    
أموالنا أو على أذرع بشرية، سر اهللا بنا وسار معنا وكان لنا سنداً وقوة              

ه تفرح قلوبنـا ألننـا      نه ب أل. أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو     " 
  "لتكن يارب رمحتك علينا حسبما انتظرنـاك  . على امسه القدوس اتكلنا 

ليتنا نتعلم من آبائنا ... ، أى مبقدار اتكالنا عليك     )٢٢ – ٢٠: ٣٣مز  ( 
اتكلـوا  . ألن عليك اتكل آباؤنـا    " فوائد ومزايا االتكال عليك يارب      

، ٤: ٢٢مز  " ( خيزوا  فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم        
٥.(   

إىل الليل يعـىن أكـون      ) أو من خمرج الصبح     ( ومن حمرس الصبح    
 الصباح إىل أن أعود إىل      يفمتكالً على الرب من ساعة قيامى من نومى         



 }٢٦{

آناء الليل وأطراف   . الليل مبعىن طول اليوم أنا متكل على الرب        يففراشى  
ياتى وهو يدبرها كما    ليس ىل ملجأ وال معني سواه، أسلم له ح        . النهار
صرت كبهيم عندك ولكىن دائماً معك، أمسكت بيدى اليمني،         . " يشاء

، بالنـهار    )٢٤ – ٢٢: ٧٣مز  " ( برأيك ديىن وبعد إىل جمد تأخذىن       
 يفو). للعناية ىب أثناء عملى ودخوىل وخروجـى        ( يوصى الرب رمحته    

: ٤٠ مـز    تهأشكره على رمحته وعناي   ( الليل تسبيحه عندى إلله حياتى      
مبعىن طول حيـاتى    " من حمرس الصبح إىل الليل      "  عبارة   تأتىوقد  ). ٨

 بالشيخوخة مبـا    هي تبدأ بالطفولة كصبح مشرق وتنت     اليتعلى األرض   
فيها من ضعف وأمراض مثل الليل املظلم، وتكرار العبارة مـرتني هـو             

  !.للتأكيد 
ر الرب أكثـر    نفسى تنتظ "  الطبعة البريوتية تقرأ هذه اآلية هكذا        يف

ومعىن ذلك أنه جيـب أن      " من املراقبني الصبح أكثر من املراقبني الصبح        
 ينتظر طلـوع الـصبح،      الذينتكل على الرب أكثر من املريض املتأمل        

 ينتظر الصبح، وأكثر من املسافر      الذيوأكثر من اجلندى حارس األسوار      
كد متاماً أن   ليالً وهو ينتظر الصبح ليستريح، وكما أن مراقب الصبح متأ         

الصبح سيجىء مهما بدا الليل طويالً هكذا جيب علينا أن نثق أن مراحم             
الرب ستأتى حبسب وعده الصادق ألن عهد اهللا وميثاقه أثبت من تتابع            

  .أما عهد اهللا فيثبت إىل األبد. الليل والنهار، ألما سيزوالن
  :فلينتظر إسرائيل الرب

  " تطلبـه    اليتلذين يترجونه للنفس    الرب طيب ل  " إذا اخترب املرمن أن     
وأن الذين ينتظرون الرب هـم      . وأنه يعني امللتجئني إليه    ) ٢٥: ٣مرا  ( 

 هـذا  يفيريد أن يشرك اآلخـرين معـه    ) ٩: ٣٧مز ( يرثون األرض  
االختبار املبارك، يدعو اآلخرين أن ينتظروا الرب ويتوكلوا عليه ليتكفل          

 }٢٧{

وحىت يسترحيوا هم   . حمبته للبشر هو بتدبري حيام حسب كثرة صالحه و      
 كثرياً ما تكون نتيجتها عكس ما       اليتمن االتكال على حكمتهم البشرية      

  "توجد طريق تظهر لإلنسان مستقيمة وعاقبتها طرق املـوت        " يريدون  
 من نسل   الذيأما كلمة إسرائيل فال تعىن ذلك الشعب         ) ١٢: ١٤أم  ( 

ن إبراهيم أباً للختان ليس     يعقوب جسدياً بل كل بار يلقب بإسرائيل أل       
 خطـوات إميـان أبينـا    يفللذين من اخلتان فقط بل أيضاً ملن يسلكون    

   ).١٢: ٤رو ( إبراهيم 
  :ألن الرمحة من عند الرب وعظيم هو خالصه

مبراحم الرب أغـىن إىل     ... حيلو للمرمن أن يتغىن كثرياً مبراحم الرب      
لـت يبتـهج قلـىب      أما أنا فعلى رمحتك توك    " ،   )١: ٨٩مز  ( الدهر  
وقد جتلت   ). ٦،  ٥: ١٣مز  " ( أغىن للرب ألنه أحسن إىلّ      . خبالصك

 صنعه  الذي ذلك الفداء واخلالص العظيم      يف أوج عظمتها    يفهذه الرمحة   
الرب على الصليب إذ جاء املسيح خالصاً من أعـدائنا ومـن أيـدى              

، ٧١: ١لـو   ( ليصنع رمحة مع آبائنا ويذكر عهده املقـدس         . مبغضينا
٧٢.(  

إن الرمحة من عند الرب ليست فقط كطبع أصيل فيه بل أيضاً ألا             
 كـل   يفإن الرمحة كائنة معه     !.  شهوته احملببة أن يرحم      هيو... مسرته

حـني نـزل   . أعماله وكل تدابريه، وقد افتخرت رمحة الرب على عدله    
 يفاملسيح بنفسه ليتحمل القصاص العادل نيابة عن اإلنسان اخلاطىء ويو         

مـز  " ( الرب والسالم تالمثا    . الرمحة واحلق التقيا  ... "  حقه يدل اإلهل الع
١٠: ٨٥.(   

  :وهو يفتدى إسرائيل من كل آثامه
حينما كلم مالك الرب يوسف خطيب العذراء مرمي ليطمئنـه مـن            



 }٢٨{

خيلص شعبه  ستلد ابناً وتدعو امسه يسوع ألنه       " ... جهة حبلها قال له     
سرائيل اجلديد أو إسرائيل الروحى     وإ ). ٢١: ١مت  " ( من خطاياهم   

هم الذين قبلوا املسيح ملكاً على قلوم ومتتعوا بكأس خالصه ودعـوا            
   ).١٣: ١١٦مز " ( كأس اخلالص آخذ وباسم الرب أدعو " بامسه 

وأيضاً تدعو امسه يسوع    :  ثيئوطوكية اخلميس  يف التسبحة   يفونقول  
شعبه فهو خيلـصنا    فإن كنا حنن    .  خيلص شعبه من خطاياهم    الذيوهو  

  .بقوة، فلنعرفه بثبات
باملعمودية يغفر لنـا    . جاء املسيح وفدانا من سلطان اخلطية واملوت      

وبسر التوبة واالعتراف يغفر لنا ما نعمله مـن خطايـا           . اخلطية اجلدية 
ليتنا نستفيد من هذا السر     . وهفوات يومية نتيجة ضعف طبيعتنا الساقطة     

  ).تراف سر التوبة واالع... ( املبارك
نعترف أمام الكاهن وكيل سرائر اهللا عن كل خطية وزلة فيما نشعر            

 اهللا  يفأنه ال يرضى اهللا وليس حسب وصاياه، نعترف بكل أمانة وثقـة             
أب املراحم حىت ننال غفراناً خلطايانا، وبقراءة التحليل علـى رؤوسـنا            

  . الكهنوتيف والنعمة املعطاة للذين يعملون يحسب الوعد اإلهل
 يفاحلق أقول لكم كل ما تربطونه على األرض يكـون مربوطـاً             " 

مـت  " (  السماء يفالسماء، وكل ما حتلونه على األرض يكون حملوالً         
١٨: ١٨.(   

فلنخف أنه مـع    " والرسول حيذرنا من عدم التوبة أو إمهاهلا فيقول         
لعدم توبته  ( بقاء وعد بالدخول إىل راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب            

   ).١: ٤عب ) " (  إىل اهللا ورجوعه



 }٢٩{

@Þ—ÑÜaôäbrÜa@ @

  والثالثوناملزمور املائة   

)א(

  التواضع املمجد
 عيىن يفإىن أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعاً " 

   " ذكرت فأمتجداليتنفسى وأما عند اإلماء 

)٢٦:٢٢(

 }٣٠{

א
 يفيــــــــــــــارب مل يرتفــــــــــــــع قلــــــــــــــىب ومل تــــــــــــــستعل عينــــــــــــــاى، ومل أســــــــــــــلك      

أمـــــــا إن كنـــــــت مل  .  أعلـــــــى مـــــــىن هـــــــي الـــــــيت العجائـــــــب يفلعظـــــــائم وال ا
أتضع لكن رفعت صوتى مثل الفطيم من اللنب علـى أمـه كـذلك         

فليتكـــــل إســـــرائيل علـــــى الـــــرب مـــــن اآلن وإىل      . تكـــــون علـــــى نفـــــسى  
  .هليلويا. األبد



 }٣١{

ÐnÛa@ @
  :مقدمة

هذا املزمور تغىن به داود النىب نفسه، معلماً إيانا عن مجال اتـضاع             
 حضرة اهللا مث عن االتكال علـى اهللا         يفالقلب وحرارة الشوق للوجود     

  .دائماً
 العظــائم وال يفيــارب مل يرتفــع قلــىب ومل تــستعل عينــاى ومل أســلك   

  : أعلى مىنهي اليت العجائب يف
  يقول القديس بولس الرسول قـد صـرت غبيـاً وأنـا أفتخـر             

اة غباوة ومحاقة   فإذا كان الرسول يعد التفاخر واملباه      ) ١١: ١٢كو  ٢( 
ويقول يارب مل يرتفـع     ! فلماذا إذن يتفاخر النىب هنا بفضيلة التواضع؟      

  !.قلىب
يقول معظم املفسرين أن داود قال هذا املزمور رداً على افتـراءات            
شاول وعبيده الذين صوروا داود كإنسان فاسد واقع حتت تأثري إهلامات           

 هـذا   يفو.  كربياء قلب  يف امللك   يفففكر  . شريرة ويتظاهر أنه قوة إهلية    
  . تذلل وانسحاقيفاملزمور يشكو حاله أمام اهللا 

يعترض البعض على صالتنا مبثل هذا املزمور لداود، ألن كـثريين ال            
أو أحكم ىل يارب فـإىن      ... يارب مل يرتفع قلىب   " يستطيعون أن يقولوا    

 يفإذا فكرت   ( ألن املبدأ الروحى يقول      )١: ٢٦مز  " ( بدعىت سلكت   
فسك أنك حسناً قلت وحسناً فعلت، فال حـسنا قلـت وال حـسناً              ن

 فضائلنا وأعمالنا الصاحلة لئال يسلبها      في هذا حق فيجب أن خن     ،).فعلت
 بعض املزامري، ومنها هـذا      يفولكن يوجد   .  الفارغ منا الشيطان واد  

املزمور، عنصر تعليمى وعظى يضع أمام اإلنسان إرشاداً روحياً يـسلك           
 }٣٢{

فهذا املزمور مثالً حيثنا وحيرضنا علـى التحلـى بفـضيلة           . اة احلي يفبه  
 يفبأن ال نرفع قلوبنا بالكربياء وال عيوننا بالتشامخ وال نسلك           . التواضع

 أن  ينبغـي  أعلى منا، بل وال نرتئى فوق ما         اليت العجائب   يفالعظائم وال   
عظمـة  نرتئى، بل نرتئى إىل التعقل وننقاد إىل املتضعني، ألن الكربياء وال          

 أسقطت املالك من الـسماء   اليت هي رأس وسبب مجيع اخلطايا ألا       هي
 أخرجت أبوينا األولني من الفردوس إىل أرض        اليت هيو. وصريته شيطاناً 

  .الشقاء والتعب وجلبت عليهما احلكم باملوت
  :يارب مل يرتفع قلىب

مل حياول قـط أن يرفـع قلبـه         !! كان داود إنساناً متواضعاً وديعاً      
قبل الكسر الكربياء وقبل السقوط تشامخ      " لتعظم والكربياء، عاملاً أن     با

   ).١٨: ١٦أم " ( الروح 
  :ومل تستعل عيناى

.  انتزاع امللك من شاول    يفمل يكن طموحاً إىل حالة أعلى ومل يفكر         
 العامل، لقد كان قانعاً بأن يقضى كل        يفومل حياول أن جيعل لنفسه صيتاً       

صـم  ١" (  الربية يفتلك الغنيمات القليلة  "  راعياً    حظائر الغنم  يفحياته  
، حىت انه عندما أنعم عليه شاول بأن يزوجه ابنته تعجـب             )٢٨: ١٧

 إسرائيل حىت أكون صهر     يف حياتى وعشرية أىب     هيمن أنا وما    ! " قائالً  
  . )١٨: ١٨صم ١" ( امللك 

كانت عينا داود بسيطتني متضعتني، ليس لديه نظـرات حتقـري أو            
وال بازدراء واحتقار   . عاىل، ال ينظر حبقد وحسد إىل من هم أعلى منه         ت

عندما يكون القلب متكرباً تكون النظرات متكـربة،        ! ملن هم أقل منه     
 وقف يصلى بتفاخر وكربياء قلب، ونظر       الذيكما حصل مع الفريسى     



 }٣٣{

إىل العشار الواقف وراءه نظرة احتقار وقال اللهم أنا أشكرك إىن لست            
: ١٨لـو   ( قى الناس اخلاطفني الظاملني الزناة وال مثل هذا العشار          مثل با 
مل يرتفع قلب داود بالكربياء فكانت النتيجة احلتمية أنه مل تستعل            ) ١١

  !..عيناه، ألن من فضلة القلب يتكلم اللسان وتنظر العينان 
وكأن داود كان يتدبر بشريعة العهد اجلديد       ... العظائم يفمل يسلك   

فإىن أقول بالنعمة املعطاة ىل لكـل       " رسول بولس حيث يقول     ووصية ال 
 أن يرتئى بل يرتئى إىل التعقـل        ينبغيمن هو بينكم أن ال يرتئى فوق ما         

غـري   ). ٣: ١٢رو  " ( كما قسم اهللا لكل واحد مقداراً من اإلميـان          
كـان   ). ٦: ١٢رو  ( مهتمني باألمور العاملية بل منقادين إىل املتضعني        

اً بعيشته البسيطة كراعى غنم، سعيداً ذه احلياة اجلميلة بـني           داود قانع 
مل ينظر إىل األمور العالية كأن يكـون ملكـاً أو           .  الربارى يفاحلقول و 

كان داود املتواضع عكس ابنه أدونيا بن حجيـث         ! رئيساً للجيش مثالً  
وأعد لنفسه عجالت وفرساناً ومخسني رجالً      .  ترفع قائالً أنا أملك    الذي
 شيخوخة  يفوذلك ليغتصب لنفسه اململكة      ) ٥: ١مل  ١( ون أمامه   جير

  .داود أبيه
إن حكمتنا ومصدر مدحينا هو أن نبقى داخل جمالنـا وال نقحـم             

 أو فوق مستوانا العلمـى      هي أمور مل نرها أو نسمع عنها أو         يفأنفسنا  
  !. وال نتدخل فيما ال يعنينا لئال نالقى ما ال يرضينا االجتماعي
 كنـــت مل أتـــضع لكـــن رفعـــت صـــوتى مثـــل الفطـــيم مـــن اللـــنب   أمـــا إن

  :على أمه هكذا جمازاة نفسى
إن قلوبنا بالطبيعة شغوفة باألمور الدنيوية كالرضع بالنسبة لثـدى          

ولكى تفطم األم طفلـها     . أمهام، يتمتعون ا ويصرخون طالبني إياها     
، تضع على الثدى مادة مرة حىت يعاف الطفل الثدى من تلقـاء نفـسه             

 }٣٤{

 الـيت الشهوات العامليـة    هكذا العناية اإلهلية قد تضع أفسنتيناً على ثدى         
رمبا يضطرب الطفـل ويرتعـج      . واها وهذا يساعد على فطامنا عنها     

 أول مرحلة الفطام، وحيس أنه قد فقد كل شىء بفقدان           يفعندما يكون   
 التربم والضيق ويوجه نفـسه      هيثدى أمه، ولكن مبرور الزمن ينسى وينت      

و طريقة جديدة للتغذية فيتحمل أكل الطعام املناسـب للمفطـومني،           حن
.  بعد ذلك حبنان األم وعطفها، وحيب دائناً أن يبقى بني ذراعيها           فيويكت

هكذا حيدث مع النفس التقية حني ـدىء        . فهذا أعظم ما تطلبه نفسه    
وعنـدما خييـب   . ذاا عن فقدان ما كانت حتب من أمور هذا العـامل        

األمور العاملية فإا تعيش متعزية باهللا ومبيثـاق وتعهـدات           يفرجاؤها  
 اهللا كـل شـبعها      يفعندما يعطى هلا العامل ثدياً يابساً، جتـد         . النعمة

  .وارتوائها وراحتها
  :فليتكل إسرائيل على الرب من اآلن وإىل األبد

االتكـال  "  عالقته مع اهللا أن      يفملا وجد داود من اختباراته اخلاصة       
 خري من االتكال على البشر والرجاء بالرب خري من الرجـاء            على الرب 
ومسـع  . ، وأنه ملا انتظر الرب مال إليه       )٩،  ٨: ١١٨مز  " ( بالرؤساء  

، أراد أن ينصح كل أحد بأن يتكل على          )١: ٤٠مز  ( صراخه وخلصه   
 أمان، وكـل    يف كل أموره حىت تكون حياته       يفالرب كل أيام حياته، و    

. اتكل على الرب وافعـل اخلـري      . ر الضابط الكل   يدى القدي  يفأموره  
تلذذ بالرب فيعطيك سـؤل     . وأرع األمانة ) الكنيسة  (  اسكن األرض 

سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو جيرى، وخيرج مثل النـور            " كقلب
،  )٧ – ٣: ٣٧مز  " ( انتظر الرب واصرب له     . برك وحقك مثل الظهرية   

جيـد أن ينتظـر     .  تطلبه اليت للنفس. طيب هو الرب للذين يترجونه    " 
   ).٢٦، ٢٥: ٣مرا " ( اإلنسان ويتوقع بسكوت خالص الرب 

  ولربنا اد الدائم إىل األبد آمني



 }٣٥{
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  واحلادى والثالثوناملزمور املائة  

)א(

  تابوت عهد الرب
   "قم يارب إىل راحتك أنت وتابوت قدسك" 

)١٣٢:٨(

 }٣٦{

א
كمـــــا أقـــــسم للـــــرب ونـــــذر إللـــــه  . أذكـــــر يـــــارب داود وكـــــل مذلتـــــه 

إىن ال أدخـــــل إىل مـــــسكن بـــــيىت، وال أصـــــعد علـــــى ســـــرير    . يعقـــــوب
فراشــى، وال أعطــى نومــاً لعــيىن، وال نعاســاً ألجفــاىن، وال راحــة    

  .إىل أن أجد موضعاً للرب ومسكناً إلله يعقوب. لصدغى
لنـــدخل . بـــة موضـــع الغايف أفراتـــة ووجـــدناه  يفهـــا قـــد مسعنـــا بـــه    
  . فيه استقرت قدماهالذي املوضع يفإىل مساكنه ونسجد 

قم يارب إىل راحتك أنت وتابوت قدسك، كهنتك يلبسون 
الــــــــــرب وأبــــــــــرارك يبتــــــــــهجون، مــــــــــن أجــــــــــل داود عبــــــــــدك ال تــــــــــرد وجــــــــــه        

ألجعلــن مــن مثــرة   . حلــف الــرب لــداود حقــاً وال خيلــف    . مــسيحك
 الــــــــيتإن حفــــــــظ بنــــــــوك عهــــــــدى وشــــــــهاداتى  . بطنــــــــك علــــــــى كرســــــــيك 

. أعلمهــــم إياهــــا، فبنــــوهم أيــــضاً جيلــــسون إىل األبــــد علــــى كرســــيك   
هـــــذا هـــــو موضـــــع   .  لـــــهألن الـــــرب اختـــــار صـــــهيون ورضـــــيها مـــــسكناً   

لطعامهــــــا أبــــــارك  . راحــــــىت إىل أبــــــد األبــــــد، ههنــــــا أســــــكن ألىن أردتــــــه   
تربيكـــــــــــــاً، ملـــــــــــــساكينها أشـــــــــــــبع خبـــــــــــــزاً، لكهنتـــــــــــــها ألـــــــــــــبس اخلـــــــــــــالص،    

ــ  . وأبرارهــــــــــا يبتــــــــــهجون ابتــــــــــهاجاً   اً لــــــــــداود، هيــــــــــأت  هنــــــــــاك أقــــــــــيم قرنــــــــ
 .ســراجاً ملـــسيحى، ألعدائـــه ألـــبس اخلــزى، وعليـــه تزدهـــر قداســـىت  

  .هليلويا



 }٣٧{

ÐnÛa@ @
  :مقدمة

 أنشد هذا   الذيجيمع أغلب املفسرين أن امللك سليمان بن داود هو          
 وضعه فيهـا داود     اليتاملزمور حينما نقل تابوت عهد الرب من اخليمة         

صية أبيه، لعبادة الرب وتقدمي الذبائح       بناه تنفيذاً لو   الذيأبوه إىل اهليكل    
  .فيه

  :أذكر يارب داود وكل مذلته

ملا كان سليمان يعرف أن اهللا حيب املتواضعني ويـسر أن يـسكن             
 البيوت املصنوعة مـن     يفمعهم ويسري بينهم، أكثر من مسرته بالسكن        

السموات كرسى واألرض موطىء    " هكذا قال الرب    . الطوب واحلجارة 
 تبنون وأين مكان راحىت، وكل هـذه صـنعتها          الذييت  أين الب . قدمى

يدى، فكانت كل هذه يقول الرب، إىل هذا أنظر إىل املسكني واملنسحق            
قريب " ويقول املرمن    ). ٢،  ١: ٦٦إش  " ( الروح واملرتعد من كالمى     

: ٣٤مـز   " ( هو الرب من املنكسرى القلوب وخيلص املنسحقى الروح         
 حنـو الـصديقني وأذنـاه إىل        عينا الـرب  " ، ويقول املرمن أيضاً      )١٨

   ).١٥: ٣٤مز " ( صراخهم
 قد بىن اهليكل ويريد أن يستميل قلب الرب ليأتى          وملا كان سليمان  

 كانت له رغبة جارفة     الذييذكره بداود   . وحيل فيه ويسر به مسكناً له     
 أهلته  اليتبأن يبىن هو بنفسه هذا البيت، يذكره بتواضع داود وكل دعته            

 الـذي وجدت داود بن يسى رجالً حسب قلىب        " دحه الرب قائالً    أن مي 
 الذي، يذكره بقلب داود التقى       )٢٢: ١٣أع  " ( سيصنع كل مشيئىت    

 }٣٨{

ومما جيـب   . استحق أن يكون هيكالً مقدساً هللا قبل أن يبىن هذا اهليكل          
   هذا املقام عن تواضع داود أنه استدعى ناثان النىب وقـال لـه             يفذكره  

أى (  بيت من أرز وتابوت اهللا ساكن داخل الشقق          يفاكن  أنظر إىن س  " 
، مظهراً خجله من هذا الوضـع ومبينـاً          )٣: ٧صم  ٢) " (  اخليمة   يف

  . يسكن هو فيهالذيمحاسه لبناء بيت للرب أعظم وأفخم من البيت 
إىن ال أدخــــــل إىل مــــــسكن . كمــــــا أقــــــسم للــــــرب ونــــــذر إللــــــه يعقــــــوب 

 أعطـــــى نومـــــاً لعـــــيىن،   بـــــيىت، وال أصـــــعد علـــــى ســـــرير فراشـــــى، وال   
إىل أن أجـــــــد موضــــــــعاً  . وال نعاســـــــاً ألجفـــــــاىن، وال راحـــــــة لـــــــصدغى    

  :للرب ومسكناً إلله يعقوب
إن داود امللك قد بذل جهوداً جبارة وأظهر غرية متأججـة حنـو             
تابوت العهد ومشروع بناء بيت الرب، فبعد أن استوىل على أورشـليم            

 قليالً، فكـر أن ينقـل       وجعلها عاصمة ملكه، وبعد أن استتبت األمور      
 العاصمة الروحية والدينية للشعب     هيتابوت العهد إىل أورشليم لتكون      

جبانب أا العاصمة السياسية للدولة، فقام ومجع ثالثني ألفاً من املنتخبني           
 يدعى عليه   الذيليصعدوا من هناك تابوت اهللا      "  وذهب إىل بعلة يهوذا   

روبيم، فأركبوا تابوت اهللا على     باالسم اسم رب اجلنود اجلالس على الك      
  " األكمـة    يف الـذي  ومحلوه مـن بيـت أبينـاداب         حديديةعجلة  

، وملا مات عزه إذ ملس تـابوت العهـد خمالفـاً             )٣ – ١: ٦صم  ٢( 
 بيت عوبيد أدوم احلثى ملدة ثالثة       يفالوصية، خاف داود وترك التابوت      

  . )١١ – ٩: ٦صم ٢( أشهر فبارك الرب عوبيد أدوم وكل بيته 
بعد ذلك ذهب داود وأصعد تابوت اهللا من بيت عوبيـد أدوم إىل             



 }٣٩{

  وكان يرقص من شـدة الفـرح       ). ١٢: ٦صم  ٢( مدينة داود بفرح    
 نصبها لـه كمـسكن      اليت وسط اخليمة    يفووضعه   ). ١٦: ٦صم  ٢( 

ــت ــرب  . مؤق ــالمة لل ــائح س ــات وذب ــعد داود حمرق   وأص
   ).١٨: ٦صم ٢( 

عظيماً للرب يضع فيه تابوت العهـد        أن يبىن هيكالً     يفمث فكر داود    
ويقدم فيه الذبائح والصلوات، فاستدعى ناثان النىب وكشف له عن نيته           
فشجعه النىب ألول وهلة، ولكن الرب أمر النىب بـأن يرجـع إىل داود              

  . هذا السبيليفويقول له أن يكف عن اختاذ أية خطوة 
 وغريتـه   وملا رأى الرب أن هذا الرفض سيجرح نفس النىب الرقيقة         

 خدمته وإكرامه، محل الـنىب      يف حمبة اهللا والرغبة بكل قواها       يفاملتأججة  
.  خيرج من أحشائك وأثبت مملكته     الذيأقيم بعدك نسلك    " وعداً لداود   

، ١٢: ٧صم  ٢" ( هو يبىن بيتاً المسى وأنا أثبت كرسى مملكته إىل األبد           
  .كما محله بركات كثرية إىل عبده داود ). ١٣

اود حني مسع من النىب كل هذه الربكات واملشاعر الرقيقة          حىت أن د  
والوعود املباركة من الرب، ليس أنه نسى مرارة الرفض فحسب، بـل            

 جـاءت   الـيت ارتاحت نفسه وأثلج الكالم صدره وجاءته تلك املشاعر         
 الـيت صغري أنا عن مجيع ألطافك وعن األمانة        " قدمياً ليعقوب حني قال     

دخـل امللـك داود     " وهكذا   ). ١٠: ٣٢تك  " ( صنعت مع عبدك    
وجلس أمام الرب وقال من أنا يا سيدى الرب وما هـو بـيىت حـىت                

 عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أيضاً من        يفوقل هذا   . أوصلتىن إىل ههنا  
   ).١٩، ١٨: ٧صم ٢" ( جهة بيت عبدك إىل زمان طويل 

  قد كـشفه اهللا    – على ما يبدو     –على أن السبب احلقيقى للرفض      
 }٤٠{

وقد كشف داود بدوره عن     . لعبده داود بالتدريج وبطريقة غري جارحة     
قد سفكت دمـاً    : كان كالم الرب إىلّ قائالً    " ذلك فقال لسليمان ابنه     

كثرياً وعملت حروباً عظيمة فال تنب بيتاً المسى ألنك سـفكت دمـاء             
  ).٨: ٢٢أى ١" ( كثرية على األرض أمامى 

 تلوثت بالدماء أن تقـيم هيكـل        ليتا احلقيقة ال يليق باليد      يفألنه  
 سيحتمى مبذحبـه كـل      الذيو. السالم، ليسكن فيه اهللا رئيس السالم     

  . السالم، وكل هارب من أعداء السالميفراغب 
لكن اهللا العادل مل يضيع أجر داود بل كافأه على هذه املشاعر الطيبة             

تاً المسى،   قلبك أن تبىن بي    يفمن أجل أنه كان     " والغرية املقدسة وقال له     
   ).٨: ٦أى ٢(  " قلبك يفقد أحسنت يكون ذلك 

وهكذا نتعلم أن الغرية املقدسة والرغبات املخلصة خلدمة الرب حىت          
وإن كانت مل تتحقق لظروف خارجة عن إرادتنا فإن الرب ال ينساها أو             

 ترفع لن   اليت تسكب لن تضيع هباء، الصلوات       اليتيتغافل عنها، الدموع    
يه لن يذهب هباء منثوراً، والكنيسة تعلمنا       النـز الطاهر   ختيب، والتفكري 

أعطهم ) ١(والذين يريدون أن يقدموا وليس هلم       " ...  أوشية القرابني    يف
ما ال يفسد عوضاً عن الفاسدات، السمائيات عوضاً عن األرضـيات،           

  ... ".األبديات عوضاً عن الزمنيات
 سيبىن بيت   الذيه هو    إن ابن  هيوإذ علم داود وتيقن أن إرادة الرب        

هيا لبيت الرب الذهب ملـا      " ء محاسه بل    فيالرب، مل تفتر مهته ومل ينط     
                        هو من ذهب، واحلديد ملا هو من حديد، واخلشب ملا هو من خـشب،              

أى أن الذين منعهم لظرف قاهر خارج عن إرادم، هو قلة ذات اليد، رغـم                )١(
  .وجود النية للعطاء والتقدمة



 }٤١{

وكـل  . وحجارة اجلزع وحجارة للترصيع وحجارة كحالء ورقمـاء       
 ، ومن حمبته   )٣،  ٢: ٢٩أى  ١" ( حجارة كرمية وحجارة الرخام بكثرة      

   ).٣: ٢٩أى ١( الشديدة لبيت الرب دفع من خصوصياته ذهباً وفضة 
مث سلم لسليمان ابنه كل املواصفات املطلوبة لبناء اهليكل وعرفه فرق           

أى ١( الكهنة والالويني وطقوس اخلدمة مث شجعه وشدده للعمل والبناء          
 يف، مث أوصى رؤساء الشعب واجليش أن يساعدوا سـليمان            )٢٠: ٢٨

 وحده اختاره اهللا إمنا هو صـغري        الذيان سليمان ابىن    " قال هلم   البناء و 
أى ١" ( وغض والعمل عظيم ألن اهليكل ليس لإلنسان بل للرب اإلله           

١: ٢٩.(   
وملا علم سليمان ورأى كل هذا االهتمام العظيم من جانـب داود            

أقسم :  حنن بصددها  اليتأبيه لبناء بيت الرب، أنشد هذه اآليات الرائعة         
  ....رب ونذر إلله يعقوبلل

 جياهد حىت الدم، ال يعطى نوماً لعينيه،  الذيإن املسيحى احلقيقى هو     
 قلبه مكاناً مناسباً للرب     يفوال نعاساً ألجفانه وال راحة لصدغه حىت يعد         

ومعروف أنه ليست شركة للرب مـع       . يأتى إليه، يسكن فيه ويستريح    
يطلب أن ميلك القلب كله،     بليعال، وال خلطة للنور مع الظلمة، والرب        

وهذا يكلف اإلنسان أن يطرد من قلبه ظلمة الشر واخلطيـة، بليعـال             
الشهوات واالهتمامات العاملية الكثرية، ويكرس القلب هيكالً مقدسـاً         

استلم يارب قلىب وحياتى كلها لتكـون       . وبيتاً مدشناً للرب اإلله وحده    
  .ملكاً لك وموضعاً لراحتك وسكناك

ملخلص احلقيقى ال يهدأ وال يستريح إىل أن جيد موضـعاً           إن اخلادم ا  
القلوب املنشغلة  للرب ومسكناً إلله يعقوب، حياول جاهداً أن يهىيء كل          

 }٤٢{

  .بالدنيويات إىل أن تكون مسكناً ليسوع وحمالً لراحته
إن حتويل أى نفس خاطئة إىل طريق التوبة وحمبة اهللا، هـو إجيـاد              

فس ويئة مسكن حمبوب حيل فيـه        قلب هذه الن   يفموضع راحة للرب    
  .ويسند فيه رأسه
  : موضع الغابةيف أفراتة ووجدناه يفها قد مسعنا به 

تابوت الرب إىل أورشليم، أخذ يسأل عن       عندما عزم داود أن ينقل      
 قريـة   يفأخرياً وجـده    . - أى بيت حلم     – أفراتة   يفمكانه فقيل له أنه     

 اجلهة اجلنوبية الغربية، وقد      ميالً من  ١١تسمى بعارمي تبعد عن أورشليم      
. مسيت هذه القرية موضع الغابة ألا مقاطعة مملوءة باألشـجار وقتئـذ           

 نالفلـسطينيو  هذه القرية منذ أن أعاده       يفوكان تابوت العهد قد استقر      
فجاء أهل قرية يعارمي وأصـعدوا تـابوت الـرب          " إىل أرض إسرائيل    

ا ألعازر ابنه ألجل حراسة     وقدسو األكمة   يفوأدخلوه إىل بيت أبيناداب     
 قرية يعـارمي أن املـدة       يف وكان من يوم جلوس التابوت       ،تابوت الرب 

حىت كاد ينسى من     ). ٢،  ١: ٧صم  ١" ( طالت وكانت عشرين سنة     
  .اجلميع

فأركبوا التابوت علـى    " وظل هناك حىت فتش عليه داود ووجدوه        
: ٦صـم   ٢ ( " األكمة   يف الذيعجلة جديدة ومحلوه من بيت أبيناداب       

٣.(   
 يف البحث عـن التـابوت       يفوتفسر الكنيسة املقدسة اجتهاد داود      

 إعداد مكان مناسب له يضعه فيـه،        يف بيت حلم، وتعبه     هي اليتأفراتة  
على جتسد ربنا يسوع املسيح من القديسة العذراء مرمي حيـث وجـد             



 }٤٣{

 مسقط   بيت حلم  يف فيه مبلء الالهوت مث ولدته العذراء        لحيمكاناً مناسباً   
أقسم الـرب   :  ثيئوطوكية اخلميس القطعة السابعة    يفرأس داود، ونقول    

  .لداود باحلق ومل حينث أن من مثرة بطنك أضع على كرسيك
فلهذا ملا طاب قلب البار أن منه يولد املسيح حسب اجلسد طلـب             
باجتهاد أن جيد مسكناً للرب اإلله الكلمة، وهذا أكمله بـسر عظـيم             

 بيت حلـم    هي اليت أفراتة   يفقائالً، إنا قد مسعنا     وللوقت صرخ بالروح    
 تفضل عمانوئيل إهلنا أن يولد فيه حسب اجلسد من أجـل            الذياملوضع  
  .خالصنا

  : استقرت فيه قدماهالذي املوضع يفلندخل إىل مساكنه ونسجد 

إذ بىن سليمان اهليكل وأكمله بيتاً عظيماً للرب، يهيب بالنـاس أن            
مجع سـليمان   " وفعالً  . جدوا ويرفعوا القرابني  يدخلوا إليه ليصلوا ويس   

شيوخ إسرائيل وكل رؤوس األسباط ورؤساء اآلباء من بىن إسرائيل إىل           
 يفوذلك لوضع التـابوت      ) ١: ٨مل  ١" (  أورشليم   يفامللك سليمان   

 قدس األقداس باهليكل، ولتدشني اهليكل، وملا وضع        يفمكانه املخصص   
 يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بـسبب        مل"  مكانه   يفالكهنة التابوت   

فدشـن   ). " ١١: ٨مل  ١" ( السحاب ألن جمد الرب مأل بيت الرب        
وعيدوا عيـداً    ) ٦٣: ٨مل  ١" ( امللك ومجيع بىن إسرائيل بيت الرب       

  .عظيماً مث انصرفوا فرحني
 هذا العامل حـني     يف انتصرت   اليت أنشودة النفس    هيهذه اآلية أيضاً    

لندخل إىل مـساكنه    "  خارجة من اجلسد     هيفتقول و تنطلق إىل الرب    
  ". استقرت فيه قدماه الذي املوضع يفونسجد 

 }٤٤{

  :قم يارب إىل راحتك أنت وتابوت قدسك

 ينتقلون من   – أرض املتاهة    – برية سيناء    يفكان بنو إسرائيل    حني  
" مكان إىل مكان، وتابوت الرب راحل أمامهم وسحابة الرب علـيهم            

بوت كان موسى يقول قم يارب فلتبدد أعداؤك ويهرب         وعند ارحتال التا  
مبغصوك من أمامك، وعند حلوله كان يقول ارجع يارب إىل ربـوات            

، وذلك ألن بىن إسرائيل كانوا       )٣٦،  ٣٥: ١٠عد  " ( ألوف إسرائيل   
 وسطهم وحضوره   يفيعتربون التابوت هو العالمة احملسوسة لوجود اهللا        

  .بينهم
 كان قد   اليتأراد أن ينقل التابوت من اخليمة       وهنا سليمان امللك إذا     

 قدس  يفوضعه فيها أبوه داود كمسكن مؤقت له، إىل مكانه املخصص           
 بنـاه، يكـرر     الذيذلك اهليكل    يفاألقداس حتت جناحى الكاروبيم،     

  "....قم يارب" س املوقف كلما تكرر  كان يقوهلا موسى لنفاليتالعبارة 
فألن تابوت العهد ظل حائراً متنقالً      " إىل راحتك   " أما قول سليمان    
 سيناء وتارة عنـد     يف ومن خيمة إىل خيمة، تارة    . من مكان إىل مكان   

اإلسرائيليني، وتارة عند الفلسطينيني، أما اآلن وقد بىن هـذا اهليكـل            
فسيكون مقر راحة دائمة للتابوت، وبالتاىل حمـل راحـة هللا صـاحب             

  .التابوت
 صالته املعروفة عند    يفاآليتني بعدها   وقد كرر سليمان هذه اآلية مع       

واآلن قم أيها الرب اإلله إىل راحتك أنت وتابوت         " تدشني اهليكل قائالً    
 الرب اإلله يلبسون الرب وأتقياؤك يبتهجون باخلري،        أيهاكهنتك  . قدسك

: ٦أى  ٢" ( أيها الرب اإلله ال ترد وجه مسيحك، اذكر مراحم عبدك           



 }٤٥{

٤٢، ٤١.(   
  عذراء مرمي بالتابوت املـصفح بالـذهب ونقـول        وتشبه الكنيسة ال  

ألجل هذا نعيد حنن أيضاً عيداً روحانياً ونبوياً معاً، صارخني مع امللك            " 
 هو أنت   الذيقم يارب إىل راحتك أنت وتابوت قدسك،        : داود قائلني 

  ).الشريات األوىل ليوم السبت ( " يا مرمي 
رمن مقارنة مجيلة بني     اجلزء األخري من ثيئوطوكية األحد يعمل امل       يفو

  :التابوت وحمتوياته، وبني العذراء احلاملة للمخلص فيقول
  ".شبهوا التابوت بالعذراء وذهبه املختار بطهارا " 
  ". اد يظلالن عليها شبهوا الغطاء بالعذراء، وكاروباً" 
  ".شبهوا القسط الذهىب بالعذراء، واملن مبخلصنا " 
 صلب رىب عليهـا حـىت       اليتليب  شبهوا عصا هرون خبشبة الص    " 

  ".خلصنا 
 أن نعترب هذه اآلية أيضاً نبوة عن قيامة الرب يسوع من بـني              وميكن

 كان التابوت املصفح بالذهب يرمز إليه       الذي –األموات جبسده املمجد    
 مث صعوده إىل السموات وجلوسـه       – طهارته ونقاوته من كل خطية       يف

  .أن أكمل قضية الفداء العظيمة األعاىل بعد يفوراحته عن ميني أبيه 
  :كهنتك يلبسون الرب وأبرارك يبتهجون

إذ ترك الشعب اإلسرائيلى عبادة الرب سنوات طويلة وعبدوا آهلـة           
األمم وسجدوا ألصنامهم، كاد تابوت العهد أن ينسى متامـاً، كـان            

 حزن  يف ذل مر وفقر مدقع، كان األبرار واألتقياء         يفالكهنة والالويون   
  .عظيمنيواكتئاب 

 }٤٦{

 أشـد حـاالت     يفكانت حالتهم كحالة إيليا النىب حينما قال وهو         
قد غرت غرية الرب إله اجلنود ألن بىن إسرائيل قد تركوا عهدك            " اليأس  

ونقضوا مذاحبك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون          
   ).١٠: ١٩مل ١" ( نفسى ليأخذوها 

ه تابوت العهد وحلت سحابة حضور      أما اآلن إذ بىن اهليكل ونقل إلي      
 البيت عند تدشينه عالمة على رضا اهللا ومسرته ومجـع الكهنـة             يفاهللا  

والالويون وترتبوا على خدمات اهليكل املختلفة، بدأ الكهنـة يلبـسون           
 كان يلبسها للخدمة    اليتمالبسهم الكهنوتية اجلميلة على طقس هارون       

  . )٢: ٢٨خر . ( أمام الرب للمجد والبهاء
أما األبرار واألتقياء فكانوا يفرحون ويبتهجون بإعادة عبادة الرب،         

 يفورجوع الشعب إىل اإلله احلى احلقيقى، وسجوده هللا بالروح واحلق           
  .وثان املرذولةهيكل اهللا بدل هياكل األ

  .حقاً أنه ألمر مبهج ومبارك جداً
ـ             اء كهنة العهد اجلديد هلم بر آخر جيب أن يتمنطقوا به كرداء و

  .روحى مقدس جيب أن يتسربلوا به كثوب
 شريعة العهـد القـدمي      يفبقدر الفارق العظيم بني خدمة الكهنوت       

 شريعة العهد اجلديـد، عهـد       يفالرمزية الظلية، وبني خدمة الكهنوت      
النعمة واحلقائق والروحيات اخلالصة والكمال املسيحى، هكذا جيب أن         

 يف ينحصر الذي العهد القدمي، و   يفيكون الفارق بني جمد واء الكهنوت       
 وبني  ،لبس املالبس الفاخرة والعمامات املطرزة وصفائح الذهب الالمعة       

 خيدم األسرار اإلهليـة غـري       الذي العهد اجلديد    يفجمد واء الكهنوت    
 نال من السيد املسيح الكاهن األعظم سـلطان احلـل           الذياملدركة و 



 }٤٧{

 أن يتحلـى الكهنـة      بالتايل، فيجب   إاوالربط وإمساك اخلطايا وغفر     
 تؤهلهم ملركـزهم    اليت والسرية العالية والفضائل املرتفعة      الروحيبالبهاء  
  . ورتبتهم الروحية العاليةالسامي

  ):١( العهد اجلديد يففيجب على الكاهن 
حىت ال تستطيع اخلطية أن تدنسه، وهـو        :  أن يكون طاهر الفكر    – ١

  . قلوب اآلخرين أخذ على عاتقه أن يعمل على تطهريالذي
 يعلم رعيته حبياته الشخصية     لكي سلوكه   يف أن يكون قدوة صاحلة      – ٢

  . أن يسلكواينبغيكيف 
 أن  ينبغي كالمه لئال ينطق مبا      يف صمته، نافعاً    يف أن يكون حكيماً     – ٣

فكما أن عـدم    .  أن ينطق به   ينبغييبقى سراً، أو يبقى سراً ما كان        
 اخلطأ، كذلك السكوت    يف الوقوع    الكالم يقود الناس إىل    يفاحلذر  
 اخلطأ مع أنه كـان ميكـن        يف غري حمله يترك بعض الناس يقعون        يف

  .إصالحهم باإلرشاد
 تفكريه حىت   يف عطوفاً لكل إنسان، سامياً عن اجلميع         أن يكون أباً   – ٤

يكون قريباً من اجلميع بعطفه عليهم، وبفكره السامى وروحانيتـه          
قائص الرعية وحيملها ويعاجلها، كالطبيب     العالية يستطيع أن يعرف ن    

 يعرف كل دقـائق األمـراض       الذي دراسته   يفاملتخصص املتعمق   
  .وأسباا وطرق عالجها

 غريته صـارماً مـع      يف أن يكون مترفقاً مبن حييون حياة صاحلة، و        – ٥
                         يففاعلى الشر، عليه أن ال يتعاىل على فاعلى اخلري، وأن ال يتـردد              

. من كتاب الرعاية لغريغوريوس الكبري، نشر كنيسة مار جرجس اسـبورتنج           )١(
 .اجلزء األول، الباب الثاىن بتصرف

 }٤٨{

  .ح ضد األشرار واملعاندينتنفيذ قوانني اإلصال
 أن يهمـل احليـاة      ينبغـي  غمرة اهتمامه باألمور اخلارجية ال       يف – ٦

وال أن يهمـل    ) حياة التوبة والصالة والدرس والتأمـل       ( الداخلية  
  .اخلارجية باهتمامه بالداخلية

 أن تكون له عالقة ودالة خاصة مع اهللا، يكون قد تعلم باختباراته             – ٧
ة أن ينال من الرب كل ما يطلبه، حـىت يـستطيع             الصال يفالعملية  

ويرد غضبه عنهم، وينـال     .  شعبه أمام مذبح اهللا    يفبالتاىل أن يشفع    
فكلنـا  . منه حالً ملشكالم واستجابة لصلوام وقضاء ألعـوازهم       

يعلم جيداً أنه إذا أرسلنا إنساناً مرفوضاً ليشفع فينا فإن غـضب اهللا             
  .يزداد محواً

  ه تطلب الكنيـسة مـن أجـل رعاـا وتقـول           من أجل هذا كل   
الذين يرعوم ثبتهم   .  للرهبان، الرعاة اضبطهم   نسكاً. اء لإلكلريوس " 
  )عن الطلبة األوىل للقداس الغريغورى ( 

  :بدك ال ترد وجه مسيحكعمن أجل داود 

قادم للقائك وأربع مائـة  " قيل ليعقوب قدمياً أن أخاك عيسو     عندما  
 ). ٧،  ٦: ٣٢تـك   (  " جداً وضاق به األمر      خاف يعقوب . رجل معه 

 قال ىل   الذيوقال يا إله أىب إبراهيم وإله أىب إسحق         " فصرخ إىل الرب    
جنىن من يد أخى مـن      ... ارجع إىل أرضك وإىل عشريتك فأحسن إليك      

: ٣٢تك  " ( يد عيسو ألىن خائف منه أن ياتى ويضربىن، األم مع البنني            
يه القديسني إبراهيم وإسحق ملا هلما      وهكذا أخذ يشفع بأبو    ) ١١ – ٩

  .من دالة ومكانة عند اهللا حىت استجاب له وجناه من يد أخيه عيسو



 }٤٩{

 له  الذيوهنا نرى سليمان يتشفع بابيه داود احملبوب جداً لدى اهللا و          
دالة عظيمة أمامه يتشفع به بأن ال يرد اهللا وجهه وال يضيع تعبه وجهده              

تقبله ويتفضل فيبارك اهليكل وحيـل فيـه         بناء اهليكل بل ي    يف بذله   الذي
 تقدم  اليتويتخذه مسكناً خاصاً له، يتقبل الذبائح والصلوات والتقدمات         

  .له فيه
وقد استجاب اهللا فعالً لسليمان، فعند انتهائه من صـالة تدشـني            

نزلت النار من السماء وأكلت احملرقة والذبائح ومأل جمد الرب          " اهليكل  
وقال لـه قـد     " وتراءى الرب لسليمان ليالً     .  )١: ٧أى  ٢" ( البيت  

اآلن عينـاى   ... ذبيحـة مسعت صالتك واخترت هذا املكان ىل بيت        
تكونان مفتوحتني وأذناى مصغيتني إىل صالة هذا املكـان، واآلن قـد            
اخترت وقدست هذا البيت ليكون امسى فيه إىل األبد وتكـون عينـاى      

   ).١٦ – ١٢: ٧أى ١" ( وقلىب هناك كل األيام 
 األحياء بصورة واضحة، تلك العقيدة      يفوهنا نلمس شفاعة املنتقلني     

 متارسـها   اليت الكنيسة األرثوذكسية املرتشدة بالروح القدس، و      يفالثابتة  
، املنـتقلني الكنيسة باستمرار متشفعة بالعذراء القديسة مرمي والقديسني        

  . السماءيف اليتأعضاء الكنيسة املنتصرة غري املنظورة 
 الـرب لـداود حقـاً وال خيلــف ألجعلـن مـن مثـرة بطنـك علــى        حلـف 

 أعلمهــــــم إياهــــــا  الــــــيت كرســــــيك إن حفــــــظ بنــــــوك عهــــــدى وشــــــهاداتى     
  :فبنوهم إىل األبد جيلسون على كرسيك

 الوزنة يف إدارة اململكة، وأنه تاجر حسناً يفملا رأى اهللا استقامة داود 
ان يدبر اململكة بروح     ائتمنه عليها، وانه ك    اليت أعطاها له واملسئولية     اليت

 }٥٠{

 وسط بيىت، ال أضع أمـام       يف كمال قلىب    يفأسلك  "  قائالً   ١٠١املزمور  
عيىن أمراً رديئاً، عمل الزيغان أبغضت، ال يلصق ىب قلب معوج يبعـد             

مستكرب العني  .  يغتاب قريبه سراً هذا أقطعه     الذي. الشرير ال أعرفه  . عىن
األرض لكـى أجلـسهم      على أمنـاء     عيناى. ومنتفخ القلب ال أحتمله   

 وسط بيىت عامل    يفال يسكن   . السالك طريقاً كامالً هو خيدمىن    ) ١(معى
باكراً أبيد مجيع أشرار األرض     . املتكلم بالكذب ال يثبت أمام عيىن     . غش

   ).٨ – ٢: ١٠١مز " ( ال أقطع من مدينة الرب مجيع فاعلى اإلمث 
وت املقـدس إىل    ونقل التـاب  .  غريته املتأججة إلكرامه   وملا رأى اهللا  

صهيون وبناء بيت عظيم للرب يليق به، أحبه جداً وأغدق عليه بـبعض             
 مل يكن حيلم ا أو يفكر فيها، حىت تصاغر داود           اليتالربكات واملواعيد   

من أنا يا سيدى الرب وما هو بيىت حىت أوصلتىن إىل           " أمام الرب وقال    
   ).١٨: ٧صم ٢" ( ههنا 

أقيم بعدك  " غدقها الرب على داود قال       أ اليتومن الربكات والوعود    
 خيرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبىن بيتاً المسى وأنا           الذينسلك  

أنا أكون له أباً وهو يكون ىل ابنـاً، إن          . أثبت كرسى مملكته إىل األبد    
تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بىن آدم ولكن رمحىت ال ترتع منه            

ن بيتك ومملكتك إىل    ويأمته من أمامك،     أزل الذيكما نزعتها من شاول     
،  )١٦ – ١٢: ٧صم  ٢" ( كرسيك يكون ثابتاً إىل األبد      . األبد أمامك 

حلفت لداود عبدى إىل الدهر أثبت نسلك وأبـىن         " ويقول الرب أيضاً    
                           ).٣: ٨٩مز " ( إىل دور فدور كرسيك 

حكاماً يف مملكته، ويشركهم معه يف إدارة أمور        أى يعينهم مستشارين وقواداً و     )١(
 .اململكة



 }٥١{

ليس اهللا  " وهنا يذكر سليمان الرب بوعوده الصادقة مع داود، ألن          
هل يقول وال يفعل أو يـتكلم وال        . إنساناً فيكذب وال ابن إنسان فيندم     

إن كنا غري أمناء فهو يبقى أميناً لن يقـدر           ). " ١٩: ٢٣عدد   " ( فيي
   ).١٣: ٢تى ٢" ( أن ينكر نفسه 

 يفحيفظ تسلـسل امللـك      ولكن اهللا اشترط شروطاً معينة مبقتضاها       
 وشـريعته، وحيكمـون      أن حيفظ بنو داود عهد الرب      هينسل داود و  

يدين شعبك بالعدل ومـساكينك     " بالعدل والرتاهة كما كان يفعل هو       
باحلق، حتمل اجلبال سالماً للشعب واآلكام بـالرب، يقـضى ملـساكني            

ينجى الفقري املـستغيث    ... الشعب، خيلص بىن البائسني ويسحق الظامل     
نفـس  يشفق على املسكني والبائس وخيلص أ     . واملسكني إذ ال معني له    

مز " (  عينيه   يفمن الظلم واخلطف يفدى أنفسهم ويكرم دمهم        . الفقراء
٧٢.(   

 إن سلكت أمامى كما     وأنت" وحينما تراءى الرب لسليمان قال له       
سلك داود أبوك وعملت حسب كل ما أمرتك به وحفظت فرائـضى            
وأحكامى فإىن أثبت كرسى ملكك كما عاهدت داود أبـاك قـائالً ال    

ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضى     . سلط على إسرائيل  يعدم لك رجل يت   
 جعلتها أمامكم وذهبتم وعبدمت آهلة أخرى وسجدمت هلا،         اليتووصاياى  

 قدسـته   الـذي  أعطيتهم إياها، وهذا البيت      اليتفإىن أقلعهم من أرضى     
وهـذا  .  مجيع الشعوب  يفة  المسى أطرحه من أمامى وأجعله مثالً وهزأ      

 كل من مير به يتعجب ويقول ملاذا عمل الرب           كان مرتفعاً،  الذيالبيت  
وهلذا البيت فيقولون من أجل أم تركوا الرب إلـه          هكذا هلذه األرض    

   ).٩ – ٤: ٩مل ١" ( آبائهم 
 }٥٢{

  وهكذا كان، فقد أكثـر سـليمان مـن الزوجـات الغريبـات            
 شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آهلة أخـرى ومل            يفوكان  " 

وعمل سليمان الـشر  ... مع الرب إهله كقلب داود أبيهيكن قلبه كامالً    
فغضب الـرب علـى     ..  عيىن الرب ومل يتبع الرب متاماً كداود أبيه        يف

 تـراءى لـه مـرتني       الذيسليمان ألن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل         
 هذا األمر أن ال يتبع آهلة أخرى فلم حيفظ ما أوصـى بـه               يفوأوصاه  

 أجل أن ذلك عندك ومل حتفظ عهـدى         الرب، فقال الرب لسليمان من    
ملكة عنـك متزيقـاً وأعطيهـا     أوصيتك ا فإىن أمزق امل   اليتوفرائضى  
   ).١١مل ١(  "لعبدك

 اتصف بالكربياء والعناد ملـشورة الـشيوخ        الذيوقام ابنه رحبعام    
الصاحلة الرزينة، فمزق الرب عنه اململكة وأعطى اجلزء األكـرب منـها            

  .سليمان أبيهلريبعام بن ناباط، عبد 
 يهوذا كنتيجة حتميـة لعـدم متـسكهم         يفوأخذت احلالة تتدهور    

بوصايا الرب حىت قضى عليهم ائياً نبوخذنصر ملك بابل بعد أن أسر            
صدقيا آخر ساللة ملوك يهوذا إىل بابل بعد أن قلعوا عينيـه وقيـدوه              
بالسالسل، مث قام جيش نبوخذنصر وأحرق بيت الرب وبيـت امللـك            

 أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، ومجيع أسـوار          وكل بيوت 
   ).٢٥مل ٢" ( أورشليم مستديراً هدمها 

  .وهكذا متت عليهم كل إنذارات اهللا
) بن داود   (  املسيح يسوع    يفأما الوعد لداود فقد مت بطريقة عجيبة        

ها أنت حتبلني وتلـدين     "  قال عنه املالك عندما بشر العذراء مرمي         الذي
هذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى، ويعطيه الرب        .  وتسمينه يسوع  ابناً



 }٥٣{

وميلك على بيت يعقوب إىل األبـد وال يكـون          . اإلله كرسى داود أبيه   
   ).٣٣ – ٣١: ١لو " ( مللكه اية 

ألن الــــرب اختــــار صــــهيون ورضــــيها مــــسكناً لــــه، هــــذا هــــو موضــــع       
  :ههنا أسكن ألىن أردته. راحىت إىل األبد

  ):١ (هيو" حصن " ربى معناه على األرجح صهيون اسم ع
 أول جزء   هيوصهيون  .  تقوم عليها أورشليم   اليت رابية من الرواىب     – ١

نقل إليهـا   ". مدينة داود   " احتله داود عند فتح أورشليم ومساها       
 خيمة فصارت مركزاً للعبـادة وتقـدمي        يفتابوت العهد ووضعه    

  .الذبائح هللا
 املريا، ونقل التابوت إليه، اتسع نطـاق         جب يف بعد أن بىن اهليكل      – ٢

   ).١٨: ٨إش ( صهيون حىت مشلت اهليكل 
: ١٠إش  ( على أورشليم كلـها     " صهيون  "  وكثرياً ما يطلق اسم      – ٣

٢٢.(   
 ال  الذيوقد أحب الرب صهيون أو أورشليم ألن كان فيها اهليكل           

فيتنسم تنقطع عنه العبادة ودخان الذبائح املتصاعد للرب رائحة سرور،          
 ضل كل سكاا تقريباً وعبدوا آهلة       اليتالرب رائحة الرضا عن األرض      

 يفأساسـاا   " ويقول املرمن عن صهيون     . أخرى من صنع أيدى الناس    
أبواب صهيون أفضل من مجيـع مـساكن        أحب الرب   . اجلبال املقدسة 

 – ١: ٨٧مـز   " ( أعمال جميدة قد قيلت عنك يا مدينة اهللا         ... يعقوب
٣.(  

                        
 .حرف الصاد" قاموس الكتاب املقدس "  )١(

 }٥٤{

 ظهر حب ربنا يسوع املسيح ألورشليم حينما بكى عليها وقال           وقد
كم مرة  . يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها         " 

أردت أن أمجع بنيك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيهـا فلـم             
   ).٣٧: ٢٣مت " ( هوذا بيتكم يترك لكم خرابا . تريدوا

 حاصر اجليش الروماىن أورشليم سنة       عندما وقد خترب اهليكل فعالً   
. م، مث دخلها فاحتاً وأحرق اجلنود اهليكل ودمروه ودمروا أورشـليم          ٧٠

 يومن يومها تشتت اليهود إىل مجيع أحناء العامل وأدركهم الغضب اإلهل          
  .ومازال حىت اآلن بيتهم خراباً، كما قال الرب

 تتمتـع   –خراب   رغم ما مر عليها من دمار و       –ومازالت أورشليم   
 يزورها الناس مـن     اليتمبركز ديىن عاملى ممتاز، ففيها الكثري من املقادس         

 وطئتـها   اليتخمتلف أحناء العامل للتربك والصالة وزيارة األماكن املقدسة         
.  شهدت آالمه وصـلبه وقيامتـه  اليتقدما املخلص ربنا يسوع املسيح و     

، وفيها كنيـسة القيامـة     دفن فيه فادى البشرية    الذيففيها القرب املمجد    
 الـيت العظيمة ذات الشهرة العاملية، وغريها الكثري من الكنائس املختلفة          

وبالقرب منها جبل اجللجثة    . تقام فيها القداسات يومياً وعلى مدار السنة      
 شهدت حماكمته مثل    اليت صلب عليه خملص العامل، وفيها األماكن        الذي

 سار  الذيى، وغريها، والطريق    بيت رئيس الكهنة، وبالط بيالطس البنط     
  .فيه املخلص حامالً الصليب املقدس

نصلى للرب أن يزيل عنها كابوس االحتالل اإلسرائيلى البغيض حىت          
  .تعود مفتوحة للزيارة والتربك من األماكن املقدسة كما كانت من قبل

 اختارها اهللا الكلمة ورضيها مـسكناً  اليت العذراء مرمي  هيوصهيون  
 احلشا البتوىل، محلته تسعة أشهر، ربته علـى يـديها           يفحل  له فجاء و  



 }٥٥{

صهيون األم تقـول أن إنـساناً       . " الطاهرتني وأرضعته من لبنها الطاهر    
   ).٥: ٨٧مز " (  يثبتها الذيوإنساناً ولد فيها وهو العلى 
 القطعة الثالثة من قطع اخلدمة األوىل مـن         يفوخناطب العذراء مرمي    

 سور خالصنا يا والدة اإلله، احلصن       هيأنت   " صالة نصف الليل قائلني   
  ".غري املنثلم، أبطلى مشورة املعاندين وحزن عبيدك رديه إىل فرح 

يوم اخلمـسني    أسسها الرب    اليت كنيسة العهد اجلديد     هيوصهيون  
حبلول الروح القدس على التالميذ، وهكذا تأسست على أساس الرسـل      

أحبها الرب وسكن فيهـا     . اويةواألنبياء ويسوع املسيح نفسه حجر الز     
جعلها أماً ولوداً تلد    . جعلها حصناً وملجأ لكل متعب وضال     . وقدسها

 هو جرن املعموديـة، تثبتـهم       الذيبنيناً روحيني هللا من رمحها املقدس       
تغذيهم وتـربيهم   . بدهن املريون املقدس كخامت ال ميحى للروح القدس       

ملقدس، يتناولون فيه اجلسد    على أسرارها املقدسة مثل سر اإلفخارستيا ا      
إذا مرضوا نشفيهم بزيت مسحة     . املقدس والدم الكرمي فيحيون إىل األبد     

إذا كربوا وحدم   . أخطأوا تداويهم بسر االعتراف والتوبة     إذا. املرضى
بسر الكهنوت تقيم هلم آباء ليمارسـوا       . مع بعضهم البعض بسر الزجية    

قدسة اإلهلية وتقاليدها وطقوسها    بقية األسرار، كما تشبعهم بتعاليمها امل     
  .املباركة، وأحلاا املؤثرة املنعشة للروح

واملؤمنـون   ). ٥: ٨٧مز  " ( األم صهيون    " هيإذن الكنيسة حبق    
: ٨٧مز  " ( أولئك الذين ولدوا فيها ألم يسكنون مجيعهم بفرح         " هم  
٧.(   

 }٥٦{

كن تفرح مدينة اهللا، مقـدس مـسا      ) ١(ر سواقيه   " ويقول املرمن   
  ).٥، ٤: ٤٦مز " ( وسطها فلن تتزعزع يفاهللا . العلى

وأبرارهـــــــــــــا . ملـــــــــــــساكينها أشـــــــــــــبع خبـــــــــــــزاً، لكهنتـــــــــــــها ألـــــــــــــبس اخلـــــــــــــالص    
  :يبتهجون ابتهاجاً

إذا رضى الرب عن مكان أو عن مجاعة مقدسة تعمل وتسري حسب            
، حبيث يعم اخلري اجلميـع،      نواميسه أغدق عليها بركات حىت ال توسع      

اً وتسد كل أعـوازهم، األبـرار والـصديقون         املساكني يشبعون خبز  
أما الكهنة فيلبسون الرب    . يبتهجون ويشكرون الرب على عطاياه وبركاته     

كثوب ويرتدون اخلالص كرداء، يلبسون مالبسهم الكهنوتيـة باـد          
والبهاء كما كان يفعل هرون وخيدمون الرب بزينة مقدسـة وتعزيـة            

تأتى عليك مجيع هذه الربكات     " روحية عظيمة وفرح ال ينطق به وجميد        
 املدينـة   يفمباركـاً تكـون     . وتدركك إذا مسعت لصوت الرب إهلك     

ومباركة تكون مثرة بطنك ومثرة أرضك ومثرة       .  احلقل يفومباركاً تكون   
. نتاج بقرك إناث غنمك، مباركة تكون سـلتك ومعجنـك         . ائمك

 ٢ :٢٨تث  " (  خروجك   يف دخولك ومباركاً تكون     يفمباركاً تكون   
– ٦.(   

  :هيأت سراجاً ملسيحى. هناك أقيم قرناً لداود

هذه نبوة صرحية عن ربنا يسوع املسيح ابن داود، فهو حجر الزاوية            
 الذي وهو قرن اخلالص     – صهيون الروحية    – بناء الكنيسة املقدسة     يف

                        
يعىن نعم ومواهب الروح القدس اليت تفيض على املـؤمنني مـن            : ر سواقيه  )١(

 .ممارسة األسرار الكنسية



 }٥٧{

مبارك الرب إله إسرائيل ألنه افتقد وصنع فداء        " قال عنه زكريا الكاهن     
كما تكلم بفم أنبيائـه     .  بيت داود فتاه   يفنا قرن خالص    لشعبه وأقام ل  

خالص من أعدائنا ومن أيـدى مجيـع        . القديسني الذين هم منذ الدهر    
 – ٦٨: ١لـو   " ( مبغضينا ليصنع رمحة مع آبائنا ويذكر عهده املقدس         

٧٣.(   
 يضىء لكل إنسان آت إىل العامل، جاء إىل         الذيوهو النور احلقيقى    

  . الظلمة وظالل املوتيفلسني العامل وأضاء للجا
  .هليلويا. ألعدائه ألبس اخلزى وعليه تزهر قداسىت

"  كل حرب يدخلـها      يفملا أرضت الرب طرق داود جعله ينتصر        
وقـد   ). ٩: ١١أى  ١" ( وكان داود يتزايد متعظماً ورب اجلنود معه        
ا  القوة والعظمة فأرسـلو    يفتأثرت األمم وامللوك ااورون بتزايد مملكته       

  .لطلب حمالفته وإرسال اهلدايا له
 خجل وخـزى مجيـع أعدائـه        الذيز للمسيح،   موما داود إال ر   

خزى واندحر الشيطان، خـزى  . واملتآمرين عليه عندما قام من األموات    
رؤساء اليهود مع الكهنة والكتبة والفريسني عندما فشلت كل مؤامرام          

 أسـلمه ليـصلب     ذيالخزى بيالطس   . للقضاء عليه وعلى امسه املبارك    
 استهزأ به مع عسكره، خزى      الذيخزى هريودس   . وهو عامل أنه برىء   

هؤالء مجيعاً، وانتصر املسيح وقام ناقضاً أوجاع املوت، معه إكليل الغلبة           
  .نتصاروصوجلان اال

 }٥٨{



 }٥٩{

@Þ—ÑÜaÊia‹Üa@ @

  والثاىن والثالثوناملزمور املائة   

)א(

  حالوة اجتماع اإلخوة
  بة واالتفاقبروح احمل

  حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسى" 
   " وسطهميففهناك أكون 

)١٨:٢٠(

 }٦٠{

א
هـــوذا مـــا أحــــسن ومـــا أحـــال أن يــــسكن اإلخـــوة معـــاً، كالطيــــب       

حليــة هــرون النازلـــة   .  يــرتل علــى اللحيــة   الــذي الكــائن علــى الــرأس    
علـــــــــى جيـــــــــب قميـــــــــصه، مثـــــــــل نـــــــــدى حرمـــــــــون املنحـــــــــدر علـــــــــى جبـــــــــل   

  .هليلويا .ن هناك أمر الرب بالربكة واحلياة إىل األبدصهيون أل



 }٦١{

ÐnÛa@ @
  :هوذا ما أحسن وما أحال أن يسكن اإلخوة معاً

وقد أورد  . هذا املزمور ميدح روح احملبة واإلخاء واتفاق اإلخوة معاً        
 يفمع بعضهما، ألن ليس ما كان مجيالً        " أحسن، أحلى   " املرمن كلمىت   

 واجلمـال مـع     احلـسن  يقرن املرمن    أنلكن  و. منظره هو حسن ونافع   
 العظمة والفائـدة الروحيـة      هيبعضهما على اجتماع اإلخوة فهذا منت     

  . تسببه هذه احملبة وهذا االجتماعالذيواخلالص 
 مكان واحـد    يففسكىن اإلخوة متحدى اإلميان والرأى واجتماعهم       

 هو نافع ومجيل أيضاً خصوصاً إذا كان اجتماعهم وسكناهم مع بعـض           
بسبب مقدس وهو التكريس للصالة أو للخدمة أو للكرازة أو ما شـابه             

  .ذلك
وأعداء أى  " االحتاد قوة والتفرق ضعف      " نومعروف لدينا مجيعاً أ   

أمة أو مجاعة إذا أرادوا أن ينتصروا عليها يبثون روح التفرقة واخلـصام             
فس والشيطان أيضاً يستعمل ن   " فرق تسد   " بني أفرادها مستعملني مبدأ     

ـ           ويقـول  . يهذا املبدأ لتفريق كل مجاعة مقدسة وحتطيم كل عمل إهل
ألنه إن وقع . اثنان خري من واحد ألن هلما أجرة لتعبهما صاحلة  " اجلامعة  

وويل ملن هو وحده إن وقع، إذ لـيس لـه ثـان             . أحدمها يقيمه رفيقه  
وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله االثنان واخليط املثلوث          .. ليقيمه

اهللا مـسكن   " ويقول املـرمن     ). ١٢ – ٩: ٤جا  " ( ال ينقطع سريعاً    
 آرائهم ومبـادئهم    يفأى املتحدين    ) ٦: ٦٨مز  " (  بيت   يفاملتوحدين  

 بيت واحد وجتمعهـم مجاعـة       يفيستطيعون بنعمة اهللا أن يسكنوا معاً       
 }٦٢{

  .واحدة بال خصام وال نزاع
 اُألولة املؤمنني    مجاع يفوأحسن مثل عملى هلذا االتفاق هو ما نراه         

ومجيع الذين آمنوا كانوا معـاً وكـان        "  أورشليم بعد يوم اخلمسني      يف
عندهم كل شىء مشتركاً واألمالك واملقتنيات كانوا يبيعوا ويقسموا         

 يفبني اجلميع كما يكون لكل واحد احتياج وكانوا كل يوم يواظبـون             
 كانوا يتناولون    البيوت يفوإذ هم يكسرون اخلبز     . اهليكل بنفس واحدة  

الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحني اهللا وهلم نعمة لدى مجيع الشعب           
وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة       ). " ٤٧ – ٤٤: ٢أع  " ( 

، ٤٢: ٢ع  أ" (  كـل نفـس      يفوكسر اخلبز والصلوات وصار خوف      
: ١أع  (  "كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصالة والطلبـة         " ،  )٤٣
وكان جلمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ومل يكن          . "  )١٤

  "أحد يقول أن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شىء مـشتركاً               
   ).٣٢: ٤أع ( 

 مثار اجتماع اإلخوة مع     ورأىوملا ذاق الرسول بطرس طعم االحتاد       
بعضهم بقلب واحد وفكر واحد، سواء من خالل حياة الرسل املشتركة           

ناء وجودهم مع معلمهم الصاحل ربنا يسوع املسيح، أو بعد صـعوده            أث
والنهاية كونوا متحدى الـرأى     " عنهم إىل السماء، نصح املؤمنني قائالً       

حبس واحد ذوى حمبة أخوية مشفقني لطفاء غري جمازين عن شر بشر أو             
عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركني عاملني أنكم هلذا دعيتم لكـى            

   ).٩، ٨: ٣بط ١" ( ة ترثوا برك
ولعظم فائدة هذه احلياة الروحية املشتركة تعلمنا الكنيسة وحتثنا أن          

 تقال كل يـوم بعـد       اليت ذكصولوجية باكر اآلدام     يفنتشبه م فنقول    



 }٦٣{

ما هو احلسن وما هو احللو إال اتفاق إخوة ساكنني معـاً،            " صالة باكر   
 الطيب على رأس املسيح     متفقني مبحبة حقيقية إجنيلية كمثل الرسل، مثل      

النازل على اللحية إىل أسفل الرجلني، ميسح كل يوم الشيوخ والصبيان           
هؤالء ألفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة مسبحني اهللا         . والفتيان واخلدام 

  ".كل حني، مبزامري وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب ال يفتر
وحدانية " لقديس غريغوريوس   طلبة ا  القداس   يفكما تصلى الكنيسة    

أنعـم علـى    " كما تصلى أيضاً قائلة     "  للمحبة فلتتأصل فينا     اليتالقلب  
  ".شعبك بوحدانية القلب، أعط طمأنينة للعامل 

 عصرنا احلاضر فأحسن تطبيق هلـذه احليـاة اجلماعيـة           يفأما اآلن   
 ديـر واحـد،     يف األديرة، حيث يسكن مجاعة الرهبان       يفاملشتركة نراه   

رض مقدس وسام هو عبادة الرب وخالص الـنفس، يـصلون مـع             لغ
  .واحملبة الواحدة اإلجنيليةبعضهم، يأكلون مع بعضهم، هلم القلب الواحد 

 بني مجاعات اخلدام    – ولو على صورة أقل      –أما غري ذلك فنجدها     
  .الذين جيتمعون بنفس واحدة وبغرية متقدة د الرب وخدمة الكنيسة

ية تعلم اإلنسان معىن االشتراكية املسيحية ومعـىن        حقاً إا أجواء نق   
  .احملبة الباذلة والصداقة املثمرة البانية

إنىن أهاب بكل شاب أن يترك الصداقات الـشريرة، واملعاشـرات           
الردية واالجتماعات املاجنة املعثرة وينضم إىل اجتماعـات الـشبان أو           

 تلك األجـواء    يف. خدمة مدارس التربية الكنسية أو اجتماعات األحلان      
 يبىن حياته   الذياملقدسة فقط يستطيع الشاب أن يستنشق اجلو الروحى         
  .بناء روحياً سليماً، ويعده كوارث مللكوت السموات

 يـــــــرتل علـــــــى اللحيـــــــة، حليـــــــة    الـــــــذيكالطيـــــــب الكـــــــائن علـــــــى الـــــــرأس    
 }٦٤{

  :هرون النازلة على جيب قميصه

وتغسلهم وتقدم هرون وبنيه إىل خيمة االجتماع       " قال الرب ملوسى    
وتأخذ دهن املسحة وتسكبه على رأسه ومتسحه، وتقـدم بنيـه           ... مباء

  ). ٩ – ٤: ٢٩خر . " ( .... وتلبسهم أقمصة
وبالطبع عندما يسكب الدهن على الرأس يرتل على اللحية، ويقـال           
أن حلية هرون كانت طويلة، ومدالة على صدره حىت تصل إىل جيـب             

إذ كان دهن املسحة له رائحـة        كان معموالً على صدره، و     الذيجبته  
 نزل الدهن   الذيعطرية مجيلة ينتعش كل من يشمها، كما انتعش هرون          

  .على حليته وعلى جسده وثيابه
ذى الهكذا يكون اجتماع اإلخوة املتفقى الرأى أوالً ينعش املسيح          

 وحدة مقدسة بناءة    يفأوالد اهللا مع بعضهم     يسر باحتاد اإلخوة وبارتباط     
سيح وسر عندما سكبت مرمي أخت لعازر الطيب علـى          كما انتعش امل  

 كل العامل خيرب    يفاحلق أقول لكم حيثما يكرز ذا اإلجنيل        " رأسه وقال   
 قبل هذا الفعل    الذيولنعلم أن    ) ١٣: ٢٦مت  " ( مبا فعلته تذكاراً هلا     
أما زيت اخلـاطىء    "  مكان آخر على لسان املرمن       يفمن هذه املرأة قال     

: ١٤١مـز   " ( ى ألن صالتى أيضاً ضد رغبام الشريرة        فال يدهن رأس  
٦، ٥.(   

 جيب أن ال ندع الذباب امليت يـننت         الذكيةوإذ حنن رائحة املسيح     
أى ال نكون سبباً للتجديف علـى        ). ١: ١٠جا  ( وخيمر طيب العطار    

 اجتماعاتنـا   يفاالسم احلسن بأعمالنا الشريرة فيجب أن كل من يرانا          
 الرأى ولنا حمبة بعضنا لبعض ومقدمني بعضنا بعضاً         ومشروعاتنا متحدى 



 }٦٥{

   ).٢٥: ١٤كو ١" ( إن اهللا باحلقيقة فيكم "  الكرامة يشهد ويقول يف
يرى حمبتنا اإلجنيلية فينتعش بالروح كمن يشتم فينا رائحة املـسيح           

ذا يعرف اجلميع أنكم تالميذى إن كان لكم        " املسيح علمنا    و الذكية
البـسوا  " والرسول أيضاً يعلمنـا      ) ٣٥: ١٣يو  " ( حب بعضاً لبعض    

والقديـسون حينمـا    ). ١٤: ٣كـو   " (  رباط الكمال    هي اليتاحملبة  
يقتربون من املسيح يقتربون بالتاىل إىل بعضهم بعض ويرتبطون بربـاط           

تصور دائرة  "  ذلك، إذ يقول     يفتشبيه مجيل   ئوس  ياحملبة، وللقديس دوريث  
، فإنه بقدر ما تبتعد اخلطـوط عـن         خترج من مركزها أشعة أو خطوط     

كلما اقتربت من املركز ... وبالعكس... املركز تفترق عن بعضها البعض    
  .تقاربت حنو بعضها البعض

 العامل، ومركز الدائرة هو اهللا، واخلطوط       هيافترض أن هذه الدائرة     
 طرق حياة البشر، فإننـا      هيمن املركز إىل احمليط ومن احمليط إىل املركز         

 داخل الدائرة جتاه املركز     يفس األمر، فبقدر ما يتحرك القديسون       جند نف 
  . االقتراب من اهللا، يقترب كل منهم لآلخريفراغبني 

بقدر ما يقترب البشر حنو اهللا يقترب كل منهم بعـضهم الـبعض،             
  .وبقدر ما يقتربون حنو بعضهم البعض يقتربون حنو اهللا

ور اخلارجية، يبتعد كـل     وعندما يبتعدون عن اهللا ويتجهون حنو األم      
  .منهم لآلخر، وبالتاىل يبتعدون عن اهللا أكثر

 اقتنائنا للحب، بقدر ما نبتعد عن اهللا وعـن حمبتـه،            يفهكذا أيضاً   
يبتعد كل منا عن أخيه، ولكننا إن أحببنا اهللا، فإننا بقدر ما نقترب إليـه               

  .باهللانتحد باحلب بإخوتنا، وبقدر ما نتحد باحلب بإخوتنا، هكذا نتحد 
  :مثل ندى حرمون املنحدر على جبل صهيون

 }٦٦{

معروف أن الندى يرتل بكثرة من أعلى جبل حرمون الشاهق العلو،           
على التالل ااورة، ألن على رأس جبل حرمون يظل الثلج على مـدار             
السنة كلها، وكما يأتى الندى من أعاىل اجلبل لكى يلطف اجلو حوله ال             

حتيط جببال اليهودية، هكذا احملبة األخوية       اليتسيما بعد أوقات اجلفاف     
 الكلمة والفكر يلطف احليـاة      يفواجتماع اإلخوة برأى واحد واحتادهم      

  .اإلنسانية وينمى اخلدمة وينعشها
 ترصـع   اليتجمتمعني بنظام وحمبة يكونون كنقط الطل        وإذ يكونون 

ال سـيما   . صخور جبل حرمون فتبدو الصخور كأا مرصعة باجلواهر       
 مجال يفـوق    يفا تنعكس عليها أشعة مشس الصباح اهلادئة فتبدو         حينم

  .الوصف
  :ألن هناك أمر الرب بالربكة واحلياة إىل األبد

أمر طبيعى جداً، حيث تكون احملبة ويكون االتفاق وتكون اجلماعة          
 يف الرأى والفكر، هناك أيضاً تكون الربكة حبضور اهللا نفسه           يفاملتحدة  

نا رب اد قائالً حيثما اجتمع اثنان أو ثالثـة          وسط اجلماعة، كما علم   
، وهناك تنال الصلوات  )٢٠: ١٨مت (   وسطهم يفبامسى فهناك أكون    

وأقول لكم أيضاً ان اتفق اثنـان       " استجابة، حيث يقول رب اد أيضاً       
 الذي أى شىء يطلبانه فإنه يكون هلما من قبل أىب           يفمنكم على األرض    

، وحيث يكون املسيح رئيس احليـاة        )١٩ :١٨مت  " (  السموات   يف
  ، )١٩: ١٤يـو   ( إىن أنا حى فأنتم ستحيون      .  هناك تكون احلياة   )١(
: ١٠يـو   " (ة وليكون هلم أفـضل      وأما أنا فقد أتيت لتكون هلم حيا      " 
 الـذي الكـالم   " ، وحيث يكون كالم املسيح هناك تكون احلياة         )١٠

   ).٦٣: ٦يو (  "أكلمكم به هو روح وحياة 
                        

 .، صالة الصلح للقديس كريلس١٥: ٣أع  )١(



 }٦٧{

@Þ—ÑÜaàb©a@ @

  والثالث والثالثوناملزمور املائة  

)א(

  املالزمون لبيت الرب
  املالزمة البيت تقسم الغنائم) النفس ( 

)٦٨:١٢(

 }٦٨{

א
هــــا بــــاركوا الــــرب يــــا عبيــــد الــــرب، القــــائمني يف بيــــت الــــرب يف     

. الـــربديـــار إهلنـــا، يف الليـــاىل ارفعـــوا أيـــديكم إىل القـــدس وبـــاركوا   
 .يبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون الـــــــذي خلـــــــق الـــــــسموات واألرض     

  .هليلويا



 }٦٩{

ÐnÛa@ @
 ديـــار يف بيـــت الـــرب  يفالقـــائمني . هـــا بـــاركوا الـــرب يـــا عبيـــد الـــرب    

  :إهلنا

 كانت تتلـى أثنـاء      اليتهذا املزمور هو هو آخر ترنيمات املصاعد        
سابيع، الفصح، األ :  أعياد اليهودية الثالثة   يفصعود الشعب إىل أورشليم     

  .املظال
أو خدامه احلقيقـيني أن يبـاركوا       " عبيد الرب   " وهنا حيث املرمن    

الرب، كانت خدمة اهليكل وحراسته الليلية والنهارية موزعة بني فـرق           
 ذلك الوقت أفرز    يف"  الربية،   يفالكهنة والالويني كما أمر الرب موسى       

م الـرب   الرب سبط الوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكى يقفوا أما         
وقد قـسمهم    ). ٨: ١٠تث  " ( ليخدموه ويباركوا امسه إىل هذا اليوم       

ألجل الوقوف كل صـباح حلمـد الـرب         "  فرقة   ٢٤داود امللك إىل    
وليحرسوا حراسة خيمـة االجتمـاع      ...  املساء يفوتسبيحه وكذلك   

  " خدمة بيـت الـرب       يفوحراسة القدس وحراسة بىن هرون إخوم       
   ).٣٢ – ٣٠: ٢٣أى ١( 

وملا ملك حزقيا امللك وأراد أن يعيد للهيكل جالله، ولعبادة اهللا قوا  
تقدسوا اآلن  . وقال هلم امسعوا ىل أيها الالويون     " ووقارها مجيع الالويني    

يا بـىن ال تـضلوا اآلن ألن الـرب          ... وقدسوا بيت الرب إله آبائكم    
  "اختاركم لكى تقفوا أمامه وختدموه وتكونوا خادمني وموقـدين لـه            

   ).١١ – ٥: ٢٩أى ٢( 
 يف األماكن املخصـصة هلـم       يفوكان الكهنة والالويون يسكنون     

 }٧٠{

 ديار بيت يف بيت الرب و  يفاألبنية امللحقة باهليكل، لذلك كانوا ساكنني       
وكان بعضهم يسهرون الليل كله حلراسة بيت الرب ملا كان فيـه            . إهلنا

ا بالطبع يقـضون    من أواىن مثينة وأعمدة مغشاة بالذهب والفضة، وكانو       
 الصالة وتالوة املزامري حىت ال يتغلب علـيهم النـوم           يفنوبات اخلدمة   

  .والكسل
قد جربت أنا شخصياً هذه الطريقة اللطيفة       : وقد قال ىل أخ صادق    

 اجليش، فكنت أنتهز فرصة فراغى أثنـاء النـهار          يفحينما كنت جندياً    
فإذا جـاء الليـل     وأحفظ بعض املزامري واألناجيل والقطع من األجبية،        

 اخلدمة كنت أمتشى وأتلو املزامري والصلوات       يفوأمسكت نوبة حراسىت    
 نوبة  هي سكون الليل وهدوء الصحراء وأظل هكذا حىت تنت        يفوأكررها  
 وذه الطريقة كنت أتغلب على النوم والكسل، هذا إىل جانب           ،خدمىت

  .فائدا الروحية العظيمة ىل
ئك الناس املتواضعون الذين ارتضوا بأن وعبيد الرب احلقيقيني هم أول    

ميلك الرب على قلوم وسروا وتلذذوا ذه العبودية املقدسة مثل بولس           
 ). ١: ١ يف" ( بولس عبد ليسوع املسيح     "  رسائله   يف كان يكرر    الذي

بولس أسـري    ). " ١: ١تى  " ( بولس عبد اهللا ورسول يسوع املسيح       " 
   ).١: ١فل " ( يسوع املسيح 

   واحلـق  حبيد الرب هم الذين يعبدون الرب ويتعبدون له بـالرو         وع
مستأسرين ومستعبدين كل فكر من أفكـارهم إىل طاعـة املـسيح            " 

سيدهم، هؤالء سيحررهم املسيح ويوصلهم إىل حرية جمد أوالد اهللا كما           
 الذين خوفاً من املـوت كـانوا        كويعتق أولئ "  رسالة العربانيني    يفقيل  

   ).١٥: ٢عب " ( حتت العبودية مجيعاً كل حيام 



 }٧١{

 ديار الرب هم الرهبان الـذين       يفعبيد الرب القائمون أو الساكنون      
تركوا مجيع األشياء مثل املال والشهرة والصيت واملناصب، وارتبطـوا          
بيسوع املسيح وارتضوه ألنفسهم سيداً وحيداً، هم عبيـده وأسـراه،           

 ديار بيت يفار، وقد سكنوا  يعبدونه ويتعبدون له أثناء الليل وأطراف النه      
 هو الكنيسة املقدسة عمـود      الذيالرب أى األديرة التابعة لبيت الرب       

  .احلق وقاعدته
  ):١( اللياىل ارفعوا أيديكم إىل القدس وباركوا الرب يف

إن الليل دوئه وسكونه هلو أنسب وقت للصالة والتأمل، فيقـول           
سبيحه عندى صـالة إللـه      بالنهار يوصى الرب رمحته وبالليل ت     " املرمن  

، أى أن الرب بالنهار يوصى رمحته بأن ترعانـا           )٨: ٤٢مز  " ( حياتى  
 معيشتنا، وبالليـل ننـشغل بالـصالة        يفوحتفظنا أثناء عملنا وحتركنا     

. "  حفظنا وأشفق علينا وأتى بنا إىل هذه الـساعة         الذيوبالشكر للرب   
اليوم بسالم وأتيـت    نشكرك يا ملكنا املتحنن ألنك منحتنا أن نعرب هذا          

اللهم . بنا إىل املساء شاكرين وجعلتنا مستحقني أن ننظر النور إىل املساء          
  ).حتليل الغروب " (  صار اآلن الذياقبل متجيدنا هذا 

 حياة داود رجل الصالة تصوره لنـا بعـض          يفولليل مجال خاص    
تاى  نصحىن، وأيضاً بالليل تنذرىن كلي     الذيأبارك الرب   " اآليات التالية   

 يفأذكر ترمنى   ...  الليل انبسطت فال حتدر    يفيدى  " ،   )٧: ١٦مز  " ( 
 الليل امسك يارب وحفظـت      يفذكرت  " ،   )٦،  ٢: ٧٧مز  " ( الليل  

                        
يف اللياىل ارفعوا أيديكم أيهـا القديـسون        " ا  وميكن أن تقرأ هذه اآلية هكذ      )١(

 "وباركوا الرب 
 }٧٢{

مـز  " (  منتصف الليل أقوم ألمحدك على أحكام عدلك         يف... شريعتك
"  كل ليلة سريرى وبدموعى أبل فراشى        يفأعوم  " ،   )٦٢،  ٥٥: ١١٩

ليكن رفـع يـدى     . لتستقم صالتى كالبخور قدامك   " ،   )٦: ٦مز  ( 
   ).٣: ١٤١مز " ( كذبيحة مسائية 

 تلك  يفو"  حياة الرب يسوع فنقرأ عنه       يفولليل أيضاً مركز خاص     
 الصالة هللا، وملا كـان      يفاأليام خرج إىل اجلبل ليصلى وقضى الليل كله         

  " رسـالً    النهار دعا تالميذه واختار منهم اثىن عشر الذين مساهم أيضاً         
، وهكذا يعلمنا أن نصلى كثرياً ولفترات طويلة قبل          )١٣،  ١٢: ٦لو  ( 

 اهليكـل،   يف النهار يعلم    يفكان  .  حياتنا يفكل أمر هام وخطوة جدية      
: ٢١لـو   ( الذي يدعى جبل الزيتـون       اجلبل   يف الليل خيرج ويبيت     يفو
  .وطبعاً كان يستغل الليل للخلوة والصالة). ٣٧

اسهروا " ا على السهر والصالة بقوله مراراً وتكراراً والرب نفسه حيثن
أنظـروا اسـهروا    "  ، )٤١: ٢٦مت  " (  جتربة   يفوصلوا لئال تدخلوا    

لئال يأتى بغتة فيجـدكم     ... وصلوا ألنكم ال تعلمون مىت يكون الوقت      
   ).٣٧ – ٣٣: ١٣مر " ( نياماً وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا

مة بالليل حيث جيب السهر والصالة وانتظار       وهو يعاتب النفس النائ   
افتحى ىل يا أخىت يا حبيبىت يا محامىت يـا كـاملىت ألن             " العريس بقوله   

   ).٢: ٥نش (  "رأسى امتأل من الطل وقصصى من ندى الليل 
 حياة القديسني مركز ممتاز أيضاً، فنرى القديس مار إسحق          يفولليل  

أ عن القديس أرسانيوس معلـم      الليل مفروز لعمل الصالة، ونقر    : يقول
 الصالة، فإذا كان الغد     يفأوالد امللوك أنه كان يستمر الليل كله ساهراً         

  .كان يرقد من أجل الطبيعة



 }٧٣{

 ليلة األحد كان خيرج خارج قاليته ويقـف         يفوقيل عنه أيضاً أنه     
حتت السماء وجيعل الشمس خلفه ويبسط يديه للصالة حـىت تـسطع            

وقد تكون الليـاىل مبعـىن التجـارب        ) ١( وجهه مث جيلس     يفالشمس  
 حتل بعبيد الرب، فيها يرفعون أياديهم للرب ويباركونـه          اليتوالضيقات  

 يف الصحة واملـرض،     يف الفرح واحلزن،    يفلتكن مباركاً يارب    : قائلني  
الرب أعطـى   "  الراحة والتعب، مرددين مع أيوب البار        يفالغىن والفقر،   

   ).٢١: ١أيوب " ( اركاً والرب أخذ فليكن اسم الرب مب
 الصالة فله قوة خاصة فهو يساعد علـى مجيـع           يفأما رفع اليدين    

أفكار املصلى وعلى تركيز الصالة، كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من            
 حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كـل     يفتعب جسماىن وصلب لإلرادة يعترب      

أى مل تثقل   " ( در   الليل انبسطت ومل خت    يفيدى  "  تقدم هللا    اليتالذبائح  
: ١٤١مز  ( ، ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية        )٢: ٧٧مز  ) ( وتتراخ  

  ، ويا حبذا لو رافق رفع اليدين رفع العينني والنفس والقلـب إىل اهللا              )٢
   ).١: ٢٥مز " (  عليك توكلت ييا إهل. إليك يارب رفعت نفسى" 

 ترتاع  اليتواملصلى إذ يبسط يديه كمثال الصليب يرعب الشياطني         
 من فوقه غلبـهم املخلـص وكـسر         الذيورب من عالمة الصليب،     

  .شوكتهم
الوقوف ورفع اليدين هو الوضع الطبيعى للصالة، عـدا األوضـاع           

  . هلا دالئلها وظروفهااليت للصالة واليتاألخرى 
 الصور القدمية واقفة تصلى ورافعـة يـديها،         يفونرى العذراء مرمي    

                        
 .٤٦بستان الرهبان طبعة مطرانية بىن سويف ص )١(

 }٧٤{

 شفاعتها وصالا من أجلنا لـدى منـرب         وهذا تعبري قوى عن مدى قوة     
  .ابنها احلبيب

. وجيب أن تكون األيادى املرفوعة طاهرة نقية متصافحة لئال ترفض         
 كل مكان رافعـني     يففأريد أن يصلى الرجال     " ينصحنا الرسول قائالً    

   ).٨: ٢تى ١" ( أيادى طاهرة بدون غضب وال جدال 
فحـني تبـسطون    ... وقدمياً رفض الرب عبادة بىن إسرائيل قـائالً       

" لصالة ال أمسع، أيديكم مآلنة دما     أيديكم أستر عيىن عنكم، وإن كثرمت ا      
   ).١٥: ١إش ( 

.  خلـــــــق الـــــــسموات واألرض الـــــــذييبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون    
  هليلويا

كان اليهود يصعدون إىل أورشليم املبنية على جبل صهيون حاملني          
 يفهناك يقضون أيام العيد     . معهم الذبائح والقرابني، والعطايا هليكل اهللا     

خشوع وورع كثري، يقدمون قرابينهم وعطاياهم، يضعون أيديهم على         
رأس الذبائح ويعترفون خبطاياهم، يباركون الـرب وال يفتـرون عـن            

إزاء ذلك يرجعون إىل أماكنهم مربرين من خطاياهم،        . تسبيحه ومتجيده 
 يفم وقرابينـهم، و   مسترحيني من أتعام، مؤمنني أن اهللا قد قبل عطاياه        

 يوم شدتك، ينصرك اسم     يفيستجيب لك الرب    " ذلك يقول املزمور،    
 يـذكر   ،إله يعقوب، يرسل لك عوناً من قدسه، ومن صهيون يعضدك         

مجيع ذبائحك ويستسمن حمرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويـتمم          
، هناك يباركهم الرب بركـة       )٤ – ١: ٢٠مز  ) " ( ١(كل مشورتك   

                        
 .إن كانت صاحلة طبعاً )١(



 }٧٥{

بركات السماء من فوق وبركات الغمر " نالون من الرب عظيمة، هناك ي
وبركـة   ). " ٢٥: ٤٩تك  " ( الرابض حتت، بركات الثديني والرحم      

، يرجع كل واحد منهم وقد محل بركة         )٥: ٢٤أم  " ( خري تأتى عليهم    
   ).٥: ٢٤مز ( من عند الرب وبراً من إله خالصه 

عـشور إىل اخلزنـة     هاتوا مجيع ال  "  ذلك   يفوقد قال مالخى النىب     
 بيىت طعام وجربوىن ذا قال رب اجلنود إن كنت ال أفتح لكم             يفليكون  

وأنتهر من أجلكم   . كوى السموات وأفيض عليكم بركة حىت ال توسع       
مال " (  احلقل   يفاآلكل فال يفسد لكم مثر األرض وال يعقر لكم الكرم           

١١، ١٠: ٣.(   
  .يسبغها عليهم الرب اليتهذا جبانب الربكات الروحية الكثرية 

 يفصهيون ترمز للسماء حيث صعد املسيح وجلس عن ميني العظمة           
 خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيهـا،         الذياألعاىل، وهو اإلله    

وهو مستعد أن يعطى بركاته ملن أشبعه بكل قلبه ويتعبد لـه ويباركـه              
القتنـا  وميجده بالروح واحلق، اهللا غري حمتاج إىل صلواتنا، لكن كـل ع           

 خلرينا فحينما نتعبد له نكون باحلقيقة أحـراراً،         هيوعبادتنا وخدمتنا له    
  .وحينما خندمه ننال شرفاً، وننال جمداً مىت جمدناه

 }٧٦{



 }٧٧{

@Þ—ÑÜa‘†bÜa@ @

  والسادس والثالثوناملزمور املائة 

)א(

  مرارة السىب وأمل الذكريات
  "أذكر أنك قد استوفيت خرياتك يف حياتك " 

)١٦:٢٥(

 }٧٨{

א
علـى أـار بابـل هنـاك جلـسنا، بكينـا عنـدما تـذكرنا صـهيون،          

ألنــــــــه هنــــــــاك ســــــــألنا   . علــــــــى الصفــــــــصاف يف وســــــــطها علقنــــــــا قيثارتنــــــــا    
: والـــــذين اســـــتاقونا إىل هنـــــاك قـــــالوا    . الـــــذين ســـــبونا أقـــــوال التـــــسبيح    

كيـــــــف نـــــــسبح تـــــــسبحة  . ســـــــبحوا لنـــــــا تـــــــسبحة مـــــــن تـــــــسابيح صـــــــهيون   
إن نــــــــــــــسيتك يــــــــــــــا أورشــــــــــــــليم تــــــــــــــنس ميــــــــــــــيىن    . ةالــــــــــــــرب يف أرض غريبــــــــــــــ 

إن مل أسبق فأرتب أورشـليم  . ويلتصق لساىن حبنكى إن مل أذكرك  
أذكـــر يـــارب بـــىن أدوم يف يـــوم أورشـــليم القـــائلني   . يف ابتـــداء فرحـــى

يـــــــــا بنـــــــــت بابـــــــــل الـــــــــشقية طـــــــــوىب ملـــــــــن   . انقـــــــــضوا حـــــــــىت األســـــــــاس منـــــــــها 
طــــــــــــوىب ملــــــــــــن ميــــــــــــسك أطفالــــــــــــك . يكافئــــــــــــك مكافأتــــــــــــك الــــــــــــيت جازيتنــــــــــــا

  .هليلويا. هم عند الصخرةويدفن



 }٧٩{

ÐnÛa@ @
  :على أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون

 العظيمة اليت ذكرها الكتاب املقدس أكثر مـن          تلك املدينة  هيبابل  
مائىت مرة، وهي العاصمة العظيمة ململكة بابل القدمية، وكانت مبنية على           

، واستحكامات حربية غايـة     جانىب ر الفرات، وكانت هلا أسوار عالية      
أن مؤسس بابل هو منرود      ) ١٠: ١٠تك  ( وجاء يف   . يف القوة واملناعة  

تك ( وتشتهر بربج بابل املذكورة قصته يف       . بن كوش بن حام بن نوح     
لذلك دعى امسها بابل ألن الرب هناك       " وهناك بلبل اهللا ألسنتهم      ). ١١

" ى وجه كل األرض بلبل لسان كل األرض، ومن هناك بددهم الرب عل    
وقد بلغت بابل أوج عظمتها يف عـصر امللـك           ). ١٠،  ٩: ١١تك  ( 

نبوخذنصر عندما بىن فيها املباىن الفخمـة والقـالع واالسـتحكامات         
واحلصون احلربية اجلبارة، ولذلك كان يفاخر ا، ومرة كان يتمـشى           

أ ليست هذه بابل العظيمة اليت بينتـها لبيـت          " على سطح قصره فقال     
وكانت عبادا هي    ) ٣٠: ٤دا  " ( مللك بقوة اقتدارى وجلالل جمدى      ا

ومردوخ، وغريمها من اآلهلة الكاذبة،     " بيل  " يعبد أهلها الصنم    . الوثنية
  .كما اشتهرت بالفجور والرذيلة إىل أبعد احلدود

إىل هذه املدينة الشريرة سىب اليهود بعـد أن أخـرب األشـوريون        
أخذوا كل أوانيه، وهدموا أسوار أورشـليم       أورشليم وهدموا اهليكل و   

  .وأحرقوا أبواا بالنار
كانت هذه األماكن املقدسة والذكريات اخلالدة املفقودة مثـار أمل          
وبكاء وحنيب بني مجوع اليهود املسبيني إىل بابل، فكان دانيـال مـثالً             

 }٨٠{

 ١٠: ٦دا  ( حنو أورشليم   ) شبابيكه  ( حينما يصلىفي بيته يفتح كواه      
.(  

ينما سأل حنميا بعض القادمني حديثاً من اليهودية عـن اليهـود            وح
الذين جنوا، الذين بقوا من السىب هناك يف البالد وعرف أـم يف شـر               

، ٢: ١نح  ( عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم، وأبواا حمروقة بالنار         
فلما مسعت هذا الكالم جلست وبكيت وحنت أياماً        " يقول حنميا    ). ٣

، رغم أن حنميا هـذا       )٤: ١حنميا  " ( ت إىل إله السماء     وصمت وصلي 
كان ساقياً للملك، وكان مقرباً إليه جداً، ويف مركز كفيل بأن ينـسيه             

  .كل شيء عن وطنه القدمي
كان الناس يف بابل خيرجون إىل شواطىء األار حيث احلدائق الغناء           

 يقضون هناك   واملنتزهات الفسيحة، واألشجار الشارقة والظالل الوارفة،     
أوقات فراغهم وراحتهم، ميرحون ويلعبون، ميارسون عادام الذميمـة         

  .وهلوهم اخلليع
إىل هذه الشواطىء كان خيرج اليهود املسبيون يف بابل، ولكن بدالً           
من أن يشاركوا البابليني يف هلوهم وطرم كانوا جيلسون حزاىن مكتئبني           

يم وهيكلها العظيم، هـذه     عندما يتذكرون وطنهم القدمي وأمهم أورشل     
األماكن اليت كانت حمل فخرهم واعتزازهم وأصبحت تالالً مدروسـة،          

  .وخرائب مدوسة
يتذكرون العبادة الروحية اليت كان ميارسها األتقياء، كانوا يتذكرون         
تابوت العهد وما كان يصاحبه من حضور علـىن ـد اهللا يف وسـط               

اليت حرموا اآلن منها وأصبحوا     اهليكل، كانوا يتذكرون كل هذه األشياء       
كانوا جيلسون ويبكون ويتحسرون على أجمادهم      . يف السىب يف بلد وثىن    



 }٨١{

  .املفقودة
صهيون أو أورشليم ترمز للسماء، فيجب على اإلنسان التقى املهتم          

تـذكر  : يقول أحد القديـسني   . خبالص نفسه أن يتذكرها على الدوام     
 جهـنم لتـهرب مـن       ملكوت السموات لتتحرك فيك شهوته، تذكر     

كان القديسون إذ يتذكرون ملكوت السموات وما أعـده اهللا          . أعماهلا
من اجماد ال ائية، كانوا يذرفون دموع التوبة حزناً علـى خطايـاهم             

يقدمون توبة نقية وجهادات مريـرة      . املزمعة أن حترمهم من هذه األجماد     
وات يغصب  ملكوت السم " واضعني أمام أعينهم كلمات املسيح اخلالدة       

وكانوا إذا دامهتهم التجارب     ). ١٢: ١١مت  " ( والغاصبون خيتطفونه   
واألحزان يف طريقهم إىل ملكوت السموات ال حزناً أو تربماً، إمنا طلبـاً        

خفة ضيقتنا الوقتية تنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل جمد         " يف املزيد، عاملني أن     
   ).١٧: ٤كو ٢" ( أبدياً 

علقنـــــــا قيثارتنـــــــا، ألنـــــــه هنـــــــاك ســـــــألنا     علـــــــى الصفـــــــصاف يف وســـــــطها   
الــــــذين ســــــبونا أقــــــوال التــــــسبيح، والــــــذين اســــــتاقونا إىل هنــــــاك قــــــالوا   

  :سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون

إذا رأى البابليون اخلارجون للفسحة على شواطىء األار، بعـض          
مجاعات اليهود، ومعهم قيثارات، ظنوا أم خارجون ليلعبـوا عليهـا           

ىن مطربة خليعة، وإذ كانوا يعرفون أن لليهـود عـادات           ويغنوا ا أغا  
وتقاليد وتسابيح وموسيقى غري تلك اليت كانوا يسمعوا يف بابل، وحباً           
يف االستطالع، واستكماالً ألسباب املرح والغبطة، كانوا يقتربون مـن          
اليهود ويسألوم أن يسمعوهم تسبيحة أو ترنيمة معزوفة وموقعة علـى           

 }٨٢{

 تلك الترانيم اليت كانت تنشدها فرق احلمادين واملسبحني         القيثارات، من 
  .واملوسيقيني يف هيكل أورشليم

وهنا كان يزداد أمل اليهود ويشتد حزم وتتوارد على خـواطرهم           
بالذكريات القدمية، فكيف كانوا يف اهليكل يعبدون الرب ذه التسابيح          

لبـابليون بالتـسبيح    والترانيم واملوسيقى، وبني حاهلم اآلن، إذ يكلفهم ا       
. واملوسيقى ليس بقصد العبادة أو التخشع إمنا لغـرض اللـهو واملـرح       

فكانت هذه اخلواطر حتز يف أنفسهم وتسبب هلم آالماً نفسية مربحـة،            
وبالطبع يرفضون طلب هؤالء الناس األشرار الذين سبوهم وأبعـدوهم          

م، عن مقادسهم، والذين استاقوهم كاألغنام يف أسر مر وسـىب غـشي           
ولكى يؤكدوا رفضهم كانوا يعلقون قيثارام علـى فـروع أشـجار            

  .الصفصاف املزروعة بكثرة على شواطىء أار بابل
  :كيف نسبح تسبحة الرب يف أرض غريبة

رفضوا طلب البابليني رغم أم كانوا مسبيني يف بالدهم، وللبابليني          
ـ               ولسلطان أن يعذبوهم أو حىت يقتلوهم، رفضوا ولـسان حـاهلم يق

ويقصد املرح واللهو، تلـك     ) كيف نسبح الرب يف أرض غريبة وثنية        ( 
  .التسابيح اليت كنا نسبح ا الرب يف اهليكل، خبشوع وورع

إن يف هذا إهانة هللا وإهانة لتلك التسابيح املقدسة، لو كـانوا قـد              
نفذوا رغبة البابليني وسبحوا تلك التسابيح، لتشبهوا بامللك بيلـشاصر          

خلمر مع عظمائه وزوجاته وسراريه يف آنية الذهب والفضة         الذي شرب ا  
اليت أخذها أبوه من هيكل أورشليم واليت كانت خمصـصة ومكرسـة            
الستعمال بيت الرب فقط، ولغضب عليهم الرب مثلما غـضب علـى           



 }٨٣{

  بيلشاصر وسلط عليه من يقتله يف تلك الليلة ذاا ويرتع منـه اململكـة             
   ).٥دا ( 

ه طلباً مماثالً من هريودس، كان هريودس قد        ولقد رفض املسيح نفس   
مسع عن املسيح كثرياً، وكان حيب أن يراه، ال لكى يسمع منـه كلمـة          
احلياة أو يرى منه معجزة فيؤمن، وإمنا لكى يتسلى ويتفرج عليه، وملـا             

ترجى أن يرى آية تصنع منه وسأله بكالم كثري فلم     " أرسله إليه بيالطس    
عاملاً بنظرته اإلهلية الثاقبة عدم جدوى املعجزة        ) ٩،  ٨: ٢٣لو  " ( جيبه  

  .أو الكالم مع هذا امللك الفاسد، الثعلب املكار
ال تعطوا القدس للكـالب وال تطرحـوا        " وقد قال الرب له اد      

مـت  " ( درركم قدام اخلنازير لئال تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم         
٦: ٧.(   

 لـــــساىن حبنكــــــى إن مل  إن نـــــسيتك يـــــا أورشــــــليم تـــــنس ميـــــيىن ويلتــــــصق    
  :إن مل أسبق فأرتب أورشليم يف ابتداء فرحى. أذكرك

يقول املرمن وكله شوق حنو أورشليم مدينة آبائه، إن نـسيتك يـا             
أورشليم وحولت والئى وحىب إىل وطن آخر أو مدينة أخرى فلتـنس            
مييىن أى لتفارقىن قوتى، فلتتوقف مييىن عن احلركـة والعمـل، وإن مل             

 وأسرد ذكرياتك املباركة بلساىن، إن تلهيت عن ذكـرك          أذكرك دائماً 
بذكر أشياء أخرى، اشتهيتها وتغنيت ا ومدحتها، فليصمت لـساىن،          

  .ليخرس لساىن، وأصري أخرساً وأعقداً
لتصبىن كل مضرة وكل سوء، ليصبىن كل حزن ردىء ووجع قلب           
إن حصرت مسراتى يف أمور أخرى عاملية أو جسدية كما يفعل أهـل             

 }٨٤{

ليصبىن كل غم إن مل أفضل ذكريات أورشليم وخـري أورشـليم            . بلبا
ألن عبيدك قد   " وعودة اد إىل أورشليم على أعظم مسراتى وأفراحى         

   ).١٤: ١٠٢مز " ( سروا حبجارا وحنوا إىل تراا 
أورشليم السمائية وطننا األبدى جيب أن ال ننساها أبداً، جيـب أن            

ب أن نذكرها دائماً يف صلواتنا وتسابيحنا       نضعها دائماً نصب أعيننا، جي    
. وأحاديثنا بعضنا مع بعض، جيب أن حنرك أحشائنا بالشوق واحلنني إليها         

جيب أن نفضلها على كل ما يف األرض، من منازل وبيوت وراحة ومتعة             
اسـتعد  " جيب أن نكون مستعدين دائماً للرحيل إليها        . ومسرة وأفراح 

  ىل اشتهاء أن أنطلق وأكون مع املـسيح       " ،   )١٢: ٤عا  " ( للقاء إهلك   
   ).٢٣: ١يف " ( ذاك أفضل جداً ) يف أورشليم السمائية ( 

نفوسنا حيث يسكن اهللا داخلنا هي أورشليم خاصة لكل منا، جيب           
أن ال نتغافل عنها، جيب أن ال تلهينا عنها مشاغل عاملية، وال شـهوات              

، وال مسرات فانية، وال     جسدية، وال غىن وال مال وال تنعم وال ممتلكات        
ومتطلبات منوها  . حىت خدمة روحية أكثر من الالزم، فيها ننسى نفوسنا        

  "الحظ نفـسك    " يف حياة التوبة والعالقة مع اهللا واالستعداد للموت         
وداوم على ذلك ألنك إن فعلت هذا ختلـص         ) ثانياً  ( والتعليم  ) أوالً  ( 

مـاذا ينتفـع    ). "  ١٦: ٤تـى   ١" ( نفسك والذين يسمعونك أيضاً     
اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى اإلنسان فداء عن             

   ).٢٦: ١٦مت " ( نفسه 
جيب أن نفضل خالص نفوسنا وخريها األبدى على كل شـيء يف            

جيب أن نضع أمر خالصنا يف أول كل خطـوة خنطوهـا،            . هذا العامل 
، أو أى فكـرة     ونفكر فيه قبل أى عمل نعمله، أو مشروع نقـوم بـه           



 }٨٥{

  .ننفذها، أو أى مكان ننتقل إليه
أذكـــــر يـــــارب بـــــىن آدوم يف يـــــوم أورشـــــليم القـــــائلني انقـــــضوا انقـــــضوا  

 :حىت األساس منها
بنو آدوم هم بنو عيسو، وآدوم معناها أمحر، وقد مسى عيسو ـذا             

رفقـة  ( فلما كملت أيامها    " االسم ألنه كان أمحر البشرة عند والدته        
فخرج األول أمحر كله كفروة     . د إذا يف بطنها توأمان    لتل) زوجة إسحق   

وكان األدوميـون    ). ٢٥،  ٢٤: ٢٥تك  ... " ( شعر فدعو امسه عيسو   
يسكنون بالقرب من إسرائيل، وكانت بني الدولتني عداوة مستحكمة،         

  .وقد نشبت بينهما حروب كثرية
وعندما حاصر نبوخذنصر أورشليم، مث تغلب عليها ودخلها فاحتـاً،          

دأت جيوشه يف ختريبها وهدم أسوارها وقالعها وحصوا وهيكلها،         وب
: فرح األدوميون وأخذوا يشجعون هؤالء القوم بالتعجيل عليها قـائلني         

  .هدوا هدوا حىت إىل أساسها
هنا يتذكر املرمن مشاتة هؤالء األدوميني ويطلب إىل اهللا أن يأتى اليوم            

، ويرد سبيها، ويعيـد     الذي يرضى فيه عن أورشليم ويرفع غضبه عنها       
يف ذلك اليوم عينه يذكر مشاتة هؤالء األعـداء         . بناءها، ويرد هلا جمدها   

  .وجيازيهم حسب أعماهلم الشريرة
هذا الكالم يناسب روح العهد القدمي حيث أن الـشريعة كانـت            

وعيناً بعني ويـداً    . إن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس     " تعلمهم هكذا   
  "ورضاً برض وسناً بسن     . بكى وجرحاً جبرح  وكياً  . رجالً برجل . بيد
   ).٢٥ – ٢٣: ٢١خر ( 

 }٨٦{

ولكن يف العهد اجلديد، عهد الكمال املسيحى يعلمنا السيد له اد           
مسعتم أنه قيل عني بعني وسن بسن، وأما أنا فـأقول لكـم ال              " هكذا  

تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيضاً ومن             
ومن سخرك ميالً   . اصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضاً      أراد أن خي  

" فاذهب معه اثنني، من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فال ترده            
أحبوا أعداءكم باركوا   " كما علمنا ربنا أيضاً      ). ٤٢ – ٣٨: ٥مت  ( 

العنيكم أحسنوا إىل مبغضيكم وصلوا ألجل الـذين يـسيئون إلـيكم            
   ).٤٤: ٥مت " ( ويضطهدونكم 

. يـــــا بنـــــت بابـــــل الـــــشقية طـــــوىب ملـــــن يكافئـــــك مكافأتـــــك الـــــيت جازيتنـــــا   
 .هليلويا. طوىب ملن ميسك أطفالك ويضرب م الصخرة

وقد أعطاه هـذا    " يا بنت بابل الشقية     " هنا يقول املرمن عن آدوم      
اللقب ألا شات بابل يف شرها وختريبها للبالد ااورة هلا، كمـا أن             

هـدوا  " ا البابليني على فتح أورشليم وهدمها قـائلني         األدوميني شجعو 
وبأعماهلا التخريبية العدوانية املشاة ألعمال     " هدوا حىت األساس منها     

وبابل العاتية أمها ومعلمتـها فنـون احلـرب         " بنت بابل   " بابل لقبت   
وهنا يذكر املرمن لألدوميني دورهـم يف ختريـب         . والتخريب والطغيان 
وقتل أطفاهلا وشيوخها، والبالء العظيم الذي حل       . بهاأورشليم وسىب شع  

ا من جراء حماصرة ملك بابل هلا، وعن هذه الويالت يقول إرميا النىب             
أنظر يارب وتطلع مبن فعلت هذا، أ تأكل النساء مثرهن          " الذي عاصرها   
أيادى النساء احلنـائن طبخـت    " ،   )٢٠: ٢مراثى  " ( أطفال احلضانة   

  ، )١١: ٤مـرا   " ( طعاماً هلن يف سحق بنت شـعىب        أوالدهن، صاروا   



 }٨٧{

دفعوا مشتهيام لألكل ألجـل رد      . كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزاً    " 
ويقولون ألمهام أين   " كان األطفال يبكون     ). ١٠: ١مرا  " ( النفس  

احلنطة واخلمر إذ يغشى عليهم كجريح يف ساحات املدينة إذ تـسكب            
   ).١٢: ٢ مرا " (نفسهم يف أحضان أمهام 

وعندما سقطت املدينة يف أيادى الكلدانيني، قتل الكلدانيون الكـثري          
اضطجعت علـى   . " من الشيوخ والصبيان واألطفال والعذارى والشبان     

. األرض يف الشوارع الصبيان والشيوخ، عذارى وشباىن سقطوا بالسيف        
هم الذين حضنتهم وربيتهم أفنا... قد قتلت يف غضبك، ذحبت ومل تشفق    

   ).٢٢، ٢١: ٢مرا " ( عدوى 
وحىت أطفال امللك مل ينجوا من هذا املصري املروع، فـإن جنـود             

وقلعوا عيىن صـدقيا    . أمام عينيه ) امللك  ( قتلوا بىن صدقيا    " الكلدانيني  
   ).٧: ٢٥مل ٢" ( وقيدوه بسلسلتني من حناس وجاءوا به إىل بابل 

الـسىب مبـساندا    وملا كان ألدوم يد يف هذا التخريب والقتـل و         
انقـضوا  " للكلدانيني وتشجيعها هلم هلدم أورشليم وختريبـها بقـوهلم          

لذلك يطلب املرمن هلم نصيباً مالئماً ومـصرياً   .. انقضوا حىت إىل أساسها   
مشااً ملصري أورشليم، أى بتخريب بالدهم وسبيهم إىل بـالد غريبـة            

  .ليذوقوا مرارة التخريب وأمل القتل والسىب
  .ن يكافئك مكافأتك اليت جازيتناطوىب مل

أما قوله آلدوم طوىب ملن ميسك أطفالك ويضرب ـم الـصخرة،            
فيشري به إىل حادثتني سابقتني، قتل فيهما امللوك املنتصرون علـى آدوم،            
شبان آدوم وأبطاهلا بأن ألقوهم من فوق الصخور العالية فرتلوا مهشمني، 

األدوميني أن أبيـشاى بـن      فنقرأ أنه عندما انتصرت جيوش داود على        
 }٨٨{

 : ١٨أى  ١( صروية ضرب من آدوم يف وادى امللح مثانية عـشر ألفـاً             
ويقول املفسرون أن أبيشاى قائد اجليش كان يسوق بىن آدوم إىل           ). ١٢

صخرة عالية يف وادى امللح، ومن هناك يطرحهم إىل أسفل فيتهـشمون            
  .وتتناثر أشالؤهم

وأما أمـصيا فتـشدد     " خرى  ويذكر الكتاب املقدس أيضاً حادثة أ     
) أى بىن آدوم( واقتاد شعبه وذهب إىل وادى امللح وضرب من بىن سعري 

وعشرة آالف أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا ـم إىل رأس          . عشرة آالف 
: ٢٥أى  ٢( وطرحوهم عن رأس سالع فتكـسروا أمجعـون         ) ١(سالع  
١٢، ١١.(   

ـ           ي أم الـزواىن    كل نفس خاطئة هي بنت بابل الشقية، ألن بابل ه
وتكون بابل أمها قد سقتها من مخر        ) ٥: ١٧رؤ  ( ورجاسات األرض   

كـأس مخـر    " وبذلك تستحق مع أمها      ) ٨: ١٤رؤ  ( غضب زناها   
وأما أطفاهلا فهـم الـشهوات       ). ١٩: ١٦رؤ  " ( سخط غضب اهللا    

  .احملبوبة لديها واخلطايا امللتصقة ا التصاق الطفل بأمه
ل األشرار حتت الصخرة الثابتة اليت هي يسوع        طوىب ملن يدفن األطفا   

طوىب ملن مييت شهواته ويفىن خطاياه بالتوبة الدائمة واالعتراف         . املسيح
  .املستمر والتناول املتواتر من جسد الرب ودمه األقدسني

عندما ميوت هؤالء األطفال األشرار، سيولد للنفس بنون آخـرون،          
ئل واألعمـال الـصاحلة     بنون أطهار مقدسون يف الرب، هـم الفـضا        

                        
وهي أمنع موقع يف أرض آدوم وهي تقع على         . اسم عرباىن معناه صخرة   : سالع )١(

موس الكتاب  قا( وكان يهرع إليها األدوميون وقت احلصار احلرىب        . قمة جبل 
 ).املقدس جزء أول 



 }٨٩{

مغبوط هو الرجل الذي ميأل جعبته منهم، حينئذ ال         " واجلهادات املقدسة   
   ).٥: ١٢٧مز " ( خيزون إذا كلموا أعداءهم باألبواب 

تأمل مجيل يف هذا املزمور كتبه يف سـياق         ) ١(وللقديس ميثوديوس   
  .حديثه عن البتولية

على . رنا صهيونعلى أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذك
  :الصفصاف يف وسطها علقنا قيثارتنا

القيثارات هي أجسادهم اليت علقوها على أغصان الطهارة والبتولية         
  .لئال تنحل أو تنجرف يف مياه االحنالل وعدم العفة

فبينما . وبابل تعرب عن االضطراب والبلبلة، إا ترمز إىل العامل الشرير         
رد علينا تيارات الـشرور وأـار       حنن جالسون وسط أمواج العامل وت     

الشهوات ختبط فينا، نصرخ ونتنهد إىل اهللا يف وسط خماوفنـا حـىت ال              
يف أمواج اللذات، ونسقط من شجرة      ) أى أجسادنا   ( تنجرف قيثاراتنا   

  .الطهارة
إن األسفار اإلهلية تعترب الصفصاف رمزاً للطهارة، ألن زهـوره إذا           

نواع اهلواء احلسية والشهوات اجلنسية     نقعت يف املاء وشربت تزيل مجيع أ      
  ).٢(من داخلنا وتعيد للجسد ثباته وهدوءه 

فينبتون بني العشب مثل الصفصاف علـى       " وقال عنها إشعياء البار     
، فكما أن الصفصاف ينمو ويترعـرع إذا         )٤: ٤٤إش  ( جمارى املياه   

ذرة غرس على جمارى املياه، هكذا البتولية ترتفع وتعظم كلما كانت متج
                        

 .من رجال القرن الثاىن )١(
 .١٠كما ذكر هومرييوس يف األوديسا فقرة  )٢(

 }٩٠{

عنـدها يقـدر    ). ٣٨، ٣٧: ٧يـو  ( يف مياه احلياة النابعة من املسيح   
  .عليها) جسده ( اإلنسان أن يعلق قيثارته 

فإذا كانت بابل هي تيارات الشهوات اجلسدية اليت تثور يف الـنفس            
فالبتولية هي الصفصاف املعطى لنا لكى نعلق عليها        ) تبلبلها  ( وتزعجها  

خيتل توازننا فال منيل بعقولنا إىل السفليات وال        أفكارنا وحواسنا حىت ال     
تنخرنا تيارات الفساد اهلادرة، وال تنجذب إىل القذارة والفساد كالدود          

  .يف العفن والننت
فلنمجد اهللا الذي أعطانا البتولية لتساعدنا علـى عـدم الفـساد،            
وأرسلها كعهد وخامت زواج للذين يهيمون بقلوم إىل حبه، منتظـرين           

  .ة إىل صهيون السمائية، وانتهاء فترة غربتهم على األرضالعود
ألن هناك سـألنا الـذين سـبونا أقـوال التـسبيح والـذين اسـتاقونا إىل              

كيــــــف . هنــــــاك قــــــالوا لنــــــا ســــــبحوا لنــــــا تــــــسبحة مــــــن تــــــسابيح صــــــهيون  
إن نـــــــــسيتك يـــــــــا أورشـــــــــليم  . نـــــــــسبح تـــــــــسبحة الـــــــــرب يف أرض غريبـــــــــة 

  :تنس مييىن

فوس الطاهرة املتبتلة تسابيح مقدسة     ال شك ان الروح القدس يعلم الن      
   ).٣: ١٤رؤ ( سرية ليبتهجوا ا أمام اهللا يف صهيون السمائية 

أما اخلطاة الزناة الذين ألقوا قدس أفكارهم للكالب وطرحـوا درر           
إذ قـد    ) ٦: ٧مت  ( حواسهم أمام خنازير الشهوة فإم يتغنون بالشر        

  .لشريرةداسوا الوصايا اإلهلية ومزقتهم األرواح ا
وهناك أشخاص يتعدون الوصية ويتصرفون جبحـود حنـو اهللا، مث           
يتظاهرون بقراءة الناموس كأم حيترمون الفرائض، وهم غري مؤمنني ومل          



 }٩١{

  .يستوعبوا كالم اهللا يف أعماق نفوسهم وينكرون بأعماهلم
ومن مث، هؤالء يسبحون الرب يف أرض غريبة، وقد قـال عنـهم             

أكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبـائحكم       " عاموس النىب حمتقراً    
وأوقدوا من اخلمري تقدمة شـكر، ونـادوا        . وكل ثالثة أيام عشوركم   

   ).٥، ٤: ٤عا " ( بنوافل ومسعوا 
فالذين ينادون مبا ال يعلمون، والذين يشرحون الكتـاب املقـدس           
بتحريف، والذين ينادون مبلكوت حسى معلقني اآلمال على عامل الغربة          

ل عنه الكتاب أنه سيزول، مجيع هؤالء يسبحون الرب يف أرض           الذي قا 
غريبة، بينما هؤالء الذين سبوهم يغروم مبكر لكـى يظلـوا راقـدين            
خمدوعني باملسرات الكاذبة، قائلني هلم سبحوا لنا تسبحة من تـسابيح           

أما أصحاب النفوس النقية فهم الذين وطنوا قلوم وأفكارهم ... صهيون
مل يستسلموا لألوجاع احلقرية، ركضوا يف تنفيذ وصـايا         عند املسيح، و  

اهللا . العريس السمائى بكل نبل ومسو، وهم عطاش إىل الوطن األفـضل          
إن مل  ... إن نسيتك يا أورشليم تـنس ميـيىن         " خياطبهم ويعزيهم قائالً    

، قاصـداً    )٦،  ٥: ١٣٧مز  " ( أسبق فأرتب أورشليم يف ابتداء فرحى       
 الطاهرة غري الدنسة، أولئك الذين أنكروا ذوام        بأورشليم تلك النفوس  

  عن شهوات اللحم والدم، فاقتنوا أنفسهم يف بتولية نقيـة بـال غـش             
كـو  ٢" ( خمطوبني لرجل واحد لكى يقدموا كعذراء عفيفة للمسيح         " 
جهـاد  " حمفوظ هلم نصيبهم يف السماء بعدما غلبوا يف جهاد           ) ٢: ١١

   ).٢: ٤حك " ( املعارك اليت ال دنس فيها 
  هؤالء هي أورشليم احلقيقية اليت قال عنها إشـعياء الـنىب متـهلالً            

ألنه قد جاء نورك وجمد الرب يـشرق        ) يا أورشليم   ( قومى استنريى   " 
 }٩٢{

ليست تلك املدينة املعروفة يف اليهودية، ولكن        ). ٣: ٦٠إش  " ( عليك  
النفوس اليت  تلك املدينة السمائية، أورشليم املباركة اليت ستستوطن فيها         

وعدها اهللا باحلياة اجلديدة، ويف ابتداء فرحه بوطن هـؤالء املتـسربلني            
  .بثياب البتولية البيضاء

هل تنسى عـذراء حليهـا أو       " ويتضح التعبري أيضاً يف إرميا النىب       
فحلى العذراء هي بتوليتها ومنـاطق       ). ٣٢: ٢إر  " ( عروس مناطقها   

  .نس من العاملالعروس هي حفظ نفسها لعريسها بال د
فلنمنطق ذواتنا حبزام البتولية الطاهر، ثابتني، غري متزعزعني يف حمبـة           
إهلنا وعريسنا يسوع حىت املنتهي، ألن البتولية ترفع البشر إىل املـرياث            

  .السماوى الذي يفرح القلب وميجد اهللا



 }٩٣{

@Þ—ÑÜaÊibÜa@ @

  والسابع والثالثوناملزمور املائة  

)א(

  عرتافشكر وا
  "أعترف لك يارب من كل قلىب " 

)١٣٧:١(

 }٩٤{

א
أعتــــــــــرف لــــــــــك يــــــــــارب مــــــــــن كــــــــــل قلــــــــــىب، ألنــــــــــك اســــــــــتمعت كــــــــــل    

امـــــــام املالئكـــــــة ارتـــــــل لـــــــك وأســـــــجد قـــــــدام هيكلـــــــك       . كلمـــــــات فمـــــــى 
ألنــــــــــك قــــــــــد  . املقــــــــــدس، وأعتــــــــــرف المســــــــــك علــــــــــى رمحتــــــــــك وحقــــــــــك   

اليــــــــوم الــــــــذي أدعــــــــوك فيــــــــه   . عظمــــــــت امســــــــك القــــــــدوس علــــــــى الكــــــــل   
فليعتــرف لــك يــارب كــل    . تــزود نفــسى كــثرياً بقــوة   . أجــبىن بــسرعة 

ملــوك األرض، ألــم مسعــوا ســائر كلمــات فمــك، وليــسبحوا يف       
طـــــــــرق الـــــــــرب ألن جمـــــــــد الـــــــــرب عظـــــــــيم، ألن الـــــــــرب عـــــــــال ويعـــــــــاين        

أمـــــــــا املتكـــــــــربون فيعـــــــــرفهم مـــــــــن بعـــــــــد، إن ســـــــــلكت يف    . املتواضـــــــــعني
وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك حتيــــــــيىن، علــــــــى رجــــــــز األعــــــــداء مــــــــددت يــــــــدك         

يـــــــارب رمحتـــــــك دائمـــــــة إىل  . الـــــــرب جيـــــــازى عـــــــىن . نـــــــكوخلـــــــصتىن ميي
  .هليلويا. األبد، أعمال يديك يارب ال تتركها



 }٩٥{

ÐnÛa@ @
  :اعترف لك يارب من كل قلىب

دون داود هذا املزمور من أجل الشكر واالعتراف باجلميل هللا الذي           
  .خلصه من التجارب ومن األعداء وأعطاه العزاء والرجاء

ف لك يارب باجلميل الذي أصبغته على،       معناه أعتر " أعترف لك   " 
أمحدك من أجل كل ما أعطيتىن إذ رفعتىن أنا الفقري من املزبلة وأجلستىن             

  .ملكاً على كل شعبك
أمحدك يارب من كل قلىب، كل ما يف باطىن يـسبحك ويـشكرك             

  .وحيمدك
إن حياة الشكر مهمة جداً لنا، الذي حيب الرب من كل قلبه ومـن              

وته، هو يشكر وحيمده أيضاً من كل قلبه ومن كل          كل فكره ومن كل ق    
  .فكره ومن كل قوته

: كان داود حييا حياة الشكر الدائم ونشتم ذلك من مزامريه اجلميلة          
يارب إهلي إىل األبـد      ) ١: ١١١، مز   ١: ٩مز  ( أمحد الرب بكل قلىب     

   ).١٢: ٣٠مز ( أمحدك 
ألن رمحتـك   أمحدك يارىب إهلي من كل قلىب وأجمد امسك إىل الدهر           

   ).٣ – ٢: ٨٦مز ( عظيمة حنوى وقد جنيت نفسى من اهلاوية السفلى 
   ).٣٠: ١٠٩مز ( أمحد الرب جداً بفمى ويف وسط كثريين أسبحه  @
   ).١٧: ١١٩مز (  أمحدك باستقامة قلب عند تعلمى أحكام عدلك @

فيها يشعر اإلنسان أنه أصغر وأقل من كل        . حياة الشكر حياة مجيلة   
 والربكات واملواهب اليت يعطيها له الرب، لسان حاله يقول مـع            العطايا

 }٩٦{

صغري أنا عن مجيع ألطافك ومجيع األمانة اليت صـنعت مـع            " يعقوب  
   ).١٠: ٣٢تك " ( عبدك 

من أنا يا سيدى الرب وما هو بيىت حىت أوصلتىن          " ويقول مع داود    
   ).١٨: ٧صم ٢" ( إىل ههنا 

النسحاق، فالشخص املتضع يشعر    حياة الشكر حتتاج إىل االتضاع وا     
  .أنه ال يستحق شيئاً، لذلك هو يشكر على كل شيء

  :قال ىل أحد اإلخوة
كنت أعمل موظفاً يف إحدى املراكز الصغرية بالصعيد، وكان النور          
الكهربائي واملياه ال تصل إىل املسكن بانتظام مما كـان يربـك احليـاة              

وملا شكا أحد الزمالء أىل أبينـا       . وحيوجنا إىل إيقاد مصابيح اجلاز أحياناً     
الكاهن الذي كان يفتقدنا أحياناً، قال له اعترب نفسك ساكناً يف اجلبـل             
أو يف الريف، وكل ما يأتيك بعد ذلك من وسائل الراحة كـأن يـأتى               
التيار الكهربائي وتتمتع به بعض ساعات الليـل، أو تـأتى امليـاه يف              

وقد استفدنا  . على هذه النعمة  أشكر اهللا   . احلنفيات وتستعملها بسهولة  
  .من تلك النصيحة، ومل نعد للتذمر على انقطاع النور أو املياه

يارب ليس ىل عليك شيء وال أطالبك       " اإلنسان املتضع يقول للرب     
القليل حـسن ألىن ال أسـتحقه،       . كل شيء من عندك حسن    . بشيء

  .دائموالكثري حسن ألىن ال أستحقه أيضاً، وهكذا يعيش يف حالة شكر 
وال نتجاهل ما حلياة الشكر والرضا من تأثري حسن علـى احلالـة             

  .الصحية والنفسية والروحية أيضاً
يوجد الكثري والكثري يف حياة كل منا يستدعى تقدمي الشكر هللا بـال          
فتور والقداس الغريغورى اجلميل مشحون بالتـأمالت يف أعمـال اهللا،           



 }٩٧{

  .وبركاته العجيبة على اإلنسان
خلقتىن إنساناً كمحب للبشر، مل تكن أنـت حمتاجـاً إىل       : إذ يقول 

عبوديىت بل أنا احملتاج إىل ربوبيتك، من أجل تعطفاتك اجلزيلة كونتىن إذ            
مل أكن، أقمت ىل السماء سقفاً وثبت ىل األرض ألمشى عليهـا، مـن              

أخضعت كـل   . أجلى أجلمت البحر، من أجلى أظهرت طبيعة احليوان       
  .إخل...  معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك شيء حتت قدمى، مل تدعىن

" حيـاة الـشكر     " ويستخلص قداسة البابا شنوده الثالث يف كتابه        
. تأمالت رائعة ويورد أسباباً كثرية تستدعى منا حياة الـشكر الـدائم           

ولضيق املقام نورد هنا عناونيها فقط، تاركني للقارىء فرصة التمتع ا           
  .يف مصدرها األصلى

  . ألنه خلقك أشكر اهللا– ١
بعد ان صنع مـن أجلـك       ..  أشكره ألنه خلقك يف اليوم السادس      – ٢

  .أشياء كثرية
  . أشكره ألنه خلقك مسيحياً– ٣
  . أشكره ألنه وهبك الصحة واحلواس ومجيع األعضاء– ٤
  . أشكره ألنه يعطيك فرصة احلياة من أجل التوبة– ٥
  . أشكره ألنه يهىيء لك احلياة يف بيئة مسيحية– ٦
  . أشكره ألنه يرعى كل أمور حياتك– ٧
  . أشكره من أجل الفداء العظيم الذي قدمه لك على الصليب– ٨
  ).الكتاب املقدس (  أشكره من أجل عطيته السماوية – ٩
  . أخرياً أشكره بال حدود– ١٠
  

 }٩٨{

  :ألنك استمعت كل كلمات فمى

ـ            ستدعى اهللا جبانب هباته العامة اليت يعطيها للجميع بال تفريق مما ي
شكره من اجلميع، يعطى أوالده عطايا خاصة بناء علـى طلبـهم ممـا              
يستدعيهم ملزيد من الشكر واالنسحاق أمام أبوته احلانية، فهو يـستمع           

التفت إىل صـالة    " كل كلماتنا، ينصت إىل صلواتنا ويهتم بكل طلباتنا         
أشرف من علو قدسه، الرب من الـسماء        ... املضطر ومل يرذل دعاءهم   

 ١٧: ١٠٢مز  " ( ألرض نظر ليسمع أنني األسري ليطلق بىن املوت         إىل ا 
– ٢٠.(   

الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه باحلق، يعمل رضـى           
   ).١٩، ٨: ١٤٥مز ( خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم 

وما دام الرب يسمع كل كلمات أفواهنا إذن فلنحرص يف كلمات           
حسناً، لنقف بتقوى، نقف باتصال،     فلنقف  " الصالة أنه يسمعها كلها     

  ) ".١(نقف بسالم، نقف خبوف اهللا ورعدة وخشوع 
  :أمام املالئكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك املقدس 

حيث أن الكنيسة هي بيت اهللا وبيت املالئكة أيضاً، نقـول يف أول             
أرباع ذكصولوجية باكر اآلدام اليت تقال لكل يوم بعد صـالة مـزامري             

 لآلب واالبن والروح القدس، السالم للكنيـسة بيـت          نسجد" باكر  
  ".املالئكة 

السالم للكنيسة بيت   " ونقول يف ثاىن أرباع الناقوس لأليام الواطس        
                          ".املالئكة السالم للعذراء اليت ولدت خملصنا 

 .٨٢كتاب خدمة الشماس ص )١(



 }٩٩{

وحيث أن املالئكة ميألون هذا البيت، حيضرون صلواتنا وقداساتنا،         
  .رش النعمةحيملون تسابيحنا وصلواتنا إىل ع

يا مالك هذا اليوم الطائر إىل العلـو ـذه          " نقول يف اية التسبحة     
كما يقول الكـاهن يف     ". التسبحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا        

اية القداس وهو يرش املاء إىل أعلى يف اهليكل فيما يـسمى صـرف              
أذكرنا . سبحةيا مالك هذه الصعيدة الطائر على العلو ذه الت        " املالئكة  

  ".قدام الرب ليغفر خطايانا 
اليـد  " وقد أخذت الكنيسة آية هذا املزمور هذه وجعلتها بنـصها           

الثالثة من أيادى البخور اليت يقوهلا الكاهن أمام اهليكل، ويكررها يف كل            
  . أيادى٣دورات البخور، ونورد هنا للفائدة ال 

احل والروح القدس   نسجد لك أيها املسيح مع أبيك الص      : اليد األوىل 
  .ألنك أتيت وخلصتنا

وأنا بكثرة رمحتك أدخل بيتك وأسجد حنـو هيكلـك          : اليد الثانية 
   ).٧: ٥مز ( املقدس 

مز . ( أمام املالئكة أرتل لك وأسجد حنو هيكلك املقدس: اليد الثالثة
٢ – ١: ١٣٧.(   

وإلميان الكنيسة بوجود املالئكة وحضورهم يف الصلوات تنـصحنا         
كن : صلواتنا بالورع والتقوى وخوف اهللا، يقول أحد القديسني       بتقدمي  

يف الكنيسة كمن هو يف السماء، وألن املالئكـة تـستاء مـن بعـض               
التصرفات املشينة املستهترة أثناء الصالة، ينـصح الرسـول الـسيدات           

سلطان على  هلذا ينبغي للمراة أن يكون هلا       " باحلشمة وعدم التربج قائالً     
   ).١٠: ١١كو ١ " ( ملالئكةرأسها من أجل ا

 }١٠٠{

واعتـــــرف المســـــك علـــــى رمحتـــــك وحقـــــك ألنـــــك قـــــد عظمـــــت امســـــك    
  :القدوس على الكل

على رمحتـه   . يكرر املرمن شكره وامتنانه هللا على رمحته وعلى عدله        
اليت ا يرحم من يستحق الرمحة وعلى عدله ملن يستحق العدل، يشكره            

وصفة الرمحة ليتنا نـتعلم     صفة العدل   . على هاتني الصفتني البارزتني فيه    
وجيازى كل واحد   . أن اهللا جبانب أنه رحوم وحمب هكذا هو أيضاً عادل         

أن : يقـول أحـدهم   . حسب أعماله ليس عنده حماباة وال ظل دوران       
اهلالكني برمحة اهللا أكثر من اهلالكني بعدله مبعىن أن كثرياً مـن النـاس              

ن ويسرون يف الطريق    يفتكرون مراحم اهللا وال يفتكرون عدله، فيستهترو      
وسبب كـل   . الواسع ويسلكون يف الالمباالة، خبصوص أمر خالصهم      

ذلك اتكاهلم على رمحة اهللا وتكون النهاية أم يهلكـون ألن الكتـاب             
أم تستهني بغىن لطفه وإمهاله وطول أناته غري عامل أن لطف اهللا            " يعلمنا  

غري التائب تدخر   إمنا يقتادك إىل التوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك          
لنفسك غضباً يف يوم الغضب واستعالن دينونـة اهللا العادلـة الـذي             

   ).٦ – ٤: ٢رو " ( سيجازى كل واحد حسب أعماله 
أما الـصرامة فعلـى     ) أى رمحته وعدله    ( هوذا لطف اهللا وصرامته     

   ).٢٢: ١١رو " ( الذين سقطوا وأما اللطف فلك إن ثبت يف اللطف 
ضابط الكل، هو هو أمساً واليوم وإىل األبـد،         اهللا كما هو معروف     

هو خالق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها، هو خلق الكل ما يرى             
ما يف السماء وما علـى      . وما ال يرى، امسه القدوس قد تعظم على الكل        

كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء ممـا          " األرض وما حتت األرض     



 }١٠١{

   ).٣: ١يو " ( كان 
يسة اإلبصاليات السبعة السنوية لتعظيم ومتجيـد       وقد خصصت الكن  

ذلك االسم احللو الذي لربنا يسوع، ونورد هنا بعـض أربـاع هـذه              
  .اإلبصاليات لنذوق اجلمال والروحانية العميقة اليت يف التسبحة

  :اإلبصالية الثانية ليوم األحد - ١
  ".يارىب يسوع أعىن . ها كل الربية متجد امسك" 
  ".يارىب يسوع أعىن .  تبارك امسككل األلسن معاً" 
  ".يارىب يسوع أعىن . ألبارك امسك. أقوم وقت السحر" 

  :االثننيإبصالية يوم  - ٢
  ".كل من يقول يارب يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو " 
  ".يف إنساننا الداخلى . ليضىء علينا. فليكن اسم الرب فينا" 

  :الثالثاءإبصالية يوم  - ٣
أى املـواظبني علـى   (  يارىب يسوع يكون هلم    لكن امسك القدوس  

  .ناصراً يف مجيع ضيقام) تالوته 
  ".تقتات به نفوسهم وأجسادهم معاً . هو يكون هلم طعام حياة" 
هو يكون هلم ينبوع ماء حياة حلواً يف حنـاجرهم أكثـر مـن              " 

  ".العسل
  :األربعاءإبصالية يوم  - ٤

 وليس لنا شيء لكى نعطيه      .فإن كنا معوزين من أموال هذا العامل      " 
االسم احللو اململوء جمـداً     . صدقة فلنا اجلوهرة اللؤلؤة الكثرية الثمن     

  ".الذي لربنا يسوع املسيح 
إذا ما الزمناه يف إنساننا الداخلى فهو جيعلنا أغنياء حىت نعطـى            " 

 }١٠٢{

  . ".آخرين
بل خالص نفوسنا   . ليست أموال هذا العامل الزائل هي اليت نطلبها       " 
  ".وة امسه القدوس بتال

  :اخلميسإبصالية يوم  - ٥
فلنطرح عنا ميول قلوبنا الرديئة اليت جتـذبنا إىل       . وأيضاً يا أحبائى  " 

  ".اخلطية 
ولنبارك اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح بـدون انقطـاع           " 

  ".صارخني قائلني 
يا رىب يسوع املسيح املولود من اآلب قبل الدهور ارمحنا كعظيم           " 
  ".تك رمح

  :اجلمعةإبصالية يوم  - ٦
هذا هو اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح وصليبه احملىي الذي           " 

  ".صلب عليه 
طوىب لإلنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته اململوءة تعباً          " 

  ".القاتلة للنفس 
ويلصق عقله وقلبه باسم اخلالص الذي      . وحيمل صليبه يوماً فيوماً   " 

  "وع املسيح لربنا يس
  :السبتإبصالية يوم  - ٧

أعطى فرحاً لنفوسنا تذكار امسك القدوس يارىب يسوع املـسيح          " 
  ".خملصى الصاحل 

سبع مرات يف اليوم أبارك امسك القدوس يارىب يـسوع املـسيح            " 
  ".خملصى الصاحل 



 }١٠٣{

من باكر إىل املساء أبارك امسك القدوس يارىب يـسوع املـسيح            " 
  ".خملصى الصاحل 

مسك حلو ومبارك يف أفواه قديسيك يارىب يسوع املسيح خملصى          ا" 
  ".الصاحل 

أيها االسم اململوء جمداً أيها االسم اململوء بركة يـارىب يـسوع            " 
  ".املسيح خملصى الصاحل 

ال نكف أبداً عن تسبيحك إىل أبد األبد يارىب يـسوع املـسيح             " 
  ".خملصى الصاحل 

) احلياة  ( الغذاء واملاء واهلواء    هو مبثابة   وهكذا ترى بأن اسم الرب      
  !حملبيه املتعلقني به، ولتلك النفوس اليت دائماً تطلبه 

  :اليوم الذي أدعوك فيه أجبىن بسرعة، تزود نفسى كثرياً بقوة

تعود املرمن منذ شبابه املبكر أن يستشري اهللا يف كل خطوة هامـة يف              
أل لـه مـن     حياته، وكانت عادته أن يذهب إىل أخيمالك الكاهن ليس        

ويعطيه رأى اهللا يف أى أمر يطلبه وملا دب اخلالف بينـه وبـني            " الرب  
ذهب داود والرجال الذين    . شاول امللك ومل يكن أخيمالك يعرف ذلك      

معه إىل أخيمالك فسأل له من الرب وأعطـاه زاداً وسـيف جليـات              
وملـا اسـتدعى شـاول       ) ١٠: ٢٢صم  ١" ( الفلسطيىن أعطاه إياه    

هل اليوم ابتدأت أسال    " جوبه يف األمر قال له أخيمالك       أخيمالك ليست 
أى أن هذه العادة قدمية أن يسأل أخيمالك         ) ١٥: ٢صم  ١" ( من اهللا   

الكاهن اهللا ليعرف رأيه يف األمور اليت ختتص داود وذلك طبعاً بناء على             
  .طلب داود نفسه

 }١٠٤{

 أخـربوا داود قـائلني هـوذا      " ملا كان داود خمتبئاً من وجه شاول        
الفلسطينيون حياربون قعيلة وينهبون البيادر، فسأل داود من الرب قائالً          
أأذهب وأضرب هؤالء الفلسطينيني؟ فقال الرب لداود اذهب وأضـرب      

وملا رفض داود خوفاً     ) ٣ – ١: ٢٣صم  ١( الفلسطينيني وخلص قعيلة    
وجبناً عاد أيضاً داود وسال من الرب فأجابه الرب وقال قم وأنـزل إىل   

وفعالً نزل وحارب    ) ٤: ٢٣صم  ١( لة فإىن أدفع الفلسطينيني ليدك      قعي
  .وانتصر

  وملا علم أيضاً داود أن شاول ينوى حماصرته والقبض عليه يف قعيلـة            
مث قال داود يارب إلـه إسـرائيل إن         . قال ألبياثار الكاهن قدم األفود    " 

نـة  عبدك قد مسع بأن شاول حياول أن يأتى إىل قعيلة لكى خيـرب املدي             
بسبىب فهل يسلمىن أهل قعيلة ليده؟ هل يرتل شاول كما مسع عبـدك،             

فقال داود هل يسلمىن    . فقال الرب يرتل  . يارب إله إسرائيل أخرب عبدك    
فقام داود ورجاله   . فقال الرب يسلمون  . أهل قعيلة مع رجاىل ليد شاول     

: ٢٣صم  ١" ( حنو ستمائة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا          
هنا نرى داود يستشري اهللا، واهللا يف حمبته واهتمامه يرد عليه            ) ١٣ – ٩

  !!.كما يكلم الرجل صاحبه
وملا جاء داود هو ورجاله إىل صقلع وجد العمالقة قد غزوا املدينـة             

وأمام داود  . وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتى فيها، فتضايقوا مجيعاً       
ثار الكاهن ابن اخيمالك قدم األفود      فتشدد بالرب إهله مث قال داود ألبيا      

إذا حلقت هـؤالء    : فسال داود من الرب قائالً    . فقد أبياثار األفود لداود   
فـذهب داود   . أحلقهم فإنك تدرك وتنقذ   : الغزاة فهل أدركهم، فقال له    

فلحقهم وضرم   ) ٩ – ٦: ٣٠صم  ١( هو والستمائة رجل الذين معه      



 }١٠٥{

ذ عماليق وأنقذ داود امرأتيه     واستخلص داود كل ما أخ    .. ضربة عظيمة 
   ).١٩ -١٨: ٣٠صم ١( ومل يفقد هلم شيء 

وحىت بعد أن أصبح ملكاً وأصبح له كثرة من املستشارين، مل ينس            
صديقه ومستشاره القدمي الويف، بل جنده يهرع إليـه، يـسأله النـصح             

  !!واإلرشاد عن كل أمر هام
وا أنه مسح ملكاً فسأل      ليمسكوه عندما مسع   نفمرة جاء الفلسطينيو  

فقال الرب لداود   . ، أتدفعهم ليدى  داود من الرب أأصعد إىل الفلسطينيني     
فجاء داود إىل بعـل فراصـيم       .  ليدك اصعد أىن دفعاً أدفع الفلسطينيني    

  ...وضرم داود هناك
مث عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضاً وانتشروا يف وادى الرفائيني فسأل          

ال تصعد بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابـل          داود من الرب فقال له      
ففعل داود كما أمره الرب وضرب الفلسطينيني من جبع         . أشجار البكا 

   ).٢٥ – ١٩: ٥صم ٢( إىل مدخل جازر 
وإذا كان الرب يستجيب لداود ويدبره ويسنده ويؤيده كان بـال           
  .شك يؤيد نفسه بقوة كبرية، كان داود ينتعش ويتشجع وحتيا نفسه فيه

أن نطلب الرب مـادام يوجـد       " حنن مطالبون أن نقتدى بداود      و
ندعوه فهو قريب، ألن الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونـه            
باحلق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم حيفظ الرب كل          

   ).٢٠ – ١٨: ١٤٥مز " ( حمبيه ويهلك مجيع األشرار 
يف يوم الضيق أنقـذك     ادعىن  " ألن الرب وعدنا وهو صادق وأمني       

حينئذ تدعو فيجيب الرب نستغيث فيقول ها        ) ١٥: ٥٠مز  ( فتمجدىن  
   ).٩: ٥٨إش ( أنذا 

 }١٠٦{

ألن أعظـم الـشكر     " حينئذ نشكره، حنمده، منجـده بتـسبيح        
واالعتراف باجلميل يأتى حينما نقدمه من عواطف اختبـار شخـصى           

جابته لطلباتنا  وعميق كصدى لتالمسنا مع مراحم اهللا الكثرية علينا واست        
  ".حينما تكون مسرة مشيئته 

فليعتـــــــــــرف لـــــــــــك يـــــــــــارب كـــــــــــل ملـــــــــــوك األرض ألـــــــــــم مسعـــــــــــوا ســـــــــــائر        
  :كلمات فمك

وهذا احلمد الذي يقدمه املرمن امللك جيب أن يقدمه هللا معه مجيـع             
ملوك األرض، عليهم أن يعترفوا بقدرة اهللا الفائقـة وبرمحتـه الـيت ال              

ءة بالسرور ويترمنـون بـالطرق      تستقصى، يقدمونه بقلوب خاشعة مملو    
  .واألساليب اليت يستعملها الرب يف إظهار حنوه ورمحته على خليقته

وهذه نبوءة على أن مجيع ملوك األرض سيسمعون كلمات احليـاة           
اخلارجة من فم ربنا يسوع املسيح اإلله احلقيقى عـن طريـق الرسـل              

ة يف كل األرض خرج مـنطقهم وإىل أقاصـى املـسكون          " واملبشرين  
   ).٤: ١٩مز " ( كلمام

عجيب هو امللك داود، فكان ال ميل من حياة الشكر واحلمد ويدعو            
ملوك األرض ملشاركته هذه احلياة اجلميلة حياة الشكر، ويدعو أيضاً كل           
الناس لتقدمي احلمد والشكر هللا الذي به حنيا ونتحرك ونوجد، ونرى يف            

 الشكر وقد تتكرر هذه الدعوة      مزامريه اآليات الكثرية اليت تدعونا لتقدمي     
  ١٣٦املباركة يف املزمور الواحد عدة مرات، فنرى مثـاالً يف مزمـور             

يبدأه بالدعوة احلارة لتقدمي احلمد والشكر      ) اهلوس الثاىن من التسبحة     ( 
امحدوا الرب ألنه صاحل ألن     " هللا على انعاماته الكثرية اليت يسبغها علينا        



 }١٠٧{

امحدوا رب  . رب إله اآلهلة ألن إىل األبد رمحته      إىل األبد رمحته، امحدوا ال    
، وخيتم املزمـور     )٣ – ١١: ١٣٦مز  ( األرباب ألن إىل األبد رمحته      

امحدوا إله السموات ألن إىل األبـد       " مكرراً نفس الدعوة او النصيحة      
   ).٢٦: ١٣٦مز " ( رمحته 

  :وليسبحوا يف طرق الرب ألن جمد الرب عظيم

. قدوس. عطون اد هللا بال فتور قائلني قدوس      السريافيم يف السماء ي   
   ).٣: ٦إش ( قدوس رب اجلنود جمده ملء كل األرض 

وعند ميالد املخلص يف بيت حلم كان مجهـور اجلنـد الـسماوى             
اد هللا يف األعاىل وعلى األرض السالم وبالنـاس         " يسبحون اهللا قائلني    

   ).١٤: ٢لو " ( املسرة 
  !.السماء واألرضإذن جمد اهللا عظيم ميأل 

نراه بعيوننا، فمـثالً نظـرة      . يظهر أمامنا جمد الرب العظيم كل يوم      
واحدة إىل ا لكواكب والنجوم واموعات الشمسية وارات، هـذه          
العوامل العجيبة املعلقة يف الفضاء الالائي بال أعمدة وال سالسل، تتحرك           

انية، وكـذا توجـد     يف مدارات معينة، وهلا مواقيت ثابتة ومضبوطة بالث       
مسافات معينة بني كل منها، فمثالً الشمس اليت نراها ترسـل أشـعتها             
الذهبية علينا كل يوم إن هبطت قليالً عن مدارها الطبيعى حتترق الكرة            

وعندما نرى عامل النباتـات     !. األرضية، وإن ارتفعت عنها قليالً تتجمد     
، عندما نرى   ...عموماًالعجيب، وأيضاً عامل احلبوانات، والكائنات احلية       

القدرات اجلبارة املختزنة يف عقل اإلنـسان والـيت تظهـر يف شـكل              
اختراعات واكتشافات كل هذه جتربنا أن نقدم الشكر والتمجيد لـذاك           

 }١٠٨{

وهو يديرها بنظام ويرعاها بقـوة وجمـد        . الذي خلق كل هذه األشياء    
  .عظيم
باملصنوعات ألن أموره غري املنظورة ترى منذ خلق العامل مدركة          " 

وإذ هو ملك كبري على كافة       ) ٢٠: ١رو  " ( قدرته السرمدية والهوته    
  .فهو ملك امللوك ورب األرباب ) ٢: ٤٧مز ( األرض 

لذلك وجب على امللوك الذين يسمعون كلمات فمه ويؤمنون به أن           
حيمدوه أوالً على دخوهلم إىل هذا اإلميان، مث يسبحونه ويعبدونه بقلـب            

  .وات السمائية اليت ال تفتر عن تسبيحه ومتجيده كل حنيمسرور مع الق
ألن الـــرب عـــال ويعـــاين املتواضـــعني، أمـــا املتكـــربون فيعـــرفهم مـــن    

  :بعد 

من مثل الرب إهلنا الساكن يف األعاىل الناظر إىل املتواضـعني يف            " 
قريب هو الـرب مـن   " ،   )٦،  ٥: ١١٣مز  " ( السماء وعلى األرض    

   ).١٨: ٣٤مز " ( تواضعني بالروح منسحقى القلب وخيلص امل
أيها الكائن السيد الرب اإلله احلق الكائن       " نقول يف القداس اإلهلي     

. قبل الدهور املالك على األبد الساكن يف األعاىل والناظر إىل املتواضعني          
اهللا العظيم الذي ميأل السماء واألرض هو يـسكن يف قلـب اإلنـسان              

  !.لالهوتألن التواضع هو حلة ا. املتواضع
أما اإلنسان املتكرب فينصب نفسه عدوا هللا، مرفوضاً ومكروهاً منه،          

يقـول  . على عكس املتواضع الذي يكون دائماً قريباً منه حمبوباً لديـه          
: ٤يع  " ( يقاوم اهللا املستكربين أما املتواضعون فيعطيهم نعمة        " الكتاب  

 صراخهم، وجه   عينا الرب حنو الصديقني وأذناه إىل     " ، ويقول أيضاً     )٦



 }١٠٩{

 – ١٥: ٣٤مـز   " ( الرب ضد عاملى الشر ليقطع من األرض ذكرهم         
اهللا املتواضع ال يطيق أن يقترب من املتكربين، لذلك هو يعـرفهم             ) ١٦

اذهبوا عىن يا مالعني " من بعد يقصيهم عن حضرته ويصرخ يف وجوهم       
 ) ٤١: ٢٥مـت   " ( وجنوده  ) املتكرب  ( إىل النار األبدية املعدة إلبليس      

وهكذا ميضون إىل عذاب أبدى جزاء كربيائهم، بينما املتواضعون ميضون          
  .إىل حياة أبدية

علــــــــى رجــــــــز األعــــــــداء  . إن ســــــــلكت يف وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك حتيــــــــيىن  
  :الرب جيازى عىن. مددت يدك وخلصتىن ميينك

إن سرت  " يردد املرمن هنا مبلء الثقة والرجاء ما قاله يف مزمور سابق            
عصاك وعكازك مها   . وت ال أخاف شراً ألنك أنت معى      يف وادى ظل امل   

لكـن مل   . كثرياً ما حاربه شاول، منذ صباه      ). ٤: ٢٣مز  " ( يعزيانىن  
: ٢٤صـم   ١" ( يقضى الرب بيىن وبينـك      " يقدر عليه، كان يقول له      

أخرياً مد الرب يده على رجز      " الرب جيازى عىن    " كما يقول هنا    ) ١٢
ائه الفلسطينيني ومات شر ميتة ومثلوا جبثتـه        العدو، وقتل شاول بيد أعد    

  .وجثث أوالده
وملا قام على داود ابنه أبشالوم ويأخذ منه اململكة، مد الرب يـده             
على رجز األعداء فأبطل مشورة أخيتوفل مستشار أبـشالوم الـشرير،           
ولقى أبشالوم نفس مصري شاول إذ مات رمياً بالسهام وهو معلق علـى             

  .رضشجرة بني السماء واأل
كان الرب حبق يقضى لداود صفيه، كان الرب حيارب عنه بينما هو            

كان الرب خيلص نفسه من كـل شـدة         !. صامت ينظر خالص الرب   

 }١١٠{

ألنه تعلق ىب أجنيه أرفعه ألنه عرف امسى،        " وضيق حسب وعده اإلهلي     
يدعوىن فأستجيب هلن معه أنا يف الضيق أنقذه وأجمده وطول األيام أشبعه            

   ).١٦ – ١٤: ٩١مز " ( وأريه خالصى 
  .هليلويا. أعمال يديك يارب ال تتركها. رمحتك دائمة إىل األبد

مبراحم الرب أغـىن إىل     " كان داود يتغىن مبراحم الرب، يقول املرمن        
الدهر، لدور فدور أخرب عن حقك بفمى ألنك قلت أن الرمحة إىل الدهر             

ب كثرية هـي مرامحـك يـارب حـس         ) " ٢ – ١: ٨٩مز  " ( تبىن  
   ).١٥٦: ١١٩مز " ( أحكامك أحيىن 
جند املرمن يتغىن مبـراحم الـرب       ) اهلوس الثاىن    ( ١٣٦ويف املزمور   

 مرة على عدد آيـات      ٢٦) ألن إىل األبد رمحته     ( حىت أنه ذكر عبارة     
  .حيث خيتم ا كل عدد كمرد مجيل يف معناه ويف مبناه. املزمور

فقط بل وبالعمـل أيـضاً،      وكان داود ال يتغىن مبراحم اهللا بالكالم        
ثالثة أنـا عـارض     " فعندما جاءه جاد الرائى حامالً كالم الرب قائالً         

أتأتى عليك سبع سنني    ... عليك فاختر لنفسك واحداً منها فأفعله بك        
جوع يف أرضك أم رب ثالثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونـك، أم             

 ضـاق ىب األمـر      فقال داود جلاد قد   .. يكون ثالثة أيام وبأ يف أرضك       
" ، وال أسقط يف يد إنسان        يد الرب ألن مرامحه كثرية     يففنسقط  . جداً

   ).١٤ – ١٢: ٢٤صم ٢( 
اهللا من عادته ال يترك وال يهمل أعمال يديه بل يتعـدها العنايـة،              

ألق علـى   " لذلك ينصحنا املرمن    . والتدبري، يتعهدها باملراحم والرأفات   
ملقـني  " وينصحنا الرسول    ) ٢٢: ٥٥مز  " ( الرب مهك فهو يعولك     



 }١١١{

   ).٧: ٥بط ١" ( كل مهكم عليه ألنه هو يعتىن بكم 
أشكروا يف كل شـيء ألن      " مث ينصحنا بتقدمي الشكر هللا كل حني        

   ).٨: ٥تس ١" ( هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يسوع من جهتكم 
لذلك تبدأ الكنيسة كل صلواا وطقوسها بصالة الشكر شـاكرة          

وتكرر الشكر  .  حال ومن أجل كل حال ويف كل حال        الرب على كل  
مرتني يف صالة الشكر شاكرة الرب الذي سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا           
إليه وأشفق علينا، وعضدنا وأتى بنا إىل هذه الساعة، وقد سبق الرسول            
الذي أوصانا حبياة الشكر الدائم أن عاش هو قبلنا حياة الشكر الـدائم،             

   ).٢: ١تس ١" ( ر اهللا كل حني نشك" فأمسعه يقول 
: ٢تـس   ١" ( من أجل ذلك حنن أيضاً نشكر اهللا بال انقطاع          " و  
١٣.(   

 }١١٢{



 }١١٣{

@Þ—ÑÜaæàbrÜa@ @

  واألربعوناملزمور املائة   

)א(

  الذبيحة املسائية املقبولة
  لتستقم صالتى كالبخور قدامك" 

  "وليكن رفع يدى كذبيحة مسائية 

)١٤٠:٢(

 }١١٤{

א
أنصت إىل صوت تضرعى   . يارب إليك صرخت فاستمع ىل    

ولـيكن  . إذا ما صرخت إليك، لتستقم صالتى كالبخور قـدامك   
رفـــــــــع يـــــــــدى كذبيحـــــــــة مـــــــــسائية، ضـــــــــع يـــــــــارب حافظـــــــــاً لفمـــــــــى وبابـــــــــاً        
حصيناً لشفىت، وال متل قلىب إىل كالم الـشر فيمـارس اخلطايـا مـع        

بىن الــــــــصديق فليــــــــؤد. أنــــــــاس فــــــــاعلى اإلمث وال أشــــــــترك يف والئمهــــــــم 
ألن . برمحـــــــــــة ويـــــــــــوخبىن، أمـــــــــــا زيـــــــــــت اخلـــــــــــاطىء فـــــــــــال يـــــــــــدهن رأســـــــــــى     

صـــــــــــالتى أيـــــــــــضاً ضـــــــــــد رغبـــــــــــام الـــــــــــشريرة، ذهـــــــــــل أقويـــــــــــاؤهم عنـــــــــــد   
مثـــــل شـــــحم األرض انـــــشقوا  . الـــــصخرة، يـــــسمعون كلمـــــاتى اللينـــــة 

احفظـــــىن . علــــى األرض، يـــــارب عليــــك توكلـــــت فـــــال تقتــــل نفـــــسى   
سقط يـــــــ. مـــــــن الفـــــــخ الـــــــذي نـــــــصبوه ىل، ومـــــــن شـــــــكوك فـــــــاعلى اإلمث      
  .هليلويا. اخلطاة يف شباكهم وأكون أنا وحدى حىت جيوز اإلمث



 }١١٥{

ÐnÛa@ @
  :مقدمة

دون داود يف هذا املزمور وهو يف أشد حاالت الضيق واألمل، وقـد       
لذا نـرى   . كتبه غالباً يف الفترة اليت كان شاول امللك يطارده مريداً قتله          

  .الضيقداود يصلى ويتوسل ليعطيه الرب عزاء وخيفف عنه هذا 
ويعد هذا املزمور من أنسب املزامري لصالة النوم اليت تقـدم هللا يف             

لتستقم صـالتى كـالبخور     " املساء قبل النوم كذبيحة مسائية مقبولة       
وذلك بدالً من الذبائح     )٢عدد  " ( قدامك، رفع يدى كذبيحة مسائية      

ح احليوانية اليت كانت تقدم هللا يف خيمة االجتماع ويف اهليكل كل صـبا      
وكل مساء، فريضة أبدية حسب أمر الرب ملوسى وهذا ما تقدمه علـى            

  اخلروف الواحد تقدمه صـباحاً    . املذبح خروفان حوليان كل يوم دائماً     
  )ذبيحة مـسائية    ( واخلروف الثاىن تقدمه يف العشية      ) ذبيحة صباحية   ( 
   ).٣٩ – ٣٨: ٢٩خر ( 

ا أنـصت إىل صـوت تـضرعى إذ     . يارب إليك صرخت فاستمع ىل    
  :ما صرخت إليك

كان داود رجل الصالة املعروف، يعرف كيف يصلى هللا الصلوات          
القوية القادرة أن تفتح أبواب السموات وتتقدم حىت تـصل إىل عـرش             

كـان داود مطـارداً،     . النعمة، وال خترج من هناك حىت تأخذ طلبتـها        
وخصمه ملك قوى، وغضبه شديد، وغريته مرة لدرجة أن داود عندما           

استدعى شاول أخيمالك وقتله هـو وكـل        .  أخيمالك الكاهن    جلأ إىل 

 }١١٦{

لذلك مل جيد داود أحداً يلجأ إليه       . بيته، ومل يراع حىت كرامة الكهنوت     
يف ضيقته املرة سوى اهللا نفسه، يصرخ إليه طالباً جنده إهليـة ومعونـة              
مساوية، والصراخ هنا ليس معناه تعلية الصوت وعمل الضجيج، وإمنـا           

ة يف الصالة، فصراخ داود هنا يعىن محاسة يف الصالة، كما           معناه اللجاج 
أنه عالمة على قوة إميانه باهللا الضابط الكل، والقادر أن ينقذه من عدوه             

جيب أن الذي يأتى إىل اهللا يؤمن بأنه موجود وانه جيازى الـذين             . العنيد
صوتى . صوتى إىل اهللا فأصرخ   " ويقول املرمن    ) ٦: ١١عب  ( يطالبونه  

   ).٢ – ١: ٧٧مز ( " يف يوم ضيقى التمست الرب .  اهللا فأصغى إىلإىل
. يارب إله خالصى، بالنهار والليل صرخت أمامـك       " ويقول أيضاً   

فلتأت قدامك صالتى أمل أذنك إىل صراخى ألنه قـد شـبعت مـن              
   ).٢ – ١: ٨٨مز " ( املصائب نفسى وحياتى إىل اهلاوية دنت 

 الرب يف كل مشكلة تقابلنا، ويف كل        ليتنا نتشبه بداود بأن ناتى إىل     
جتربة نتعرض هلا لنجد عنده اجلواب مث الراحة والطمأنينة حسب وعـده          

  ، )١٥: ٥٠مـز   " ( ادعين يف يوم الضيق أنقذك فتمجـدىن        " اإلهلي  
   ).٩: ٥٨إش " ( تستغيث فيقول ها أنذا " 

لتــــــستقم صــــــالتى كــــــالبخور قــــــدامك، ولــــــيكن رفــــــع يــــــدى كذبيحــــــة    
  :مسائية

ب املرمن أن تصعد صالته أمام اهللا كالبخور املتـصاعد برائحـة            يطل
طيبة، فيقبله اهللا ويتنسم رائحة الرضا، وللبخور يف الصلوات والعبـادة           

مبجرد أن تفوح رائحة البخور     ! مركز ممتاز وتأثري نفسى وروحى عجيب     
الذكية تبتهج النفس، وتتهلل احلواس الداخلية إيذاناً بالوجود يف حضرة          



 }١١٧{

  .اهللا
وكأمنا رائحة البخور الذكية هي رائحة الرب كما يقول سفر نشيد           

  "مــا دام امللــك يف جملــسه أفــاح نــارديىن رائحتــه " اإلنــشاد 
  ).١ ) (١٢: ١نش ( 

والبخور يشرح ويعرب عن روح الصالة واالنسكاب، وتقدمي أفخر ما    
  ).٢(لدى اإلنسان هللا بسرور وشكر ورضى 
حينما نشتم رائحـة البخـور      " ويقول األب يوحنا كرونستادت     

الذكية جتتمع حواسنا وتأخذ النفس نشوة روحية تتنسم رائحة الفضيلة          
والتقوى وحالوة بيت اهللا فنتنهد على خطايانا املرة ونتذكر قول بولس           

شكراً هللا الذي يقودنا يف موكب نصرته يف املسيح كل حـني            " الرسول  
  "رائحة املسيح الذكيـة هللا      ويظهر بنا رائحة معرفته يف كل مكان ألننا         

ولكى يقبل اهللا صلواتنا ويشتمها كبخور جيب       ) ٣ ) (١٥: ١٤كو  ٢( 
أن نقدمها له من قلب نقى وحواس طاهرة مكرسة متاماً كامرة النقية            

ويقول مـار إفـرام     . املكرسة باملريون اليت يرفع ا البخور فوق املذبح       
ربت له داخلها خبوراً طيباً     قد جعلت ذاتى كنيسة للمسيح وق     " السرياىن  

  ).٤" (بأتعاب جسدى 
اقبل هذا البخور من لدينا حنـن       " ويف رفع خبور باكر يقول الكاهن       

  ".اخلطاة رائحة خبور، غفراناً خلطايانا مع بقية شعبك 
                        

 .٧٢٤كتاب حياة الصالة األرثوذكسية طبعة ثانية ص )١(
 .٧٢٥كتاب حياة الصالة ص  )٢(
 .٧٣٣كتاب حياة الصالة األرثوذكسية طبعة ثانية ص)٣(
 .٧٣٤ب حياة الصالة األرثوذكسية صكتا)٤(

 }١١٨{

وإن كانت العني الساذجة ال ترى يف البخور إال جمرد دخان طيـب             
عني النفس املكشوفة اليت وهبـت  الرائحة ختتفي حلقاته يف اهلواء إال أن أ    

، ترفعـه   روح التأمل تراه صاعداً حىت السماء، حممالً بصلوات القديسني        
وجاء مالك آخر ووقف    " أيدى مجاهري املالئكة املقدسني بتهليل وتسبيح       

عند املذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى خبوراً كثرياً لكى يقدمه مـع             
ب الذي أمام العرش فـصعد      صلوات القديسني مجيعهم على مذبح الذه     

: ٨رؤ  " ( دخان البخور مع صلوات القديسني من يد املالك أمـام اهللا            
١ ) (٤، ٣.(  

أما أن يتقبل اهللا رفع أيدينا مثل ذبيحة مسائية، فله شـروط جيـب              
وأوىل هذه الشروط أن تكون أيدينا نقية طاهرة مثـل قـول            . مراعاا

ل مكان رافعـني أيـادى      الرسول بولس فأريد ان يصلى الرجال يف ك       
   ).٨: ٢تى ١( طاهرة بدون غضب وال جدال 

نقوا أيديكم أيها اخلطاة وطهروا     " وأن نعمل بتحذير الرسول القائل      
قلوبكم يا ذوى الرأيني اكتئبوا ونوحوا وأبكوا، ليتحول ضـحككم إىل           

 – ٨: ٤يـع   " ( اتضعوا قدام الرب فريفعكـم      . نوح وفرحكم إىل غم   
مـز  " ( ارفعوا أيديكم حنو القدس وباركوا الرب       "   ، يقول املرمن  )١٠
٢: ١٣٤.(   

واأليادى اليت ترفع حنو القدس جيب أن تكون أياد مقدسة وأصحاا           
قديسني، وإال رفضها الرب كما فعل مع بىن إسـرائيل قـائالً حينمـا              

أيديكم . تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن كثرمت الصالة ال أمسع         

                        
 .٧٢٥كتاب حياة الصالة األرثوذكسية طبعة ثانية ص)١(



 }١١٩{

   ).١٥: ١إش " ( مآلنة دماً 
ها أن يد الرب مل تقصر أن ختلص ومل تثقل          " ويف موضع آخر يقول     

أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بيـنكم وبـني إهلكـم،              
وخطاياكم سترت وجهه عنكم حىت ال يسمع ألن أيديكم قد تنجست           

شفاهكم تكلمت بالكذب ولـسانكم يلـهج       . بالدم وأصابعكم باإلمث  
   ).٣ – ١: ٥إش " ( بالشر

ال تغيظوىن بعمل أيديكم فال     " وعلى لسان إرميا يطلب إلينا الرب       
   ).٦: ٢٥إر " ( أسىء إليكم 

ورفع اليدين يف الصالة له قوة خاصة فهو جيمع أفكار املصلى مـن             
التشتيت ويعطيه تركيزاً يف كلمات الصالة، كما أنه يبـسط يديـه إىل             

 الـصليب فيخيـف     جانبه يصري على شبه املسيح املصلوب على عـود        
الشياطني اليت ترتعب من جمرد رؤية عالمة الصليب الـذي يـذكرهم            

إذ حما الصك الذي علينا يف الفـرائض        " بازامهم أمام من صلب فوقه      
الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب إذ جـرد              

 أى واسـطة  ( الرياسات والسالطني أشهرهم جهاراً ظافراً ـم فيـه          
! وينصح أيضاً اآلباء بوجوب مسك صليب أثناء الـصالة        ) " الصليب  

كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من تعب جسدى وتركيز ذهىن وحرارة            
قلية وصلب لإلرادة ورفع للعينني وللنفس إىل اهللا أثناء الصالة تعتـرب يف             
حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كل الذبائح الىت تقـدم هللا، مثـل ذبيحـة               

، والتسبيح، مثل ذبيحة الصوم، مثل ذبيحة الطاعة، مثل ذبيحـة           الصالة
  .إخل... االستشهاد

أيها املسيح إهلنا العظيم املخوف     " ويقول الكاهن يف رفع خبور عشية       
 }١٢٠{

احلقيقى االبن الوحيد وكلمة اهللا اآلب، طيب مسكوب هو امسك، ويف           
دنا نسألك يا سي  . كل مكان يقدم خبور المسك القدوس وصعيدة طاهرة       

اقبل إليك طلباتنا ولتستقم صالتنا أمامك مثل خبور رفع أيدينا ذبيحـة            
مسائية ألنك أنت هو ذبيحة املساء احلقيقية الذي أصعدت ذاتك مـن            

  ".إخل ... أجل خطايانا على الصليب املكرم كإرادة أبيك الصاحل 
  :ضع يارب حافظاً لفمى، وباباً حصيناً لشفىت

هاماً وهو أن يعطيه خوف اهللا مسمراً يف        يطلب النىب من الرب طلباً      
حلمه كحافظ لفمه وحصن لشفتيه وأن ينعم عليه بفـضيلة الـصمت            

أن يضع حافظاً لفمه حىت ال ينطق مبا ال يليق ويـضع حـصناً              ! املقدس
لشفتيه حىت ال تنطقان بكلمات جارحة أو هدامة، ألن الـنىب يعـرف             

لكتاب املقدس كثرياً مـا     وا. مضار الكالم الشرير واللسان الغري مضبوط     
انـزع  " ميدح الصمت املقدس واحلذر يف الكالم، فاحلكيم يعلمنا قائالً          

احملتقر " ،   )٢٤: ٤أم  " ( عنك التواء الفم وابعد عنك احنراف الشفتني        
  ، )١٢: ١١أم  " ( صاحبه هو ناقص الفهم أما ذو الفهـم فيـسكت           

أم " (  فـشفاء    يوجد من يهزر مثل طعن السيف أما لسان احلكمـاء         " 
. كثرة الكالم ال ختلو من معصية أما الضابط شفتيه فعاقل          ). " ١٨: ١٢

   ).٢٠ – ١٩: ١٠أم " ( لسان الصديق فضة خمتارة 
ليكن كل إنسان مسرعاً يف االسـتماع       " والرسول يعقوب يعلمنا    

ولذلك جعل الـرب   ) ١٩: ١يع " ( مبطئاً يف التكلم مبطئاً يف الغضب      
نني قويني مها األسنان والشفتني حىت ال خترج الكلمـة          على اللسان حص  

بسرعة، أما اآلذان فلم جيعل عليها أى عوائـق متنعهـا مـن سـرعة               



 }١٢١{

  !!.االستماع
إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ال يلجم لسانه           " ويقول أيضاً   

وحيذرنا مـن خطـر      ) ٢٦: ١يع  " ( بل خيدع قلبه فديانة هذا باطلة       
اللسان نار،  ... للسان أياً هو عضو صغري ويفتخر متعظماً      ا" اللسان قائالً   

: ٣يع " ( عامل اإلمث يدنس اجلسم ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم          
٦ – ٥.(   

والقديسون أيضاً قد أناروا لنا الطريق يف هذا املوضوع بكلمـام           
  ):١(النافعة منها القديس مار إسحق يقول 

  . الفكر للمعرفةالسكوت يكسب احلكمة وجيمع ملكات
اإلنسان الذي يطلق لسانه على الناس باجليد والردىء ال يؤهل لنعمـة            

  .اهللا
  .إذا أردت أن تعرف رجل اهللا فاستدل عليه من دوام سكوته

ادخلوا من  " قال ربنا يسوع املسيح     : كذلك قال القديس أنطونيوس   
ذن إ. فما هو الباب الضيق إال حفظ اللسان من اخلطـأ         " الباب الضيق   

  .لنجاهد ونضع حافظاً قوياً على أفواهنا حىت ال تنطق بنطق شرير
يا أوالدى اهربوا من النميمة والزموا السكوت ألن الساكت مقامه          

  .عند اهللا يف زمرة املالئكة
كثرياً ما تكلمـت فنـدمت وعـن        " وقال القديس أنبا أرسانيوس     

  ".السكوت قط ما ندمت 
بكالمك تتـربر   "  الكلمة املكتوبة    وقال احد اآلباء إذا ذكر اإلنسان     

                        
 .٤٧٨كتاب حياة الصالة طبعة ثانية مزيدة ص  )١(

 }١٢٢{

  !.فإنه خيتار لنفسه السكوت" وبكالمك تدان 
ويتكلم القديس ميثوديوس من رجال القرن الثاىن عن تقديس اللسان          

  :قائالً
لتقديس اللسان على أن أفتحه بالنسبة ملوضوعات وأغلقه بالنسبة         " 

لكتـاب  ملوضوعات أخرى على أن أفتح فمى لشرح تعاليم الروح من ا          
املقدس د اهللا حبسب قدرتى، بإميان حقيقى واحترام الئق، وعلـى أن            

  ".أغلقه واضعاً عليه باباً ضد املناقشات الغبية 
بذلك يكون لساىن مقدساً هللا كما يقول داود امللك لـساىن قلـم             

فاللسان هو عـضو احلكمـة فلنـسلمه         ) " ٢: ٤٥مز  ( كاتب ماهر   
  . كلمات الروحكقيثارة ليد املسيح لينطق به

ال متــــــل قلــــــىب إىل كــــــالم الــــــشر فيمــــــارس اخلطايــــــا مــــــع أنــــــاس فــــــاعلى        
  :اإلمث وال أشترك يف والئمهم

بعد أن طلب النىب من الرب أن يضع حافظاً لفمه وبابـاً حـصيناً              
لشفتيه، يطلب هنا أن حيفظ الرب قلبه طاهراً نقياً، حيفظه من االنـزالق             

لمات الشريرة وتسبيه إىل ممارسة     الستماع كالم الشر لئال تستهويه الك     
اخلطايا بالفعل مع عاملى الشر واملفتخرين بشرورهم، ويف مكان آخر ال           
يكتفي املرمن ذه الناحية السلبية بأن ال مييل إىل كالم الشر وال ميـارس              
اخلطايا الفعلية، إمنا يطلب من اهللا أن يعطيه جهاداً إجيابياً بان جيعل قلبـه              

دربـىن يف   " صايا اهللا واهلذيذ فيها والعمل بكل ما فيها         مييل إىل دراسة و   
. أمل قلىب إىل شهاداتك ال إىل املكسب      . سبيل وصاياك ألىن ا سررت    

 ٣٥: ١١٩مز  " ( حول عيىن عن النظر إىل األباطيل، يف طريقك أحيىن          



 }١٢٣{

– ٣٧.(   
وإذ ال يريد املرمن أن يشترك مع األشرار يف خطاياهم، ال يريد بالتاىل             

شتراك يف والئمهم، ألن والئمهم هي فخاخ وأشـراك للوقـوع يف            اال
حبائلهم وبالتاىل لالشتراك يف خطاياهم ويقول عنها املرمن يف مكان آخر           

وقـد   ). ٢٢: ٦٩مز  " ( لتصر مائدم قدامهم فخاً ولآلمنني شركاً       " 
هـؤالء صـخور يف   " شجب يهوذا الرسول والئم هؤالء األشرار قائالً   

  ).١٢: يه" (ببة صانعني والئم معاً بال خوف راعني أنفسهم والئمهم احمل
" وقد طوب املرمن الرجل الذي ال يشارك األشرار يف جمالسهم قائالً            

طوىب للرجل الذي مل يسلك يف مشورة األشرار ويف طريق اخلطـاة مل             
يقف ويف جملس املستهزئني مل جيلس، لكن يف ناموس الـرب مـسرته             

والرسول ينـصحنا    ) ٢ – ١: ١مز  " ( اً وليالً   ويلهج يف ناموسه ار   
ال تضلوا فإن املعاشرات    " بعدم خمالطة األشرار لئال نفسد بفسادهم قائالً        

   ).٣٣: ١٥كو ١" ( الرديئة تفسد األخالق اجليدة 
فليـــؤدبىن الـــصديق برمحـــة ويـــوخبىن، أمـــا زيـــت اخلـــاطىء فـــال يـــدهن     

  :رأسى ألن صالتى أيضاً ضد رغبام الشريرة

يطلب النىب من الرب البار العادل أن يؤدبه ويوخبه عن كل غلطـة             
يعملها وكل خطية يقع فيها ألن هذا التأديب والتوبيخ األبوى يعتـرب يف         
حد ذاته رمحة من اهللا ينبه به اإلنسان أن يرجع عـن الطـرق الرديـة                
واألعمال املمقوتة ويعود هللا بالتوبة والندامة وبذلك ال ينساق ويتوغل يف           
الشر ويفقد حياته األبدية، وهذا التأديب دليل حمبة اهللا لنا واهتمامه بنـا             

يا ابىن ال حتتقر تأديب الرب وال ختز إذا وخبـك           " حسب الوصية اإلهلية    

 }١٢٤{

  . )٦ – ٥: ١٢عب ( " ألن الذي حيبه الرب يؤدبه وجيلد كل ابن يقبله 
  وهكذا إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكـى ال نـدان مـع              " 
   ).٣٢: ١١كو ١" ( امل الع

" وقبولنا لتأديبات الرب بشكر ورضى دليل بنوتنا هللا وخضوعنا له           
إن كنتم حتتملون التأديب يعاملكم اهللا كالبنني فأى ابن ال يؤدبه أبـوه،             

ال ) ١(ولكن إن كنتم بال تأديب قد صار اجلميع شركاء فيه فأنتم نغول             
   ).٨ – ٧: ١٢عب " ( بنون 

ائدة التأديب والتوبيخ يف تنبيه اخلاطىء ورجوعه إىل        وإذ ذاق النىب ف   
نفسه كما حدث معه مرة عندما قتل أوريا احلثى واغتصب امرأته ووخبه            

أخطـات إىل   " الرب بلسان ناثان النىب فرجع إىل نفسه بالتوبة قـائالً           
وقدم إىل الرب توبة قوية بتنهدات كـثرية         ) ١٣: ١٢صم  ٢" ( الرب

  .ودموع غزيرة
وال التوبيخ ملا شعر داود خبطيته وال قدم عنها توبة، فكـان            وهكذا ل 

  !.سيهلك هالكاً أبدياً
وهكذا كان النىب كثرياً ما يوصى الرب أن يبكته ويوخبه مبا يعـود             

يارب ال توخبىن   " عليه بالنفع الروحى ويعينه على خالص نفسه، فيقول         
كن ليس  أى يارب وخبىن ل    ) ١٠: ٦مز  " ( بغضبك وال تؤدبىن بغيظك     

أدبىن لكن ليس بغيظ بل برمحة وطول أناة، وقد كـرر هـذه             . بغضب
  .١: ٣٨الطلبة مرة أخرى يف مز 

والنىب هنا ال يقبل التوبيخ من الرب فقط بل من كل إنسان صديق،             

                        
 .مجع نغل وهو االبن غري الشرعى: نغول )١(



 }١٢٥{

  .خملص وحكيم، ويعترب توبيخه له رمحة وفائدة ألنه ملصلحته هو
وع اهلام جـداً    وهكذا جيب أن حنذو حذو داود النىب يف هذا املوض         

نقبل تأديبات اهللا وتوبيخاته برضى بال تذمر عاملني أن خطايانـا           . حلياتنا
هي اليت تلجئه إىل ذلك، وهو يف كل هذا يعمـل ملـصلحتنا وخلرينـا               

كذلك جيب أن نقبل تأديبات وتوبيخـات       !! الروحى وخالصنا األبدى  
             م من هم أكرب سناً وأكثر منا حكمة وحنكة حىت نستفيد مـن خـربا

ونتعلم من جتارم، وقد أورد احلكيم سليمان نصائح كـثرية يف هـذا             
  :املوضوع مثل

امسع يا بىن تأديب أبيك وال ترفض شريعة أمك ألا إكليـل نعمـة              " 
ها أنـذا   . ارجعوا عند توبيخى  " ،   )٨: ١أم  " ( لرأسك وقالئد لعنقك    

   ).٢٣: ١أم " ( أعلمكم كلماتى . أفيض لكم روحى
فحينئذ تفهم خمافة   ... إن قبلت كالمى وخبات وصاياى عندك     يا ابىن   " 

حافظ التعليم هو يف طريق     " ،   )٥ – ١: ٢أم  " ( الرب وجتد معرفة اهللا     
   ).١٧: ١٠أم " ( احلياة ورافض التأديب ضال 

أم " ( من حيب التأديب حيب املعرفة ومن يبغض التوبيخ فهـو بليـد             " 
١: ١٢.(   
أم " ( ب أبيه واملستهزىء ال يـسمع انتـهاراً         االبن احلكيم يقبل تادي   " 
١: ١٢.(   
: ١٩أم  " ( امسع املشورة واقبل التأديب لتكون حكيماً يف آخرتـك          " 
٢٠.(  
" واحلكيم باإلرشاد يقبل معرفة   . مبعاقبة املستهزىء يصري األمحق حكيماً    " 
   ).١١: ٢١أم ( 

 }١٢٦{

  دهم قـائالً  وحيذر احلكيم اآلباء واملعلمني من التهاون يف تأديب أوال        
  .)٢٤: ١٣أم ( " من مينع عصاه ميقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب " 

وإذ يضع النىب يف قلبه أن يقبل التأديب والتوبيخ مهما كان صـعباً،             
ومؤملاً ملا فيه من الفائدة الروحية له، يف نفس الوقت يرفض بشدة أن مييل 

      م اللينة عاملاً أم كاحليات تظهر أشكاهلم    إىل مداهنات األشرار وكلما
ألني . أنعم من الزيت فمه وقلبه قتال     " مجيلة ولكن بداخلهم سم املوت      

   ).٢١: ٥٥مز " ( من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة 
رو " ( وبالكالم الطيب واألقوال احلسنة خيدعون قلوب السلماء        " 
١٨: ١٦.(   

الً وحنكهـا   ألن شفىت املرأة األجنبية تقطران عس     " ويقول احلكيم   
. لكن عاقبتها مرة كاألسفنتني حادة كسيف ذى حدين       . أنعم من الزيت  

   ).٥ – ٣: ٥أم ( " قدماها تنحدران إىل املوت، خطواا تتمسك باهلاوية 
واآلية التالية تبني الفرق الشاسع بني فائدة التوبيخ املخلص وضـرر           

ي قـبالت   أمينة هي جروح احملب وغاشة ه     " املداهنات املهلكة للنفس    
   ).٦: ٢٧أم " ( العدو 

وإذ وضع املرمن نفسه أن ال مييل إىل مشورات األشرار وال ينخـدع             
بكلمام اللينة يصلى للرب أن يسنده يف موقفه هذا، أن يعينه يف االبتعاد             

  .واالنفصال عن هؤالء األشرار وعن رغبام الشريرة
  :ذهل أقوياؤهم عند الصخرة، يسمعون كلماتى اللينة

ان شاول امللك يطارد داود مريداً قتله، وبينما كان داود خمتبئاً يف            ك
حضون عني جدى، أخذ شاول ثالثة آالف رجل ونزل ليقبض عليـه            



 }١٢٧{

ويقتله، ودخل شاول ليبيت يف أحد الكهوف ونام فقـام داود وقطـع             
حاشا ىل من   : طرف جبة شاول سراً، ولكنه مل يقتل عدوه شاول قائالً         

سيدى مسيح الرب، وملا قام شاول من النوم وخرج         قبل الرب أن أقتل     
يا سيدى امللك، وملا التفت شـاول إىل        : " من الكهف ناداه داود قائالً    

 ) ٨: ٢٤صـم   ١" ( ورائه خر داود على وجهه إىل األرض وسـجد          
فقال داود لشاول ملاذا تسمع كـالم  " وأخذ يعاتبه بكلمات متضعة لينة      
قد دفعك الرب اليوم ليـدى      ...  أذيتك الناس القائلني هوذا داود يطلب    

يف الكهف وقيل ىل أن أقتلك ولكنىن أشفقت عليك وقلت ال أمد يدى             
وراء كلـب   . وراء من انت مطارد   ... إىل سيدى ألنه مسيح الرب هو     

   ).١٥ – ٩: ٢٤صم ١" ( ميت وراء برغوث واحد 
أهـذا  " وملا فرغ داود من التكلم ذا الكالم إىل شاول قال شاول            

مث قال لداود أنت أبر مىن      . وتك يا ابىن داود ورفع شاول صوته وبكى       ص
الـرب  ... ألنك جازيتىن خرياً ألن الرب قد دفعىن ليـدك ومل تقـتلىن           

   ).٢٢ – ١٦: ٢٤صم ١.. " ( جيازيك خرياً عما فعلته ىل اليوم هذا 
وقد تكرر هذا الفصل مرة أخرى بعد ذلك بقليل، لكـن داود يف             

مح شاول وكوز املاء من عند رأسه، وملا استيقظ كلمه          هذه املرة أخذ ر   
ملاذا سيدى يسعى وراء   " مث قال   ... بنفس كلمات التواضع واالستعطاف   

فقال شاول لداود مبارك    ... عبده ألىن ماذا عملت بك وأى شر بيدى         
   ).٢٥ – ١: ٢٦صم ١" ( أنت يا ابىن داود فإنك تفعل وتقدر 

ة وكلماته املتواضعة اللينة تـذهل      وهكذا كانت مواقف داود األمين    
شاول امللك القوى ذى اجليش والسالح، اململوء حسداً وحقـداً ضـد            
داود، لدرجة أنه جعلته يبكى مث مرة أخرى جعلته يبـارك داود رغمـاً              

 }١٢٨{

  !!.عنه، وذلك من شدة تأثره من موقفه النبيل، وكلماته الوديعة 
واب اللني يصرف   ، اجل  )١٥: ٢٥أم  ( حقاً إن اللسان يكسر العظم      

، لسان احلكمـاء     )١: ١٥أم  ( الغضب والكالم املوجع يهيج السخط      
، هدوء اللسان شجرة  )٢: ١٥أم ( حيسن املعرفة وفم اجلهال ينبع محاقة      

   ).٤: ١٥أم ( حياة واعوجاجه سحق يف الروح 
ما أحوجنا إىل اجلواب اللني والكالم الوديع املتواضع فإنه حيول ألد           

ليكن كالمكم كل   " ىل أصدقاء أوفياء، ولذلك ينصحنا الرسول       أعدائنا إ 
  "حني بنعمة مصلحاً مبلح لتعلموا كيف جيب أن جتاوبوا كـل واحـد              

   ).٦: ٤كو ( 
مثـــل شـــحم األرض انـــشقوا علـــى األرض، تبـــددت عظـــامهم عنـــد  

  :اجلحيم

يبدو أن املرمن يشري إىل النهاية املريعة وامليتة الشنيعة اليت انتهت ـا             
ياة عدوه اجلبار شاول امللك وبنيه ورجاله األقوياء، فيذكر الكتاب أنه           ح

ملا نشبت احلرب بني الفلسطينيني وإسرائيل هرب رجال إسرائيل مـن           
أمام الفلسطينيني وسقطوا قتلى يف جبل جلبوع فشد الفلسطينيون وراء          
شاول وبنيه وضربوا يوناثان وأبيناداب وملكيـشوع أبنـاء شـاول،           

رب على شاول فأصابه الرماة ورجال القسى فاجنرح جـداً          واشتدت احل 
من الرماة فقال شاول حلامل سالحه استل سيفك واطعىن به لئال يـاتى             

فلم يشأ حامل سالحه ألنه خـاف       . هؤالء الغلف ويطعنوىن ويقبحوىن   
جداً فأخذ شاول السيف وسقط عليه، وملا رأى حامل سالحه أنه قـد             

 سيفه ومات معه، فمات شاول وبنـوه        مات شاول سقط هو أيضاً على     



 }١٢٩{

ويف الغد ملـا    ... الثالثة وحامل سالحه ومجيع رجاهلم يف ذلك اليوم معاً        
جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى وجدوا شاول وبنيه سـاقطني يف جبـل            

ومسروا جسده على سور بيت     ... جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سالحه    
فعل الفلسطينيون بشاول قـام     باشان، وملا مسع سكان يابيش جلعاد مبا        

كل ذى بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عند            
 وجاءوا ا إىل يابيش وأحرقوها هنـاك وأخـذوا          –سور بيت باشان    

   ).٣١صم ١( عظامهم ودفنوها حتت األثلة 
وهكذا انتهت حياة هذا امللك املرفوض، بتلك النهاية املريعة، وانتهي          

نتهي ذكر بعض مرتفعات األرض عندما تقلبها سكة احملراث         ذكره كما ي  
  !!.وتفتتها فتضيع معاملها

  وبعد ذلك رثا داود شاول وصديقه يوناثان مبرثاة رائعة جتـدها يف           
إا اية كل متكرب وكل حاسد وكل حقـود          ).٢٧ – ١٩: صم  ٢( 

  .وكل مرفوض من الرب
مـز  " ( م  وجه الرب ضد عاملى الشر ليقطع من األرض ذكره        " 
١٦: ٣٤.(   

  :يارب عليك توكلت فال تقتل نفسى. ألن عيوننا إليك يارب

ملا رأى داود أن املتكلني على قوم وعلى قوة جيوشهم وسالحهم،           
وعلى خططهم احلربية واستحكامام العسكرية هكذا ميوتـون ميتـة          

ال خيلص امللك بكثرة اجليش اجلبار ال ينقـذ بعظـم           " علم أنه   . شنيعة
: ٣٣مز  " ( باطل هو الفرس ألجل اخلالص وبشدة قوته ال ينجى          . وةالق
لذلك وجه كل اتكاله على الرب، رفع عينيه وقلبه إليـه،            ) ١٧ – ١٦

 }١٣٠{

هوذا عني الرب علـى     " اتكل عليه كلية حىت حيفظ نفسه من كل شر          
خائفيه الراجني رمحته لينجى من املوت أنفسهم وليستحييهم يف اجلوع،          

معونتنا وترسنا هو ألنه به تفرح قلوبنا وعلى امسه         .  الرب أنفسنا انتظرت 
: ٣٣مز  " ( لتكن يارب رمحتك علينا حسبما انتظرناك       . القدوس اتكلنا 

٢٢ – ١٨.(   
ظلت عينا داود متطلعني إىل الرب وظل هو متوكالً عليه مستغيثاً به            

إليك رفعـت   " ضد شاول امللك عدوه القوى حىت خلصه ونصبه ملكاً          
ا ساكناً يف السموات، هوذا كما أن عيون العبيـد حنـو أيـدى              عيىن ي 
كما أن عيىن اجلارية حنو يد سيدا، هكذا عيوننا حنو الرب إهلنا            ! سادم

   ).٢ – ١: ١٢٣مز " ( حىت يتراءف علينا 
خاف داود على نفسه أن تكون ايته شنيعة كنهاية شاول لـذلك            

" كلت فال تقتـل نفـسى       يارب عليك تو  " عرب عن خماوفه هذه بقوله      
متكالً عليه يف كل أموره، وناظراً إليه باستمرار، طالباً نعمة اهللا احلافظة            

  .له حىت ال يتمرد على اهللا ويالقى نفس مصري شاول
ليتنا حنذو حذو داود ونلجأ إىل الرب ونتطلع إليه بعينني مرفـوعتني            

رب من كـل  باكيتني، وبيدين مرفوعتني يف جلاجة وحرقة حىت خيلصنا ال  
جتربة نتعرض هلا وكل ضيقة نقع فيها وجيعلنا ننتصر ومنلك حنن زمـام             

  .األمور وال يكون للجسد وال للشيطان وال للعامل سلطان علينا
. احفظـــــــىن مـــــــن الفـــــــخ الــــــــذي نـــــــصبوه ىل ومـــــــن شـــــــكوك فــــــــاعلى اإلمث      

  :يسقط اخلطاة يف شباكهم وأكون أنا وحدى حىت جيوز اإلمث

لوشايات اليت هيجت عليه خـصمه العنيـد        تعرض املرمن لكثري من ا    



 }١٣١{

شاول، تكلم ضده دواغ األدومى رئيس رعاة شاول، حىت هيج شاول           
عليه فأخذ يتفنن يف نصب الكمائن والفخـاخ الصـطياد داود، وداود            
املسكني يتنقل يف الربارى من حصن إىل حصن ومن كهف إىل كهف،            

 وحيتـاطون   أكثر من مرة خيرج شاول ومعه آالف من اجلند املـسلحني          
بداود ليقبضوا عليه يف خمبئه، ولكن اهللا كان يتحنن عليه فينجيه منـهم،             

" املزامري مملوءة من شكاوى داود من جراء تلك األعمال غري اإلنسانية            
يف الطريق الذي أسلك أخفوا ىل فخاً، أنظر إىل اليمني وأبصر فليس ىل             

إليـك  صـرخت   . عارف، باد عىن املناص ليس من يسأل عن نفـسى         
   ).٦ – ٣: ١٤٢مز " ( جنىن من مضطهدى ألم أشد مىن ... يارب
: ١١٩مز  " ( األشرار وضعوا ىل فخاً أما وصاياك فلم أضل عنها          " 
١١٠.(   
مز " ( بال سبب أخفوا ىل هوة شبكتهم، بال سبب حفروا لنفسى           " 
٧: ٣٥.(   

 "لكن اهللا الذي ال يدع عصا األشرار تستقر على نصيب الصديقني          " 
حفظ عبده األمني داود وأهلك شاول وكل األشـرار          ) ٣: ١٢٥مز  ( 

هالكاً مريعاً بان سلط عليه الفلسطينيني الذين قتلوه ومثلوا جبثتـه شـر             
كرا جبا حفرة فسقط يف اهلوة الـيت صـنع،          " متثيل وانطبق عليه القول     

 ) ١٦،  ١٥: ٧مـز   " ( يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه         
من حيفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجراً يرجـع          " كيم  وقول احل 

وحان الوقت ليترمن داود بتلك الترنيمة اخلالدة        ) " ٢٧: ٢٦أم  " ( عليه  
جنـت أنفـسنا مثـل      . مبارك الرب الذي مل يسلمنا فريسة ألسنام      " 

العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر وحنن جنونا، عوننا باسم الـرب      
 }١٣٢{

   ).٨ – ٦: ١٢٤مز " ( واألرض الذي صنع السماء 
أما أن يهرب اإلنسان من وجه الشر حىت جتوز العاصفة بسالم فهذه            

وأكون أنا وحدى حىت    " حكمة عظيمة جداً علمنا إياها املرمن هنا بقوله         
الذكى يبـصر الـشر     " وعلمنا إياها سليمان احلكيم بقوله      " جيوز اإلمث   

والنىب إشعياء يقول    ) ٣: ٢٢ أم" ( فيتوارى واحلمقى يعربون فيعاقبون     
   ).٢٠: ٢٦إش " ( أختىبء حنو حليظة حىت يعرب الغضب " 

والرب يسوع معلم الفضيلة األوىل علمنا هذا الدرس عملياً، فنـراه           
عند ميالده يهرب من وجه هريودس عندما أضمر له الشر، وحتمل هـو             

  .وأمه الطاهرة ويوسف الشيخ كل مصاعب اهلروب إىل مصر
ر هروب السيد بعد ذلك من أمام الشر عدة مرات، ففـي            وقد تكر 

إحدى املرات ألقى كلمة يف جممع الناصرة فامتأل غضباً مجيع الـذين يف             
فقاموا وأخرجوه خارج املدينة وجاءوا به إىل       .. امع حني مسعوا كالمه   

... حافة اجلبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حىت يطرحوه إىل أسـفل           
أنظـر أيـضاً     ). ٣٠ – ٢٨: ٤لو  (  وسطهم ومضى    أما هو فجاز يف   
   ).٥٩: ٨يو ( موقفاً مشااً يف 

وملا رأى الرب ازدياد حنق اليهود عليه ترك اليهودية وأخذ يتردد يف            
ألنه مل يرد أن يتردد يف اليهودية ألن اليهود كانوا يطلبـون أن             " اجلليل  
  ).١ ) (١: ٧يو .. ( يقتلوه 

ن الناس األشرار ينصبون لنا فخاخاً وحييكـون        وكما أ ... ليتنا نتعلم 
لنا املؤمرات واملكائد لنسقط ونضيع، كذلك الشيطان معلـم األشـرار           

                        
 .٥١ – ٤٩ألحد رهبان دير السريان " وضع نفسه " عن كتاب  )١(



 }١٣٣{

وأب كل كذاب هو أيضاً ينصب لنا فخاخ الشهوات والرذائل لكـى            
نسقط فيها ولك فيشمت ويستهزىء بنا، حياول أن يسقطنا يف شكوك           

ورعايته للبـشر، يـشككنا يف      من جهة اإلميان باهللا، ومن جهة عنايته        
الكتاب املقدس، يشككنا يف األسرار الكنسية وفاعليتها السرية، حمـاوالً          

وعن الكنيسة والتمتـع    . بذلك أن يبعدنا عن اهللا وعن الكتاب املقدس       
بأسرارها وبركاا، وحينئذ منوت روحياً فنصبح لقمة سائغة بني يديـه،           

  .يستوىل علينا ويفقدنا خالصنا األبدى
كل مبغـضى   ...  أعدائى يتقاولون على شراً، مىت ميوت ويباد امسه        "

. يقولون أمر ردىء قد انسكب عليه     . تفكروا بأذيىت . يتناجون معاً على  
   ).٨ – ٥: ٤١مز " ( حيث اضطجع ال يعود يقوم 

فلنطلب من الرب أن ينجينا من حيل هؤالء األشرار ومن شكوكهم           
وميتعنا . ثابت املستقيم إىل النفس األخري    الرديئة ويعطينا اإلميان البسيط ال    

  .باحلياة الدائمة مع الرب يسوع إىل دهر الداهرين آمني

 }١٣٤{

@Þ—ÑÜaàb©a@ @

  والثالث والثالثوناملزمور املائة  

)א(

  املالزمون لبيت الرب
  املالزمة البيت تقسم الغنائم) النفس ( 

)٦٨:١٢(



 }١٣٥{

א
يــــا عبيــــد الــــرب، القــــائمني يف بيــــت الــــرب يف    هــــا بــــاركوا الــــرب  

. ديـــار إهلنـــا، يف الليـــاىل ارفعـــوا أيـــديكم إىل القـــدس وبـــاركوا الـــرب  
 .يبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون الـــــــذي خلـــــــق الـــــــسموات واألرض     

  .هليلويا

 }١٣٦{

ÐnÛa@ @
 ديـــار يف بيـــت الـــرب  يفالقـــائمني . هـــا بـــاركوا الـــرب يـــا عبيـــد الـــرب    

  :إهلنا

 كانت تتلـى أثنـاء      اليتيمات املصاعد   هذا املزمور هو هو آخر ترن     
الفصح، األسابيع،  :  أعياد اليهودية الثالثة   يفصعود الشعب إىل أورشليم     

  .املظال
أو خدامه احلقيقـيني أن يبـاركوا       " عبيد الرب   " وهنا حيث املرمن    

الرب، كانت خدمة اهليكل وحراسته الليلية والنهارية موزعة بني فـرق           
 ذلك الوقت أفرز    يف"  الربية،   يف الرب موسى    الكهنة والالويني كما أمر   

الرب سبط الوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكى يقفوا أمام الـرب            
وقد قـسمهم    ). ٨: ١٠تث  " ( ليخدموه ويباركوا امسه إىل هذا اليوم       

ألجل الوقوف كل صـباح حلمـد الـرب         "  فرقة   ٢٤داود امللك إىل    
سة خيمـة االجتمـاع     وليحرسوا حرا ...  املساء يفوتسبيحه وكذلك   

  " خدمة بيـت الـرب       يفوحراسة القدس وحراسة بىن هرون إخوم       
   ).٣٢ – ٣٠: ٢٣أى ١( 

وملا ملك حزقيا امللك وأراد أن يعيد للهيكل جالله، ولعبادة اهللا قوا  
تقدسوا اآلن  . وقال هلم امسعوا ىل أيها الالويون     " ووقارها مجيع الالويني    

يا بـىن ال تـضلوا اآلن ألن الـرب          ... موقدسوا بيت الرب إله آبائك    
  "اختاركم لكى تقفوا أمامه وختدموه وتكونوا خادمني وموقـدين لـه            

   ).١١ – ٥: ٢٩أى ٢( 
 يف األماكن املخصـصة هلـم       يفوكان الكهنة والالويون يسكنون     



 }١٣٧{

 ديار بيت يف بيت الرب و  يفاألبنية امللحقة باهليكل، لذلك كانوا ساكنني       
يسهرون الليل كله حلراسة بيت الرب ملا كان فيـه          وكان بعضهم   . إهلنا

من أواىن مثينة وأعمدة مغشاة بالذهب والفضة، وكانوا بالطبع يقـضون           
 الصالة وتالوة املزامري حىت ال يتغلب علـيهم النـوم           يفنوبات اخلدمة   

  .والكسل
قد جربت أنا شخصياً هذه الطريقة اللطيفة       : وقد قال ىل أخ صادق    

 اجليش، فكنت أنتهز فرصة فراغى أثنـاء النـهار          يفحينما كنت جندياً    
وأحفظ بعض املزامري واألناجيل والقطع من األجبية، فإذا جـاء الليـل            

 اخلدمة كنت أمتشى وأتلو املزامري والصلوات       يفوأمسكت نوبة حراسىت    
 نوبة  هي سكون الليل وهدوء الصحراء وأظل هكذا حىت تنت        يفوأكررها  
 أتغلب على النوم والكسل، هذا إىل جانب         وذه الطريقة كنت   ،خدمىت

  .فائدا الروحية العظيمة ىل
وعبيد الرب احلقيقيني هم أولئك الناس املتواضعون الذين ارتضوا بأن     
ميلك الرب على قلوم وسروا وتلذذوا ذه العبودية املقدسة مثل بولس           

).  ١: ١ يف" ( بولس عبد ليسوع املسيح     "  رسائله   يف كان يكرر    الذي
بولس أسـري    ). " ١: ١تى  " ( بولس عبد اهللا ورسول يسوع املسيح       " 

   ).١: ١فل " ( يسوع املسيح 
   واحلـق  حوعبيد الرب هم الذين يعبدون الرب ويتعبدون له بـالرو         

مستأسرين ومستعبدين كل فكر من أفكـارهم إىل طاعـة املـسيح            " 
د اهللا كما   سيدهم، هؤالء سيحررهم املسيح ويوصلهم إىل حرية جمد أوال        

 الذين خوفاً من املـوت كـانوا        كويعتق أولئ "  رسالة العربانيني    يفقيل  
   ).١٥: ٢عب " ( مجيعاً كل حيام حتت العبودية 

 }١٣٨{

 ديار الرب هم الرهبان الـذين       يفعبيد الرب القائمون أو الساكنون      
تركوا مجيع األشياء مثل املال والشهرة والصيت واملناصب، وارتبطـوا          

يح وارتضوه ألنفسهم سيداً وحيداً، هم عبيـده وأسـراه،          بيسوع املس 
 ديار بيت يفيعبدونه ويتعبدون له أثناء الليل وأطراف النهار، وقد سكنوا        

 هو الكنيسة املقدسة عمـود      الذيالرب أى األديرة التابعة لبيت الرب       
  .احلق وقاعدته

  ):١( اللياىل ارفعوا أيديكم إىل القدس وباركوا الرب يف

ل دوئه وسكونه هلو أنسب وقت للصالة والتأمل، فيقـول          إن اللي 
بالنهار يوصى الرب رمحته وبالليل تسبيحه عندى صـالة إللـه           " املرمن  

، أى أن الرب بالنهار يوصى رمحته بأن ترعانـا           )٨: ٤٢مز  " ( حياتى  
 معيشتنا، وبالليـل ننـشغل بالـصالة        يفوحتفظنا أثناء عملنا وحتركنا     

. "  حفظنا وأشفق علينا وأتى بنا إىل هذه الـساعة         الذيوبالشكر للرب   
نشكرك يا ملكنا املتحنن ألنك منحتنا أن نعرب هذا اليوم بسالم وأتيـت             

اللهم . بنا إىل املساء شاكرين وجعلتنا مستحقني أن ننظر النور إىل املساء          
  ).حتليل الغروب " (  صار اآلن الذياقبل متجيدنا هذا 

اود رجل الصالة تصوره لنـا بعـض         حياة د  يفولليل مجال خاص    
 نصحىن، وأيضاً بالليل تنذرىن كليتاى      الذيأبارك الرب   " اآليات التالية   

 يفأذكر ترمنى   ...  الليل انبسطت فال حتدر    يفيدى  " ،   )٧: ١٦مز  " ( 
 الليل امسك يارب وحفظـت      يفذكرت  " ،   )٦،  ٢: ٧٧مز  " ( الليل  

                        
يف اللياىل ارفعوا أيديكم أيهـا القديـسون        " وميكن أن تقرأ هذه اآلية هكذا        )١(

 "وباركوا الرب 



 }١٣٩{

مـز  " ( لى أحكام عدلك     منتصف الليل أقوم ألمحدك ع     يف... شريعتك
"  كل ليلة سريرى وبدموعى أبل فراشى        يفأعوم  " ،   )٦٢،  ٥٥: ١١٩

ليكن رفـع يـدى     . لتستقم صالتى كالبخور قدامك   " ،   )٦: ٦مز  ( 
   ).٣: ١٤١مز " ( كذبيحة مسائية 

 تلك  يفو"  حياة الرب يسوع فنقرأ عنه       يفولليل أيضاً مركز خاص     
 الصالة هللا، وملا كـان      يفى الليل كله    األيام خرج إىل اجلبل ليصلى وقض     

  "النهار دعا تالميذه واختار منهم اثىن عشر الذين مساهم أيضاً رسـالً             
، وهكذا يعلمنا أن نصلى كثرياً ولفترات طويلة قبل          )١٣،  ١٢: ٦لو  ( 

 اهليكـل،   يف النهار يعلم    يفكان  .  حياتنا يفكل أمر هام وخطوة جدية      
: ٢١لـو   ( الذي يدعى جبل الزيتـون      بل   اجل يف الليل خيرج ويبيت     يفو
  .وطبعاً كان يستغل الليل للخلوة والصالة). ٣٧

اسهروا " والرب نفسه حيثنا على السهر والصالة بقوله مراراً وتكراراً 
أنظـروا اسـهروا    "  ، )٤١: ٢٦مت  " (  جتربة   يفوصلوا لئال تدخلوا    

تة فيجـدكم   لئال يأتى بغ  ... وصلوا ألنكم ال تعلمون مىت يكون الوقت      
   ).٣٧ – ٣٣: ١٣مر " ( نياماً وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا

وهو يعاتب النفس النائمة بالليل حيث جيب السهر والصالة وانتظار          
افتحى ىل يا أخىت يا حبيبىت يا محامىت يـا كـاملىت ألن             " العريس بقوله   

   ).٢: ٥نش (  "رأسى امتأل من الطل وقصصى من ندى الليل 
 حياة القديسني مركز ممتاز أيضاً، فنرى القديس مار إسحق          يفل  وللي
الليل مفروز لعمل الصالة، ونقرأ عن القديس أرسانيوس معلـم          : يقول

 الصالة، فإذا كان الغد     يفأوالد امللوك أنه كان يستمر الليل كله ساهراً         
  .كان يرقد من أجل الطبيعة

 }١٤٠{

ارج قاليته ويقـف     ليلة األحد كان خيرج خ     يفوقيل عنه أيضاً أنه     
حتت السماء وجيعل الشمس خلفه ويبسط يديه للصالة حـىت تـسطع            

وقد تكون الليـاىل مبعـىن التجـارب        ) ١( وجهه مث جيلس     يفالشمس  
 حتل بعبيد الرب، فيها يرفعون أياديهم للرب ويباركونـه          اليتوالضيقات  

 يف الصحة واملـرض،     يف الفرح واحلزن،    يفلتكن مباركاً يارب    : قائلني  
الرب أعطـى   "  الراحة والتعب، مرددين مع أيوب البار        يفالغىن والفقر،   

   ).٢١: ١أيوب " ( والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً 
 الصالة فله قوة خاصة فهو يساعد علـى مجيـع           يفأما رفع اليدين    

أفكار املصلى وعلى تركيز الصالة، كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من            
 حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كـل     يفرادة يعترب   تعب جسماىن وصلب لإل   

أى مل تثقل   " (  الليل انبسطت ومل ختدر      يفيدى  "  تقدم هللا    اليتالذبائح  
: ١٤١مز  ( ، ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية        )٢: ٧٧مز  ) ( وتتراخ  

  ، ويا حبذا لو رافق رفع اليدين رفع العينني والنفس والقلـب إىل اهللا              )٢
   ).١: ٢٥مز " (  عليك توكلت ييا إهل. نفسىإليك يارب رفعت " 

 ترتاع  اليتواملصلى إذ يبسط يديه كمثال الصليب يرعب الشياطني         
 من فوقه غلبـهم املخلـص وكـسر         الذيورب من عالمة الصليب،     

  .شوكتهم
الوقوف ورفع اليدين هو الوضع الطبيعى للصالة، عـدا األوضـاع           

  .ظروفها هلا دالئلها واليت للصالة واليتاألخرى 
 الصور القدمية واقفة تصلى ورافعـة يـديها،         يفونرى العذراء مرمي    

                        
 .٤٦بستان الرهبان طبعة مطرانية بىن سويف ص )١(



 }١٤١{

وهذا تعبري قوى عن مدى قوة شفاعتها وصالا من أجلنا لـدى منـرب              
  .ابنها احلبيب

. وجيب أن تكون األيادى املرفوعة طاهرة نقية متصافحة لئال ترفض         
 رافعـني    كل مكان  يففأريد أن يصلى الرجال     " ينصحنا الرسول قائالً    

   ).٨: ٢تى ١" ( أيادى طاهرة بدون غضب وال جدال 
فحـني تبـسطون    ... وقدمياً رفض الرب عبادة بىن إسرائيل قـائالً       

" لصالة ال أمسع، أيديكم مآلنة دما     أيديكم أستر عيىن عنكم، وإن كثرمت ا      
   ).١٥: ١إش ( 

.  خلـــــــق الـــــــسموات واألرض الـــــــذييبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون    
  هليلويا

د يصعدون إىل أورشليم املبنية على جبل صهيون حاملني         كان اليهو 
 يفهناك يقضون أيام العيد     . معهم الذبائح والقرابني، والعطايا هليكل اهللا     

خشوع وورع كثري، يقدمون قرابينهم وعطاياهم، يضعون أيديهم على         
رأس الذبائح ويعترفون خبطاياهم، يباركون الـرب وال يفتـرون عـن            

ء ذلك يرجعون إىل أماكنهم مربرين من خطاياهم،        إزا. تسبيحه ومتجيده 
 يفمسترحيني من أتعام، مؤمنني أن اهللا قد قبل عطاياهم وقرابينـهم، و           

 يوم شدتك، ينصرك اسم     يفيستجيب لك الرب    " ذلك يقول املزمور،    
 يـذكر   ،إله يعقوب، يرسل لك عوناً من قدسه، ومن صهيون يعضدك         

يك الرب حسب قلبك ويـتمم      مجيع ذبائحك ويستسمن حمرقاتك، يعط    
، هناك يباركهم الرب بركـة       )٤ – ١: ٢٠مز  ) " ( ١(كل مشورتك   

                        
 .إن كانت صاحلة طبعاً )١(

 }١٤٢{

بركات السماء من فوق وبركات الغمر " عظيمة، هناك ينالون من الرب 
وبركـة   ). " ٢٥: ٤٩تك  " ( الرابض حتت، بركات الثديني والرحم      

 بركة  ، يرجع كل واحد منهم وقد محل       )٥: ٢٤أم  " ( خري تأتى عليهم    
   ).٥: ٢٤مز ( من عند الرب وبراً من إله خالصه 

هاتوا مجيع العـشور إىل اخلزنـة       "  ذلك   يفوقد قال مالخى النىب     
 بيىت طعام وجربوىن ذا قال رب اجلنود إن كنت ال أفتح لكم             يفليكون  

وأنتهر من أجلكم   . كوى السموات وأفيض عليكم بركة حىت ال توسع       
مال " (  احلقل   يفألرض وال يعقر لكم الكرم      اآلكل فال يفسد لكم مثر ا     

١١، ١٠: ٣.(   
  . يسبغها عليهم الرباليتهذا جبانب الربكات الروحية الكثرية 

 يفصهيون ترمز للسماء حيث صعد املسيح وجلس عن ميني العظمة           
 خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيهـا،         الذياألعاىل، وهو اإلله    

ن أشبعه بكل قلبه ويتعبد لـه ويباركـه         وهو مستعد أن يعطى بركاته مل     
وميجده بالروح واحلق، اهللا غري حمتاج إىل صلواتنا، لكن كـل عالقتنـا             

 خلرينا فحينما نتعبد له نكون باحلقيقة أحـراراً،         هيوعبادتنا وخدمتنا له    
  .وحينما خندمه ننال شرفاً، وننال جمداً مىت جمدناه



 }١٤٤{ }١٤٣{

@Þ—ÑÜa‘†bÜa@ @

   والثالثونوالسادساملزمور املائة 

)א(

  مرارة السىب وأمل الذكريات
  "أذكر أنك قد استوفيت خرياتك يف حياتك " 

)١٦:٢٥(



 }١٤٥{

א
علـى أـار بابـل هنـاك جلـسنا، بكينـا عنـدما تـذكرنا صـهيون،          

ألنــــــــه هنــــــــاك ســــــــألنا   . علــــــــى الصفــــــــصاف يف وســــــــطها علقنــــــــا قيثارتنــــــــا    
: ذين اســـــتاقونا إىل هنـــــاك قـــــالوا   والـــــ . الـــــذين ســـــبونا أقـــــوال التـــــسبيح    

كيـــــــف نـــــــسبح تـــــــسبحة  . ســـــــبحوا لنـــــــا تـــــــسبحة مـــــــن تـــــــسابيح صـــــــهيون   
إن نــــــــــــــسيتك يــــــــــــــا أورشــــــــــــــليم تــــــــــــــنس ميــــــــــــــيىن    . الــــــــــــــرب يف أرض غريبــــــــــــــة 

إن مل أسبق فأرتب أورشـليم  . ويلتصق لساىن حبنكى إن مل أذكرك  
أذكـــر يـــارب بـــىن أدوم يف يـــوم أورشـــليم القـــائلني   . يف ابتـــداء فرحـــى
يـــــــــا بنـــــــــت بابـــــــــل الـــــــــشقية طـــــــــوىب ملـــــــــن   . ســـــــــاس منـــــــــهاانقـــــــــضوا حـــــــــىت األ

طــــــــــــوىب ملــــــــــــن ميــــــــــــسك أطفالــــــــــــك . يكافئــــــــــــك مكافأتــــــــــــك الــــــــــــيت جازيتنــــــــــــا
  .هليلويا. ويدفنهم عند الصخرة

 }١٤٦{

ÐnÛa@ @
  :على أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون

 العظيمة اليت ذكرها الكتاب املقدس أكثر مـن          تلك املدينة  هيبابل  
 العاصمة العظيمة ململكة بابل القدمية، وكانت مبنية على         مائىت مرة، وهي  

جانىب ر الفرات، وكانت هلا أسوار عالية، واستحكامات حربية غايـة           
أن مؤسس بابل هو منرود      ) ١٠: ١٠تك  ( وجاء يف   . يف القوة واملناعة  

تك ( وتشتهر بربج بابل املذكورة قصته يف       . بن كوش بن حام بن نوح     
لذلك دعى امسها بابل ألن الرب هناك       " ل اهللا ألسنتهم    وهناك بلب  ). ١١

" بلبل لسان كل األرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل األرض     
وقد بلغت بابل أوج عظمتها يف عـصر امللـك           ). ١٠،  ٩: ١١تك  ( 

نبوخذنصر عندما بىن فيها املباىن الفخمـة والقـالع واالسـتحكامات         
 كان يفاخر ا، ومرة كان يتمـشى        واحلصون احلربية اجلبارة، ولذلك   

أ ليست هذه بابل العظيمة اليت بينتـها لبيـت          " على سطح قصره فقال     
وكانت عبادا هي    ) ٣٠: ٤دا  " ( امللك بقوة اقتدارى وجلالل جمدى      

ومردوخ، وغريمها من اآلهلة الكاذبة،     " بيل  " يعبد أهلها الصنم    . الوثنية
  .أبعد احلدودكما اشتهرت بالفجور والرذيلة إىل 

إىل هذه املدينة الشريرة سىب اليهود بعـد أن أخـرب األشـوريون        
أورشليم وهدموا اهليكل وأخذوا كل أوانيه، وهدموا أسوار أورشـليم          

  .وأحرقوا أبواا بالنار
كانت هذه األماكن املقدسة والذكريات اخلالدة املفقودة مثـار أمل          

 بابل، فكان دانيـال مـثالً       وبكاء وحنيب بني مجوع اليهود املسبيني إىل      



 }١٤٧{

 ١٠: ٦دا  ( حنو أورشليم   ) شبابيكه  ( حينما يصلىفي بيته يفتح كواه      
.(  

وحينما سأل حنميا بعض القادمني حديثاً من اليهودية عـن اليهـود            
الذين جنوا، الذين بقوا من السىب هناك يف البالد وعرف أـم يف شـر               

، ٢: ١نح  ( وقة بالنار   عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم، وأبواا حمر      
فلما مسعت هذا الكالم جلست وبكيت وحنت أياماً        " يقول حنميا    ). ٣

، رغم أن حنميا هـذا       )٤: ١حنميا  " ( وصمت وصليت إىل إله السماء      
كان ساقياً للملك، وكان مقرباً إليه جداً، ويف مركز كفيل بأن ينـسيه             

  .كل شيء عن وطنه القدمي
ن إىل شواطىء األار حيث احلدائق الغناء       كان الناس يف بابل خيرجو    

واملنتزهات الفسيحة، واألشجار الشارقة والظالل الوارفة، يقضون هناك        
أوقات فراغهم وراحتهم، ميرحون ويلعبون، ميارسون عادام الذميمـة         

  .وهلوهم اخلليع
إىل هذه الشواطىء كان خيرج اليهود املسبيون يف بابل، ولكن بدالً           

ا البابليني يف هلوهم وطرم كانوا جيلسون حزاىن مكتئبني         من أن يشاركو  
عندما يتذكرون وطنهم القدمي وأمهم أورشليم وهيكلها العظيم، هـذه          
األماكن اليت كانت حمل فخرهم واعتزازهم وأصبحت تالالً مدروسـة،          

  .وخرائب مدوسة
يتذكرون العبادة الروحية اليت كان ميارسها األتقياء، كانوا يتذكرون         

ابوت العهد وما كان يصاحبه من حضور علـىن ـد اهللا يف وسـط               ت
اهليكل، كانوا يتذكرون كل هذه األشياء اليت حرموا اآلن منها وأصبحوا           

كانوا جيلسون ويبكون ويتحسرون على أجمادهم      . يف السىب يف بلد وثىن    
 }١٤٨{

  .املفقودة
صهيون أو أورشليم ترمز للسماء، فيجب على اإلنسان التقى املهتم          

تـذكر  : يقول أحد القديـسني   . الص نفسه أن يتذكرها على الدوام     خب
ملكوت السموات لتتحرك فيك شهوته، تذكر جهـنم لتـهرب مـن            

كان القديسون إذ يتذكرون ملكوت السموات وما أعـده اهللا          . أعماهلا
من اجماد ال ائية، كانوا يذرفون دموع التوبة حزناً علـى خطايـاهم             

يقدمون توبة نقية وجهادات مريـرة      .  األجماد املزمعة أن حترمهم من هذه    
ملكوت السموات يغصب   " واضعني أمام أعينهم كلمات املسيح اخلالدة       

وكانوا إذا دامهتهم التجارب     ). ١٢: ١١مت  " ( والغاصبون خيتطفونه   
واألحزان يف طريقهم إىل ملكوت السموات ال حزناً أو تربماً، إمنا طلبـاً        

خفة ضيقتنا الوقتية تنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل جمد         " يف املزيد، عاملني أن     
   ).١٧: ٤كو ٢" ( أبدياً 

علـــــــى الصفـــــــصاف يف وســـــــطها علقنـــــــا قيثارتنـــــــا، ألنـــــــه هنـــــــاك ســـــــألنا        
الــــــذين ســــــبونا أقــــــوال التــــــسبيح، والــــــذين اســــــتاقونا إىل هنــــــاك قــــــالوا   

  :سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون

اطىء األار، بعـض    إذا رأى البابليون اخلارجون للفسحة على شو      
مجاعات اليهود، ومعهم قيثارات، ظنوا أم خارجون ليلعبـوا عليهـا           
ويغنوا ا أغاىن مطربة خليعة، وإذ كانوا يعرفون أن لليهـود عـادات             
وتقاليد وتسابيح وموسيقى غري تلك اليت كانوا يسمعوا يف بابل، وحباً           

كانوا يقتربون مـن    يف االستطالع، واستكماالً ألسباب املرح والغبطة،       
اليهود ويسألوم أن يسمعوهم تسبيحة أو ترنيمة معزوفة وموقعة علـى           



 }١٤٩{

القيثارات، من تلك الترانيم اليت كانت تنشدها فرق احلمادين واملسبحني          
  .واملوسيقيني يف هيكل أورشليم

وهنا كان يزداد أمل اليهود ويشتد حزم وتتوارد على خـواطرهم           
ف كانوا يف اهليكل يعبدون الرب ذه التسابيح        بالذكريات القدمية، فكي  

والترانيم واملوسيقى، وبني حاهلم اآلن، إذ يكلفهم البـابليون بالتـسبيح           
. واملوسيقى ليس بقصد العبادة أو التخشع إمنا لغـرض اللـهو واملـرح       

فكانت هذه اخلواطر حتز يف أنفسهم وتسبب هلم آالماً نفسية مربحـة،            
ء الناس األشرار الذين سبوهم وأبعـدوهم       وبالطبع يرفضون طلب هؤال   

عن مقادسهم، والذين استاقوهم كاألغنام يف أسر مر وسـىب غـشيم،            
ولكى يؤكدوا رفضهم كانوا يعلقون قيثارام علـى فـروع أشـجار            

  .الصفصاف املزروعة بكثرة على شواطىء أار بابل
  :كيف نسبح تسبحة الرب يف أرض غريبة

أم كانوا مسبيني يف بالدهم، وللبابليني      رفضوا طلب البابليني رغم     
  سلطان أن يعذبوهم أو حىت يقتلوهم، رفضوا ولـسان حـاهلم يقـول            

ويقصد املرح واللهو، تلـك     ) كيف نسبح الرب يف أرض غريبة وثنية        ( 
  .التسابيح اليت كنا نسبح ا الرب يف اهليكل، خبشوع وورع

قدسة، لو كـانوا قـد      إن يف هذا إهانة هللا وإهانة لتلك التسابيح امل        
نفذوا رغبة البابليني وسبحوا تلك التسابيح، لتشبهوا بامللك بيلـشاصر          
الذي شرب اخلمر مع عظمائه وزوجاته وسراريه يف آنية الذهب والفضة           
اليت أخذها أبوه من هيكل أورشليم واليت كانت خمصـصة ومكرسـة            
الستعمال بيت الرب فقط، ولغضب عليهم الرب مثلما غـضب علـى           

 }١٥٠{

  يلشاصر وسلط عليه من يقتله يف تلك الليلة ذاا ويرتع منـه اململكـة             ب
   ).٥دا ( 

ولقد رفض املسيح نفسه طلباً مماثالً من هريودس، كان هريودس قد           
مسع عن املسيح كثرياً، وكان حيب أن يراه، ال لكى يسمع منـه كلمـة          

ملـا  احلياة أو يرى منه معجزة فيؤمن، وإمنا لكى يتسلى ويتفرج عليه، و           
ترجى أن يرى آية تصنع منه وسأله بكالم كثري فلم     " أرسله إليه بيالطس    

عاملاً بنظرته اإلهلية الثاقبة عدم جدوى املعجزة        ) ٩،  ٨: ٢٣لو  " ( جيبه  
  .أو الكالم مع هذا امللك الفاسد، الثعلب املكار

ال تعطوا القدس للكـالب وال تطرحـوا        " وقد قال الرب له اد      
مـت  " ( نازير لئال تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم       درركم قدام اخل  

٦: ٧.(   
إن نـــــسيتك يـــــا أورشــــــليم تـــــنس ميـــــيىن ويلتــــــصق لـــــساىن حبنكــــــى إن مل      

  :إن مل أسبق فأرتب أورشليم يف ابتداء فرحى. أذكرك

يقول املرمن وكله شوق حنو أورشليم مدينة آبائه، إن نـسيتك يـا             
و مدينة أخرى فلتـنس     أورشليم وحولت والئى وحىب إىل وطن آخر أ       

مييىن أى لتفارقىن قوتى، فلتتوقف مييىن عن احلركـة والعمـل، وإن مل             
أذكرك دائماً وأسرد ذكرياتك املباركة بلساىن، إن تلهيت عن ذكـرك           
بذكر أشياء أخرى، اشتهيتها وتغنيت ا ومدحتها، فليصمت لـساىن،          

  .ليخرس لساىن، وأصري أخرساً وأعقداً
 سوء، ليصبىن كل حزن ردىء ووجع قلب        لتصبىن كل مضرة وكل   

إن حصرت مسراتى يف أمور أخرى عاملية أو جسدية كما يفعل أهـل             



 }١٥١{

ليصبىن كل غم إن مل أفضل ذكريات أورشليم وخـري أورشـليم            . بابل
ألن عبيدك قد   " وعودة اد إىل أورشليم على أعظم مسراتى وأفراحى         

   ).١٤: ١٠٢مز " ( سروا حبجارا وحنوا إىل تراا 
أورشليم السمائية وطننا األبدى جيب أن ال ننساها أبداً، جيـب أن            
نضعها دائماً نصب أعيننا، جيب أن نذكرها دائماً يف صلواتنا وتسابيحنا           

. وأحاديثنا بعضنا مع بعض، جيب أن حنرك أحشائنا بالشوق واحلنني إليها         
تعة جيب أن نفضلها على كل ما يف األرض، من منازل وبيوت وراحة وم            

اسـتعد  " جيب أن نكون مستعدين دائماً للرحيل إليها        . ومسرة وأفراح 
  ىل اشتهاء أن أنطلق وأكون مع املـسيح       " ،   )١٢: ٤عا  " ( للقاء إهلك   

   ).٢٣: ١يف " ( ذاك أفضل جداً ) يف أورشليم السمائية ( 
نفوسنا حيث يسكن اهللا داخلنا هي أورشليم خاصة لكل منا، جيب           

ها، جيب أن ال تلهينا عنها مشاغل عاملية، وال شـهوات           أن ال نتغافل عن   
جسدية، وال غىن وال مال وال تنعم وال ممتلكات، وال مسرات فانية، وال             

ومتطلبات منوها  . حىت خدمة روحية أكثر من الالزم، فيها ننسى نفوسنا        
  "الحظ نفـسك    " يف حياة التوبة والعالقة مع اهللا واالستعداد للموت         

وداوم على ذلك ألنك إن فعلت هذا ختلـص         ) ثانياً  ( تعليم  وال) أوالً  ( 
مـاذا ينتفـع     ). " ١٦: ٤تـى   ١" ( نفسك والذين يسمعونك أيضاً     

اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى اإلنسان فداء عن             
   ).٢٦: ١٦مت " ( نفسه 

جيب أن نفضل خالص نفوسنا وخريها األبدى على كل شـيء يف            
جيب أن نضع أمر خالصنا يف أول كل خطـوة خنطوهـا،            . ملهذا العا 

ونفكر فيه قبل أى عمل نعمله، أو مشروع نقـوم بـه، أو أى فكـرة                
 }١٥٢{

  .ننفذها، أو أى مكان ننتقل إليه
أذكـــــر يـــــارب بـــــىن آدوم يف يـــــوم أورشـــــليم القـــــائلني انقـــــضوا انقـــــضوا  

 :حىت األساس منها
مسى عيسو ـذا    بنو آدوم هم بنو عيسو، وآدوم معناها أمحر، وقد          

رفقـة  ( فلما كملت أيامها    " االسم ألنه كان أمحر البشرة عند والدته        
فخرج األول أمحر كله كفروة     . لتلد إذا يف بطنها توأمان    ) زوجة إسحق   

وكان األدوميـون    ). ٢٥،  ٢٤: ٢٥تك  ... " ( شعر فدعو امسه عيسو   
مة، يسكنون بالقرب من إسرائيل، وكانت بني الدولتني عداوة مستحك        

  .وقد نشبت بينهما حروب كثرية
وعندما حاصر نبوخذنصر أورشليم، مث تغلب عليها ودخلها فاحتـاً،          
وبدأت جيوشه يف ختريبها وهدم أسوارها وقالعها وحصوا وهيكلها،         

: فرح األدوميون وأخذوا يشجعون هؤالء القوم بالتعجيل عليها قـائلني         
  .هدوا هدوا حىت إىل أساسها

 مشاتة هؤالء األدوميني ويطلب إىل اهللا أن يأتى اليوم          هنا يتذكر املرمن  
الذي يرضى فيه عن أورشليم ويرفع غضبه عنها، ويرد سبيها، ويعيـد            

يف ذلك اليوم عينه يذكر مشاتة هؤالء األعـداء         . بناءها، ويرد هلا جمدها   
  .وجيازيهم حسب أعماهلم الشريرة

عة كانـت   هذا الكالم يناسب روح العهد القدمي حيث أن الـشري         
وعيناً بعني ويـداً    . إن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس     " تعلمهم هكذا   

  "ورضاً برض وسناً بسن     . وكياً بكى وجرحاً جبرح   . رجالً برجل . بيد
   ).٢٥ – ٢٣: ٢١خر ( 



 }١٥٣{

ولكن يف العهد اجلديد، عهد الكمال املسيحى يعلمنا السيد له اد           
ما أنا فـأقول لكـم ال       مسعتم أنه قيل عني بعني وسن بسن، وأ       " هكذا  

تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيضاً ومن             
ومن سخرك ميالً   . أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضاً        

" فاذهب معه اثنني، من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فال ترده            
ا أعداءكم باركوا   أحبو" كما علمنا ربنا أيضاً      ). ٤٢ – ٣٨: ٥مت  ( 

العنيكم أحسنوا إىل مبغضيكم وصلوا ألجل الـذين يـسيئون إلـيكم            
   ).٤٤: ٥مت " ( ويضطهدونكم 

. يـــــا بنـــــت بابـــــل الـــــشقية طـــــوىب ملـــــن يكافئـــــك مكافأتـــــك الـــــيت جازيتنـــــا   
 .هليلويا. طوىب ملن ميسك أطفالك ويضرب م الصخرة

 أعطاه هـذا    وقد" يا بنت بابل الشقية     " هنا يقول املرمن عن آدوم      
اللقب ألا شات بابل يف شرها وختريبها للبالد ااورة هلا، كمـا أن             

هـدوا  " األدوميني شجعوا البابليني على فتح أورشليم وهدمها قـائلني          
وبأعماهلا التخريبية العدوانية املشاة ألعمال     " هدوا حىت األساس منها     

لمتـها فنـون احلـرب      وبابل العاتية أمها ومع   " بنت بابل   " بابل لقبت   
وهنا يذكر املرمن لألدوميني دورهـم يف ختريـب         . والتخريب والطغيان 

وقتل أطفاهلا وشيوخها، والبالء العظيم الذي حل       . أورشليم وسىب شعبها  
ا من جراء حماصرة ملك بابل هلا، وعن هذه الويالت يقول إرميا النىب             

أكل النساء مثرهن   أنظر يارب وتطلع مبن فعلت هذا، أ ت       " الذي عاصرها   
أيادى النساء احلنـائن طبخـت    " ،   )٢٠: ٢مراثى  " ( أطفال احلضانة   

  ، )١١: ٤مـرا   " ( أوالدهن، صاروا طعاماً هلن يف سحق بنت شـعىب          

 }١٥٤{

دفعوا مشتهيام لألكل ألجـل رد      . كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزاً    " 
م أين  ويقولون ألمها " كان األطفال يبكون     ). ١٠: ١مرا  " ( النفس  

احلنطة واخلمر إذ يغشى عليهم كجريح يف ساحات املدينة إذ تـسكب            
   ).١٢: ٢مرا " ( نفسهم يف أحضان أمهام 

وعندما سقطت املدينة يف أيادى الكلدانيني، قتل الكلدانيون الكـثري          
اضطجعت علـى   . " من الشيوخ والصبيان واألطفال والعذارى والشبان     

. لشيوخ، عذارى وشباىن سقطوا بالسيف    األرض يف الشوارع الصبيان وا    
الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم ... قد قتلت يف غضبك، ذحبت ومل تشفق    

   ).٢٢، ٢١: ٢مرا " ( عدوى 
وحىت أطفال امللك مل ينجوا من هذا املصري املروع، فـإن جنـود             

وقلعوا عيىن صـدقيا    . أمام عينيه ) امللك  ( قتلوا بىن صدقيا    " الكلدانيني  
   ).٧: ٢٥مل ٢" ( سلسلتني من حناس وجاءوا به إىل بابل وقيدوه ب

وملا كان ألدوم يد يف هذا التخريب والقتـل والـسىب مبـساندا             
انقـضوا  " للكلدانيني وتشجيعها هلم هلدم أورشليم وختريبـها بقـوهلم          

لذلك يطلب املرمن هلم نصيباً مالئماً ومـصرياً   .. انقضوا حىت إىل أساسها   
شليم، أى بتخريب بالدهم وسبيهم إىل بـالد غريبـة          مشااً ملصري أور  

  .ليذوقوا مرارة التخريب وأمل القتل والسىب
  .طوىب ملن يكافئك مكافأتك اليت جازيتنا

أما قوله آلدوم طوىب ملن ميسك أطفالك ويضرب ـم الـصخرة،            
فيشري به إىل حادثتني سابقتني، قتل فيهما امللوك املنتصرون علـى آدوم،            

أبطاهلا بأن ألقوهم من فوق الصخور العالية فرتلوا مهشمني، شبان آدوم و
فنقرأ أنه عندما انتصرت جيوش داود على األدوميني أن أبيـشاى بـن             



 }١٥٥{

 : ١٨أى  ١( صروية ضرب من آدوم يف وادى امللح مثانية عـشر ألفـاً             
ويقول املفسرون أن أبيشاى قائد اجليش كان يسوق بىن آدوم إىل           ). ١٢

ى امللح، ومن هناك يطرحهم إىل أسفل فيتهـشمون         صخرة عالية يف واد   
  .وتتناثر أشالؤهم

وأما أمـصيا فتـشدد     " ويذكر الكتاب املقدس أيضاً حادثة أخرى       
) أى بىن آدوم( واقتاد شعبه وذهب إىل وادى امللح وضرب من بىن سعري 

وعشرة آالف أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا ـم إىل رأس          . عشرة آالف 
: ٢٥أى  ٢( هم عن رأس سالع فتكـسروا أمجعـون         وطرحو) ١(سالع  
١٢، ١١.(   

كل نفس خاطئة هي بنت بابل الشقية، ألن بابل هـي أم الـزواىن              
وتكون بابل أمها قد سقتها من مخر        ) ٥: ١٧رؤ  ( ورجاسات األرض   

كـأس مخـر    " وبذلك تستحق مع أمها      ) ٨: ١٤رؤ  ( غضب زناها   
اهلا فهـم الـشهوات     وأما أطف  ). ١٩: ١٦رؤ  " ( سخط غضب اهللا    

  .احملبوبة لديها واخلطايا امللتصقة ا التصاق الطفل بأمه
طوىب ملن يدفن األطفال األشرار حتت الصخرة الثابتة اليت هي يسوع           

طوىب ملن مييت شهواته ويفىن خطاياه بالتوبة الدائمة واالعتراف         . املسيح
  .املستمر والتناول املتواتر من جسد الرب ودمه األقدسني

عندما ميوت هؤالء األطفال األشرار، سيولد للنفس بنون آخـرون،          
بنون أطهار مقدسون يف الرب، هـم الفـضائل واألعمـال الـصاحلة             

                        
وهي أمنع موقع يف أرض آدوم وهي تقع على         . اسم عرباىن معناه صخرة   : سالع )١(

س الكتاب  قامو( وكان يهرع إليها األدوميون وقت احلصار احلرىب        . قمة جبل 
 ).املقدس جزء أول 

 }١٥٦{

مغبوط هو الرجل الذي ميأل جعبته منهم، حينئذ ال         " واجلهادات املقدسة   
   ).٥: ١٢٧مز " ( خيزون إذا كلموا أعداءهم باألبواب 

يل يف هذا املزمور كتبه يف سـياق        تأمل مج ) ١(وللقديس ميثوديوس   
  .حديثه عن البتولية

على . على أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون
  :الصفصاف يف وسطها علقنا قيثارتنا

القيثارات هي أجسادهم اليت علقوها على أغصان الطهارة والبتولية         
  .لئال تنحل أو تنجرف يف مياه االحنالل وعدم العفة

فبينما . تعرب عن االضطراب والبلبلة، إا ترمز إىل العامل الشرير        وبابل  
حنن جالسون وسط أمواج العامل وترد علينا تيارات الـشرور وأـار            
الشهوات ختبط فينا، نصرخ ونتنهد إىل اهللا يف وسط خماوفنـا حـىت ال              

يف أمواج اللذات، ونسقط من شجرة      ) أى أجسادنا   ( تنجرف قيثاراتنا   
  .الطهارة

إن األسفار اإلهلية تعترب الصفصاف رمزاً للطهارة، ألن زهـوره إذا           
نقعت يف املاء وشربت تزيل مجيع أنواع اهلواء احلسية والشهوات اجلنسية           

  ).٢(من داخلنا وتعيد للجسد ثباته وهدوءه 
فينبتون بني العشب مثل الصفصاف علـى       " وقال عنها إشعياء البار     

كما أن الصفصاف ينمو ويترعـرع إذا       ، ف  )٤: ٤٤إش  ( جمارى املياه   
غرس على جمارى املياه، هكذا البتولية ترتفع وتعظم كلما كانت متجذرة 

                        
 .من رجال القرن الثاىن )١(
 .١٠كما ذكر هومرييوس يف األوديسا فقرة  )٢(



 }١٥٧{

عنـدها يقـدر    ). ٣٨، ٣٧: ٧يـو  ( يف مياه احلياة النابعة من املسيح   
  .عليها) جسده ( اإلنسان أن يعلق قيثارته 

فس فإذا كانت بابل هي تيارات الشهوات اجلسدية اليت تثور يف الـن           
فالبتولية هي الصفصاف املعطى لنا لكى نعلق عليها        ) تبلبلها  ( وتزعجها  

أفكارنا وحواسنا حىت ال خيتل توازننا فال منيل بعقولنا إىل السفليات وال            
تنخرنا تيارات الفساد اهلادرة، وال تنجذب إىل القذارة والفساد كالدود          

  .يف العفن والننت
 لتساعدنا علـى عـدم الفـساد،        فلنمجد اهللا الذي أعطانا البتولية    

وأرسلها كعهد وخامت زواج للذين يهيمون بقلوم إىل حبه، منتظـرين           
  .العودة إىل صهيون السمائية، وانتهاء فترة غربتهم على األرض

ألن هناك سـألنا الـذين سـبونا أقـوال التـسبيح والـذين اسـتاقونا إىل              
يــــــف ك. هنــــــاك قــــــالوا لنــــــا ســــــبحوا لنــــــا تــــــسبحة مــــــن تــــــسابيح صــــــهيون  

إن نـــــــــسيتك يـــــــــا أورشـــــــــليم  . نـــــــــسبح تـــــــــسبحة الـــــــــرب يف أرض غريبـــــــــة 
  :تنس مييىن

ال شك ان الروح القدس يعلم النفوس الطاهرة املتبتلة تسابيح مقدسة           
   ).٣: ١٤رؤ ( سرية ليبتهجوا ا أمام اهللا يف صهيون السمائية 

أما اخلطاة الزناة الذين ألقوا قدس أفكارهم للكالب وطرحـوا درر           
إذ قـد    ) ٦: ٧مت  ( ام خنازير الشهوة فإم يتغنون بالشر       حواسهم أم 

  .داسوا الوصايا اإلهلية ومزقتهم األرواح الشريرة
وهناك أشخاص يتعدون الوصية ويتصرفون جبحـود حنـو اهللا، مث           
يتظاهرون بقراءة الناموس كأم حيترمون الفرائض، وهم غري مؤمنني ومل          

 }١٥٨{

  .وينكرون بأعماهلميستوعبوا كالم اهللا يف أعماق نفوسهم 
ومن مث، هؤالء يسبحون الرب يف أرض غريبة، وقد قـال عنـهم             

أكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبـائحكم       " عاموس النىب حمتقراً    
وأوقدوا من اخلمري تقدمة شـكر، ونـادوا        . وكل ثالثة أيام عشوركم   

   ).٥، ٤: ٤عا " ( بنوافل ومسعوا 
ن يشرحون الكتـاب املقـدس      فالذين ينادون مبا ال يعلمون، والذي     

بتحريف، والذين ينادون مبلكوت حسى معلقني اآلمال على عامل الغربة          
الذي قال عنه الكتاب أنه سيزول، مجيع هؤالء يسبحون الرب يف أرض            
غريبة، بينما هؤالء الذين سبوهم يغروم مبكر لكـى يظلـوا راقـدين            

سبحة من تـسابيح    خمدوعني باملسرات الكاذبة، قائلني هلم سبحوا لنا ت       
أما أصحاب النفوس النقية فهم الذين وطنوا قلوم وأفكارهم ... صهيون

عند املسيح، ومل يستسلموا لألوجاع احلقرية، ركضوا يف تنفيذ وصـايا           
اهللا . العريس السمائى بكل نبل ومسو، وهم عطاش إىل الوطن األفـضل          

إن مل  ... ىن  إن نسيتك يا أورشليم تـنس ميـي       " خياطبهم ويعزيهم قائالً    
، قاصـداً    )٦،  ٥: ١٣٧مز  " ( أسبق فأرتب أورشليم يف ابتداء فرحى       

بأورشليم تلك النفوس الطاهرة غري الدنسة، أولئك الذين أنكروا ذوام          
  عن شهوات اللحم والدم، فاقتنوا أنفسهم يف بتولية نقيـة بـال غـش             

ـ ٢" ( خمطوبني لرجل واحد لكى يقدموا كعذراء عفيفة للمسيح         "  و ك
جهـاد  " حمفوظ هلم نصيبهم يف السماء بعدما غلبوا يف جهاد           ) ٢: ١١

   ).٢: ٤حك " ( املعارك اليت ال دنس فيها 
  هؤالء هي أورشليم احلقيقية اليت قال عنها إشـعياء الـنىب متـهلالً            

ألنه قد جاء نورك وجمد الرب يـشرق        ) يا أورشليم   ( قومى استنريى   " 



 }١٥٩{

 املدينة املعروفة يف اليهودية، ولكن      ليست تلك  ). ٣: ٦٠إش  " ( عليك  
تلك املدينة السمائية، أورشليم املباركة اليت ستستوطن فيها النفوس اليت          
وعدها اهللا باحلياة اجلديدة، ويف ابتداء فرحه بوطن هـؤالء املتـسربلني            

  .بثياب البتولية البيضاء
هل تنسى عـذراء حليهـا أو       " ويتضح التعبري أيضاً يف إرميا النىب       

فحلى العذراء هي بتوليتها ومنـاطق       ). ٣٢: ٢إر  " ( روس مناطقها   ع
  .العروس هي حفظ نفسها لعريسها بال دنس من العامل

فلنمنطق ذواتنا حبزام البتولية الطاهر، ثابتني، غري متزعزعني يف حمبـة           
إهلنا وعريسنا يسوع حىت املنتهي، ألن البتولية ترفع البشر إىل املـرياث            

  .فرح القلب وميجد اهللالسماوى الذي ي

 }١٦٠{

@Þ—ÑÜaÊibÜa@ @

  والسابع والثالثوناملزمور املائة  

)א(

  شكر واعرتاف
  "أعترف لك يارب من كل قلىب " 

)١٣٧:١(



 }١٦١{

א
أعتــــــــــرف لــــــــــك يــــــــــارب مــــــــــن كــــــــــل قلــــــــــىب، ألنــــــــــك اســــــــــتمعت كــــــــــل    

امـــــــام املالئكـــــــة ارتـــــــل لـــــــك وأســـــــجد قـــــــدام هيكلـــــــك       . كلمـــــــات فمـــــــى 
ألنــــــــــك قــــــــــد  . تــــــــــرف المســــــــــك علــــــــــى رمحتــــــــــك وحقــــــــــك   املقــــــــــدس، وأع

اليــــــــوم الــــــــذي أدعــــــــوك فيــــــــه   . عظمــــــــت امســــــــك القــــــــدوس علــــــــى الكــــــــل   
فليعتــرف لــك يــارب كــل    . تــزود نفــسى كــثرياً بقــوة   . أجــبىن بــسرعة 

ملــوك األرض، ألــم مسعــوا ســائر كلمــات فمــك، وليــسبحوا يف       
طـــــــــرق الـــــــــرب ألن جمـــــــــد الـــــــــرب عظـــــــــيم، ألن الـــــــــرب عـــــــــال ويعـــــــــاين        

تكـــــــــربون فيعـــــــــرفهم مـــــــــن بعـــــــــد، إن ســـــــــلكت يف   أمـــــــــا امل. املتواضـــــــــعني
وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك حتيــــــــيىن، علــــــــى رجــــــــز األعــــــــداء مــــــــددت يــــــــدك         

يـــــــارب رمحتـــــــك دائمـــــــة إىل  . الـــــــرب جيـــــــازى عـــــــىن . وخلـــــــصتىن ميينـــــــك
  .هليلويا. األبد، أعمال يديك يارب ال تتركها

 }١٦٢{

ÐnÛa@ @
  :اعترف لك يارب من كل قلىب

ف باجلميل هللا الذي    دون داود هذا املزمور من أجل الشكر واالعترا       
  .خلصه من التجارب ومن األعداء وأعطاه العزاء والرجاء

معناه أعترف لك يارب باجلميل الذي أصبغته على،        " أعترف لك   " 
أمحدك من أجل كل ما أعطيتىن إذ رفعتىن أنا الفقري من املزبلة وأجلستىن             

  .ملكاً على كل شعبك
بحك ويـشكرك   أمحدك يارب من كل قلىب، كل ما يف باطىن يـس          

  .وحيمدك
إن حياة الشكر مهمة جداً لنا، الذي حيب الرب من كل قلبه ومـن              
كل فكره ومن كل قوته، هو يشكر وحيمده أيضاً من كل قلبه ومن كل              

  .فكره ومن كل قوته
: كان داود حييا حياة الشكر الدائم ونشتم ذلك من مزامريه اجلميلة          

يارب إهلي إىل األبـد      ) ١: ١١١، مز   ١: ٩مز  ( أمحد الرب بكل قلىب     
   ).١٢: ٣٠مز ( أمحدك 

أمحدك يارىب إهلي من كل قلىب وأجمد امسك إىل الدهر ألن رمحتـك             
   ).٣ – ٢: ٨٦مز ( عظيمة حنوى وقد جنيت نفسى من اهلاوية السفلى 

   ).٣٠: ١٠٩مز ( أمحد الرب جداً بفمى ويف وسط كثريين أسبحه  @
   ).١٧: ١١٩مز ( كام عدلك  أمحدك باستقامة قلب عند تعلمى أح@

فيها يشعر اإلنسان أنه أصغر وأقل من كل        . حياة الشكر حياة مجيلة   
العطايا والربكات واملواهب اليت يعطيها له الرب، لسان حاله يقول مـع            



 }١٦٣{

صغري أنا عن مجيع ألطافك ومجيع األمانة اليت صـنعت مـع            " يعقوب  
   ).١٠: ٣٢تك " ( عبدك 

ا سيدى الرب وما هو بيىت حىت أوصلتىن        من أنا ي  " ويقول مع داود    
   ).١٨: ٧صم ٢" ( إىل ههنا 

حياة الشكر حتتاج إىل االتضاع واالنسحاق، فالشخص املتضع يشعر         
  .أنه ال يستحق شيئاً، لذلك هو يشكر على كل شيء

  :قال ىل أحد اإلخوة
كنت أعمل موظفاً يف إحدى املراكز الصغرية بالصعيد، وكان النور          

املياه ال تصل إىل املسكن بانتظام مما كـان يربـك احليـاة             الكهربائي و 
وملا شكا أحد الزمالء أىل أبينـا       . وحيوجنا إىل إيقاد مصابيح اجلاز أحياناً     

الكاهن الذي كان يفتقدنا أحياناً، قال له اعترب نفسك ساكناً يف اجلبـل             
أو يف الريف، وكل ما يأتيك بعد ذلك من وسائل الراحة كـأن يـأتى               

 الكهربائي وتتمتع به بعض ساعات الليـل، أو تـأتى امليـاه يف              التيار
وقد استفدنا  . أشكر اهللا على هذه النعمة    . احلنفيات وتستعملها بسهولة  

  .من تلك النصيحة، ومل نعد للتذمر على انقطاع النور أو املياه
يارب ليس ىل عليك شيء وال أطالبك       " اإلنسان املتضع يقول للرب     

القليل حـسن ألىن ال أسـتحقه،       . ندك حسن كل شيء من ع   . بشيء
  .والكثري حسن ألىن ال أستحقه أيضاً، وهكذا يعيش يف حالة شكر دائم

وال نتجاهل ما حلياة الشكر والرضا من تأثري حسن علـى احلالـة             
  .الصحية والنفسية والروحية أيضاً

يوجد الكثري والكثري يف حياة كل منا يستدعى تقدمي الشكر هللا بـال          
القداس الغريغورى اجلميل مشحون بالتـأمالت يف أعمـال اهللا،          فتور و 

 }١٦٤{

  .وبركاته العجيبة على اإلنسان
خلقتىن إنساناً كمحب للبشر، مل تكن أنـت حمتاجـاً إىل       : إذ يقول 

عبوديىت بل أنا احملتاج إىل ربوبيتك، من أجل تعطفاتك اجلزيلة كونتىن إذ            
مشى عليهـا، مـن     مل أكن، أقمت ىل السماء سقفاً وثبت ىل األرض أل         

أخضعت كـل   . أجلى أجلمت البحر، من أجلى أظهرت طبيعة احليوان       
  .إخل... شيء حتت قدمى، مل تدعىن معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك 

" حيـاة الـشكر     " ويستخلص قداسة البابا شنوده الثالث يف كتابه        
. تأمالت رائعة ويورد أسباباً كثرية تستدعى منا حياة الـشكر الـدائم           

يق املقام نورد هنا عناونيها فقط، تاركني للقارىء فرصة التمتع ا           ولض
  .يف مصدرها األصلى

  . أشكر اهللا ألنه خلقك– ١
بعد ان صنع مـن أجلـك       ..  أشكره ألنه خلقك يف اليوم السادس      – ٢

  .أشياء كثرية
  . أشكره ألنه خلقك مسيحياً– ٣
  . أشكره ألنه وهبك الصحة واحلواس ومجيع األعضاء– ٤
  . أشكره ألنه يعطيك فرصة احلياة من أجل التوبة– ٥
  . أشكره ألنه يهىيء لك احلياة يف بيئة مسيحية– ٦
  . أشكره ألنه يرعى كل أمور حياتك– ٧
  . أشكره من أجل الفداء العظيم الذي قدمه لك على الصليب– ٨
  ).الكتاب املقدس (  أشكره من أجل عطيته السماوية – ٩
  . حدود أخرياً أشكره بال– ١٠
  



 }١٦٥{

  :ألنك استمعت كل كلمات فمى

اهللا جبانب هباته العامة اليت يعطيها للجميع بال تفريق مما يـستدعى            
شكره من اجلميع، يعطى أوالده عطايا خاصة بناء علـى طلبـهم ممـا              
يستدعيهم ملزيد من الشكر واالنسحاق أمام أبوته احلانية، فهو يـستمع           

التفت إىل صـالة    " بكل طلباتنا   كل كلماتنا، ينصت إىل صلواتنا ويهتم       
أشرف من علو قدسه، الرب من الـسماء        ... املضطر ومل يرذل دعاءهم   

 ١٧: ١٠٢مز  " ( إىل األرض نظر ليسمع أنني األسري ليطلق بىن املوت          
– ٢٠.(   

الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه باحلق، يعمل رضـى           
   ).١٩ ،٨: ١٤٥مز ( خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم 

وما دام الرب يسمع كل كلمات أفواهنا إذن فلنحرص يف كلمات           
فلنقف حسناً، لنقف بتقوى، نقف باتصال،      " الصالة أنه يسمعها كلها     

  ) ".١(نقف بسالم، نقف خبوف اهللا ورعدة وخشوع 
  :أمام املالئكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك املقدس 

 أيضاً، نقـول يف أول      حيث أن الكنيسة هي بيت اهللا وبيت املالئكة       
أرباع ذكصولوجية باكر اآلدام اليت تقال لكل يوم بعد صـالة مـزامري             

نسجد لآلب واالبن والروح القدس، السالم للكنيـسة بيـت          " باكر  
  ".املالئكة 

السالم للكنيسة بيت   " ونقول يف ثاىن أرباع الناقوس لأليام الواطس        
                          ."املالئكة السالم للعذراء اليت ولدت خملصنا 

 .٨٢كتاب خدمة الشماس ص )١(
 }١٦٦{

وحيث أن املالئكة ميألون هذا البيت، حيضرون صلواتنا وقداساتنا،         
  .حيملون تسابيحنا وصلواتنا إىل عرش النعمة

يا مالك هذا اليوم الطائر إىل العلـو ـذه          " نقول يف اية التسبحة     
كما يقول الكـاهن يف     ". التسبحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا        

اء إىل أعلى يف اهليكل فيما يـسمى صـرف          اية القداس وهو يرش امل    
أذكرنا . يا مالك هذه الصعيدة الطائر على العلو ذه التسبحة        " املالئكة  

  ".قدام الرب ليغفر خطايانا 
اليـد  " وقد أخذت الكنيسة آية هذا املزمور هذه وجعلتها بنـصها           

 كل  الثالثة من أيادى البخور اليت يقوهلا الكاهن أمام اهليكل، ويكررها يف          
  . أيادى٣دورات البخور، ونورد هنا للفائدة ال 

نسجد لك أيها املسيح مع أبيك الصاحل والروح القدس         : اليد األوىل 
  .ألنك أتيت وخلصتنا

وأنا بكثرة رمحتك أدخل بيتك وأسجد حنـو هيكلـك          : اليد الثانية 
   ).٧: ٥مز ( املقدس 

مز . ( ك املقدسأمام املالئكة أرتل لك وأسجد حنو هيكل: اليد الثالثة
٢ – ١: ١٣٧.(   

وإلميان الكنيسة بوجود املالئكة وحضورهم يف الصلوات تنـصحنا         
كن : بتقدمي صلواتنا بالورع والتقوى وخوف اهللا، يقول أحد القديسني        

يف الكنيسة كمن هو يف السماء، وألن املالئكـة تـستاء مـن بعـض               
ل الـسيدات   التصرفات املشينة املستهترة أثناء الصالة، ينـصح الرسـو        

سلطان على  هلذا ينبغي للمراة أن يكون هلا       " باحلشمة وعدم التربج قائالً     
   ).١٠: ١١كو ١ " ( رأسها من أجل املالئكة



 }١٦٧{

واعتـــــرف المســـــك علـــــى رمحتـــــك وحقـــــك ألنـــــك قـــــد عظمـــــت امســـــك    
  :القدوس على الكل

على رمحتـه   . يكرر املرمن شكره وامتنانه هللا على رمحته وعلى عدله        
 من يستحق الرمحة وعلى عدله ملن يستحق العدل، يشكره          اليت ا يرحم  

صفة العدل وصفة الرمحة ليتنا نـتعلم       . على هاتني الصفتني البارزتني فيه    
وجيازى كل واحد   . أن اهللا جبانب أنه رحوم وحمب هكذا هو أيضاً عادل         

أن : يقـول أحـدهم   . حسب أعماله ليس عنده حماباة وال ظل دوران       
أكثر من اهلالكني بعدله مبعىن أن كثرياً مـن النـاس           اهلالكني برمحة اهللا    

يفتكرون مراحم اهللا وال يفتكرون عدله، فيستهترون ويسرون يف الطريق          
وسبب كـل   . الواسع ويسلكون يف الالمباالة، خبصوص أمر خالصهم      

ذلك اتكاهلم على رمحة اهللا وتكون النهاية أم يهلكـون ألن الكتـاب             
طفه وإمهاله وطول أناته غري عامل أن لطف اهللا         أم تستهني بغىن ل   " يعلمنا  

إمنا يقتادك إىل التوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غري التائب تدخر            
لنفسك غضباً يف يوم الغضب واستعالن دينونـة اهللا العادلـة الـذي             

   ).٦ – ٤: ٢رو " ( سيجازى كل واحد حسب أعماله 
ا الـصرامة فعلـى     أم) أى رمحته وعدله    ( هوذا لطف اهللا وصرامته     

   ).٢٢: ١١رو " ( الذين سقطوا وأما اللطف فلك إن ثبت يف اللطف 
اهللا كما هو معروف ضابط الكل، هو هو أمساً واليوم وإىل األبـد،             
هو خالق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها، هو خلق الكل ما يرى             

لـى  ما يف السماء وما ع    . وما ال يرى، امسه القدوس قد تعظم على الكل        
كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء ممـا          " األرض وما حتت األرض     

 }١٦٨{

   ).٣: ١يو " ( كان 
وقد خصصت الكنيسة اإلبصاليات السبعة السنوية لتعظيم ومتجيـد         
ذلك االسم احللو الذي لربنا يسوع، ونورد هنا بعـض أربـاع هـذه              

  .اإلبصاليات لنذوق اجلمال والروحانية العميقة اليت يف التسبحة
  :اإلبصالية الثانية ليوم األحد - ١

  ".يارىب يسوع أعىن . ها كل الربية متجد امسك" 
  ".يارىب يسوع أعىن . كل األلسن معاً تبارك امسك" 
  ".يارىب يسوع أعىن . ألبارك امسك. أقوم وقت السحر" 

  :االثننيإبصالية يوم  - ٢
  ".كل من يقول يارب يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو " 
  ".يف إنساننا الداخلى . ليضىء علينا. ن اسم الرب فينافليك" 

  :الثالثاءإبصالية يوم  - ٣
أى املـواظبني علـى   ( لكن امسك القدوس يارىب يسوع يكون هلم      

  .ناصراً يف مجيع ضيقام) تالوته 
  ".تقتات به نفوسهم وأجسادهم معاً . هو يكون هلم طعام حياة" 
اً يف حنـاجرهم أكثـر مـن        هو يكون هلم ينبوع ماء حياة حلو      " 

  ".العسل
  :األربعاءإبصالية يوم  - ٤

وليس لنا شيء لكى نعطيه     . فإن كنا معوزين من أموال هذا العامل      " 
االسم احللو اململوء جمـداً     . صدقة فلنا اجلوهرة اللؤلؤة الكثرية الثمن     

  ".الذي لربنا يسوع املسيح 
 أغنياء حىت نعطـى     إذا ما الزمناه يف إنساننا الداخلى فهو جيعلنا       " 



 }١٦٩{

  . ".آخرين
بل خالص نفوسنا   . ليست أموال هذا العامل الزائل هي اليت نطلبها       " 

  ".بتالوة امسه القدوس 
  :اخلميسإبصالية يوم  - ٥

فلنطرح عنا ميول قلوبنا الرديئة اليت جتـذبنا إىل       . وأيضاً يا أحبائى  " 
  ".اخلطية 

بـدون انقطـاع    ولنبارك اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح        " 
  ".صارخني قائلني 

يا رىب يسوع املسيح املولود من اآلب قبل الدهور ارمحنا كعظيم           " 
  ".رمحتك 

  :اجلمعةإبصالية يوم  - ٦
هذا هو اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح وصليبه احملىي الذي           " 

  ".صلب عليه 
تعباً طوىب لإلنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته اململوءة          " 

  ".القاتلة للنفس 
ويلصق عقله وقلبه باسم اخلالص الذي      . وحيمل صليبه يوماً فيوماً   " 

  "لربنا يسوع املسيح 
  :السبتإبصالية يوم  - ٧

أعطى فرحاً لنفوسنا تذكار امسك القدوس يارىب يسوع املـسيح          " 
  ".خملصى الصاحل 

 سبع مرات يف اليوم أبارك امسك القدوس يارىب يـسوع املـسيح           " 
  ".خملصى الصاحل 

 }١٧٠{

من باكر إىل املساء أبارك امسك القدوس يارىب يـسوع املـسيح            " 
  ".خملصى الصاحل 

امسك حلو ومبارك يف أفواه قديسيك يارىب يسوع املسيح خملصى          " 
  ".الصاحل 

أيها االسم اململوء جمداً أيها االسم اململوء بركة يـارىب يـسوع            " 
  ".املسيح خملصى الصاحل 

 عن تسبيحك إىل أبد األبد يارىب يـسوع املـسيح           ال نكف أبداً  " 
  ".خملصى الصاحل 

) احلياة  ( هو مبثابة الغذاء واملاء واهلواء      وهكذا ترى بأن اسم الرب      
  !حملبيه املتعلقني به، ولتلك النفوس اليت دائماً تطلبه 

  :اليوم الذي أدعوك فيه أجبىن بسرعة، تزود نفسى كثرياً بقوة

به املبكر أن يستشري اهللا يف كل خطوة هامـة يف           تعود املرمن منذ شبا   
حياته، وكانت عادته أن يذهب إىل أخيمالك الكاهن ليسأل لـه مـن             

ويعطيه رأى اهللا يف أى أمر يطلبه وملا دب اخلالف بينـه وبـني            " الرب  
ذهب داود والرجال الذين    . شاول امللك ومل يكن أخيمالك يعرف ذلك      

ب وأعطـاه زاداً وسـيف جليـات        معه إىل أخيمالك فسأل له من الر      
وملـا اسـتدعى شـاول       ) ١٠: ٢٢صم  ١" ( الفلسطيىن أعطاه إياه    

هل اليوم ابتدأت أسال    " أخيمالك ليستجوبه يف األمر قال له أخيمالك        
أى أن هذه العادة قدمية أن يسأل أخيمالك         ) ١٥: ٢صم  ١" ( من اهللا   

وذلك طبعاً بناء على    الكاهن اهللا ليعرف رأيه يف األمور اليت ختتص داود          
  .طلب داود نفسه



 }١٧١{

أخـربوا داود قـائلني هـوذا       " ملا كان داود خمتبئاً من وجه شاول        
الفلسطينيون حياربون قعيلة وينهبون البيادر، فسأل داود من الرب قائالً          
أأذهب وأضرب هؤالء الفلسطينيني؟ فقال الرب لداود اذهب وأضـرب      

وملا رفض داود خوفاً     ) ٣ – ١: ٢٣صم  ١( الفلسطينيني وخلص قعيلة    
وجبناً عاد أيضاً داود وسال من الرب فأجابه الرب وقال قم وأنـزل إىل   

وفعالً نزل وحارب    ) ٤: ٢٣صم  ١( قعيلة فإىن أدفع الفلسطينيني ليدك      
  .وانتصر

  وملا علم أيضاً داود أن شاول ينوى حماصرته والقبض عليه يف قعيلـة            
مث قال داود يارب إلـه إسـرائيل إن         . قال ألبياثار الكاهن قدم األفود    " 

عبدك قد مسع بأن شاول حياول أن يأتى إىل قعيلة لكى خيـرب املدينـة               
بسبىب فهل يسلمىن أهل قعيلة ليده؟ هل يرتل شاول كما مسع عبـدك،             

فقال داود هل يسلمىن    . فقال الرب يرتل  . يارب إله إسرائيل أخرب عبدك    
فقام داود ورجاله   . رب يسلمون فقال ال . أهل قعيلة مع رجاىل ليد شاول     

: ٢٣صم  ١" ( حنو ستمائة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا          
هنا نرى داود يستشري اهللا، واهللا يف حمبته واهتمامه يرد عليه            ) ١٣ – ٩

  !!.كما يكلم الرجل صاحبه
وملا جاء داود هو ورجاله إىل صقلع وجد العمالقة قد غزوا املدينـة             

وأمام داود  . نار وسبوا النساء اللواتى فيها، فتضايقوا مجيعاً      وأحرقوها بال 
فتشدد بالرب إهله مث قال داود ألبياثار الكاهن ابن اخيمالك قدم األفود            

إذا حلقت هـؤالء    : فسال داود من الرب قائالً    . فقد أبياثار األفود لداود   
فـذهب داود   . أحلقهم فإنك تدرك وتنقذ   : الغزاة فهل أدركهم، فقال له    

فلحقهم وضرم   ) ٩ – ٦: ٣٠صم  ١( هو والستمائة رجل الذين معه      
 }١٧٢{

واستخلص داود كل ما أخذ عماليق وأنقذ داود امرأتيه         .. ضربة عظيمة 
   ).١٩ -١٨: ٣٠صم ١( ومل يفقد هلم شيء 

وحىت بعد أن أصبح ملكاً وأصبح له كثرة من املستشارين، مل ينس            
رع إليـه، يـسأله النـصح       صديقه ومستشاره القدمي الويف، بل جنده يه      

  !!واإلرشاد عن كل أمر هام
 ليمسكوه عندما مسعوا أنه مسح ملكاً فسأل        نفمرة جاء الفلسطينيو  

فقال الرب لداود   . ، أتدفعهم ليدى  داود من الرب أأصعد إىل الفلسطينيني     
فجاء داود إىل بعـل فراصـيم       .  ليدك اصعد أىن دفعاً أدفع الفلسطينيني    

  ...وضرم داود هناك
 عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضاً وانتشروا يف وادى الرفائيني فسأل          مث

داود من الرب فقال له ال تصعد بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابـل               
ففعل داود كما أمره الرب وضرب الفلسطينيني من جبع         . أشجار البكا 

   ).٢٥ – ١٩: ٥صم ٢( إىل مدخل جازر 
سنده ويؤيده كان بـال     وإذا كان الرب يستجيب لداود ويدبره وي      

  .شك يؤيد نفسه بقوة كبرية، كان داود ينتعش ويتشجع وحتيا نفسه فيه
أن نطلب الرب مـادام يوجـد       " وحنن مطالبون أن نقتدى بداود      

ندعوه فهو قريب، ألن الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونـه            
باحلق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم حيفظ الرب كل          

   ).٢٠ – ١٨: ١٤٥مز " ( بيه ويهلك مجيع األشرار حم
ادعىن يف يوم الضيق أنقـذك      " ألن الرب وعدنا وهو صادق وأمني       

حينئذ تدعو فيجيب الرب نستغيث فيقول ها        ) ١٥: ٥٠مز  ( فتمجدىن  
   ).٩: ٥٨إش ( أنذا 



 }١٧٣{

ألن أعظـم الـشكر     " حينئذ نشكره، حنمده، منجـده بتـسبيح        
ينما نقدمه من عواطف اختبـار شخـصى        واالعتراف باجلميل يأتى ح   

وعميق كصدى لتالمسنا مع مراحم اهللا الكثرية علينا واستجابته لطلباتنا          
  ".حينما تكون مسرة مشيئته 

فليعتـــــــــــرف لـــــــــــك يـــــــــــارب كـــــــــــل ملـــــــــــوك األرض ألـــــــــــم مسعـــــــــــوا ســـــــــــائر        
  :كلمات فمك

وهذا احلمد الذي يقدمه املرمن امللك جيب أن يقدمه هللا معه مجيـع             
عليهم أن يعترفوا بقدرة اهللا الفائقـة وبرمحتـه الـيت ال            ملوك األرض،   

تستقصى، يقدمونه بقلوب خاشعة مملوءة بالسرور ويترمنـون بـالطرق          
  .واألساليب اليت يستعملها الرب يف إظهار حنوه ورمحته على خليقته

وهذه نبوءة على أن مجيع ملوك األرض سيسمعون كلمات احليـاة           
يح اإلله احلقيقى عـن طريـق الرسـل         اخلارجة من فم ربنا يسوع املس     

يف كل األرض خرج مـنطقهم وإىل أقاصـى املـسكونة           " واملبشرين  
   ).٤: ١٩مز " ( كلمام

عجيب هو امللك داود، فكان ال ميل من حياة الشكر واحلمد ويدعو            
ملوك األرض ملشاركته هذه احلياة اجلميلة حياة الشكر، ويدعو أيضاً كل           

شكر هللا الذي به حنيا ونتحرك ونوجد، ونرى يف         الناس لتقدمي احلمد وال   
مزامريه اآليات الكثرية اليت تدعونا لتقدمي الشكر وقد تتكرر هذه الدعوة           

  ١٣٦املباركة يف املزمور الواحد عدة مرات، فنرى مثـاالً يف مزمـور             
يبدأه بالدعوة احلارة لتقدمي احلمد والشكر      ) اهلوس الثاىن من التسبحة     ( 

امحدوا الرب ألنه صاحل ألن     " اته الكثرية اليت يسبغها علينا      هللا على انعام  

 }١٧٤{

امحدوا رب  . إىل األبد رمحته، امحدوا الرب إله اآلهلة ألن إىل األبد رمحته          
، وخيتم املزمـور     )٣ – ١١: ١٣٦مز  ( األرباب ألن إىل األبد رمحته      

امحدوا إله السموات ألن إىل األبـد       " مكرراً نفس الدعوة او النصيحة      
   ).٢٦: ١٣٦مز " ( محته ر

  :وليسبحوا يف طرق الرب ألن جمد الرب عظيم

. قدوس. السريافيم يف السماء يعطون اد هللا بال فتور قائلني قدوس         
   ).٣: ٦إش ( قدوس رب اجلنود جمده ملء كل األرض 

وعند ميالد املخلص يف بيت حلم كان مجهـور اجلنـد الـسماوى             
 يف األعاىل وعلى األرض السالم وبالنـاس        اد هللا " يسبحون اهللا قائلني    

   ).١٤: ٢لو " ( املسرة 
  !.إذن جمد اهللا عظيم ميأل السماء واألرض
نراه بعيوننا، فمـثالً نظـرة      . يظهر أمامنا جمد الرب العظيم كل يوم      

واحدة إىل ا لكواكب والنجوم واموعات الشمسية وارات، هـذه          
الالائي بال أعمدة وال سالسل، تتحرك      العوامل العجيبة املعلقة يف الفضاء      

يف مدارات معينة، وهلا مواقيت ثابتة ومضبوطة بالثانية، وكـذا توجـد            
مسافات معينة بني كل منها، فمثالً الشمس اليت نراها ترسـل أشـعتها             
الذهبية علينا كل يوم إن هبطت قليالً عن مدارها الطبيعى حتترق الكرة            

وعندما نرى عامل النباتـات     !. الً تتجمد األرضية، وإن ارتفعت عنها قلي    
، عندما نرى   ...العجيب، وأيضاً عامل احلبوانات، والكائنات احلية عموماً      

القدرات اجلبارة املختزنة يف عقل اإلنـسان والـيت تظهـر يف شـكل              
اختراعات واكتشافات كل هذه جتربنا أن نقدم الشكر والتمجيد لـذاك           



 }١٧٥{

رها بنظام ويرعاها بقـوة وجمـد       وهو يدي . الذي خلق كل هذه األشياء    
  .عظيم
ألن أموره غري املنظورة ترى منذ خلق العامل مدركة باملصنوعات          " 

وإذ هو ملك كبري على كافة       ) ٢٠: ١رو  " ( قدرته السرمدية والهوته    
  .فهو ملك امللوك ورب األرباب ) ٢: ٤٧مز ( األرض 

به أن  لذلك وجب على امللوك الذين يسمعون كلمات فمه ويؤمنون          
حيمدوه أوالً على دخوهلم إىل هذا اإلميان، مث يسبحونه ويعبدونه بقلـب            
  .مسرور مع القوات السمائية اليت ال تفتر عن تسبيحه ومتجيده كل حني

ألن الـــرب عـــال ويعـــاين املتواضـــعني، أمـــا املتكـــربون فيعـــرفهم مـــن    
  :بعد 

ني يف  من مثل الرب إهلنا الساكن يف األعاىل الناظر إىل املتواضـع          " 
قريب هو الـرب مـن   " ،   )٦،  ٥: ١١٣مز  " ( السماء وعلى األرض    

   ).١٨: ٣٤مز " ( منسحقى القلب وخيلص املتواضعني بالروح 
أيها الكائن السيد الرب اإلله احلق الكائن       " نقول يف القداس اإلهلي     

. قبل الدهور املالك على األبد الساكن يف األعاىل والناظر إىل املتواضعني          
العظيم الذي ميأل السماء واألرض هو يـسكن يف قلـب اإلنـسان             اهللا  

  !.ألن التواضع هو حلة الالهوت. املتواضع
أما اإلنسان املتكرب فينصب نفسه عدوا هللا، مرفوضاً ومكروهاً منه،          

يقـول  . على عكس املتواضع الذي يكون دائماً قريباً منه حمبوباً لديـه          
: ٤يع  " ( ملتواضعون فيعطيهم نعمة    يقاوم اهللا املستكربين أما ا    " الكتاب  

عينا الرب حنو الصديقني وأذناه إىل صراخهم، وجه        " ، ويقول أيضاً     )٦

 }١٧٦{

 – ١٥: ٣٤مـز   " ( الرب ضد عاملى الشر ليقطع من األرض ذكرهم         
اهللا املتواضع ال يطيق أن يقترب من املتكربين، لذلك هو يعـرفهم             ) ١٦

اذهبوا عىن يا مالعني  " من بعد يقصيهم عن حضرته ويصرخ يف وجوهم      
 ) ٤١: ٢٥مـت   " ( وجنوده  ) املتكرب  ( إىل النار األبدية املعدة إلبليس      

وهكذا ميضون إىل عذاب أبدى جزاء كربيائهم، بينما املتواضعون ميضون          
  .إىل حياة أبدية

علــــــــى رجــــــــز األعــــــــداء  . إن ســــــــلكت يف وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك حتيــــــــيىن  
  :عىنالرب جيازى . مددت يدك وخلصتىن ميينك

إن سرت  " يردد املرمن هنا مبلء الثقة والرجاء ما قاله يف مزمور سابق            
عصاك وعكازك مها   . يف وادى ظل املوت ال أخاف شراً ألنك أنت معى         

لكـن مل   . كثرياً ما حاربه شاول، منذ صباه      ). ٤: ٢٣مز  " ( يعزيانىن  
: ٢٤صـم   ١" ( يقضى الرب بيىن وبينـك      " يقدر عليه، كان يقول له      

أخرياً مد الرب يده على رجز      " الرب جيازى عىن    "  كما يقول هنا     )١٢
العدو، وقتل شاول بيد أعدائه الفلسطينيني ومات شر ميتة ومثلوا جبثتـه            

  .وجثث أوالده
وملا قام على داود ابنه أبشالوم ويأخذ منه اململكة، مد الرب يـده             

ير، على رجز األعداء فأبطل مشورة أخيتوفل مستشار أبـشالوم الـشر          
ولقى أبشالوم نفس مصري شاول إذ مات رمياً بالسهام وهو معلق علـى             

  .شجرة بني السماء واألرض
كان الرب حبق يقضى لداود صفيه، كان الرب حيارب عنه بينما هو            

كان الرب خيلص نفسه من كـل شـدة         !. صامت ينظر خالص الرب   



 }١٧٧{

مسى، ألنه تعلق ىب أجنيه أرفعه ألنه عرف ا       " وضيق حسب وعده اإلهلي     
يدعوىن فأستجيب هلن معه أنا يف الضيق أنقذه وأجمده وطول األيام أشبعه            

   ).١٦ – ١٤: ٩١مز " ( وأريه خالصى 
  .هليلويا. أعمال يديك يارب ال تتركها. رمحتك دائمة إىل األبد

مبراحم الرب أغـىن إىل     " كان داود يتغىن مبراحم الرب، يقول املرمن        
 بفمى ألنك قلت أن الرمحة إىل الدهر        الدهر، لدور فدور أخرب عن حقك     

كثرية هـي مرامحـك يـارب حـسب          ) " ٢ – ١: ٨٩مز  " ( تبىن  
   ).١٥٦: ١١٩مز " ( أحكامك أحيىن 
جند املرمن يتغىن مبـراحم الـرب       ) اهلوس الثاىن    ( ١٣٦ويف املزمور   

 مرة على عدد آيـات      ٢٦) ألن إىل األبد رمحته     ( حىت أنه ذكر عبارة     
  .تم ا كل عدد كمرد مجيل يف معناه ويف مبناهحيث خي. املزمور

وكان داود ال يتغىن مبراحم اهللا بالكالم فقط بل وبالعمـل أيـضاً،             
ثالثة أنـا عـارض     " فعندما جاءه جاد الرائى حامالً كالم الرب قائالً         

أتأتى عليك سبع سنني    ... عليك فاختر لنفسك واحداً منها فأفعله بك        
ثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونـك، أم        جوع يف أرضك أم رب ثال     

فقال داود جلاد قد ضـاق ىب األمـر         .. يكون ثالثة أيام وبأ يف أرضك       
" ، وال أسقط يف يد إنسان        يد الرب ألن مرامحه كثرية     يففنسقط  . جداً

   ).١٤ – ١٢: ٢٤صم ٢( 
اهللا من عادته ال يترك وال يهمل أعمال يديه بل يتعـدها العنايـة،              

ألق علـى   " لذلك ينصحنا املرمن    . عهدها باملراحم والرأفات  والتدبري، يت 
ملقـني  " وينصحنا الرسول    ) ٢٢: ٥٥مز  " ( الرب مهك فهو يعولك     

 }١٧٨{

   ).٧: ٥بط ١" ( كل مهكم عليه ألنه هو يعتىن بكم 
أشكروا يف كل شـيء ألن      " مث ينصحنا بتقدمي الشكر هللا كل حني        

   ).٨: ٥تس ١" ( م هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يسوع من جهتك
لذلك تبدأ الكنيسة كل صلواا وطقوسها بصالة الشكر شـاكرة          

وتكرر الشكر  . الرب على كل حال ومن أجل كل حال ويف كل حال          
مرتني يف صالة الشكر شاكرة الرب الذي سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا           
 إليه وأشفق علينا، وعضدنا وأتى بنا إىل هذه الساعة، وقد سبق الرسول           
الذي أوصانا حبياة الشكر الدائم أن عاش هو قبلنا حياة الشكر الـدائم،             

   ).٢: ١تس ١" ( نشكر اهللا كل حني " فأمسعه يقول 
: ٢تـس   ١" ( من أجل ذلك حنن أيضاً نشكر اهللا بال انقطاع          " و  
١٣.(   



 }١٨٠{ }١٧٩{
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  واألربعوناملزمور املائة   

)א(

  بولةالذبيحة املسائية املق
  لتستقم صالتى كالبخور قدامك" 

  "وليكن رفع يدى كذبيحة مسائية 

)١٤٠:٢(



 }١٨١{

א
أنصت إىل صوت تضرعى   . يارب إليك صرخت فاستمع ىل    

ولـيكن  . إذا ما صرخت إليك، لتستقم صالتى كالبخور قـدامك   
رفـــــــــع يـــــــــدى كذبيحـــــــــة مـــــــــسائية، ضـــــــــع يـــــــــارب حافظـــــــــاً لفمـــــــــى وبابـــــــــاً        

ل قلىب إىل كالم الـشر فيمـارس اخلطايـا مـع     حصيناً لشفىت، وال مت   
فليــــــــؤدبىن الــــــــصديق  . أنــــــــاس فــــــــاعلى اإلمث وال أشــــــــترك يف والئمهــــــــم 

ألن . برمحـــــــــــة ويـــــــــــوخبىن، أمـــــــــــا زيـــــــــــت اخلـــــــــــاطىء فـــــــــــال يـــــــــــدهن رأســـــــــــى     
صـــــــــــالتى أيـــــــــــضاً ضـــــــــــد رغبـــــــــــام الـــــــــــشريرة، ذهـــــــــــل أقويـــــــــــاؤهم عنـــــــــــد   

مثـــــل شـــــحم األرض انـــــشقوا  . الـــــصخرة، يـــــسمعون كلمـــــاتى اللينـــــة 
احفظـــــىن . يـــــارب عليــــك توكلـــــت فـــــال تقتــــل نفـــــسى  علــــى األرض،  

يـــــــسقط . مـــــــن الفـــــــخ الـــــــذي نـــــــصبوه ىل، ومـــــــن شـــــــكوك فـــــــاعلى اإلمث      
  .هليلويا. اخلطاة يف شباكهم وأكون أنا وحدى حىت جيوز اإلمث

 }١٨٢{

ÐnÛa@ @
  :مقدمة

دون داود يف هذا املزمور وهو يف أشد حاالت الضيق واألمل، وقـد       
لذا نـرى   . ل امللك يطارده مريداً قتله    كتبه غالباً يف الفترة اليت كان شاو      

  .داود يصلى ويتوسل ليعطيه الرب عزاء وخيفف عنه هذا الضيق
ويعد هذا املزمور من أنسب املزامري لصالة النوم اليت تقـدم هللا يف             

لتستقم صـالتى كـالبخور     " املساء قبل النوم كذبيحة مسائية مقبولة       
ذلك بدالً من الذبائح    و )٢عدد  " ( قدامك، رفع يدى كذبيحة مسائية      

احليوانية اليت كانت تقدم هللا يف خيمة االجتماع ويف اهليكل كل صـباح       
وكل مساء، فريضة أبدية حسب أمر الرب ملوسى وهذا ما تقدمه علـى            

  اخلروف الواحد تقدمه صـباحاً    . املذبح خروفان حوليان كل يوم دائماً     
  )ذبيحة مـسائية    ( واخلروف الثاىن تقدمه يف العشية      ) ذبيحة صباحية   ( 
   ).٣٩ – ٣٨: ٢٩خر ( 

أنـصت إىل صـوت تـضرعى إذا      . يارب إليك صرخت فاستمع ىل    
  :ما صرخت إليك

كان داود رجل الصالة املعروف، يعرف كيف يصلى هللا الصلوات          
القوية القادرة أن تفتح أبواب السموات وتتقدم حىت تـصل إىل عـرش             

 كـان داود مطـارداً،      .النعمة، وال خترج من هناك حىت تأخذ طلبتـها        
وخصمه ملك قوى، وغضبه شديد، وغريته مرة لدرجة أن داود عندما           

استدعى شاول أخيمالك وقتله هـو وكـل        . جلأ إىل أخيمالك الكاهن     



 }١٨٣{

لذلك مل جيد داود أحداً يلجأ إليه       . بيته، ومل يراع حىت كرامة الكهنوت     
يـة ومعونـة    يف ضيقته املرة سوى اهللا نفسه، يصرخ إليه طالباً جنده إهل          

مساوية، والصراخ هنا ليس معناه تعلية الصوت وعمل الضجيج، وإمنـا           
معناه اللجاجة يف الصالة، فصراخ داود هنا يعىن محاسة يف الصالة، كما            
أنه عالمة على قوة إميانه باهللا الضابط الكل، والقادر أن ينقذه من عدوه             

 وانه جيازى الـذين     جيب أن الذي يأتى إىل اهللا يؤمن بأنه موجود        . العنيد
صوتى . صوتى إىل اهللا فأصرخ   " ويقول املرمن    ) ٦: ١١عب  ( يطالبونه  

   ).٢ – ١: ٧٧مز ( " يف يوم ضيقى التمست الرب . إىل اهللا فأصغى إىل
. يارب إله خالصى، بالنهار والليل صرخت أمامـك       " ويقول أيضاً   

فلتأت قدامك صالتى أمل أذنك إىل صراخى ألنه قـد شـبعت مـن              
   ).٢ – ١: ٨٨مز " ( ملصائب نفسى وحياتى إىل اهلاوية دنت ا

ليتنا نتشبه بداود بأن ناتى إىل الرب يف كل مشكلة تقابلنا، ويف كل             
جتربة نتعرض هلا لنجد عنده اجلواب مث الراحة والطمأنينة حسب وعـده          

  ، )١٥: ٥٠مـز   " ( ادعين يف يوم الضيق أنقذك فتمجـدىن        " اإلهلي  
   ).٩: ٥٨إش " ( ها أنذا تستغيث فيقول " 

لتــــــستقم صــــــالتى كــــــالبخور قــــــدامك، ولــــــيكن رفــــــع يــــــدى كذبيحــــــة    
  :مسائية

يطلب املرمن أن تصعد صالته أمام اهللا كالبخور املتـصاعد برائحـة            
طيبة، فيقبله اهللا ويتنسم رائحة الرضا، وللبخور يف الصلوات والعبـادة           

رائحة البخور  مبجرد أن تفوح    ! مركز ممتاز وتأثري نفسى وروحى عجيب     
الذكية تبتهج النفس، وتتهلل احلواس الداخلية إيذاناً بالوجود يف حضرة          

 }١٨٤{

  .اهللا
وكأمنا رائحة البخور الذكية هي رائحة الرب كما يقول سفر نشيد           

  "مــا دام امللــك يف جملــسه أفــاح نــارديىن رائحتــه " اإلنــشاد 
  ).١ ) (١٢: ١نش ( 

كاب، وتقدمي أفخر ما والبخور يشرح ويعرب عن روح الصالة واالنس   
  ).٢(لدى اإلنسان هللا بسرور وشكر ورضى 
حينما نشتم رائحـة البخـور      " ويقول األب يوحنا كرونستادت     

الذكية جتتمع حواسنا وتأخذ النفس نشوة روحية تتنسم رائحة الفضيلة          
والتقوى وحالوة بيت اهللا فنتنهد على خطايانا املرة ونتذكر قول بولس           

 الذي يقودنا يف موكب نصرته يف املسيح كل حـني           شكراً هللا " الرسول  
  "ويظهر بنا رائحة معرفته يف كل مكان ألننا رائحة املسيح الذكيـة هللا              

ولكى يقبل اهللا صلواتنا ويشتمها كبخور جيب       ) ٣ ) (١٥: ١٤كو  ٢( 
أن نقدمها له من قلب نقى وحواس طاهرة مكرسة متاماً كامرة النقية            

ويقول مـار إفـرام     .  يرفع ا البخور فوق املذبح     املكرسة باملريون اليت  
قد جعلت ذاتى كنيسة للمسيح وقربت له داخلها خبوراً طيباً          " السرياىن  

  ).٤" (بأتعاب جسدى 
اقبل هذا البخور من لدينا حنـن       " ويف رفع خبور باكر يقول الكاهن       

  ".اخلطاة رائحة خبور، غفراناً خلطايانا مع بقية شعبك 
                        

 .٧٢٤كتاب حياة الصالة األرثوذكسية طبعة ثانية ص )١(
 .٧٢٥كتاب حياة الصالة ص  )٢(
 .٧٣٣كتاب حياة الصالة األرثوذكسية طبعة ثانية ص)٣(
 .٧٣٤حياة الصالة األرثوذكسية صكتاب )٤(



 }١٨٥{

 الساذجة ال ترى يف البخور إال جمرد دخان طيـب           وإن كانت العني  
الرائحة ختتفي حلقاته يف اهلواء إال أن أعني النفس املكشوفة اليت وهبـت      

، ترفعـه   روح التأمل تراه صاعداً حىت السماء، حممالً بصلوات القديسني        
وجاء مالك آخر ووقف    " أيدى مجاهري املالئكة املقدسني بتهليل وتسبيح       

عه مبخرة من ذهب وأعطى خبوراً كثرياً لكى يقدمه مـع           عند املذبح وم  
صلوات القديسني مجيعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فـصعد           

: ٨رؤ  " ( دخان البخور مع صلوات القديسني من يد املالك أمـام اهللا            
١ ) (٤، ٣.(  

أما أن يتقبل اهللا رفع أيدينا مثل ذبيحة مسائية، فله شـروط جيـب              
 هذه الشروط أن تكون أيدينا نقية طاهرة مثـل قـول            وأوىل. مراعاا

الرسول بولس فأريد ان يصلى الرجال يف كل مكان رافعـني أيـادى             
   ).٨: ٢تى ١( طاهرة بدون غضب وال جدال 

نقوا أيديكم أيها اخلطاة وطهروا     " وأن نعمل بتحذير الرسول القائل      
 ضـحككم إىل    قلوبكم يا ذوى الرأيني اكتئبوا ونوحوا وأبكوا، ليتحول       

 – ٨: ٤يـع   " ( اتضعوا قدام الرب فريفعكـم      . نوح وفرحكم إىل غم   
مـز  " ( ارفعوا أيديكم حنو القدس وباركوا الرب       " ، يقول املرمن    )١٠
٢: ١٣٤.(   

واأليادى اليت ترفع حنو القدس جيب أن تكون أياد مقدسة وأصحاا           
 حينمـا   قديسني، وإال رفضها الرب كما فعل مع بىن إسـرائيل قـائالً           
أيديكم . تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن كثرمت الصالة ال أمسع         

                        
 .٧٢٥كتاب حياة الصالة األرثوذكسية طبعة ثانية ص)١(

 }١٨٦{

   ).١٥: ١إش " ( مآلنة دماً 
ها أن يد الرب مل تقصر أن ختلص ومل تثقل          " ويف موضع آخر يقول     

أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بيـنكم وبـني إهلكـم،              
 قد تنجست   وخطاياكم سترت وجهه عنكم حىت ال يسمع ألن أيديكم        

شفاهكم تكلمت بالكذب ولـسانكم يلـهج       . بالدم وأصابعكم باإلمث  
   ).٣ – ١: ٥إش " ( بالشر

ال تغيظوىن بعمل أيديكم فال     " وعلى لسان إرميا يطلب إلينا الرب       
   ).٦: ٢٥إر " ( أسىء إليكم 

ورفع اليدين يف الصالة له قوة خاصة فهو جيمع أفكار املصلى مـن             
زاً يف كلمات الصالة، كما أنه يبـسط يديـه إىل           التشتيت ويعطيه تركي  

جانبه يصري على شبه املسيح املصلوب على عـود الـصليب فيخيـف             
الشياطني اليت ترتعب من جمرد رؤية عالمة الصليب الـذي يـذكرهم            

إذ حما الصك الذي علينا يف الفـرائض        " بازامهم أمام من صلب فوقه      
سمراً إياه بالصليب إذ جـرد      الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط م        

أى واسـطة   ( الرياسات والسالطني أشهرهم جهاراً ظافراً ـم فيـه          
! وينصح أيضاً اآلباء بوجوب مسك صليب أثناء الـصالة        ) " الصليب  

كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من تعب جسدى وتركيز ذهىن وحرارة            
 الصالة تعتـرب يف     قلية وصلب لإلرادة ورفع للعينني وللنفس إىل اهللا أثناء        

حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كل الذبائح الىت تقـدم هللا، مثـل ذبيحـة               
الصالة، والتسبيح، مثل ذبيحة الصوم، مثل ذبيحة الطاعة، مثل ذبيحـة           

  .إخل... االستشهاد
أيها املسيح إهلنا العظيم املخوف     " ويقول الكاهن يف رفع خبور عشية       



 }١٨٧{

آلب، طيب مسكوب هو امسك، ويف      احلقيقى االبن الوحيد وكلمة اهللا ا     
نسألك يا سيدنا   . كل مكان يقدم خبور المسك القدوس وصعيدة طاهرة       

اقبل إليك طلباتنا ولتستقم صالتنا أمامك مثل خبور رفع أيدينا ذبيحـة            
مسائية ألنك أنت هو ذبيحة املساء احلقيقية الذي أصعدت ذاتك مـن            

  ".إخل ... لصاحل أجل خطايانا على الصليب املكرم كإرادة أبيك ا
  :ضع يارب حافظاً لفمى، وباباً حصيناً لشفىت

يطلب النىب من الرب طلباً هاماً وهو أن يعطيه خوف اهللا مسمراً يف             
حلمه كحافظ لفمه وحصن لشفتيه وأن ينعم عليه بفـضيلة الـصمت            

أن يضع حافظاً لفمه حىت ال ينطق مبا ال يليق ويـضع حـصناً              ! املقدس
قان بكلمات جارحة أو هدامة، ألن الـنىب يعـرف          لشفتيه حىت ال تنط   

والكتاب املقدس كثرياً مـا     . مضار الكالم الشرير واللسان الغري مضبوط     
انـزع  " ميدح الصمت املقدس واحلذر يف الكالم، فاحلكيم يعلمنا قائالً          

احملتقر " ،   )٢٤: ٤أم  " ( عنك التواء الفم وابعد عنك احنراف الشفتني        
  ، )١٢: ١١أم  " ( هم أما ذو الفهـم فيـسكت        صاحبه هو ناقص الف   

أم " ( يوجد من يهزر مثل طعن السيف أما لسان احلكمـاء فـشفاء             " 
. كثرة الكالم ال ختلو من معصية أما الضابط شفتيه فعاقل          ). " ١٨: ١٢

   ).٢٠ – ١٩: ١٠أم " ( لسان الصديق فضة خمتارة 
السـتماع  ليكن كل إنسان مسرعاً يف ا     " والرسول يعقوب يعلمنا    

ولذلك جعل الـرب   ) ١٩: ١يع " ( مبطئاً يف التكلم مبطئاً يف الغضب      
على اللسان حصنني قويني مها األسنان والشفتني حىت ال خترج الكلمـة            
بسرعة، أما اآلذان فلم جيعل عليها أى عوائـق متنعهـا مـن سـرعة               

 }١٨٨{

  !!.االستماع
 لسانه  إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ال يلجم         " ويقول أيضاً   

وحيذرنا مـن خطـر      ) ٢٦: ١يع  " ( بل خيدع قلبه فديانة هذا باطلة       
اللسان نار،  ... اللسان أياً هو عضو صغري ويفتخر متعظماً      " اللسان قائالً   

: ٣يع " ( عامل اإلمث يدنس اجلسم ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم          
٦ – ٥.(   

وضوع بكلمـام   والقديسون أيضاً قد أناروا لنا الطريق يف هذا امل        
  ):١(النافعة منها القديس مار إسحق يقول 

  .السكوت يكسب احلكمة وجيمع ملكات الفكر للمعرفة
اإلنسان الذي يطلق لسانه على الناس باجليد والردىء ال يؤهل لنعمـة            

  .اهللا
  .إذا أردت أن تعرف رجل اهللا فاستدل عليه من دوام سكوته

ادخلوا من  "  يسوع املسيح    قال ربنا : كذلك قال القديس أنطونيوس   
إذن . فما هو الباب الضيق إال حفظ اللسان من اخلطـأ         " الباب الضيق   

  .لنجاهد ونضع حافظاً قوياً على أفواهنا حىت ال تنطق بنطق شرير
يا أوالدى اهربوا من النميمة والزموا السكوت ألن الساكت مقامه          

  .عند اهللا يف زمرة املالئكة
كثرياً ما تكلمـت فنـدمت وعـن        " يوس  وقال القديس أنبا أرسان   

  ".السكوت قط ما ندمت 
بكالمك تتـربر   " وقال احد اآلباء إذا ذكر اإلنسان الكلمة املكتوبة         

                        
 .٤٧٨كتاب حياة الصالة طبعة ثانية مزيدة ص  )١(



 }١٨٩{

  !.فإنه خيتار لنفسه السكوت" وبكالمك تدان 
ويتكلم القديس ميثوديوس من رجال القرن الثاىن عن تقديس اللسان          

  :قائالً
بالنسبة ملوضوعات وأغلقه بالنسبة    لتقديس اللسان على أن أفتحه      " 

ملوضوعات أخرى على أن أفتح فمى لشرح تعاليم الروح من الكتـاب            
املقدس د اهللا حبسب قدرتى، بإميان حقيقى واحترام الئق، وعلـى أن            

  ".أغلقه واضعاً عليه باباً ضد املناقشات الغبية 
ـ             م بذلك يكون لساىن مقدساً هللا كما يقول داود امللك لـساىن قل

فاللسان هو عـضو احلكمـة فلنـسلمه         ) " ٢: ٤٥مز  ( كاتب ماهر   
  .كقيثارة ليد املسيح لينطق به كلمات الروح

ال متــــــل قلــــــىب إىل كــــــالم الــــــشر فيمــــــارس اخلطايــــــا مــــــع أنــــــاس فــــــاعلى        
  :اإلمث وال أشترك يف والئمهم

بعد أن طلب النىب من الرب أن يضع حافظاً لفمه وبابـاً حـصيناً              
أن حيفظ الرب قلبه طاهراً نقياً، حيفظه من االنـزالق          لشفتيه، يطلب هنا    

الستماع كالم الشر لئال تستهويه الكلمات الشريرة وتسبيه إىل ممارسة          
اخلطايا بالفعل مع عاملى الشر واملفتخرين بشرورهم، ويف مكان آخر ال           
يكتفي املرمن ذه الناحية السلبية بأن ال مييل إىل كالم الشر وال ميـارس              

ا الفعلية، إمنا يطلب من اهللا أن يعطيه جهاداً إجيابياً بان جيعل قلبـه              اخلطاي
دربـىن يف   " مييل إىل دراسة وصايا اهللا واهلذيذ فيها والعمل بكل ما فيها            

. أمل قلىب إىل شهاداتك ال إىل املكسب      . سبيل وصاياك ألىن ا سررت    
 ٣٥: ١١٩مز  " ( حول عيىن عن النظر إىل األباطيل، يف طريقك أحيىن          

 }١٩٠{

– ٣٧.(   
وإذ ال يريد املرمن أن يشترك مع األشرار يف خطاياهم، ال يريد بالتاىل             
االشتراك يف والئمهم، ألن والئمهم هي فخاخ وأشـراك للوقـوع يف            
حبائلهم وبالتاىل لالشتراك يف خطاياهم ويقول عنها املرمن يف مكان آخر           

وقـد   ). ٢٢: ٦٩مز  " ( لتصر مائدم قدامهم فخاً ولآلمنني شركاً       " 
هـؤالء صـخور يف   " شجب يهوذا الرسول والئم هؤالء األشرار قائالً   

  ).١٢: يه" (والئمهم احملببة صانعني والئم معاً بال خوف راعني أنفسهم 
" وقد طوب املرمن الرجل الذي ال يشارك األشرار يف جمالسهم قائالً            

طـاة مل   طوىب للرجل الذي مل يسلك يف مشورة األشرار ويف طريق اخل          
يقف ويف جملس املستهزئني مل جيلس، لكن يف ناموس الـرب مـسرته             

والرسول ينـصحنا    ) ٢ – ١: ١مز  " ( ويلهج يف ناموسه اراً وليالً      
ال تضلوا فإن املعاشرات    " بعدم خمالطة األشرار لئال نفسد بفسادهم قائالً        

   ).٣٣: ١٥كو ١" ( الرديئة تفسد األخالق اجليدة 
يق برمحـــة ويـــوخبىن، أمـــا زيـــت اخلـــاطىء فـــال يـــدهن    فليـــؤدبىن الـــصد

  :رأسى ألن صالتى أيضاً ضد رغبام الشريرة

يطلب النىب من الرب البار العادل أن يؤدبه ويوخبه عن كل غلطـة             
يعملها وكل خطية يقع فيها ألن هذا التأديب والتوبيخ األبوى يعتـرب يف         

 الطـرق الرديـة     حد ذاته رمحة من اهللا ينبه به اإلنسان أن يرجع عـن           
واألعمال املمقوتة ويعود هللا بالتوبة والندامة وبذلك ال ينساق ويتوغل يف           
الشر ويفقد حياته األبدية، وهذا التأديب دليل حمبة اهللا لنا واهتمامه بنـا             

يا ابىن ال حتتقر تأديب الرب وال ختز إذا وخبـك           " حسب الوصية اإلهلية    



 }١٩١{

  . )٦ – ٥: ١٢عب ( " بن يقبله ألن الذي حيبه الرب يؤدبه وجيلد كل ا
  وهكذا إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكـى ال نـدان مـع              " 
   ).٣٢: ١١كو ١" ( العامل 

" وقبولنا لتأديبات الرب بشكر ورضى دليل بنوتنا هللا وخضوعنا له           
إن كنتم حتتملون التأديب يعاملكم اهللا كالبنني فأى ابن ال يؤدبه أبـوه،             

ال ) ١(ب قد صار اجلميع شركاء فيه فأنتم نغول         ولكن إن كنتم بال تأدي    
   ).٨ – ٧: ١٢عب " ( بنون 

وإذ ذاق النىب فائدة التأديب والتوبيخ يف تنبيه اخلاطىء ورجوعه إىل           
نفسه كما حدث معه مرة عندما قتل أوريا احلثى واغتصب امرأته ووخبه            

 إىل  أخطـات " الرب بلسان ناثان النىب فرجع إىل نفسه بالتوبة قـائالً           
وقدم إىل الرب توبة قوية بتنهدات كـثرية         ) ١٣: ١٢صم  ٢" ( الرب

  .ودموع غزيرة
وهكذا لوال التوبيخ ملا شعر داود خبطيته وال قدم عنها توبة، فكـان             

  !.سيهلك هالكاً أبدياً
وهكذا كان النىب كثرياً ما يوصى الرب أن يبكته ويوخبه مبا يعـود             

يارب ال توخبىن   " ص نفسه، فيقول    عليه بالنفع الروحى ويعينه على خال     
أى يارب وخبىن لكن ليس      ) ١٠: ٦مز  " ( بغضبك وال تؤدبىن بغيظك     

أدبىن لكن ليس بغيظ بل برمحة وطول أناة، وقد كـرر هـذه             . بغضب
  .١: ٣٨الطلبة مرة أخرى يف مز 

والنىب هنا ال يقبل التوبيخ من الرب فقط بل من كل إنسان صديق،             

                        
 .مجع نغل وهو االبن غري الشرعى: نغول )١(

 }١٩٢{

  .توبيخه له رمحة وفائدة ألنه ملصلحته هوخملص وحكيم، ويعترب 
وهكذا جيب أن حنذو حذو داود النىب يف هذا املوضوع اهلام جـداً             

نقبل تأديبات اهللا وتوبيخاته برضى بال تذمر عاملني أن خطايانـا           . حلياتنا
هي اليت تلجئه إىل ذلك، وهو يف كل هذا يعمـل ملـصلحتنا وخلرينـا               

ب أن نقبل تأديبات وتوبيخـات      كذلك جي !! الروحى وخالصنا األبدى  
من هم أكرب سناً وأكثر منا حكمة وحنكة حىت نستفيد مـن خـربام              
ونتعلم من جتارم، وقد أورد احلكيم سليمان نصائح كـثرية يف هـذا             

  :املوضوع مثل
امسع يا بىن تأديب أبيك وال ترفض شريعة أمك ألا إكليـل نعمـة              " 

ها أنـذا   . ارجعوا عند توبيخى  " ،   )٨: ١أم  " ( لرأسك وقالئد لعنقك    
   ).٢٣: ١أم " ( أعلمكم كلماتى . أفيض لكم روحى

فحينئذ تفهم خمافة   ... يا ابىن إن قبلت كالمى وخبات وصاياى عندك       " 
حافظ التعليم هو يف طريق     " ،   )٥ – ١: ٢أم  " ( الرب وجتد معرفة اهللا     

   ).١٧: ١٠أم " ( احلياة ورافض التأديب ضال 
أم " ( تأديب حيب املعرفة ومن يبغض التوبيخ فهـو بليـد           من حيب ال  " 
١: ١٢.(   
أم " ( االبن احلكيم يقبل تاديب أبيه واملستهزىء ال يـسمع انتـهاراً            " 
١: ١٢.(   
: ١٩أم  " ( امسع املشورة واقبل التأديب لتكون حكيماً يف آخرتـك          " 
٢٠.(  
" اد يقبل معرفة  واحلكيم باإلرش . مبعاقبة املستهزىء يصري األمحق حكيماً    " 
   ).١١: ٢١أم ( 



 }١٩٣{

  وحيذر احلكيم اآلباء واملعلمني من التهاون يف تأديب أوالدهم قـائالً          
  .)٢٤: ١٣أم ( " من مينع عصاه ميقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب " 

وإذ يضع النىب يف قلبه أن يقبل التأديب والتوبيخ مهما كان صـعباً،             
ية له، يف نفس الوقت يرفض بشدة أن مييل ومؤملاً ملا فيه من الفائدة الروح

إىل مداهنات األشرار وكلمام اللينة عاملاً أم كاحليات تظهر أشكاهلم          
ألني . أنعم من الزيت فمه وقلبه قتال     " مجيلة ولكن بداخلهم سم املوت      

   ).٢١: ٥٥مز " ( من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة 
رو " ( دعون قلوب السلماء    وبالكالم الطيب واألقوال احلسنة خي    " 
١٨: ١٦.(   

ألن شفىت املرأة األجنبية تقطران عسالً وحنكهـا        " ويقول احلكيم   
. لكن عاقبتها مرة كاألسفنتني حادة كسيف ذى حدين       . أنعم من الزيت  

   ).٥ – ٣: ٥أم ( " قدماها تنحدران إىل املوت، خطواا تتمسك باهلاوية 
 بني فائدة التوبيخ املخلص وضـرر       واآلية التالية تبني الفرق الشاسع    

أمينة هي جروح احملب وغاشة هي قـبالت        " املداهنات املهلكة للنفس    
   ).٦: ٢٧أم " ( العدو 

وإذ وضع املرمن نفسه أن ال مييل إىل مشورات األشرار وال ينخـدع             
بكلمام اللينة يصلى للرب أن يسنده يف موقفه هذا، أن يعينه يف االبتعاد             

  . هؤالء األشرار وعن رغبام الشريرةواالنفصال عن
  :ذهل أقوياؤهم عند الصخرة، يسمعون كلماتى اللينة

كان شاول امللك يطارد داود مريداً قتله، وبينما كان داود خمتبئاً يف            
حضون عني جدى، أخذ شاول ثالثة آالف رجل ونزل ليقبض عليـه            

 }١٩٤{

وقطـع  ويقتله، ودخل شاول ليبيت يف أحد الكهوف ونام فقـام داود            
حاشا ىل من   : طرف جبة شاول سراً، ولكنه مل يقتل عدوه شاول قائالً         

قبل الرب أن أقتل سيدى مسيح الرب، وملا قام شاول من النوم وخرج             
يا سيدى امللك، وملا التفت شـاول إىل        : " من الكهف ناداه داود قائالً    

 ) ٨: ٢٤صـم   ١" ( ورائه خر داود على وجهه إىل األرض وسـجد          
فقال داود لشاول ملاذا تسمع كـالم  " به بكلمات متضعة لينة     وأخذ يعات 

قد دفعك الرب اليوم ليـدى      ... الناس القائلني هوذا داود يطلب أذيتك     
يف الكهف وقيل ىل أن أقتلك ولكنىن أشفقت عليك وقلت ال أمد يدى             

وراء كلـب   . وراء من انت مطارد   ... إىل سيدى ألنه مسيح الرب هو     
   ).١٥ – ٩: ٢٤صم ١" ( ميت وراء برغوث واحد 

أهـذا  " وملا فرغ داود من التكلم ذا الكالم إىل شاول قال شاول            
مث قال لداود أنت أبر مىن      . صوتك يا ابىن داود ورفع شاول صوته وبكى       

الـرب  ... ألنك جازيتىن خرياً ألن الرب قد دفعىن ليـدك ومل تقـتلىن           
   ).٢٢ – ١٦: ٢٤صم ١.. " ( جيازيك خرياً عما فعلته ىل اليوم هذا 

وقد تكرر هذا الفصل مرة أخرى بعد ذلك بقليل، لكـن داود يف             
هذه املرة أخذ رمح شاول وكوز املاء من عند رأسه، وملا استيقظ كلمه             

ملاذا سيدى يسعى وراء   " مث قال   ... بنفس كلمات التواضع واالستعطاف   
 فقال شاول لداود مبارك   ... عبده ألىن ماذا عملت بك وأى شر بيدى         

   ).٢٥ – ١: ٢٦صم ١" ( أنت يا ابىن داود فإنك تفعل وتقدر 
وهكذا كانت مواقف داود األمينة وكلماته املتواضعة اللينة تـذهل          
شاول امللك القوى ذى اجليش والسالح، اململوء حسداً وحقـداً ضـد            
داود، لدرجة أنه جعلته يبكى مث مرة أخرى جعلته يبـارك داود رغمـاً              



 }١٩٥{

  !!.ثره من موقفه النبيل، وكلماته الوديعة عنه، وذلك من شدة تأ
، اجلواب اللني يصرف     )١٥: ٢٥أم  ( حقاً إن اللسان يكسر العظم      

، لسان احلكمـاء     )١: ١٥أم  ( الغضب والكالم املوجع يهيج السخط      
، هدوء اللسان شجرة  )٢: ١٥أم ( حيسن املعرفة وفم اجلهال ينبع محاقة      

   ).٤: ١٥ أم( حياة واعوجاجه سحق يف الروح 
ما أحوجنا إىل اجلواب اللني والكالم الوديع املتواضع فإنه حيول ألد           

ليكن كالمكم كل   " أعدائنا إىل أصدقاء أوفياء، ولذلك ينصحنا الرسول        
  "حني بنعمة مصلحاً مبلح لتعلموا كيف جيب أن جتاوبوا كـل واحـد              

   ).٦: ٤كو ( 
عنـــد مثـــل شـــحم األرض انـــشقوا علـــى األرض، تبـــددت عظـــامهم 

  :اجلحيم

يبدو أن املرمن يشري إىل النهاية املريعة وامليتة الشنيعة اليت انتهت ـا             
حياة عدوه اجلبار شاول امللك وبنيه ورجاله األقوياء، فيذكر الكتاب أنه           
ملا نشبت احلرب بني الفلسطينيني وإسرائيل هرب رجال إسرائيل مـن           

 الفلسطينيون وراء   أمام الفلسطينيني وسقطوا قتلى يف جبل جلبوع فشد       
شاول وبنيه وضربوا يوناثان وأبيناداب وملكيـشوع أبنـاء شـاول،           
واشتدت احلرب على شاول فأصابه الرماة ورجال القسى فاجنرح جـداً           
من الرماة فقال شاول حلامل سالحه استل سيفك واطعىن به لئال يـاتى             

فلم يشأ حامل سالحه ألنه خـاف       . هؤالء الغلف ويطعنوىن ويقبحوىن   
جداً فأخذ شاول السيف وسقط عليه، وملا رأى حامل سالحه أنه قـد             
مات شاول سقط هو أيضاً على سيفه ومات معه، فمات شاول وبنـوه             

 }١٩٦{

ويف الغد ملـا    ... الثالثة وحامل سالحه ومجيع رجاهلم يف ذلك اليوم معاً        
جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى وجدوا شاول وبنيه سـاقطني يف جبـل            

ومسروا جسده على سور بيت     ... ا رأسه ونزعوا سالحه   جلبوع، فقطعو 
باشان، وملا مسع سكان يابيش جلعاد مبا فعل الفلسطينيون بشاول قـام            
كل ذى بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عند            

 وجاءوا ا إىل يابيش وأحرقوها هنـاك وأخـذوا          –سور بيت باشان    
   ).٣١صم ١( عظامهم ودفنوها حتت األثلة 

وهكذا انتهت حياة هذا امللك املرفوض، بتلك النهاية املريعة، وانتهي          
ذكره كما ينتهي ذكر بعض مرتفعات األرض عندما تقلبها سكة احملراث           

  !!.وتفتتها فتضيع معاملها
  وبعد ذلك رثا داود شاول وصديقه يوناثان مبرثاة رائعة جتـدها يف           

رب وكل حاسد وكل حقـود      إا اية كل متك    ).٢٧ – ١٩: صم  ٢( 
  .وكل مرفوض من الرب

مـز  " ( وجه الرب ضد عاملى الشر ليقطع من األرض ذكرهم          " 
١٦: ٣٤.(   

  :يارب عليك توكلت فال تقتل نفسى. ألن عيوننا إليك يارب

ملا رأى داود أن املتكلني على قوم وعلى قوة جيوشهم وسالحهم،           
 هكذا ميوتـون ميتـة      وعلى خططهم احلربية واستحكامام العسكرية    

ال خيلص امللك بكثرة اجليش اجلبار ال ينقـذ بعظـم           " علم أنه   . شنيعة
: ٣٣مز  " ( باطل هو الفرس ألجل اخلالص وبشدة قوته ال ينجى          . القوة
لذلك وجه كل اتكاله على الرب، رفع عينيه وقلبه إليـه،            ) ١٧ – ١٦



 }١٩٧{

رب علـى   هوذا عني ال  " اتكل عليه كلية حىت حيفظ نفسه من كل شر          
خائفيه الراجني رمحته لينجى من املوت أنفسهم وليستحييهم يف اجلوع،          

معونتنا وترسنا هو ألنه به تفرح قلوبنا وعلى امسه         . أنفسنا انتظرت الرب  
: ٣٣مز  " ( لتكن يارب رمحتك علينا حسبما انتظرناك       . القدوس اتكلنا 

٢٢ – ١٨.(   
 عليه مستغيثاً به    ظلت عينا داود متطلعني إىل الرب وظل هو متوكالً        
إليك رفعـت   " ضد شاول امللك عدوه القوى حىت خلصه ونصبه ملكاً          

عيىن يا ساكناً يف السموات، هوذا كما أن عيون العبيـد حنـو أيـدى               
كما أن عيىن اجلارية حنو يد سيدا، هكذا عيوننا حنو الرب إهلنا            ! سادم

   ).٢ – ١: ١٢٣مز " ( حىت يتراءف علينا 
لى نفسه أن تكون ايته شنيعة كنهاية شاول لـذلك          خاف داود ع  

" يارب عليك توكلت فال تقتـل نفـسى         " عرب عن خماوفه هذه بقوله      
متكالً عليه يف كل أموره، وناظراً إليه باستمرار، طالباً نعمة اهللا احلافظة            

  .له حىت ال يتمرد على اهللا ويالقى نفس مصري شاول
رب ونتطلع إليه بعينني مرفـوعتني      ليتنا حنذو حذو داود ونلجأ إىل ال      

باكيتني، وبيدين مرفوعتني يف جلاجة وحرقة حىت خيلصنا الرب من كـل    
جتربة نتعرض هلا وكل ضيقة نقع فيها وجيعلنا ننتصر ومنلك حنن زمـام             

  .األمور وال يكون للجسد وال للشيطان وال للعامل سلطان علينا
. ى اإلمثاحفظـــــــىن مـــــــن الفـــــــخ الــــــــذي نـــــــصبوه ىل ومـــــــن شـــــــكوك فــــــــاعل      

  :يسقط اخلطاة يف شباكهم وأكون أنا وحدى حىت جيوز اإلمث

تعرض املرمن لكثري من الوشايات اليت هيجت عليه خـصمه العنيـد            

 }١٩٨{

شاول، تكلم ضده دواغ األدومى رئيس رعاة شاول، حىت هيج شاول           
عليه فأخذ يتفنن يف نصب الكمائن والفخـاخ الصـطياد داود، وداود            

ارى من حصن إىل حصن ومن كهف إىل كهف،         املسكني يتنقل يف الرب   
أكثر من مرة خيرج شاول ومعه آالف من اجلند املـسلحني وحيتـاطون             
بداود ليقبضوا عليه يف خمبئه، ولكن اهللا كان يتحنن عليه فينجيه منـهم،             

" املزامري مملوءة من شكاوى داود من جراء تلك األعمال غري اإلنسانية            
 فخاً، أنظر إىل اليمني وأبصر فليس ىل        يف الطريق الذي أسلك أخفوا ىل     

صـرخت إليـك    . عارف، باد عىن املناص ليس من يسأل عن نفـسى         
   ).٦ – ٣: ١٤٢مز " ( جنىن من مضطهدى ألم أشد مىن ... يارب
: ١١٩مز  " ( األشرار وضعوا ىل فخاً أما وصاياك فلم أضل عنها          " 
١١٠.(   
مز " ( وا لنفسى   بال سبب أخفوا ىل هوة شبكتهم، بال سبب حفر        " 
٧: ٣٥.(   

" لكن اهللا الذي ال يدع عصا األشرار تستقر على نصيب الصديقني          " 
حفظ عبده األمني داود وأهلك شاول وكل األشـرار          ) ٣: ١٢٥مز  ( 

هالكاً مريعاً بان سلط عليه الفلسطينيني الذين قتلوه ومثلوا جبثتـه شـر             
 اهلوة الـيت صـنع،      كرا جبا حفرة فسقط يف    " متثيل وانطبق عليه القول     

 ) ١٦،  ١٥: ٧مـز   " ( يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه         
من حيفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجراً يرجـع          " وقول احلكيم   

وحان الوقت ليترمن داود بتلك الترنيمة اخلالدة        ) " ٢٧: ٢٦أم  " ( عليه  
 مثـل   جنـت أنفـسنا   . مبارك الرب الذي مل يسلمنا فريسة ألسنام      " 

العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر وحنن جنونا، عوننا باسم الـرب      



 }١٩٩{

   ).٨ – ٦: ١٢٤مز " ( الذي صنع السماء واألرض 
أما أن يهرب اإلنسان من وجه الشر حىت جتوز العاصفة بسالم فهذه            

وأكون أنا وحدى حىت    " حكمة عظيمة جداً علمنا إياها املرمن هنا بقوله         
الذكى يبـصر الـشر     " ا إياها سليمان احلكيم بقوله      وعلمن" جيوز اإلمث   

والنىب إشعياء يقول    ) ٣: ٢٢أم  " ( فيتوارى واحلمقى يعربون فيعاقبون     
   ).٢٠: ٢٦إش " ( أختىبء حنو حليظة حىت يعرب الغضب " 

والرب يسوع معلم الفضيلة األوىل علمنا هذا الدرس عملياً، فنـراه           
دما أضمر له الشر، وحتمل هـو       عند ميالده يهرب من وجه هريودس عن      

  .وأمه الطاهرة ويوسف الشيخ كل مصاعب اهلروب إىل مصر
وقد تكرر هروب السيد بعد ذلك من أمام الشر عدة مرات، ففـي             
إحدى املرات ألقى كلمة يف جممع الناصرة فامتأل غضباً مجيع الـذين يف             

 به إىل   فقاموا وأخرجوه خارج املدينة وجاءوا    .. امع حني مسعوا كالمه   
... حافة اجلبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حىت يطرحوه إىل أسـفل           

أنظـر أيـضاً     ). ٣٠ – ٢٨: ٤لو  ( أما هو فجاز يف وسطهم ومضى       
   ).٥٩: ٨يو ( موقفاً مشااً يف 

وملا رأى الرب ازدياد حنق اليهود عليه ترك اليهودية وأخذ يتردد يف            
اليهودية ألن اليهود كانوا يطلبـون أن       ألنه مل يرد أن يتردد يف       " اجلليل  
  ).١ ) (١: ٧يو .. ( يقتلوه 

وكما أن الناس األشرار ينصبون لنا فخاخاً وحييكـون         ... ليتنا نتعلم 
لنا املؤمرات واملكائد لنسقط ونضيع، كذلك الشيطان معلـم األشـرار           

                        
 .٥١ – ٤٩ألحد رهبان دير السريان " وضع نفسه " عن كتاب  )١(

 }٢٠٠{

وأب كل كذاب هو أيضاً ينصب لنا فخاخ الشهوات والرذائل لكـى            
  لك فيشمت ويستهزىء بنا، حياول أن يسقطنا يف شكوك         نسقط فيها و

من جهة اإلميان باهللا، ومن جهة عنايته ورعايته للبـشر، يـشككنا يف             
الكتاب املقدس، يشككنا يف األسرار الكنسية وفاعليتها السرية، حمـاوالً          

وعن الكنيسة والتمتـع    . بذلك أن يبعدنا عن اهللا وعن الكتاب املقدس       
 وحينئذ منوت روحياً فنصبح لقمة سائغة بني يديـه،          بأسرارها وبركاا، 

  .يستوىل علينا ويفقدنا خالصنا األبدى
كل مبغـضى   ... أعدائى يتقاولون على شراً، مىت ميوت ويباد امسه       " 

. يقولون أمر ردىء قد انسكب عليه     . تفكروا بأذيىت . يتناجون معاً على  
   ).٨ – ٥: ٤١مز " ( حيث اضطجع ال يعود يقوم 

 من الرب أن ينجينا من حيل هؤالء األشرار ومن شكوكهم           فلنطلب
وميتعنا . الرديئة ويعطينا اإلميان البسيط الثابت املستقيم إىل النفس األخري        

  .باحلياة الدائمة مع الرب يسوع إىل دهر الداهرين آمني
  


