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 �نا  خلمن أجلنا و   دائًما يعملاهللا 
 بقلم رو�رت جودفري 

ِيايلوم  حتتفل ب  أ�شودة هو مزمور دلاود،    ١٨مزمور  إن  
َّ

ْ�َقَذهُ   "اذل
َ
يِْدي  ِمنْ   الرَّبُّ   ِ�يهِ   أ

َ
ْعَدائِهِ   لُكِّ   أ

َ
هذا    . َشاُوَل"  يَدِ   َوِمنْ   أ

اختالفات طفيفة،  مع ، ُمدوَّنح اهللا ىلع خالصه. كما أنه ، �سبِّ من سفر املزام� األول  زء األطول يف اجلوهو  املزمور، 
 ). ٢٥ اآلية رَِحيًما" ( تَُ�ونُ   الرَِّحيمِ  يمان: "َمعَ اإل  قوي . يف مر�ز هذا املزمور يوجد إقرار ٢٢صموئيل  ٢يف 

�سبيح م�ء باملحبة والشكر   إنهم هللا. قدَّ ) بالتسبيح المُ ٥٠-٤٦ اآليات(  نت�) و�٦- ١ اآلياتيبدأ هذا املزمور ( 
االنتصارات  — ماية اهللا من األعداء ومن املوت. يبتهج التسبيح باالنتصارات اليت أعطاها اهللا مللكه ولشعبهحل 

 العالم. الُمعلنة أمام 

(سننظر إىل   الرب باستقامة. خدم داود ) بأمانة داود وأمانة اهللا٢٩- ٢٠ اآليات من املزمور ( اجلزء املر�زي  �تفل
للثقة دائًما و�ارك ملكه. ىلع لك جانب   الرب من جانبه أهالً   اكن  بدو أنها حتيط بهذا القول أدناه).ياليت    و�اتالصع

). لك من هذين  ٤٥-٣٠، ١٩-٧ اآلياتة دلاود ( حول األمانة دلينا سجل ملعونة اهللا القو�َّ  ر�زي من هذا اتلأمل امل
د اآليات دليه طابعه اخلاص. املقطع� �اح الضوء ىلع  ٤٥-٣٠ اآليات �سلِّط ص داود.ىلع عمل اهللا خلال  ١٩-٧ تؤ�ِّ

 اهللا من خالهل. يعمل داود بينما اكن  

نقاط. أوًال، كيف يم�ن دلاود أن  عن كثب يف عدة املزمور، نر�د أن ننظر  ىلع بنيةيف ضوء هذه انلظرة العامة 
:  ٢٦يف مزمور    ورد بوضوح شديداملزام�.  سفر  هو موضوع متكرر يف    إن بالكمال)؟  ٢٤-٢٠اآليات  (  اكمالً يع أنه  يدِّ 

�ِّ  رَبُّ  يَا  يِل  "ِاقِْض 
َ
ُت  الرَّبِّ  وىلََعَ  َسلَْكُت، بَِ�َمايِل  أل

ْ �ِْ�  . َ�َقلُْقل بِالَ  تََو�َّ ييََتَّ  َصفِّ . َواْمتَِح�ِّ  رَبُّ  يَا  َجرِّ
ْ
  . َوقَليِْب  لُك

نَّ 
َ
َمامَ  رمَْحَتََك  أل

َ
َك  َسلَْكُت  َوقَدْ . َ�يِْ�  أ ْجِلْس  لَمْ  .حِبَقِّ

َ
نَاِس  َمعَ  أ

ُ
وِء، أ ْدُخُل" ( الَ  الَْماِكِر�نَ  َوَمعَ  السُّ

َ
).  ٤-١ اآلياتأ

 ؟اكمليع أنه  كيف يدَّ ف ىلع سبيل املثال بلعض خطاياه ال احلرص.، ول�ن داود قاتل وزا�

.  للغاية خط�ة  سقوطه يف خطيةالرغم من من أتباع الرب املخلص� واملثابر�ن ىلع ن داود اكن علينا أن ندرك أ
.  ٥١و  ٣٢ عن تو�ته يف مزام� اتلو�ة اجلميلة مثل مزمور  . وعربَّ �سببها   عندما واجهه ناثان خبطاياه، تاب وحزن بعمق 

 . واتلو�ةحياته كلك حبفظه األم� لعهد اهللا بالطاعة وقد ا�سمت 

  يِف  تَْدُخْل  : "َوالَ أبًداار لن يثبت ياملع اهو أدرك أنه بمثل هذفإًذا، ما يعلنه داود ليس الكمال األخاليق املطلق. 
رَ   لَنْ   فَِإنَّهُ   َ�بِْدَك،  َمعَ   الُْمَحاَكَمةِ  اَمَك   َ�ترََبَّ " (مزمور    قُدَّ ن مَ ). بل باألحرى، هو يعلن أمانته باملقارنة مع رش  ٣:  ١٤٣يَحٌّ

 أن نعمة  ول�ن ليك يب�ِّ   قد رحبها،أنه  نعمة اهللا أو    أنه �ستحقب  لالدِّاعءيقوم هذه املقارنة    الي�رهون اهللا وملكه.  
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تفك�ه، و�يمانه، وحياته. إن داود �ب الرب وناموسه،  �قة عن األرشار يف طر حًقا صة قد جعلته �تلًفا اهللا الُمخلِّ 
ة. يف املقابل، �تقر الرش�ر اهللا وناموسه  حياة تقيَّ  أن يعيشة وسىع طواعيَّ عنها ب ا ت قد خطيته مؤملة هل وإن ذلا ف

 . اآلخر�ن إليذاء طرق الاملقدس. هم يتجاهلون اهللا و�سعون ب�ل 

يعمرة أخرى،  عطاه  أ عهده و يف دخلهن اهللا قد أإاهللا. بل باألحرى، يقول  نعمة ه�سبداود أن بره الاكمل يُ  ال يدَّ
ي   اليت يملكها. "اِإلهلُ   االستقامة ِ

َّ
ةِ   ُ�َمنِْطُقِ�   اذل ُقوَّ

ْ
ُ   بِال   و�اتلايل   اهللا  لك هللا و�تبعهو مِ ف).  ٣٢  اآلية اَكِمًال" (  َطِر�يِق   َو�َُص�ِّ

نََّك �، بل املتواضعاألبرار ذاتيًّا  اهللا  ال �لِّص يعرف أن اهللا سيكون رحيًما معه. 
َ
نَْت  : "أل

َ
َلُِّص  أ ْعَب  ختُ َا�َِس، الشَّ

ْ
 ابل

ْعُ�ُ 
َ
ثقته تتجه للرب دائًما   وأ) و�يمان اكتب املزمور  ١  اآلية). لك قوته تأيت من اهللا (٢٧  اآليةتََضُعَها" (  الُْمْرتَِفَعةُ   َواأل

ُت  الرَّبِّ  : "ىلَعَ ١: ٢٦قارن مزمور  ؛٢ اآليةطلبًا يف املعونة ( 
ْ اود ال ي�من يف  دلهللا رعية اأساس إن  ). َ�َقلُْقل" بِالَ  تََو�َّ

نَّهُ  َخلََّصِ�  استحقاق داود، بل يف اختيار الرب: "
َ
 . )١٩ اآليةيِب" (  رُسَّ  أل

م به يف أمانته، إال أننا مرة أخرى نرى أن املزمور  بالرغم من أن داود قد كتب هذا املزمور و�ن هل لك احلق أن يرتنَّ 
�تص هذا املزمور باملسيح اذلي اكن بال لوم و�مًال تماًما يف لك   .من داود وأطهر  عظم�ذب انتباهنا إىل ما هو أ

ح قُوُل ٩-٨: ١٥استخدامه هلذا املزمور يف رومية  ذلك يف بولس يشء. وضَّ
َ
  قَدْ  الَْمِسيحَ  �َُسوعَ  إِنَّ : . فكتب قائًال: "َوأ

ِتَاِن، َخاِدمَ  َصارَ 
ْ
ْجلِ  ِمنْ  اخل

َ
ا  .اآلبَاءِ  يدَ َمَوا�ِ  يُثَبَِّت   َحىتَّ   اِهللا، ِصْدقِ   أ مَّ

َ
َممُ  َوأ

ُ
ُدوا  األ ْجلِ  ِمنْ  اهللاَ  َ�َمجَّ

َ
  ُهوَ  َكَما   الرَّمْحَِة، أ

ْجلِ  ِمنْ : «َمْكتُوٌب 
َ
مْحَُدكَ  ذلَِك  أ

َ
َممِ  يِف  َسأ

ُ
َرتُِّل  األ

ُ
ح، ٤٩: ١٨ملزمور  هيف اقتباس ."»الْسِمَك  َوأ املزمور  أن  بولس وضَّ

  استقامته العهديَّة  يعحىت داود يمكنه أن يدَّ  يف الواقع، . ث عن داود يتحدَّ بقدر ما ىلع األقل  املسيحث عن يتحدَّ 
 يف املسيح.  لكونهفقط 

  اآلية بًلا املساعدة ( ا ). رصخ داود ط١٥-٧ اآلياتة مليجء اهللا نلجدة داود (املزمور � الصورة احليَّ  هلذا أخرى  م�ة
٦(.  

َ
َطأ

ْ
َماَواِت  والرب استجاب هل: "َطأ َْت  وََضبَاٌب  ،َونََزَل  السَّ

َ
ْجِنَحةِ  ىلَعَ  َوَهفَّ  َوَطاَر، َكُروٍب  ىلَعَ  َرِ�َب  .رِْجلَيْهِ  حت

َ
 أ

�َاِح" (  ). دخان  ١٤-١٢  اآليات(  سبقته) و�روق ورعود اكنت  ١٥و  ٧  اآليات). غضب الرب هز األرض ( ١٠-٩  اآلياتالرِّ
ص. ول�ن مىت حدث  ). هذه صورة رائعة لقوة اهللا وعزمه أن �لِّ ١٥،  ٨  اآليات ساخن خرج من أنفه ونار من فمه ( 

عندما  من هذا القبيل  �د مثل هذا املوقف. حدث يشء    التار�خ العهد القديم،  عندما نفحص  هذا يف حياة داود؟  
 يف اختبارات داود. �شبه هذا�ن لم �دث يشء جبل سيناء، ول يفإرسائيل شعب تقابل الرب مع 

ث أن داود  هو اتلفس� بالطبع ، ول�ن ما رأته عيناه  �هو ال �سجل ما رآه بعينيه املاديت فهنا.  شعر�َّةبلغة يتحدَّ
ا، ة جدً �فية عن األنظار، إال أنها حقيقيَّ اعدة ما تظل لرغم من أن قوة اهللا العظيمة هذه ىلع ا. اإليمانيَّة �دث
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صور  تُظهر نلا  .  ذلكمن أجل شعبه، حىت عندما ال نرى    محاسدائًما بقوة و  اهللا  يعمل  و�مارسها من أجل خ� شعبه. 
 . أن تراه الع�  أ�رث ما يم�ن  الشعر�َّةداود 

أن  إىل االعتقاد ب�شلك متكرر ألننا نميل  نتعلَّم هذا يعلمنا الكتاب املقدس هذا احلق املرة تلو األخرى. �تاج أن 
محاية ضد قوة ملك أرام.  ىلع ما يبدو بال ما هو مر� فقط هو احلقييق. فكر يف اختبار أليشع. جلس يف دوثان 

َْف، عندما اضطرب خادمه، أجاب أليشع: "الَ  نَّ  ختَ
َ
ينَ  أل ِ

َّ
ْ�رَثُ  َمَعنَا  اذل

َ
ينَ  ِمنَ  أ ِ

َّ
). ثم يلعزي  ١٦: ٦ملوك  ٢َمَعُهْم" ( اذل

ِليَشعُ  . "وََص�َّ ا رائعً  ئًا اهللا شي عمل أليشع و خادمه أ�رث، ص�َّ 
َ
، يَا : «َوقَاَل  أ   َ�يَْ�ِ  الرَّبُّ  َ�َفتَحَ . »َ�يُبرِْصَ  َ�يْنَيْهِ  اْ�تَحْ  رَبُّ

ُغَالمِ 
ْ
،  ال برَْصَ

َ
َبَُل   َو�َِذا   فَأ

ْ
ِليَشَع" (  َحْوَل   نَارٍ   َوَمْرَكبَاِت   َخيًْال   َمْملُوءٌ   اجل

َ
أليشع يف خطر ىلع اإلطالق،   ي�ن). لم  ١٧  اآليةأ

 جانبه.إىل  ألن الرب اكن 

�سوع ضعيًفا و�دون   ظهرىلع �سوع يف �ستان جسثيما�. القبض  إللقاءنرى شيئًا مشابًها عندما أتت السلطات 
ُ  َ�َقاَل  سيف. "البيف ذعر محايته اية. يف هلع، حاول بطرس  مح

َ
  َسيَْفَك  رُدَّ : «�َُسوعُ  هل

َ
نَّ . َماَكنِهِ  إِىل

َ
ينَ  لُكَّ  أل ِ

َّ
ُخُذونَ   اذل

ْ
  يَأ

يَْف  يِْف  السَّ َ�ُظنُّ  !َ�ْهِلُكونَ  بِالسَّ
َ
�ِّ  أ

َ
ْستَِطيعُ  الَ  أ

َ
نْ  اآلنَ  أ

َ
ْطلَُب  أ

َ
  أ

َ
يِب  إِىل

َ
مَ  أ ْ�رَثَ  يِل  َ�يَُقدِّ

َ
  ِمنَ  َجيًْشا  َعرَشَ  اثَْ�ْ  ِمِن  أ

قبل إرادة اآلب  ول�ن ألنه ،اعجًزا ليس ألنه اكن  عليه ). لقد خضع �سوع للقبض ٥٣-٥٢: ٢٦الَْمَالئَِ�ِة؟" (مىت 
 ملوته ولفدائنا. 

رنا  نفس   إىلالرسول يوحنا  �ش�دائًما من أجلنا وخل�نا. يف العهد اجلديد،  يعملأن اهللا با هذا املزمور مجيعً  يذكِّ
ي قائالً  الفكرة ِ

َّ
ْ�َظمُ  ِ�يُ�مْ  : "اذل

َ
ِي ِمنَ  أ

َّ
َعالَمِ  يِف  اذل

ْ
أن �اف، ألن اهللا سينقذنا يف   لسنا حباجة). ٤: ٤يوحنا  ١( "ال

 ذا املزمور. ح اهللا ىلع رمحته ومعونته كما يفعل هوقته املناسب. �ب أن �سبِّ 

 

ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكية الهوت وستمنسرت  
يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُممّ� يف سلسلة يلجون� اتلعليميّة املكونة من  

إنقاذ  ومؤلف عدة كتب منها "  )،A Survey of Church History(  "سةمسح شامل تلار�خ الكنيستة أجزاء بعنوان "
 ). Saving the Reformation( اإلصالح"

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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