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  المـزمـور األوُلالمـزمـور األوُل
 

(Arabic – PSALM 1) 
 

  المـزمـور األوُلالمـزمـور األوُل :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

ِس وِمنفر المأ اميرزنقر ددنالعاألول والثاِني ور ى ِمنمزاألول الم  : 
 

 "ى ِلطوبلرل الِذجى لمي ِفسلك شُى ماألشِْةور طاِةى طريق الخُوِف. ارروِف. فْ يِق لمجِلى مستَس المهزئين 
لمجِل يلِك. سى شَ ِفنِةريعالر بم سرِهريعِتى شَوِف. تهيله نَج اراًه١."الً ولي 
 

 المزامير مِشاتٌقطوع عٍةريأد ٍةبير ةوحي.م وحى بهوحا بالرِلس القد قديسينبالع القديمِده .تْ كتبأص ا وله
الم  العاِت لغَى ِفجد نَ قد.بى النَداودها ِل أغلبن ولِكونددتعا موهماِظ ونَ.سينمائة والخَا الِمهدد عبلغُ وي.ةري العبِةباللغَ

 ن ِمٍدد عر ألكباميرز المتْجم تر فلقد.ةنَقارلم ِلبيَلس  ال ولكنِةيالم العِةره الشّن ِم كبيراًوطاًا شَ بلغَباً وأدراًعِش
ا على  تأثيرهِة وقو.اهِتعو براِتميع اللغَى جظ ِفحتِف تَىنين وِه السنذ آالِف وم.مجر تتَالتْز ا ومالمى العِف اِتاللغَ

وجدوح اإلان وراًاننسان ى ِف قويكلِّوِفى  كلِّ األجنَاس واأللوز ان ِفان ومكَمتلِفخى م٢.الم بقاع الع  
 

  النّإناسعلى م رالع صور واألجيال مهتنَا موتْع حضاِتارهمي أونَقرا بقلوٍبهم ِل.ةشَِطتع محتواهبع شْا الم
الموى ِلرشَلنفس البإنّ. ةرينَا أهاشيدع تغْةذب مربفَ النفس وقتَنشْوةح ور اجِت حلفَا ِلهرقيِقح الحوِه. ىال ىبلسم 
ى  ح الِذاِئلس ِلاءنّة الغَاح الوىوِه .راًطه وقاءى نَابتغَ نمتطهير ِل وٍة تنقيعبنَِهى  و.ريحجر ِسنكَ م قلٍبكلِّى ِلاِفالشّ
أصابِم الملُله نالس وا.  القفر والتيِهىر ِفيلمأ اآلِملجنانى ت نفس ألىِمع ضيق نأو  ِطاضاٍبرأو  ِه.اجانزع ى 
  ٣. األفضلاةَية والحقيقي الحةَادع السدشُنْ ينم ِلوسدرالِف ىِه و.اهوِدج ورِسأ ِلا بالظمهاِسس إحدنْوح ِعلر ِلاملهاإل

 

 و هنم فَِص ليراًتصخْ مالًمج مم األولى يقدِهاِتى آي ِفه إنّ.اميرز المِه هِذ أوَلعاً م نتأمَل أنميٌل جو هموكَ 
اإلنسانالم طوبالس عيد: "أىأىس لوٍكلوٍك سي ي تحاشَاشَتحاهاه". "وأىوأىطريق ي تجنّتجنّ طريق يببهه"."وأىوأىم جِلجِل مس يس يتحتحذرنْنْ ِم ِمذرهوال."ه  ِفاَلجد ى أن 

 .قٍة ِد بكلِّاِترؤشِّ الملك على ِترصحي ى الِذوه الحكيمو .ثلث اإلطار المك ذِلاِدع أبرفِةع بمددان تتح اإلنسةصيخْشَ
 

 نِسحى يالِذ ان اإلنسبطو يِهاِددى أول أعور األول ِفمز المإن ....اراررر األشْ األشْةِِةورورشُشُى مى م ِف ِفلوِكلوِك الس السممددعع: : أوالّأوالّ 
اختيارو.شيريِه م بالرجوع إلى ما وربالكتاِبد الم س نَقدلة ِلِثم أجدمناتب عشُوا ماألشْةَور ار فكَرنَان صيبهالفشَلم . 

يحا ِسثنَدفرص وئيل الثاِنمى عبشَأ نالومِكن المِل ابد اووكَد فَياستع انبم شيرينانَ سدِفوه ى تدبير مؤامٍةر 
  ٤. أبيِهقلِبة ِلوجعة منَ وطع.ِهالِك وهارِهمى د ِفباًب س، له"يتوفليتوفلة أخة أخورورشُشُمم" تْانَ وكَ. أبيِهنكم ِم الحاِبصالغِت

 

 ويحا ِسثنَدفراألول األلوِك الم صاح الثاِنحشَى عرع نر حبعام بن سليمالِذ. انِعى ملك ضاًوع أبيِهن  
سليمالحكيمان ب عداستشَ.ِهفاِت و الشّار فأشَوخَي اربقوِلِهوا علي همله  :"إنِص ِصإن رتَتَرالي الي ووممع ع بهذا الشّهذا الشّ ِل ِلداًداًبعوخَ وخَبِِبع دمتَمتَدههمم  

وأجبتَبتَوأجههموكلمتَ وكلمتَم ههمكالماً كالماًم ح ح سناًناًسيكونون يكونون لك لك ع لّّلكك  بيداًبيداً عاألي لِك ."امام األيناستشَ ِف لألساراألح اثَدأوا شَ نَ الذينمعشَأ فهوا ار
ستخْ باِهعليدِفنْام العم عهوأنّ.م بإذالِلبإذالِل" ههمهم"ي ستطيعأن ي سِطير عليفا. همتبِتع لكشُ المالشِّةَور غَةَرير يرة الحكيم. 
 . اِهللاِبعى إلى شَر أخْاتٌاد عبخلتْد و.ائيَلرسإة ملكَوذا ومهة يملكَن مملكتي إلى مِبع الشّامسة انِقاقب العتْانَفكَ
 ٥."طوبى ِللرجل الِذى لم يسلك ِفى مشُورِة األشْرارطوبى ِللرجل الِذى لم يسلك ِفى مشُورِة األشْرار" .مسبياً اشَ وعِهوِمصخُ ِلعضخَ وبع الشّمانهزف

                                                
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                    ٢ – ١: ١ سفر المزامير ١
  ٤٢: ٢٠        ،       إنجيل لوقا ١٩: ٥ إلى مؤمنى أفسس لة بولس الرسولرسا ٢
  ٤٤: ٢٤     ،       إنجيل لوقا  ١٦: ٣ إلى مؤمنى كولوسى سالة بولس الرسول ر٣
   ٢٣ – ١: ١٧  &  ٢٣ – ١٥: ١٦  &  ٣٤ – ١٢: ١٥ ِسفر صموئيل الثاِنى ٤
  ٢٧ – ٢١: ١٤  &  ٢٧ – ١: ١٢  &  ٤٣: ١١ ِسفر الملوِك األول ٥
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 .طاة والخُِةطين الخَع ى انفصَل الِذاننس األول اإلورمز المبطوي ....طاِةطاِةى طريق الخُى طريق الخُ ِف ِفقوِفقوِف الو الوممددعع: : ثانياًثانياً 
وبالرفوع إلى ِسجاة نَر القضرى رالًجح باُهللااه ة غَ قويرع ِم ٍةادينائيل إلاِة القضرنّ ولِك.سخَ انْهدع ِلوقفَو ٍةفتر 

 نتِمؤا أ منيع بم على الجر قاِده أنّ ظن.ِه علينؤتِمى أ الِذ اِهللاِبع وعلى شَِهة علي نكبتْانَ فكَ.طاةى طريق الخُِف
وإشِْهعلي باع أهبشَِه نفِساِءو هاِتواه. ولمي علمأن م طاِةالخُ ى طريق ِف وقفَنخَل دِه برجليإلى م صيِتدهم. لقدج اء 

باألصِثاح الثاِلحشَ عِمر ِسن على ِلاِةفر القض سالِكان مالر بشَ  ألمشُمون بشّحين را بذِلهكن االب.طة اِهللا خُ أن 
  ١.ةَصير والبرص البتهئة أفقداِطة خَوقفَ نولِك .هماِئد ظلم أعن ِم اِهللاِبعص شَالخَِل تْانَكَ ونشُم شَاِةيحِل
 

 حثَدي ماًوأن ذه شَب شُمِلون اِدوى سقَورح ثُيي سكنأع اؤده.وأح بنَ ها اكْمرأة تدى دليلةع.فج اء 
أعدإ اؤهليهوانْ وانْتملقيِهتملقيِه"ا ا وقالوا له ظرى بمظرى بماذا قواذا قوتهتهالع الع ظيمةةظيم".اذا نَ وبمنْ ِمتمكنكَ ِلهنوِثى فن.ِه إلذالِلقه عكلُِّكطي  
ل ِفاِقئة شَا وِم ألفاًٍداِحوةض.دليلة على شَ تْ ألحشُموكَون رتْرم حالِتاولة قاِئ.اهكَكَ":  لهيتقوُل تقوُلفَفَي أحب كِِك أحبوقلب وقلب ككلي لي سس  
م؟؟ىىعِِعم".تْانَا كَ ولمتض الِم بكَايقها كّلهي فَشَ كَ.موقلبِها كّل له وأع لنِسا له رفأخْ.ِهِت قو بتْرالع دوالم تربصله  
أنَ ثمامتهتبكْ على رياه.ود تْعر وحلقتْالًج س بخُع صِهأِسل رو.ِه بإذالِلأتْ وابتد بعدأن  فارقتهقو أخَته ذهأع داؤه 

وقلعوا عيونَ.ِهني إلى غَلوا بِهز وأوةَز ثقوهالِس بسوكَ.اسل نح اني طحِفن ى بِْتيالس نج.اتَ ومنَ هِفاك ع شَى أب
ٍفوِقموأقب ح صةور. "طوبى ِلى ِلطوبررجيِقفْ   ِفى ِفىللج يِقفْطريق الخُطاِة لم ٢."طريق الخُطاِة لم   
 

 ستهزئينس المِلاجى مِف ىالِذيطوب المزمور األول اإلنسان  ....همهمسِِسلِلِااججِفى مِفى م  لينلينبتِذبتِذ الم المةِِةاركَاركَشَشَمم  ممددعع: : ثالثاثالثا 
جِلال ينَ .سظنأح ا قاِدنَ أنّاناًيرعلى االحتفاِظون ى ِفا بما ِمقلوبنَل اِخ دنس وِحالم رىىفِس نَاٍءفَ وص. لوى ا ِفنَ جلس

ماِلجس تضم هؤالء الذين ال يتحرجِمون الكَن واأل.بتذلالم الم الِتاديثَح ى ال تمجاَهللاد . وطرق موضاٍتوعلي تْس 
ى  ِفرفُجنْا نَذا بنَإف .ىِصخْ شَفع نَالنَا طالم همِساِلجى ما ِفنَلوِس جنِم ريال ض هأنّا بنَ أنفسع ونقِن.مدله ِلان بْلنيلبِل

ارِهتيوتخْم رِم جنِلكَا نَاِه أفوفُاِلخَ تاتٌمالطبيع ة الجالِتةَديد ى اكتسنَبا ِماهشْ ِعنِةرالر وِقب ِهييسد.  
 

 اجيَل األنَإناألر بذكَ ةعكَر اتبوها ما حثَدلب طرسد تالميِذ أحالر بي سوعحين تبع ِمه نعيٍد بار  إلى د
ئيس الكَرةنَه.ح أخَثُي ذوا السيدالم ِلسيح مِهمِتاكَح .اولمأض رِفاراًوا نَم ى وِطسالد ار وجلساألعداء عاً م. جلس 
بطرسب نَيهمُئستدِف يم عستدِف المئينأشْى الِتارنّال وَل ح اعلوه.فج تْاءإح دى جوونَِةهنَئيس الكَارى ر تْظرِه إلي 

 ر األم أنسطر ب ظن."؟؟تقولينتقولين  اارى مرى م أد أدتُتُ لس لس::الًالًع قاِئع قاِئمم الج الجامام قد قدرر فأنكَ فأنكَ..ىى الجليِل الجليِلوعوعسس ي يعع م متَتَ كنْ كنْتَتَوأنْوأنْ" : لهوقالتْ
بسيط أنجِل يسم أ ععاِءدي سوعالذين استه زخَأوا وسوار بسِهِديوج ِلوا بِهاء لماكَحةم.ِه تنتَ لم ةقضي بطرسب عد. 
   ٣.َلج الررفُ أعتُى لسم إنِّ بقسضاً أير فأنكَ.رىاِص النّوعس يع مان وهذا كَاكنَ هلذين ِلى وقالتْر أخْتْاء جلقدف
 

   لغتك لغتكممههنْنْ ِم ِمضاًضاً أي أيتَتَ أنْ أنْحقاًحقاً" :سطر وقالوا لباماء القي قليل جدع وب.ُئستدِف يهمِسجِلى م ِفسطر برماستَ 
تظهرتظهركك..فأبتد فأبتد أ يلعأ يلعننوي ى الى ال إنِّ إنِّفُفُحِلحِل وي  أعرفُرفُأعهذا الر هذا الر جل الِذل الِذجى تقولونعنْ عنْى تقولون هلوقِتلوقِت وِل وِل..هص ص احاحالديك ر كَر كَ فتذكَ فتذكَ.. الديكالمالمي ي سسوعوع  

  لواهنَ أغْانا كَ م."اًاًرر م ماءاءكَكَى بى بارج وبكَارج وبكَ إلى خَ إلى خَججرر فخَ فخَ..اٍتاٍترر م مى ثالثَى ثالثَنِِنرر تنِك تنِكيكيك الد الدصيحصيح ي ي أن أنلََل قب قبكك إنّ إنّ:: له له قاَل قاَلىىالِذالِذ
ابتعدع نجِل مفيِهس أصيب بالع دىو.فأص بلغَتْح كلغِتته ِمهم نلع بِذ وكٍَفِلن وح. "طوبجِلى ى طوبل ِفى مججِلِلرل ِفى مجس س ِلر

جِلسي لم زئينستَهالمجِلسي لم زئينستَهتنَا نَ ليت."المسمِت بكلكالد اِفوس النّرِلِةع حنَاِتيا الرانَا. ةوحيل وطوبط ونَاقبها ع٤.اًملي 
 

 وكعِلأِخى  أدالِةتشتَركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا السأ.. أبشكرِمك الِم أجل كَنكالح الفَى الع.فه و 
 اطٌل ب طريقٌى ِفان كَ إن وانظر.ارى أفكَرفْى وأعحنِّ قلبى امتَرفْى واعِن اختبر.ىسبيِل ِلى ونورِلرج ِلاجرِس

ى طريقاًِنِدواهأب الى إلنِّ أِع.اًدي ارهى كَىرِة األشْرشُوِفى م ى  وِف.وِفى طريق الخُطاِة ال أقفُ.  أسلكس جِلم
ستَالمال أجِلهزئين ِتى. سرسم ى تكونبر ِفى شَريعِتك ريعِتى شَ وِف.لِكنكأله نَج اراًهك أل.الً وليشَكَ ونجٍةر 
غْمرنْ ِعٍةوسدم جاِهارى الميى بِنِط فأعمِتعكِفراً ثم ِهاِنى أو. ِتكوربلتِنى على صج نا متِنو يينافتداِفعاً أغلى ثمى د. 
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. مؤِمناً ومتِكالً على ِصدق وعِدك.فاِدىرفع صالِتى ِفى اسم يسوع أ
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٣٠ – ٢: ١٦  &١٦ -١: ١٥ &  ٢٠ -١: ١٤  & ٢٤ & ٥: ١٣القضاة  ِسفر ١
 ٣٣: ١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ٢
  ١٨ – ١٥: ١٨يوحناإنجيل  ،  ٦٢ – ٥٤: ٢٢إنجيل لوقا   ،  ٧٢ – ٦٦: ١٤ مرقسإنجيل  ،  ٧٥ - ٦٩  &  ٥٨: ٢٦ متىإنجيل  ٣
  ٢٣: ١٠  &  ١٢: ٦سالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ر ٤
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