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†َأَلنَّ َرْحَمَتَك ََأْفَضُل ِمَن اْلَحَياِة

األب أنطوان ملكي

 . يههذكر المفسههرون أن داود النههبي كههان في بريههة يهههوذا حين أنشههد هههذا63 من المزمور 4العنوان جزء من اآلية 
ر النبي في هذا المزمور عن شوقه النههابع من  المزمور. كان ُمستبعدًا عن الهيكل، يعيش طريدًا ال مأوى له. لقد عبَّ

أعماق قلبه نحو اهلل، والسكنى في بيت الرب وفي مدينة اهلل.
 بحسب غالبية المراجع الليتورجية، وكما يِرد في قوانين الرسل في الشرق، منذ عصور مبكرة كان هذا المزمور
ل الحقههًا إلى  ُيستخَدم في الشرق كتسبحة صباحية. أما في الغرب فقد كان بداية بين مزامير العشية، إال أنه ُنِقهه

الصالة الباكرية، بحسب ما يِرد عن القديس يوحنا كاسيان.
 أما القديس يوحنا الذهبي الفم يقول أن آباء الكنيسة األولى كانوا يرون أنه ال يجههوز أن يعههبر يههوم دون الههترنم
 بهذا المزمور في الصلوات. لهذا ال يليق بالكنيسة أن تكّف عن التسبيح به كل يوم، إذ إنه دواء يلهب فينا الشوق

نحو اهلل. لهذا دعته الكنيسة األولى مزمور الصباح.
 في الكنيسة األرثوذكسية هو ثالث مزمور بين مزامير السحرية، في آخر المجموعة األولى. وهو ُيقّدم كذبيحههة

شكر هلل، مع االعتراف بالثقة العظيمة به واالتكال عليه.
  ةيآلا نم ،هللا ىلإ لترملا سفن شطع ( شههبع النفس باهلل من2؛هه 4 إلى 1 ةيآلا نم ،هللا ىلإ لترملا سفن شطع ( عطش نفس المرتل إلى اهلل، من اآلية 1ينقسم هذا المزمور إلى ثالث أقسام: 

.11إلى 8 ةيآلا نم ،هللا ىلإ لترملا سفن شطع ( ثقة النفس باهلل واتكالها عليه من 3؛ و7 إلى 5
، في هذه اآلية كلمتان مهمتان جدًا: الرحمههة والحيههاة. مهها هي الرحمههة ومهها هي ْفَضُل ِمَن اْلَحَياِة rنَّ َرْحَمَتَك اrيه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"ال  يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"

الحياة، وما العالقة بينهما؟

الرحمة
 بههلالرحمة ال تعني تبرير الباطل والخطيئة بل التسامح مع الجهل والشههر، ليسههت التغاضههي عن الظلم والظههالم، 

 التعاطف مع األشرار والواقعين في قيههود الخطيئههة. الرحمههة تعههني التخلي عن كههل بههّر ذاتي وكههل تههبرير للههذات
 مقارنة باآلخرين، ورفض إدانة من يرتكب خطأ نحونهها، بههل الغفههران لمن يههؤذون ويههدمرون أنفسهههم واآلخههرين،

وطلب مغفرة خطايانا كما نغفر لمن أساء إلينا.
 قبل المسيحية، ُعرَفت الرحمة في التقاليههد العبريههة واليونانيههة. لكن الرحمههة في جمهوريههة أفالطههون تتنههاقض
 شكاًل بشدة مع المفهوم المسيحي إذ تميل نحو العدالة البشرية أكثر. في التقليد اليهههودي، كههان ُينظههر إلى عههدم
 الرحمة على أنها انتهاك لوصية إلهية ويمكن أن يجلب عقابًا إلهيًا على المجتمع بأكمله، مههع التركههيز على أن اهلل

هو الرحوم وأن الرحمة صعبة على البشر.
 في المسيحية، الرحمة ال تقتصر على خاصتنا، بل تشمل اآلخرين، بغض النظر عن العرق أو الطبقههة االجتماعيههة
 أو حتى الدين. الرحمة شكل من أشكال المحبههة الههذي ال تضههيع في مهها هههو مههؤقت وعههاطفي، وهي تتحقههق في
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المجتمع ألمراض  كما  للنفس  كدواٍء  الرحمة  تعمل  المسيح.  السيد  قّدمه  الذي  المثال  بحسب  ملموسة،   أعمال 
 كعدم المساواة االجتماعية والظلم. الرحمة هي المظهر العملي للمحبة بين البشر وهي ترفع اإلنسههان من صههورة

اهلل إلى شبهه.
الرحمة في الكتاب المقّدس

  مرة في الكتاب المقدس. في العهد القديم نالحظ أنههها ُتسههَتعمل كواحههدة من صههفات اهلل467تتكرر كلمة رحمة 
الرب رحيم ورؤوف طويل األناة  ، الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"أكثر مما هي صفة للبشر.  يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"  يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"

 . رحمتك أفضل من الحياة  ، يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"وكثير الرحمة يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،" يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"

مههتى    ةيآلا نم ،هللا ىلإ لترملا سفن شطع (، وتتطههور الفكههرة إلى أن تصههير دعههوة إلى5 ىتم)أما العهد الجديهد، فيبههدأ بتطهويب الرحمههاء ألنهم يرَحمههون 
لوقا  ْيًضا َرِحيٌم  rَباكُْم ا rنَّ ا rكُوُنوا ُرَحَماَء كََما ا يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،" ىتم)مشابهة اهلل   ةيآلا نم ،هللا ىلإ لترملا سفن شطع (.  6يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"

اإلنسان الروحي
 يسوع يهرى أن اإلنسههان الهروحي رحيم ألنهه ههو نفسههه إنسههان قابهل للخطيئهة وبالتهالي يحتهاج إلى رحمهة اهلل
إذا ادعى أحههد أنههه بال خطيئههة، ر أمههام اهلل.   يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"ومساعدته. ال يوجد أحد بال خطيئة وال يستطيع أحد أن يّدعي الِبهه
. أما اإلنسان الروحي، كونه في إتحاد مع اهلل، يعترف بخطيئته وحاجته إلى  يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"فهو كاذب ويجعل اهلل كاذبًا أيضًا

 . وفوق كههل ههذا، اإلنسههان الههروحي يههرحميرحم اآلخرين كما يرحم نفسهالغفران من اهلل ومن الناس. ولهذا هو 
الخليقة، فال يؤذي المخلوقات التي فيها وال الطبيعة.

الحياة
:ه يرىه داوده أنه الموته معه التمتعه بمحبةه اهلل وحنوه،ه خيره منه الحياةه بدونهما، يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"ألنه رحمتكه أفضله منه الحياة  يه امو ةمحرلا يه ام .ةايحلاو ةمحرلا :ًادج ناتمهم ناتملك ةيآلا هذه يف ،"

فالحياة ال قيمة لها بدون المحبة اإللهية!
ل رحمتهه وتسهبحته على طهولتعليقًا على هذه اآلية   يقول القديس أثناسيوس إن من يتقدم إلى المسيح ُيَفضهِّ

 القديس ثيوفانس الحبيس فيحههدد أن الهههدف النهههائي لإلنسههان هههو الشههركة مههع اهلل وقههد تّم تحديههدالعمر. أما 
الطريق إلى هذه الشركة بدقة: اإليمان، والسلوك في الوصايا بمعونة نعمة اهلل. 

 إذًا طريقة الحياة األرثوذكسية ليست الطريقة العادية التي يسلك فيها معظم الناس في يومياتهم والتي يقههول
 داود أن رحمة الرب أفضههل منههها. الحيههاة األرثوذكسههية هي السههعي إلى القداسههة واالتحههاد باهلل والههتي تتحقههق

برحمة اهلل. 
 فيسههوع جههاء ليخلّص البشههر ويفتح لهم أبههواب السههماء إذ أراهم كيههف يسههلكون بتعاليمههه ومثالههه في كنيسههته.
 طريقة الحياة هذه تقّرب من اهلل. وكلما اقترب اإلنسهان من اهلل، زادت قدرتهه على التعامهل مهع أي صهعوبة قهد

تواجهه وبهذا تكون الرحمة مدخل إلى الحياة الفضلى.
 إذا كانت الرحمههة تعههني أننهها على مثههال اهلل، وإذا كههانت الرحمههة من اهلل وإلى اهلل، تكههون الحيههاة الحقيقيههة في

الرحمة.
.2022 تشرين األول 21 نص حديث ألقي في فرقة القديس نيقوالوس للعائالت في رعية بشمزين، في †
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