
الر٩٥الة ـس  
 

بتـلذذ بالربتـلذذ بالر  
 

(Arabic – Delight yourself in the Lord) 
 

  بالرببالربتلذذ تلذذ : موضوعه موا اليديثنَح.. أِحبائى
 

وِمن الم زمور السابع والثالثين نقرأ العددابع الر:  
 

""تلذذ بالرتلذذ بالرببفي في عطيعطيككس ؤَلؤَل سقلبك ١."" قلبك  
 

  بالتلذذ بالر انقلِب فى ينشأال إناإلنس إال عند  اهللاام إلى ملكوِتاالنضم .وي بدأ حينعل ين المِمؤمن ة لكي
 ىعن يوالتلذذ بالرب . بِعشْرِتِه للتلذِذِه إليالِة النفوس الضوِةع ودباسمه ِةراهجالمو بتنم و..ِهحياِتعلى لة الكاِم بلرا

أن ؤِمالمن ِفُلشغال ي كرب  إالهير فى طريق اِهللاالس وطاعة وصاهاي.فال ي برِمح ِه فِمناِهللا كالم الح بْلى يله فيِهج  
اراًنهو.الً ولي خفقُال ي قلبإال شوقاً ه لمحرِهض البهيج ِهلقاِئ بحاًوفر. وال تستمتعاينَ عه إال بالتفرالِلس فى جم ِهِدج 
البهى. ى تغنّوال يفؤادإاله أ يِدِد بترغانى األذبعالر اً تسبيحِةوحيلاًجيد وتم بيرِهتدىاِم السِمالصوالخَ ان للغفر ن 
 . بتِهح ابن متلذذ بملكوِتلطان إبليس لي سن وِم.ور إلى النِّةظلم الن ِمتى نقلته التفاضلِة المِهمِت ونع. والذنوبخطاياال
 

  .اًعجشَمتأييده  وهانأم و اهللاالمسوهى  . هامةاٍتامع دثالِث على تأسيِسِه ِمن دب  الِةري النفس البشَاءبنَو 
وِنبدها ينتاب اإلنسان االضطروالخَاب فُووع دمقاِد  واُهللا.ار االستقررعلى تد ِها بهِذنَعيم نفوسالد عوهى  اِتام

السالمواألم والتشْان واإل ..جيعنسانعن اِهللا البعيد ي بثُحنْ عها عساهي صُلحعلي ا ِمهنم اِدصرى أخر.. وإبليس 
يغذى أوهامه فيجرى وراءها سفى العالمياًع ..ة إ وأكذوبقِنبليس التى يعبه اهلا الجين أنخَاَل الم يرم صدان ر لألم

والسالم والسِةعاد..تْ فإذا توفرالثر شَةو جعهمعلى   ذلكذلبِمزيِد الم الن جوِده للحعلىولص أوفر لالستمتاع اٍل م  
 اَل الم أن يكتشفون فيِهموأتى يحتى ي .محراكر ال يو ميل عدة لِحون فريس يقعوإذا بهم . أكثرٍةالمي علذاٍتتع ومِمب
لمي ققْحبْل قلوبهمؤَل س ِس على العكس يفاجئون بأنّه رتع اسوشقاِئتهم هم وعدورِهم شعمان باألم.  
 

 ال شكأن  ِناَلالم عمة ولكن مشَن اءأن  يؤسو سيبنىس المه على وأمنه الالمكان ِنِه علي ةقم.عيداً فبع ن 
الراٍء بنَ كّلباإلبنيِه ي نسهو بنَان اءال على رم.كان ملكاًَ داود النبى تْ توفرأ كّل له ساب الِغبنى والمِدجالِم العى 

 هو ب الر يكن لمن إان وال أمالم ال س أنؤكدامير يز من ِما كتب فيم ولكن.فى العهِد الذى كان يِعيشُ فيِه
المؤسس انى ووالبلقد قاَلف ..افظالحفى م ورِهزمابع والِعشر السينب عئِةا الِمد: "إنإنلم لم يب يب ن الرن الرببالبي تَتَ البيفب الًالًاِطاِط فبي ي تعتعبب  
  ."ارسارس الح الحررههسس ي ياطالًاطالًة فبة فبدينَدينَ الم المببفظ الرفظ الرحح ي ي لم لم وإن وإن..اؤوناؤونالبنّالبنّ
  

ر  ثمنهو ِم المالسإن  .س المقداِبا بالكتَهنْ عاءا ج بمباالستعانِة الثالث اِتامع الدلك ت عنث اآلندلنتحو 
الروح القداّلس الحفى اإلنس بنؤِمان الم اءا جكم الِةرسبولس الر ؤمنىول إلىسة  مو.غالطي خطُئيم ني ظنأنّه  
يستطيعيناَل  أنالس الحقالم يقىعيداً بإذ .. اهللا عن مكتوبإلهنَ عن ا أنّه: "إلهوالم الس ربو الم السرئيسالم  الس
 المو السانعص م اهللا هاء وأبنَالم السطريقُ هو  وطريقهالم السإنجيُلى دع ي وإنجيلهاهو سالمنَف الم السملكو
 ..مهنَوي عتْم أع قدة الظلم ألن..رفوهع يالم لم السطريقَ أن :مهنْ عمكتوب فارة والفجا األثم أم..٢" بِهونبشّرالمو

والسالمالذى هو ع ة اهللاطيختلفُ يعن الس عطيِهالم الذى يالع الم..قاَل فلقد الر بي سأأ  سالماًسالماً": ِه لتالميِذوعتركترك 
لكمعطيكمعطيكمأأ  ىىسالِمسالِم  ..لكم..  ليسليسكم كم ا يىىعطعطا يالع الع الماانَنَأأعطيكم عطيكم أأ  الم..قلوبكم وال ترهب ال تضطرب قلوبكم وال ترهب ال تضطرب "..هِد وفى العالقديم كلم  
الربوع بن نون قائالشُ ي: "أمأما أما أمررتكتشَ تشَ..؟؟تك ددعوتشج دعوتشج وال ترد بهوال تر ال تر بهال تر تِعبتِعب..با تذهحيثم كعم كإله بالر ألن با تذهحيثم كعم كإله بالر ٣." ألن  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                      ،                           ٤: ٣٧ سفر المزامير ١
        ٦: ٩،  سفر إشعياء ٢: ٧ & ٢٠: ١٣، الرسالة إلى العبرانيين ١٥: ١٠ &١٧: ٣ &٣٣: ١٥ رومية  مؤمنى رسالة بولس الرسول إلى٢
      ١٦: ٣  &  ٢٣: ٥تسالونيكى   مؤمنى إلىلى والثانية األو بولس رسالتا،  ١١: ١٣كورنثوس  مؤمنى إلى الثانيةرسالة بولس الرسول  
      ٢٧: ١٤  ،  إنجيل يوحنا ٩: ٥  ،   إنجيل متى ٧٩: ١  ،   إنجيل لوقا ١٥: ٦   & ١٤: ٢أفسس   مؤمنىإلى رسالة بولس الرسول  
  ٩: ١سفر يشوع  ٣

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

 

 اَهللاإن ي ا نعيشُ أننّعلمفى ع الم مطرٍبضقد ِض وعير فى الشر.لذا ي شجع الربأوالد هعلى الد امو.ونجد  
ِمجيع هذِه التشْاِتكلم سفر التكوين حتى آخر األن سفار وهو سفر الراؤي.ال ونحن مؤمنينلي فينَس ا مني ستطيعأن  

يخُخطو طواستناٍدة دون على و ِمٍدع نو وِدعالر بشَ المجالتى  ِةعيفيضبه ا الكتابس المقد.م وجاهللا أوالِدة إلى ه 
 تلذذ قدل . قلبك قلبكؤَلؤَلك سك سعطيعطي في فيببتلذذ بالرتلذذ بالر : النبى داودابع والثالثين يقوُلور السزمالمب و.واتقوا وي بهوادتشداء ليمنَاأل

داودالنبى بالر بونلم س فى كّلذلك م ا كتب.وي ِعسنَدا كمؤمنينأن رفَ أننَع الر بنْ ِمِه أوالِدِب يتلذذ بقرأل هن 
: لنَا بِحا الملهنَ إن عاِت الكلم هذِه األمثالسفر ُلجسي و.هنْ ِمانَ اقتراب اِهللا لذا يلذذ قلبتِهور على صاننس اإل خلقَاَهللا
ستمر ائم وتمتع م دن تلذٍذ عاعطلنَوي انَوقعاذا ي فم.ِه أوالِدع يتلذذ م اَهللا أناًعي طبيراً أم كانإنف .ممى آدى آد بِن بِنععى مى ملذاِتلذاِتوو

 ضعب  يفتقدلذلك و.طالِتع والموائقَعال  تلكعض يإن إبليس .!؟ِةامي الس اِهللاشيئِة مع م وهى تتفقُالقِة العِهبهِذ
المالبهيجِةركِة لذة الشّؤمنين م عشخص الر بالم اركبِحبو .١ المِمنذكر نال تلك ثالثةوائقَع : 

 

 على وُلص الحستحيُل ي ولكن.ِهالِمس بسيح المدي السانَدع و لقد.... بأول بأولالًالً أو أواِتاِتابابسس الِح الِحةِِةفيفي تص تصممددعع: : أوالًأوالً 
وهنَالم اِهللاس ا ال تزاُل فى قلوبنَاكخطي نعترفْة لم نتلذذ بِع إذ كيفَ.ا به ٍةشرم اِهللاع ونح نقد آخَا طريقاًنَ اختر ر 
ليتْس؟ طريقه.!ولكن هذا ال ي ى أنِّنعهال ي وجدر جاءلم نأس ختال ااءاري.إن الكتاب المقد س يعلنح ن قيقتي
اِسأساألولىن يتي :اَهللاأن ِح ينَبا ونتِظيرع اتنَودِه إلي ألن بابالتو ِةبم فتوح.قيقة  والحةالثاني :أند مالم سيح يطهر 
م ابن د ِة وفاعلياوىم السِب اآلِةبح على مستنداًم  اآلنِهلي إاَل تع. اهللاع مكالم ستَ فقدنا م ي أخى.ٍة خطي كّلنِم

 ٢.تلذذ بالرب فيعطيك سؤَل قلبك ست.ِهجيِع وتشِْهاِن وأمِهالِم على سُلصتح سليِبلص على اك أجلنفوك ِمس الماِهللا
 

ا  بهه أنّمهنْا ِمظنّ .ون كثير فيِههذا خطأ يقعو ....ةةالحالحال صال صمم على أع على أعاداد واالستنَ واالستنَ ذاتى ذاتى ببر ببرككسسالتمالتم: : ياًياًثانثان 
ستحقيونعفو هورض فهْل.اه ي إستطيع نسانم حكومع باإلِهلي عدام فى جقتلِةريم أن ي قدمم اٍتستندوثائقَ وألع اِلم 

بروإح سان قامبه ِساَلا طو نىياتِه حكى  القاضى ِمعفيِهي نح كم اإلعام؟د.!القاضى يقوُل س :إنم ا صِمتَنع ن 
 رىشَ القاضى الب إن!.فتَا اقتر لمادُل العزاؤكو جام فهد اإلعكما ح أمأجلِه ن ِم وتشكر عليكوضفر مب واِجيرخَ

 ِه برنا عغنينَنا ي كان برذاإف . إال لخَالِصنَاسيح المما جاء !. اهللا؟عد نخْبها  نَظن أنّنَا فكيفَ الحيلِةِه بهِذعِدال ينخَ
ِهِموالخالص بد.. اءا جم سيحل بولس الرسولا ق!.الم: "صاِداِدصقة هى الكلمقة هى الكلمة ومستحقة كّلستحقة كّلة ومقب قب ول أنول أنالم الم سيحسيحج ج اءإلى  إلى اء 

العالعالم ليالم ليخلصالخُ الخُخلص طاة الذينطاة الذينأو أو لهلهماَل إليِه .أخى ."اا أنَ أنَماًتعتِضعو . مؤَل قلبكس كعطيفي ب٣.تلذذ بالر  
 

 ع أناِنص المِد فى أحٌلاِم عيتوقع ال  .... بال ثمر بال ثمر ولكن ولكنالكنَائسالكنَائسنباتاتُ زينَة فى نباتاتُ زينَة فى كك  لتواجدنالتواجدنا  ارارثمثم اإل اإلممددعع: : اًاًثثثاِلثاِل 
ِجيِمد نم جيعاًع تشْصنَدير المله وه الوٌلو كس  ينتج..إن أع ضائس فريقان الفريقُ الكنَاءُل األو :نشبههار  باألشج

ثِمالمِةر..فه مي سعونالِة إلى النفوس الضم قدميناألخب ارالس ةَارله من الخَ عالص المجرير بالِنانى والتبعِةم.. 
 فى ِة الزينَار أشجِف ولألس.ر بال ثمائس ولكن فى الكنٍَة زينَاتاتُ نبالمثِمرِة رغينشبهه باألشجار :  الثانىوالفريقُ

 ..وعس يب الرمثالهِم . اِهللالكوِتل فى مم بالعولونشغُة مرِمثم ار أشجمه ا الذين أم.اهِلشاِك مبب سم هٍة كنيسكّل
 ِةرياِم السكلم البئر ي عندوعس يبالر ى تر.." المتسلط عليهم إبليس المتسلط عليهم إبليس جميع جميعفىفىششيي و وراًراًيي خَ خَععنَنَصص ي يوُلوُلجج ي يكانكان" الذى

 اٍذ شحع ماهيق تر الطرِة وعلى قارع..الصلخَل ارشّا العو زكّدع ياه ترِةزيم الجند وِع..ِة الحقيقيِةادا للعبهقوديو
يدعى بارتيمساو..فى ب الفريِسِتي ِت وفى ىيبارشّ الع تربالِخ..اه دِةمثِم المنتلذ ِةربؤَل قلوبذ بالرنَا سعطي٤.نَا في 
 

 أدعلتشترك  أخىوك أ: فى تلك الصالةىِعم انَبا السمأ..اوى شكرِمك أجِل نالِم سكالذى غَجيب الع مر 
سيح م المتحقاق دفى اس ..لكوتك ماِد وامتدكِدج لمراًثِم م أكونى أنِنب ه..عجشَى الم قائِدتَنْأف ك أشكر..قلبى
سفوك ِمالمنأجلى أرفع ِمواثقاً ..التى ص ن استجابتك اي نمو عبقوِل تَدك: قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : فى ذلكا ستجد أو غيرهالِةس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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