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مقّدمة
يطبِّق الترجوُم الفل�سطينّي لأ�سفار ال�سريعة الخم�سة مز 45 على بركة يهوذا 
"الم�سيحانّية" ال�سهيرة )تك 49: 10-12(، ويرى في الملك مالمح الم�سيح، 
وفي الملكة الوجَه الرمزيَّ لجماعة اإ�سرائيل. ويربط التلمود مز 45 بـ تك 49، 
فيقول: "ل يزول ال�سولجان من يهوذا، يلمح اإلى العر�ش الملكّي؛ عر�سَك عر�ُش 

اهلل اأبًدا، و�سولجان ا�ستقامة في اختيار مْلِكَك )مز 45: 7(")1(.
ويو�ّسع اأثنا�سيو�ش)2(، واإيرونيمو�ش)3(، واأغو�سطينو�ش)4( رمزيّة العر�ش في مز 
الذهبّي  يرى  بينما  الكني�سة،  العرو�ش هي  اأّن  معتبرين  كن�سّية،  بتوّجهات   ،45
الفم اأّن المزمور قادر على اأن يدح�ش موقف العبرانّيين والوثنّيين تجاه الم�سيح، 
الذي ُين�سده في هذا المزمور بالتحديد)5(. ون�سير اإلى اأّن الر�سالة اإلى العبرانّيين 
"اإذ  كري�ستولوجيًّا،  تف�سيًرا  المزمور  من   8-7 الآيَتْين  تف�ّسر   )9-8  :1 )عب 
يرى التقليد اليهودّي والم�سيحّي في مز 45 ن�سيًدا لعر�ش المِلك الم�سيحانّي مع 

�سعبه، والم�سيح مع كني�سته")6(.

مز 45 ن�شيد ُعْر�س َملكّي
الأب اأيوب �شهوان
دكتور يف لهوت الكتاب املقّد�س
جامعة الروح القد�س، الك�شليك

)1(  بر�شيت َربَّا 99: 9. رج:
Commento alla Genesi, a cura di A. Ravenna, Torino 1978, p. 848.

 ATHANASE, PG 27,211ss.  )2(
JÉRÔME, Epistula 65.  )3(

AUGUSTIN, De Civitate Dei XVII, 16,1-2.  )4(
  Jean CHRYSOSTOME, PG 55,183.  )5(

اآ  حا�سية   ،1992 الك�سليك  القد�ش،  الروح  جامعة  اإونجليون،  الجديد،  العهد  المقّد�س،  الكتاب   )6(
8-9، �ش 1038. 
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"عمٌل"  هو   ،2 اآ  في  ُيقـال  كما  ولكـن،  مًعا،  اآٍن  في  ورائع  �سعب  الن�ّش 
ٌح بالألّيُغوريّة الوا�سحة المعالم. ْعٌر ُمَو�سَّ );hf,[]m(، اأو قطعٌة اأدبّية، و�سِ

–  ن�ّس المزمور  1
و�َسن. لبني قوَرح. تعليم. ن�سيد حّب.  1 لإمام الغناء. على لحن ال�سُّ

2 يفي�ش قلبي بكالم طّيب، اأنا اأُهدي اإلى الملك اأبياتي. ل�ساني قلم كاتب 
�سريع.

بارَكَك  فلذلك  النعمة،  َكَبِت  ان�سَ �َسَفَتْيَك  على  اآدم،  بني  بين  الأبهى  اأنت    3
األوهيم اإلى  الأبد.

4 َتَقلَِّد ال�سيَف على جنبَك، اأيّها الجّبار، اإّنه بهاوؤك وزينُتك.
5 اإرَكْب منت�سًرا، من اأجل الحقيقة، والوداعة، والعدل، 

�سٍة ِدفاًعا َعِن الَحقِّ والَعدِل، ويمينك ُتريَك اأ�سياء  اإركْب اإلى النَّ�سِر في زينٍة ُمقدَّ
مذهلة.

عوُب تحَتَك. هاُمَك الم�سنونُة، اأيُّها الَمِلُك، َتخَتِرُق قلوَب اأعداِئَك، وال�سُّ 6 �سِ
�سهاُمك م�سنَّنة، وتحتك ال�سعوُب ي�سُقطوَن، يوهن َعْزَم اأعداِء المِلك.

7 عر�ُشك، األوهيم، يدوم اإلى الأبد؛ �سولجان ا�ستقامٍة �سولجان ُملِكَك.
�َسَك بزيت الفرح  اإلُهك، قد َكرَّ 8 تحبُّ العدل وتبغ�ش ال�سّر: لأّن اإلوهيم، 

بين رفاقك.
9 ُمرٌّ وُلبان وِقْرَفة هي ثياُبك كلُّها؛ لدى خروجك من ق�شور العاج تُطِربُك 

الأوتار.
10 بنات ملوك تالقينك؛ اإلى يمينك تقف الملكة بذهب اأُوفير.

ي �سعَبِك وبيَت اأبيِك؛ 11 اإ�سمعي، اأيّتها البنة، اأنظري واأميلي اأُُذَنِك، اإن�سَ
12 ُيعِجُب الملَك جمالُِك، لأّنه هو �سّيدك: فا�سجدي له.
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13 ِبنُت �شوَر، اأغنى ُمُدِن الأر�ِش، ت�شتَعِطُف ِبالهدايا وجَهَك.
هِب مالِب�ُشها. 14 الَمجُد ِلبنِت الَمِلِك في خْدِرها، َفِمْن ن�سيج الذَّ

ْمنها  ٍز ُتَزفُّ اإلى الَمِلِك، وَتتَبُعها العذارى و�سيفاُتها وُهنَّ ُيَقدِّ 15 بثوٍب ُمَطرَّ
اإليِه.

16 يْزُفْفَنها ِبفَرٍح واَبِتهاج، وُيدخْلَنها ق�سَرُه الَملكّي.
17 عر�ُس اآباِئَك يكوُن ِلبنيَك، ُتقيُمُهم ُروؤ�ساَء في ُكلِّ الأر�ِش.

هِر.  عوُب مَدى الدَّ 18 �شاأذُكُر اَ�شَمَك جياًل َبعَد جيٍل، فتحَمُدَك ال�سُّ

2 – منا�شبة و�شع المزمور 
ر)7(. في  يدعو الباحث جان فرنكو رافازي مز 45 ن�سيَد الأنا�سيد على ُم�سغَّ
نموذُج كل  الذي هو  الملكّي،  الُثنائّي  المزمور جماُل  في هذا  ُيْمَدُح  الواقع، 
لدينا في مز 45 حواُر  لي�ش  الأنا�سيد،  ن�سيد  رّي. لكن، على خالف  َب�سَ ثنائّي 
حبٍّ بين المراأة ومحبوبها، بل ن�سيُد عْر�ٍش و�سعه كاتٌب قد يكون من البالط 

الملكّي. 
 ،bAjª rb"ÜD يعي كاتب المزمور اأّنه اأطلق من القلب "كلمة جميلة" )في العبرّية

اآ 2( �ستدوم "اأبًدا" ).l'î[ol~( )اآ 18(.
اآحاب  زواَج  الأرجح  على  كانت  المزمور  َع  ُو�سِ لأجلها  التي  المنا�شبة  اإّن 
ْور" )اآ 13(، لأّنها "ابنة  ملك اإ�سرائيل من اإيزابيَل )lb,z<©yai( التي ُتدعى "ابنَة �سُ

اإِْت-َبَعل، َمِلِك �سيدون" )ynIëdoyci  l,m,ä ‘l[;B;’t.a,-tB~، 1 مل 16: 31(. 
واإذا ما تذّكرنا ال�سرَّ الذي �سنعه هذا الثنائيُّ الملكّي، الذي نّدد به اإيلّيا النبّي 
"تنازل" كلمة اهلل،  َمَثاًل عن  اأن نرى  باإمكاننا  مّرات عّدة )1 مل 16- 21(، 

ُمَعبًَّرا عنه في هذا المزمور وفي تف�سيَرْيِه العبرّي والم�سيحّي. 
 Gianfranco RAVASI, Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, ed.   )7(
Dehoniane, Bologna 1981, p. 795-818.
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تف�شيًرا   45 مز  لحًقا  والم�شيحّي  اأّوًل  الرابّينّي  الأدبان  ف�ّسر  لقد  الواقع،  في 
م�شيحانيًّا، كما يلي: 

المِلك هو اهلل، والعرو�ش هي اإ�سرائيل؛   -
المِلك هو الم�سيح، والعرو�ش هي الكني�سة.  -

وتاأويٌل  اآَخر  ا�ستعماٌل  هناك  �سار  المريمّية،  الروحانّية  في  ًة  وخا�سّ لحًقا، 
جديٌد كما يلي: 

-  المِلك هو الكلمة، والعرو�ش هي العذراء مريم؛ 
د، والعرو�ش هي النف�ش. -  المِلك هو الكلمة المتج�سِّ

الكّل اإًذا هو جمال، والمزمور جميل )bAjª rb"ÜD، اآ 1( 
 1 ،yairo+ bAjåw> ~yIn:ßy[e hpeîy>-~[i( "َن العيَنين، و�سيَم المنظر كان داود المِلك "َح�سَ
�سم 16: 12(؛ اإّنه بهذا الو�سف ت�سخي�ش للمِلك الرائع  الجمال: "اأنت الأبهى 
بين بني اآدم" )"d"ªa' ynEíB.mi t'ypi‡y"p.y~، مز 45: 3(؛ وكذلك الملكُة التي �َسَحَرْت 

مِلَكها بجمالها تحديًدا. 
الخالق في كلٍّ  اهلُل  �ساءه  الذي  المتباَدل  الن�سحاَر  الرجل والمراأة  يكت�سف 
بعد  الذي،  اهلل،  بهاِء  �سورُة  هو  الذي  الن�سحاَر  هذا   ،)23  :2 )تك  منهما 
 bAj( "!ن النتهاء من كلِّ عمٍل من اأعماله، كان يهِتُف مبديًا اإعجاَبه: "اإّنه َح�سَ

yK، تك 1: 4(. 
كلُّ �سيء هو "َفَرٌح وابتهاج" ).lygI+w" txoåm'f، مز 45: 16(، لأّن كلَّ �شيء قد 

عاد جمياًل، َوُوِجَد الن�سجام والحّب من جديد.

3 - النوع الأدبّي
الملك،  بمنا�سبة عر�ِش  َعت  ُو�سِ ق�سيدُة عر�ٍش ملوكّي،  بالتاأكيد  مز 45 هو 
وبالتالي طاَبُعُه طابُع البالط، اأي الحتفال بالحدث ال�ستثنائّي في اإطار البالط 

الأب اأيوب �سهوان
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والُمْلك، والحتفاُء بعرو�ش الَمِلك بالذات. في الواقع، لدينا تاأليٌف ب�سوٍر عديدة 
م�ستلَّة من الطبيعة، اأو، بب�ساطة، و�سٌف دقيق لزينة العرو�َسين وما يرتبط بذلك؛ 
ًة  اآ 6-11، مثاًل ممتاًزا على المقارنة والتو�سيح بف�سل  هنا ي�سّكل ن�ش 3، خا�سّ
ين من نقاط التقاء. الذروة هنا هي بالتحديد و�سُف الَمِلك ال�ساّب،  ما في الن�سَّ
الذي يتّم التاأّمل فيه جال�ًسا على العر�ش، من خالل اأعين فتيات اأور�سليم، اللواتي 
الملَك  اأُنظرَن  �سهيون،  بنات  يا  "اأُخُرْجَن،  العر�ش:  موكَب  لينظرَن  يخرجن 
ه في يوم عر�سه، في يوٍم فرِح قلبه" )ن�ش  َعْتُه له اأمُّ �سليماَن مع الإكليل الذي َو�سَ

.)11 :3
و�سٍف  اإلى  القارَئ  يقود  ولأّنه  الو�سع؛  َقْلَب  ل  فيف�سّ  45 مز  كاتب  اأّما 
تف�سيليٍّ لثياب العري�ش والعرو�ش، يجعل ق�سيدَته تبلْغ الذروَة عند لقاء المِلك 
ومختارِته المحبوبة، من خالل التقديم المزدوج لموكَبي هذين الأخيَرين، اأّوًل 

العري�ش-الملك، ثّم العرو�ش-الأميرة. 
 ،)ynI©Avl.( "ل�ساٍن" باأّنه ذو  التي بها يقول كاتب المزمور  اإّن الجملة الأولى 
الختيار؛  لهذا  الحقَّ  تعطي   ،)2 اآ   ،j[eÛ ryhi(m' rpeìAs( �سريع"  كاتٍب  "كقلِم 
وِر والأحا�سي�ِش، مثاًل، وِذْكُر عطوِر الثياب في اآ 9، تجعل  ـْرُد، وَرْكـُم ال�سُ فال�سَ
َطًة وخفيفًة و�سريعة، بمعنى اأْن يتّم العبور ببع�ش المعطيات الهاّمة  قراءَة الن�ّش َن�سِ

اإلى المرحلة التالية من اأجل َفْهم الم�سهد المو�سوف.
يذكر التلمود اأّن مز 45 يختتم �سعائَر بركِة الزفاِف الحتفالّية، ل بل يحّث 
الزوَجين على اأن ي�ستعيَدا تالوَته في الأّيام ال�سبعة التي تلي الحتفال. اإّن الفكرة 
َعت  اأّنها ُو�سِ اأو   ، َمِلٍك عبرانيٍّ القائلة باأّن هذه الق�سيدة قد تكون ن�سيَد زفاِف 
لحفلة زفاف ب�سكل عاّم، كانت واحدة من ثوابت تف�سير المزمور. لقد اأدرك 
قن�سُل ْبُرو�ْسَيا في دم�سق، ج. ِفْتْز�ْسَتاْين )J. Wetzstein، القرن التا�سع ع�سر(، 
الذي دّون احتفالت البدّو ال�سورّيين اإتنولوجيًّا، اأّنه، في طقو�ش الزفاف وفي 
اأنا�سيده، ُيْحَتَفى بالعرو�َسين وكاأّنهما ملكيَّين، لذا كّل هتاف اأو عمل ليتورجّي 
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ٌه اإلى مِلٍك وملكة )رج ن�سيد الأنا�سيد()8(. ه اإليهما كان يتّم وكاأّنه موجَّ كان ُيوجَّ

4 - بنية المزمور الأدبيّة
هناك ت�سمين في اأّول المزمور وفي اآخره ي�سّكالن اإطاًرا له؛ ففي البداية هناك 
يواكبه  )اآ 2(؛  بقلمه وبل�سانه  اإليه  ُيْرَمز  البالط،  �ساعِر  د،  الُمن�سِ الكاتِب  تمهيُد 
هتاف-بركة )اآ 3(؛ في الخاتمة نجد ال�ساعر الذي تن�سّم اإليه الجماعة كّلها )اآ 
ا هتاًفا اآخَر ختاميًّا ي�ستعيد مو�سوع البركة من خالل عالمة  18(؛ ون�سمع اأي�سً

الن�سل )اآ 17(.
ْين لدينا ج�شم المزمور، الذي له خطُّ تق�سيم وا�سُح المعالم  بين هذين الَحدَّ
دعوات  تليها  الأمر،  ب�سيغة  بالغّية  بدعوة  ُي�سَتهاّلن  وكالهما  و11،   4 اآ  في 
اأخرى )"َتَقلَّْد"، اآ 4؛ "اإ�سمعي"، اآ 11(، لكلٍّ منهما في الو�سط �سخ�سّية هاّمة، 
الأّول له المِلك في الو�سط )اآ 4-10(، والثاني الملكة )اآ 11-16(؛ ونتبّين 
في و�سط الق�سم الأّول تركيًزا على الهتاف الملكّي و"الإلهّي" )اآ 7( والتكري�ش 

)اآ 8(.
في ما يلي الر�شم البيانّي لالآيات 10-4:

اأ- ال�سيف على الجنب، المعجزات في اليمين )اآ 4 و5(.  
ب- لبا�ش ع�سكرّي )�سيف، �سهام، بهاء، مركبة: اآ 6-4(.   

ج- عر�ش، ِبّر، تكري�ش )اآ 8-7(.         
َب - لبا�ش عر�ش )اآ 9(.   

اأَ - العرو�ش اإلى اليمين )اآ 10(  

 J. WETZSTEIN, « Die syrische Dreschtafel », Zeitschrift für Ethnologie (1873)  )8(
 270-302.
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َر  ان بالعرو�ش: لدينا في البدء "بيت الأب"، ويمّثل َق�سْ هناك مكانان مخت�سّ
ْور في اآ 13(؛  الما�سي، من حيث يتحّرك الموكب )اآ 11؛ قد تكون مدينة �سُ
في  ثيابها؛  بهاء  في  الأنيقة  الملكة  �سورُة  تتاألّق  وفيه  العر�ش)9(،  موكب  ينطلق 
ر )lk'yhe( الملك العبرّي، الذي  النهاية يظهر ق�سٌر اآخَر ُينهي الم�سهد، هو َق�سْ

ا )اآ 16(. �سي�سبح ق�سَر الملكة اأي�سً
يقترحها  التي  المزمور  بنية  اعتماد  بالإمكان  المعطيات  هذه  اإلى  ا�ستناًدا 

رافازي)10(، وهي التالية:
اأ- الكاتب والبركة )اآ 3-2(  

م ذاته )اآ 2( د يقدِّ )اأ( الكاتب الُمن�سِ    
)ب( هتاف-بركة )اآ 3(    

ب- الُحلية المهداة اإلى الملك )اآ 10-4(   
)اأ( لبا�ش ع�سكرّي )اآ 6-4(     

)ب( تكري�ش-بّر )اآ 8-7(      
)اأ  ( لبا�ش العر�ش )اآ 10-9(     

ب  - الُحلية المهداة اإلى الملكة )اآ 16-11(   
)اأ( من ق�سر الوالد )اآ 16-11(    

)ب( موكب العر�ش )اآ 15-13(     
)اأ  ( في ق�سر المِلك )اآ 16(    

اأ  - الكاتب والبركة )اآ 18-17(  
)ب،( هتاف- بركة )اآ 17(    

م ذاته مع الجماعة )اآ 18( )اأ  ( الكاتب يقدِّ    

 :25 )مت  الجاهالت  والعذارى  الحكيمات  العذارى  َمَثِل  في  العر�ش  موكَب  ي�سوُع  ي�سف   )9(
.)13-1

  G. RAVASI, op. cit., p. 802-803.)10(
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هكذا، ومن خالل هذا الر�سم، نتبّين وجود لوحَتْين متقابلَتين رائعَتين: نحن 
ين في كامل بهائهما، وعلى كلٍّ منهما حّلته وِحْلَيُتُه. اأمام �سخ�سَ

5 - الرمزيّة في المزمور
تلّف مز 45 نفحُة فرٍح ُيَعبَّر عنها بما يلي:

َحَك اهلُل َمِلًكا ِبزيِت  َر، لذِلَك م�سَ - زيت التكري�س: "ُتِحبُّ الَحقَّ َوتكرُه ال�سَّ
البتهاج ُدوَن ِرفاِقَك" )اآ 8(؛ 

- الآلت المو�شيقيّة: "عبيُر الُمرِّ واللَُّباِن في ثياِبَك، وفي ُق�سوِر العاج ُتطِرُبَك 
الأوتاُر" )اآ 9(؛ 

- موكب العر�س: "يْزُفْفَنها ِبفَرٍح وَابِتهاج، وُيدِخْلَنها ق�سَرُه الَملكّي" )اآ 16(؛ 
- البتهاج )اآ 16( الذي ين�سّب في الهتاف الأخير في اآ 18: "�ساأذُكُر ا�سَمَك 

هِر".  عوُب مَدى الدَّ جياًل َبعَد جيٍل، فتحَمُدَك ال�سُّ
لي�ش الفرح �سوى مظهر من الت�سديد الذي ي�سعه المزمور على البعد الجمالّي 
د باأّنه "جميل" )bAjª( في  للم�سهد ولالأ�سخا�ش الذين يمالأونه. الن�سيد ذاته ُيَحدَّ
اآ 2: "قلبي يفي�ُش ِبكالٍم َطيٍِّب". في الواقع، يتكّد�ش الجمال في جزَءي المزمور 

بو�سوح.

1/5 -  بهاء الملك
جالِلَك  في  الجبَّاُر،  اأيُّها  َفخِذَك،  على  �َسيَفَك  )"َتَقلَّْد   3 اآ  من  نتبّين  كما 
والنعمة؛  وال�سالح،  البهاء،  �سخ�سه  في  يخت�سر  وكاأّنه  امللك  يبدو  وَبهاِئَك"(، 
ا، انطالًقا من الترابط البيبلّي العميق بين ما هو  هو بالتاأكيد جمال ج�سدّي اأي�سً
َن الطلعة، في زهوة العمر،  ا "كان َح�سَ ج�سدانّي وبين ما هو داخلّي. �ساول اأي�سً
ولم يكن في بني اإ�سرائيل رجل اأبهى منه، وكان يزيد طوًل على جميع ال�سعب 

الأب اأيوب �سهوان
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َن  "كان َح�سَ من كتفه وما فوق" )1 �سم 9: 2؛ رج 10: 23(. داود بدوره 
العينين، و�سيَم المنظر" )1 �سم 16: 12(، وكان هذا ُيجَمع مع البهاء الداخلّي 
 :16 �سم   1( القلب"  اإلى  فينظر  الرّب  اأّما  المظهر،  اإلى  ينظر  "الإن�سان  لأّن 
7(. يعني القول الوارد في ق�ش 8: 18 باأّن له "مظهَر ابِن َمِلك")10(  اأّن هناك 
ا،  ارتقاًء بفكرة الجمال اإلى م�ستوى المثال؛ فاأب�سالوم العا�سي كان جمياًل جدًّ
"اإلى حّد اأّنه في كّل اإ�سرائيل لم يكن هناك رجٌل ُمِدَح لجماله على قدر ما ُمِدَح 
اأب�سالوم" ) 2 �سم 14: 25(. ويهتف الترجوم الذي قراأ قراءًة م�سيحانّيًة َبَرَكَة 
يهوذا في تك 49: 10-12: "كم هو جميل الملك الم�سيح الذي �سيظهر من 
ا من الحليب!")11(. بيت يهوذا! عيناه اأجمل من الخمر النقّي، و�سفتاه اأكثر بيا�سً

ا �سفَتا الَمِلِك في مز 45: 3 هما مملوؤتان "نعمة": "على �َسَفَتيَك النِّعمُة  اأي�سً
اإّن هذه ال�سفة الجمالّية والُخُلقّية هي هكذا لأّنها ُتفا�ش من لدى  ان�سكَبت"؛ 
اهلل كـ"نعمة"، وتتحّول اإلى "نعمة" تجعل المختار "محبوًبا" لدى النا�ش واأمام 
عيَني اهلل )xe!، اآ 3؛ رج معنى ال�سم "يوحّنا"، hy+-!nx(. مثيٌر للف�سول هو القول 
الماأثور في اأم 22: 11: "َمن اأحّب طهارة القلب رّق كالمه، ف�سادقه الملك"، 

اأي اأّنه، لأجل نعمة �سفتيه، اإذا جاز التعبير، يكون الملك �سديًقا له. 
ة في و�سف  ويختزن �سفر ن�سيد الأنا�سيد رمزيّة جمالّية ج�سدّية مكّثفة، خا�سّ
الحبيَبين في الف�سَلين 4 و5؛ اأّما مز 45: 4، بالمقابل، فيرى اأّن هذا الجمال 
هو انعكا�ش للبهاء الإلهّي. في الواقع، ت�سّكل المفردات "ُهْد" )dAh(، "البهاء"، 
و"َهَدْر" )'rd'h(، "الجالل"، ثنائيًّا لغويًّا للتعبير عن التجّلي الإلهّي وعن المجد؛ 

اإّنهما اإلى حدٍّ ما معطُف النوِر الذي يلتحف به اهلُل عندما يظهر لالإن�سان: 

كانوا  له:  فقاَل  تابور؟  في  قتلتما  الـذين  الرجال  كان  كيف  و�سلمناع:  لزبح  جدعون  "وقال   )10(
مثلك، وهيئة كّل واحد منهم كهيئة اأبناء الملوك" )ق�ش 8: 18(.

رج ترجوم �شفر التكوين.  )11(

مز 45 ن�سيد ُعْر�ش َملكّي



214

- "يخبرون ببهاء )dAh( مجِد جاللك )'rd'h(، واأنا اأتاأّمل عجائب تدبيرك" 
)مز 145: 5(؛

- "حّتى يعّرفوا بني الب�سر جبروتك، ومجد بهاء ملكوتك" )مز 145: 12(.
- "خّل�سته فعّظم مجده، وجالًل وبهاء األقيت عليه" )مز 21: 6(؛ 

- "الجالل والبهاء اأمامه، والعّزة والروعة في مقد�سه" )مز 96: 6(؛
- "باركي يا نف�سي الرّب؛ اأيّها الرّب اإلهي، ما اأعظمك، جالًل وبهاء لب�ست" 

)مز 104: 1(؛ الخ؛ 

2/5 -  جمال الملكة
كذلك الملكة هي مملوءة جماًل:

  hp'y" ،اآ 12(؛ لدينا هنا الجذر ذاته( ")hp'y"( فَي�ستهَي الَمِلُك جماَلِك ..."  -
)"َيَفْه"(، الم�ستعمل لر�سم الملك في اآ 3: " اأنَت اأَبهى )"t'ypi‡y"p.y( ِمْن َبني 

ِر "؛  الب�سَ
والمجد:   الإلهّي  النوِر  بانبهار  اأي   ،)hD'WbK.( بـ"المجد"  ومتو�ّسحة   -

الَمجُد ِلبنِت الَمِلِك في ِخْدِرها..." )اآ 14(. 

3/5 -  جمال اللبا�س
رمزّية  في  يوازيه  ما  وللملكة  للملك  الج�سدانّي  الجمالّي  البهاء  لهذا  اإّن 

اللبا�ش، الذي ي�سّكل اإ�سارًة اإلى الجمال وال�سحر)12(:
ا لبا�ُش ا�ستعرا�ش،  1/3/5 - لبا�س الملك هو من النوع الع�سكرّي، كما هو اأي�سً

ويت�سّمن:

الأب اأيوب �سهوان

من�سورات  الليتورجّي،  اللبا�س  في  المقّد�ش"،  الكتاب  في  الطق�سّي  "اللبا�ش  �سهوان،  اأّيوب  رج   )12(
معهد الليتورجّيا، 42،  جامعة الروح القد�ش-الك�سليك، 2008، �ش 46-3.

E. HAULOTTE, La symbolique du vêtement selon la Bible, Paris 1984.
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-  ال�سيف: "َتَقلَّْد �َسيَفَك على َفخِذَك" )اآ 4(؛
والحربّي:  الملكّي  الرق�ش  توقيع  في  عنها  غنى  ل  التي   )5 )اآ  والعربة    -
�سٍة ِدفاًعا َعِن الَحقِّ والَعدِل" )رج 1 مل  "واْركْب اإلى النَّ�سِر في زينٍة ُمقدَّ

22: 34ي؛ 10: 26؛ 20: 21؛ اأخ 1: 14(؛
قلوَب  َتخَتِرُق  الَمِلُك،  اأيُّها  الم�سنونُة،  هاُمَك  "�سِ وال�سهام:  والقو�ش    -

اأعداِئَك" )اآ 6(؛ 
ولجاُن ُمْلِكَك" )اآ 7(.  ولجاُن اَل�سِتقامِة �سَ -  وال�سولجان: "�سَ

ة لأّنه  ثياُب عر�ٍش وهو �ساحر، خا�سّ بالمقابل،  الملكة هو،  لبا�س   - 2/3/5
مو�ّسى بالذهب: 

)اآ  اأُوفيَر")13(  ِبذَهِب  َوقاٍر  في  وَقَفت  َيميِنَك،  َعْن  الُملوِك  بنُت  "الَمِلَكُة 
10(. "اأُوفير"  هي منطقة تقع في الجنوب الغربّي من الجزيرة العربّية اأو على 
ال�ساحل ال�سومالّي )رج تك 10: 29؛ اأخ 29: 4؛ اأي 28: 16؛ اأ�ش 13: 
بعثة )1 مل 9: 28؛ 10: 11(، وكذلك  اأكثر من  اإليها  �سليمان  12(، وّجه 
"ِكِتْم" ),t,k~()14(، وهي  َفَعَل يو�سافاط )1 مل 22: 49(. يدعى هذا الذهب 
مفردة تدّل في اللغة الم�سريّة على منطقة كان ُي�ْسَتَخَرج منها الذهب، قد تكون 
الـ"ِكِتْم"،  اإلى جانب  لكن،  ِكِتم"(.  "َذَهُب  )"نب-ن-كتم" =  ُنوْبيا  اأو  الُنوَبة 
ترد في اآ 14 كلمة "َزَهْب" )"bh'äz()15( الأكثر �سيوًعا، وهو �سفة اأخرى لمعدن 
 -)hm'ynIP.( "ثمين. في الآية ذاتها، يقراأ العديد من المف�ّسرين -بدًل من "داخل
َف�ّش" )ynIP~(، في حين اأّنه، في اآ 15، يجري الكالم على  مرجان،  "جواهر، 

 Herbert G. MAY (editor), Oxford Bible Atlas, Oxford University Press, London,  )13(
21975, pp. 55, 67, 71.

 Voir ~t,k, in Francis BROWN, A Hebrew and English Lexicon of the Old   )14(
Testament, Clarendon Press, Oxford 1979, p. 508.

Voir bh'äz" in Francis BROWN, op. cit., p. 508.   )15(
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بالألوان  الغالب  في  الغنّية  ال�سرقّية  لالأن�سجة  نموذجّي،  وهو  التطريز،  جمال 
وبالتطريز)16(. 

3/3/5 - المو�شيقى
الواقع،  وهدايا ومو�شيقى. في  العر�ش مع فتيات،  في الخلفّية يتحّرك موكب 
التحّرك  الإطار هو  اأّن  في حين  )اآ 9(،  للم�سهد  ال�سوتّي  العمق  المو�شيقى هي 
ْور، وهو بيُت من�ساأِ العرو�ش )اآ 11(،  لمغادرة الق�سَرين، وبالتحديد من ق�سر �سُ
للعاج،  )اآ 11 و16(، مع ذكٍر مميٍَّز  َتين  َيِرد ذكره مرَّ الذي  ال�سامرة  اإلى ق�سر 
الذاكرة  اإلى  ب�سهولة  يعيد  الذي  للبذخ،  الأق�سى  الرمز  الثمينة،  الماّدة  وهو 
"واأ�سرب  ال�سامرة:  في  الكبيرة  والق�سور  العاج  بيوت  احتجاج عامو�ش على 
البيت ال�ستوّي مع البيت ال�سيفّي، وتبيد بيوت العاج، وت�سمحّل بيوت عظيمة، 

يقول الرّب" )عا 3: 15؛ رج 1 مل 22: 39(.

4/3/5 - العطور
كما في ن�سيد الأنا�سيد، وبالإ�سافة اإلى المعادن والحجارة الثمينة، ُيَعبَّر عن 
�سحر الحّب الجمالّي وعن ن�سوته من خالل العطور التي ت�سّكل اإطاَر الأّبهِة، 
زيت  اإّن  الحما�سّية.  الإثارة  من  جّو  في  والفولكلور،  �سرقّية،  األوان  ذا  اإطاًرا 
َمِلًكا  َحَك اهلُل  التكري�ش الملكّي هو زيت الدهن للفرح ولل�سيافة )"لذلك م�سَ
ِبزيِت البتهاج ُدوَن ِرفاِقَك"، اآ 8(، وعالمة ال�سرور والحمّية، والحّب، والقّوة 
اأ�ش 61: 3؛ 2 �سم 12: 20؛ 14: 2؛ ن�ش 1:  )مز 23: 5؛ 104: 15؛ 
3؛ 3: 11؛ مت 6: 17؛ 26: 7؛ لو 7: 46(. بالمقابل، مجموعة العطور، 
، وهو منتوج �سمغّي عربّي )خر 20:  اآ 9، تفوح من لبا�ش الملك؛ فـالمرُّ في 
23؛ ن�ش 1: 13؛ 4: 6، 14؛ 5: 1، 5؛ اأم 7: 17؛ اأ�ش 1: 12(، هو رمز 

 Cf. E. HAULOTTE, op. cit.  )16(
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ْبُر )aloès( ُي�ستخَرج من نباٍت َيِرُد ذكُره مّرات عّدة في  ن�سوة كثيفة غامرة؛ وال�شَ
الكتاب المقّد�ش )عد 24: 6؛ ن�ش 4: 14؛ اأم 7: 17؛ يو 19: 39(. واأخيًرا، 
يعوت" )tA[yciq.â()17(، القريبة على الأرجح من العنبر  لدينا كلمة فريدة، هي "ِق�سِ
)رج خر 30: 24؛ حز 27: 19؛ اأي 42: 14(، وهي �سنف من الكافور، 
الطيب  ا لمزيج  اأي�سً ن�سائّية، بل  لي�ش فقط كماّدة تجميل  ُي�سَتعَمل  الذي  العطر 
ا في هذه الحالة، يبدو اأّننا اأمام م�سهد ي�سفه عامو�ش:  �ش للتكري�ش. اأي�سً المخ�سَّ
وت�سربون  حجالكم...،  على  وتتب�ّسطون  عاج،  من  اأ�سّرة  على  جعون  "وت�سّ
الخمر بالجامات، وتّدهنون بالطيوب النفي�سة" )عا 6: 4، 6؛ رج جا 9: 8(.

6 - التحليل البالغّي
في  مكانه.  في  كان  �ُسوِكل  و  اأَُلوْن�سُ َحْد�َش  اأّن  كيف  البالغّي  التحليل  يبّين 

م اإلى اأربعة مقاطع: الواقع، يمكن مز 45 اأن ُيْق�سَ
المقطعان الأّول )اآ 2( والأخير )اآ 18( هما ق�سيران ِن�ْسِبيًّا، وي�سّكالن اإطاًرا 
لكّل المزمور. فيهما يتدّخل كاتب المزمور مبا�سرًة، وُيبِرز الواجَب المترّتَب 
عليه: في البداية، واجُب المدح ال�سعرّي في اآ 2؛ وفي محّطة ثانية واجبه باأن 
اأكثر  وهذا  ال�سعريّة،  اأبياته  بوا�سطة  بالأحداث   18 اآ  في   )hr"yKiäz>a( ر"  "يذكِّ

�سعوبة من الأّول. 
م المقطعان الو�سطّيان )اآ 3-8، واآ 9-17( اإلى اأربعة اأجزاء، وي�سّكالن  ُيْق�سَ

ْرَد ال�سعريَّ في م�سهَدْين: ج�سَم المزمور. هما يوِقعان بالتاأكيد ال�سَ
اآ 3-8: موكب العرو�ش التي ت�سل على الَفَر�ش؛

اآ 9-17: داخل الق�سر الملكّي حيُث ي�سل موكب العرو�ش.

Voir h[yciq in Francis BROWN, op. cit., p. 893.  )17(
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وظيفة  لها  التي  التعابير  بع�ش  وجود  ب�سبب  الكثيرون  يقبله  التق�سيم  هذا 
بالغّية اأكيدة.

 ،~d"ªa' ynEíB( "يحمل كتعبيَرين اأق�سَيـيـن: "بيـن بنـي الإن�سان )المقطع الأول )اآ  3-8
اآ 3(، و"بين رفاقك" )[yr<(bex^، اآ 8(، اللذين يحّددان ح�سًرا الموكب الذي يرافق 
ُمْدَرجان في   )!KEÜ-l[;( "لذلك" لهما بكلمة  م  ُيَقدَّ اآَخران  تعبيران  الملك. هناك 
التي         وبركته   )~yhiäl{a/( "اهلل"  اأّن  كيفّية  اإلى  ُي�سيران  نهايته،  وفي  المقطع  بداية 
من التكري�ش الَمَلكّي، هي �سبب ف�سيلة المِلِك وفرِحه. التعبيران الآَخران، مع 
 ~l'äA[في اآ 3، و ،~l'(A[l( "ًوظيفة بالغّية داخل المقطع، هما "اإلى الأبد" اأو "اأبدا

في اآ 7(، و"عدل" ),éqd<C( في اآ 5 و8.
"ق�سر"  كلمة  الأق�سَيين،  في  كمفردات  يحمل،   )17-9 )اآ  الثاني  المقطع 
)lkyheî( ومو�سوع "العيد" )Wx)M.fi^ في اآ 9، وlygI+w" txoåm'f.B في اآ 16(، هكذا، 
اإلى  اإ�سارَتين  النهاية  وفي  البداية  في  نجد  ا  اأي�سً هنا  ال�سابق،  المقطع  في  كما 
موكب اأميرٍة وو�سيفاتها يرافقن العرو�ش اأي: "ابنة الملك" اأو "بنات الملوك" 
 ،h'yt,_A[rE h'yr<x]a;â tAlåWtB.( "و"العــذراى الرفيقـات ،)اآ 10 ،~ykil'm.â tAnæB(

اآ 15(. اإّن التكرار المتوا�سل لكلمة "ابنة" )tB( يواكب كّل المقطع.
ا اإ�سارات ذات مدلول بين المقطَعين 3-8 و17-9،  بالإمكان اأن نرى اأي�سً
اآ yE+p.y"( 12 (، والكالم على "يمين"  اآ t'ypi‡y"p.y"( 3( وفي  اأي: كلمة "جمال" في 

)ymy!( الملك في اآ 5 و10.

7 – دور اآ 2-3 في المزمور
د ذاته: "قلبي يفي�ُش ِبكالِم َطيٍِّب، وِل�ساني كَقَلِم  في اآ 2 يقّدم الكاتب المن�سِ
بياتي"؛ وفي اآ 3 لدينا هتاف وبركة َيْفِر�ُش بهما  ُد ِللَمِلِك اأَ كاتٍب ماهٍر حيَن اأُن�سِ
ِر، والنِّعمُة َان�سكَبت على  بهى ِمْن َبني الب�سَ الكاتُب مو�سـوَع كلِّ الن�ّش: "اأنَت اأَ

�َسَفَتيَك، َفبارَكَك اهلُل اإلى الأبِد". 

الأب اأيوب �سهوان
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يذّكر ر�سُم الكاتب ب�سورة باروخ، كاتِم اأ�سراِر اإرميا، الذي "كان يكتب في 
الكتاب بالِحْبر عندما كان النبّي  يملي عليه" )اإر 36: 18(، اأو ب�سورة عزرا، 
ة حا�سمة  "الكاتب الماهر في �سريعة مو�سى" )عز 7: 6(. كانت للكاتب َمَهمَّ
"�سريع"  باأّنه  ه  نف�سَ الكاتُب  ي�سف   45 مز  ففي  ال�سرقّية؛  البالطات  في  وهاّمة 
"كاتب  على  يتكّلم  �سومرّي  ن�ّش  اإلى  العودة  المفيد  من   .)ryhim'( "ماهر"  اأو 
"َمِهيَرَبَعل  هو  فونيقّي،  لكتاب  َعَلم  ا�سٍم  واإلى  فَمه")18(،  ال�سرعة  في  يُده  تبلغ 
الكاتب"، حيث كانت �سفة ال�سرعة قد دخلت في ال�سم بالذات، ف�سار "�سّيد 
ال�سرعة")19(. لكّن خّفة يد الكاتب و�سرعة ل�سان المن�سد، في المفهوم البيبلّي 
في  ماهًرا  "اأراأيت  الجمالّية:  والمهارة  الجميل  الخّط  ا  اأي�سً تعنيان  وال�سرقّي، 
عمله؟ مع الملوك ل مع الرعاع مقامه" )اأم 22: 29(؛ "وكان عزرا عالًما ماهًرا 

في �سريعة مو�سى التي اأعطاها الرّب اإله بني اإ�سرائيل" )عز 7: 6(.
طّيـبـة-جملة"  "كلمـة  حرفيًّـا  ُيدعـى  بتـعبـيـَرْين؛  العمـل  و�سـف  يجري 
)"bAjª rb"ÜD(، اأي "كالٌم طّيٌب )اأو عْذب("، نبيل، باهر، ا�ستناًدا اإلى ِعْلم الدللة 
البيبلّي الغنّي لهذا التعبير الجمالّي-الُخُلقّي، "طوب" )bAjª(. اأمام مو�سى، في 
الظهور ال�سهير في خر 33، يمّر جمال اهلل و�سالحه وكماله )اآ 19، "طوب"، 
الن�سيد  bAjª(؛ هكذا، كّل جمال و�سالح هو انعكا�ش للبهاء الإلهّي. لذا، كّل 
يتجّلى  الذي  تعظيم حما�سّي هلل  ا  اأي�سً ولكن  للملك،  ت�سبيح  هو  للملك  بندائه 
ا بالتعبير ذاته الذي في ن�سيد  جماله وعدله وقدرته في مختاره. يدعى الن�سيد اأي�سً
الأنا�سيد حيث يقال في العنوان: "ن�سيد" )ryviî( ُحّب. اإلى هذا التحديد يمكن 
اأن ُي�ساف التعبير الآَخر، الذي ت�ستعمله اآ 2، والذي يتكّلم على "َعَمل"، على 

ْعر". "�سِ

مز 45 ن�سيد ُعْر�ش َملكّي

)18(   الن�ّش ال�سومرّي هو التالي: "ُدوْب-�َسْر �ُسو كا- تا �سا- اأ ".
 Cf. G. CASTELLINO, “Scriba velox (Ps 45,2)”, Forschung zur Bibel 2 (1972)  )19(
29-34.
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َع قطعًة �سعرّية، هي ينبوٌع ل�سعٍر اآخر ولالإيمان.  اأّنه َو�سَ يعي ناظم المزمور 
د عمل الكاتب بمفردات مرتبطة باأفعال "القول": "تكّلم"، "قال"، "ل�سان"،  ُيَحدَّ
ا فعٌل غريب، هو "فا�ش" )»"vx;Ûr( ، الذي يعّبر عن حالة  "قلب". لكن لدينا اأي�سً

حما�ش داخلّي يظهر على �سفَتين، لكّنه ينبع من القلب.
الق�سم الثاني من المقّدمة )اآ 3( يهيمن عليه َر�ْشُم الملك الذي فيه تتكّد�ش كلُّ 

الُمُثِل التيوقراطّية الَمَلكّية:
ِر، والنِّعمُة ان�سكَبت على �َسَفَتيَك، َفبارَكَك اهلُل اإلى  "اأنَت اأَبهى ِمْن َبني الب�سَ

الأبِد".
نقراأ كالًما مماثاًل في اأ�ش 11: 5-4:

"يق�سي للفقراء بالعدل، 
وين�سف الظالمين بكالم كالع�سا، 
ويميت الأ�سرار بنفخة من �سفتيه. 

يكون العدل حزاًما لو�سطه، 
والحّق مئزًرا حول خ�سره".

ة الجمال الج�سدّي الذي ُيَعبَّر عنه ب�سيغة فعلّية غريبة، قد يكون  لدينا خا�سّ
م�سدرها من لهجٍة ما، م�ستّلة من الجذر "hp'y )20(، ِفْعل الجمال، وهي الميزة 
الم�سيئة للملوك. هم، كما داود، يبرزون -لأجل الجمال- فوق كّل الباقين، 
لأّن فيهم يلمع انعكا�ُش بهاِء اهلل. اآخر "كلمات داود"، ا�ستناًدا اإلى 2 �سم 23، 
هي التالية: "َمن يحكم الب�سر بالعدل، َمن يحكم بمخافة اهلل، هو كنور ال�سباح، 
يلمع  الأر�ش  الذي يجعل ع�سَب  فيه،  ال�سم�ش، في �سباح ل غيم  عند طلوع 
بعد ال�ستاء" )2 �سم 23: 3-4؛ رج اأم 15: 15؛ 19: 12؛ مز 72: 6؛ اأ�ش 

الأب اأيوب �سهوان

من م�ستّقة  اأّنهـا  البعـ�ش  راأى  التي  )ُيْفَيِفيَتا(   "t'ypi‡y"p.y"" هي  غراماطيقيًّا،  الم�ستحيلة  ال�سيغة،   )20(
ا من "t'ypi‡y" Api‡y، وهي �سيغة م�ستعملة للتعبير عن التف�سيل: "اأنَت اأجمل من  <t'ypi‡y" hpey ، اأو اأي�سً

ا "اأنَت الأجمل". الجمال"، اأو "اأنَت اأ�سمى من الجمال" )الترجوم(، اأو اأي�سً
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15: 9-10(. بعد ذلك ياأتي ر�ْسُم المِلك، فُيقال: "النعمة )xe!( ان�سكبت على 
العالم  في  الملك  كلمة  قيمة  اأّن  نعلم  ولأّننا  الكالم.  في  العظمة  اأي  �سفتيك"، 
ا ت�سرب العنيف، ونفخٌة تقتل ال�سّرير"  ر، كلمٌة هي "ع�سً ال�سامّي، هي كلمة تقرِّ
)اأ�ش 11: 4؛ رج روؤ 19: 11(، باإمكاننا اأن نفهم القيمة العميقة لهذا الت�سبيح 
ا  ا جا 10: 12(. اإّن "للنعمة" التي تحّول الموؤمن باهلل انعكا�ًسا اأي�سً )اأنظر اأي�سً
 .)12  :84 )مز  له  ذاته  ُي�ْسِلُم  َمن  ُي�ْسِعَد  اأن  ي�ستطيع  الذي  المِلك  "نعمة"  في 
ال�سبب العميق هو في الأداة "لأّن" )اآ 3( اأو "لهذا" )اآ 8(، التي ت�سبق مو�سوع 
البركة الأخيرة: في عطايا المِلك نتبّين يَد اهلل الفّعالة المباِركة، و"لهذا" فالمِلُك 
هوجميل وعادل/باّر. ينتهي الر�سم، في الواقع، بالحتفال بديمومة البركة التي 
تجعل �سخ�ش المِلك وكاأّنه ُمَعدٌّ م�سبًقا، منذ ح�سا اأّمه، للمهّمة الموكلة اإليه )مز 
139: 16؛ اأ�ش 49: 1، 5؛ اإر 1: 5؛ غل 1: 15(. َيِرُد هكذا ذْكُر العهد الذي 
ل ُينَق�ش بين اهلل و"بيت" داود )2 �سم 7(. في مز 72، وهو مزموٌر ملوكّي، 
ا ذْكر العهد الإبراهيمّي: "ِلَيُدم ا�سمه اإلى الأبد، ما دامت ال�سم�ش يدوم  َيِرُد اأي�سً
ا�سمه. به تتبارك كّل قبائل الأر�ش، وكّل ال�سعوب تهّنئه" )مز 72: 17؛ رج تك 
ا في مز 21: "بادرَته بفي�ٍش  12: 3(. الدافع اإلى البركة الملكّية هو حا�سٌر اأي�سً

َت راأ�سه" )مز 21: 4، 7(. من البركات، وبتاٍج من ذهب توجَّ

8 – تالقي الموكبَين
الطابع  ذات  المع�سالت  بع�ش  وجوُد  المزمور  هذا  ُمَحلِّلّي  انتباَه  لفَت 
ْردّي، وهي هاّمة لفْهم الم�سهد الذي و�سعه كاتب المزمور، ومن ثمَّ ِلَتَبيُِّن  ال�سَ

الإطار الذي فيه يتو�ّسع الَعَمُل المو�سوف. 
ْرُد من م�سهَدين مختلَفْين؛ فمن  في الواقع، يمكننا اأن نرى كيف يتاألّف ال�سَ
َوٍر ذاِت طابٍع  جهة اأولى، هناك بالط المِلك-العري�ش، مع اإحالٍة اأكيدة اإلى �سُ
ع�سكرّي، ولكن لي�ش وا�سًحا اإذا ما كان الملك وحا�سيُته ُهم في الق�سر الملكّي 
بانتظار العرو�ش )اآ 9-10(، اأم اأّنهم كانوا يتحّركون على ظهور الخيل )اآ 5( 

مز 45 ن�سيد ُعْر�ش َملكّي
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للقاء موكب الخّطيبة. من جهة، ثانية، لدينا الدخوُل اإلى ق�سر العرو�ش )اآ 14( 
برفقة و�سيفات العرو�ش.

اأّوًل  ي�سل  ع�سكري،  ملكّي  طابع  ذي  الأّول  َموِكَبين،  نت�سّور  اأن  باإمكاننا 
اإلى الق�سر، ويروح ينتظر الثاني، اأي موكب العرو�ش التي بو�سولها يبلغ العيُد 

ذروَته.

9 - الأميرة-العرو�س والملكة-الأُّم
على  هو  هنا  المق�سود  غام�سة.  الملك  قرب  الواقفة  "الملكة"  هوّيُة  تبدو 
الأرجح العرو�ش الملكّية، لكن بالإمكان اأن نرى في هذا الوجه الملكَة-الأّم 
ا. في الواقع، كيف يمكن اأن تكون العرو�ش في اآ 10 قد و�سلت، اإذا كانت  اأي�سً
ا، كيف "تقف" اإلى يمين الملك اإذا كان ُيطلب  في اآ 15 ُتَقاُد اإلى المِلك؟ واأي�سً

في اآ 12 اأن ت�سجد ؟ 
و �ُسوِكل القارَئ اإلى عادات اإ�سرائيل القديمة، التي كانت  ُيحيُل العاّلمة اأُلوْن�سُ
د الزوجات. بهذا المعنى "الملكة" الهاّمة هنا لي�ست زوجَة  تجري في اإطار تعدُّ
كثيرات،  بين  من  "المختارة"  اأو  َلة"  "المف�سَّ كونها  من  وبالرغم  التي،  الملك 
بل الملكة-الأّم، وتحديًدا اأّم الملك. يمكن هكذا اأن نقراأ، على �سبيل المثال، 
َف بت�سابع، اأمِّ �سليمان، في 1 مل 2: 19، حيث ي�سع �سليماُن الملك عر�ًسا  َو�سْ
لوالدته اإلى يمينه: "ودخلْت بت�سابُع على المِلك �سليمان لتكّلمه في اأمر اأدونيا، 
فقام ل�ستقبالها وانحنى لها، ثّم جل�ش على عر�سه، وو�سع عر�ًسا لها، فجل�ست 
ا  ا في الكتاب المقّد�ش؛ اأي�سً عن يمينه". اإّن الهتمام بالملكة-الأّم هو �سائع جدًّ
َجًة كالمِلك. اإّن هذا الح�سور للملكة-الأّم اإلى جانب  اإر 13: 18 ُيبِرُزها متوَّ
ع في ن�سيد الأنا�سيد، حيث، وكما راأينا، هي التي ت�سع  العري�ش الملكّي هو مو�سَّ

التاج على راأ�ش البن في يوم العر�ش. 
مع�سلة اأخيرة هي ال�سوت الذي يتوّجه اإلى العرو�ش في اآ 11-12: �سوُت 
يقود  الذي  ال�سخ�ش  الملك؟  ِقَبل  من  �سخ�ٌش  اقتراحات:  عّدة  هناك  َمن هو؟ 

الأب اأيوب �سهوان
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ا ناظُم المزمور ذاُته الذي، في  اأي�سً اأفراد البالط؟ وقد يكون  اأم اأحد  العرو�ش؟ 
ِل العرو�ش وجمالها، يذكرهما وكاأّن الأمر الذي يتحّقق بالن�سبة اإليها هو  ِفْعِل َتاأمُّ

طريٌق ي�سعها في حالة جديدة، في حياة مختلفة.
ال�ساعرّي ال�ستثنائّي، توجد عنا�سر  الن�ّش  اأّنه، في هذا  ُنبِرَز كيف  اأن  يبقى 
)اآ 4-5( حيث  الخيل  اأي: �سجيج  وابتهاج،  تاأثٍُّر  تخلق جوَّ  عديدة ح�ّسا�سة 
"ك و ب")b w k( )21(، ومو�سيقى  لدينا تراُكم اأحرف رّنانة في العبرّية، مثل 
بالأحجار  والمزيّنة  زة  المطرَّ الثياب  وحفيف  العطور،  وروائح  الكّنارات، 

الكريمة، واأخيًرا الحركُة البطيئُة والحتفالّيُة لموكِب العرو�ِش.

10 - كاتب ماهر بالكلمة
انطالًقا  المزمور  هذا  تف�سير  نواجه  اأن  يمكننا  البالغّي  التحليل  عملّية  في 
من العنا�سر التي تّم اإبرازها، بنوع خا�ّش وظيفة كاتب المزمور التي تظهر في 
المقطَعين الق�سيَرين على الأطراف. توؤّكد اآ 2 على اإلهام هذا الكاتب ال�سعرّي، 
الذي يجري و�سفه بطريقة وجيزة وفاعلة. ُيبرز الفعل "فا�ش" );vx'r()22(  حالَة 
القلب الذي هو، في الكتاب  ينبع من  اأّن الكالم الجميل  اأي  النف�سّية،  ال�ساعر 
ُتبرز  �سعرّية.  اأبياًتا  فت�سحي  الم�ساعر،  فقط  ولي�ش  الأفكار  مركز  المقّد�ش، 
؛ اإّن اإلقاَء )وهذا يرتبط بالل�سان: "ل�ساني"،   الكلمة العبرّية yrbD~  التاأليَف الأدبيَّ
÷.ynI©Avl( هذه الأبياِت ين�ساُب ب�سكٍل رائع، كقلِم الكاتِب الذي يخّط كلماِته على 

الورق.
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    ^r<)d"h]w: ^ªd>Ah÷ rAB=GI ^rEåy"-l[; ^åB.r>x;-rAg*x] ` 4    )21(
          `^n<)ymiy> tAaår"An ^ßr>Atw> qd<c,_-hw"n>[;w> tm,a/â-rb;D>-l[;( bk;ªr> xl;ìc. Ÿ^’r>d"ìh]w: `  5 آا

)22(   اإنها المّرة الوحيدة التي فيها َيِرد الفعل ;vx'r بهذه ال�سيغة الفعلّية في كّل العهد القديم.
اآ
اآ
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اأمٌر غير معتاد  المزمور، وهو  به كاتب  الذي يقوم  للعمل  هناك معرفة قويّة 
في العهد القديم. هذه الكلمة هي ب�سرّيٌة بقّوة، حّتى ولو بلغْت ذروَة الختباِر 
الفّنيِّ الإبداعّي. مع هذا، ومقابل هذه المعرفة ال�سعرّية، فاإّن الآية الأخيرة من 
المزمور، ومن خالل ورود كلمَتي "لذلك" );]KEÜ-l!  في اآ 3 و7(، و"اإلى الأبد" 
).l'(A[l~  في اآ 3، و]l'äA~  في اآ 7(، اللتين في ج�سم المزمور، والمرتبطَتين بعمل 
اهلل، تجعل هدف المزمور يتطّور من مهّمة "لياقة" وح�سب اإلى عمل ذي اإلهاٍم 
دينّي بالتاأكيد، دون التنّكر للهدف الأّول. في النهاية، اإّن تعظيم جمال الملِك 
�ست�سبح  التي  المِلك،  عرو�ش  وجماِل  زفافه،  يوم  في  والعادل  والقوّي  البهيِّ 
ال�ساللة  تعظيم  مهّمة  له  لي�ست  العتيد،  الملك  �سيولد  بينهم  من  الذين  اأبنائه  اأُمَّ 
الملوك  خالل  من  الذي،  اهلل  عمِل  اأمام  ا  اأي�سً المجاَل  يفتح  بل  فقط،  الملكّية 

الأمناء لعهده، يقوم بَمهّمته في اإحقاق الحّق وب�ْسط العدالة.

11 - مكان اهلل في عر�س الملك
بالإمكان اأن نالحظ، داخل المقطَعين الكبيَرين الو�سيَطْين، وجوَد تدّخالت 
المقطع  ا ذات مدلول. في  اأي�سً اأقّل �سراحًة، لكّنهما  المزمور،  اأخرى لكاتب 
الأّول لدينا في اآ 3 واآ 8 تو�سيُح الق�سّيِة "الإلهّية"، ولكلمة النعمة التي تنطلق 
من فم المِلك ومن عمله في ب�ْسط العدل، والمتجّذرة في الَبَركة وفي التكري�ش 
اآ 11 ما جاء في تك  المزموِر في  ي�ستلهم كاتُب  الثاني،  المقطع  الملكّي؛ في 
الثنان  في�سير  بامراأته،  ويّتحد  واأّمه،  اأباه  الرجل  يترك  ذلك  "لأجل   :24:2

ج�سًدا واحًدا".
البنية  اإلى  الإ�سارة  ينبغي  الواقع،  في  للتكرار؛  الإطار  هذا  في  اأهمّية  هناك 
 + "جميل-يمين"  اأي:  للكلمات،  اأ    - ب   + اأ-ب   )chiasme( الت�سابكّية 
ولكّنه  "خارجّي"،  جمال  هو  والعرو�ش،  العري�ش  جمال  اإّن  "يمين-جميل". 
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المِلِك  �سلوُك  ُيبَنى  عليه  الذي  الب�سرّي  الأ�سا�ش  اإّنه  داخلّية؛  بف�سائل  مزيَّن 
وح�سور  المعركة،  في  الجّبارة  الملوك  يمين  اإّن  ال�سعب؛  ل�سالح  الم�ستقيم 
الملكة الأُّم اإلى يمين الملك، هما عالمة ا�ستمراريّة ال�ساللة في اّتجاه ت�ساعدّي، 

توؤّكد رمزيًّا متانَة العهد بين اهلل و�سعبه، عهٍد ُيَعبَّر عنه بر�سوخ عر�ش داود)23(.
اأّن مو�سوَع ر�سوخ العر�ش، الذي عليه  في النتيجة، باإمكاننا اأن نرى كيف 
بم�ساألة  المو�سوع  حيث  من  يرتبط   ،)8-7 )اآ  ملوًكا  حون  ُيْم�سَ َمن  يجل�ش 
من  يتجّدد  الذي  الأمر  الملكة-الأُّم،  ح�سوُر  ي�سمنها  التي  ال�ساللة  ا�ستمراريّة 

خالل الرباط الزوجّي الجديد: 
"الَمِلَكُة بنُت الُملوِك َعْن َيميِنَك، وَقَفت في َوقاٍر ِبذَهِب اأُوفيَر.

ي �سعَبِك وَبيَت اأبيِك" )اآ 10-9(.  اإ�سمعي يا ابَنتي، اأُنظري واأميلي اأُُذَنِك، اإن�سَ
المزمور،  لكّل  الحقيقّية  النواة  الآيات  هذه  ت�سّكل  المو�سوع،  حيث  من 
"لكّل  اهلل  ِل عمِل  َتاأَمُّ وينفتح على  بالبالط،  متعلٍِّق  َحَدٍث  يتمحور حول  الذي 

ا على اإمكانّية تف�سيٍر ذي طابع م�سيحانّي. الأجيال"، كما اأي�سً
الملك، الذي يجري تعظيمه في مز 45، لي�ش ملًكا َنِكَرًة ينتمي اإلى مجموعة 
من  الذي،  اأي  بامتياز،  المم�سوح  �ش"،  "الُمَكرَّ اإّنه  ال�سخ�سّيات؛  من  تاريخّية 
خالل البركة، يج�ّسد الم�سيئة الإلهّية. لدينا عبوٌر من تعظيم مِلٍك تاريخّي اإلى 

نبوءة مِلٍك عتيد، ُمزيَّن بكّل الف�سائل ال�سرورّية لتر�سيخ العدالة والدفاع عنها.

12 - "المِلك-العري�س هو "الم�شيح 
اإّن ما قلناه، ودون ن�سيان القراءة العبرّية التقليديّة الم�سيحانّية، يقّدم مبا�سرًة 
للقراءة التي قام بها الم�سيحّيون الأوائل لهذا المزمور؛ ففي الر�سالة اإلى العبرانّيين 
هناك ا�ست�سهاد بـ اآ 7-8 من مز 45، اللتين ُتطبَّقان على الم�سيح الذي ُيْعَترف 

مز 45 ن�سيد ُعْر�ش َملكّي

)23(   رج في هذا المجال الوعود لداود ول�ساللته في 2 �سم 7.
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باأّنه "ابٌن"، بالتالي اأ�سمى من المالئكة: "وفي البن يقول: اإّن عر�سك، األّلهم، 
واأبغ�سَت  البّر  اأحببَت  ُمْلِكَك.  �سولجان  ال�ستقامة  و�سولجان  الدهور،  لأبد 
الإثم، لذلك م�سحك اإلهك بزيت البتهاج دون اأ�سحابك" )عب 1: 9-8(.

الواقع،  للمزمور؛ في  الحرفّيَة  القراءَة  تف�سيٌر كري�ستولوجيٌّ كهذا  يناق�ش  ل 
يمكن رموز العر�ش، والدفاع عن الحقيقة وعن العدل في الوداعة وفي الجمال 

الملكّي، اأن تنفتح على َفهٍم اأعمق يحّدد نظرًة اأبدّية.

خاتمة: قراءة رابّينيّة وم�شيحيّة بمفتاح م�شيحانّي
مالمح الملك في مز 45 هي مالمح التيوقراطّية التاّمة: جميل كداود )اآ 3؛ 
)اآ 5، 8-7(،  �سيا�سّي عادل  )اآ 4 و6(،  منت�سر  رج 1 �سم 16: 12(، بطل 
ووديع كم�سيح زكرّيا )زك 9: 9-10(، را�سخ في �سلطانه ال�ساللّي وفًقا للوعد 
�ش من اهلل بالذات،  الذي اأعطاه الرّب لداود )اآ 7؛ اأنظر 2 �سم 7: 16(، مكرَّ
اأ�سبحت  جديد،  من  التف�سير  وبهذا  هكذا،   .)17 )اآ  بالتبنّي  ابنه  هو  وبالتالي 

خطوُط التاأّمل الراّبينّي والم�سيحّي جاهزًة لأن تقراأ المزمور قراءة م�سيحانّية.
هكذا اأ�سهب الترجوم في تف�سير اآ 3 واآ 11 بهذه الطريقة: 

بني الإن�سان، وروح  اأ�سمى من جمال  الم�سيح، هو  الملك  اأيّها  "جماُلَك، 
النبوءة اأُعِطَي ل�سفَتيك... 

اأ�سغي، يا جماعة اإ�سرائيل، اإلى �سريعة فمه، واحفظي اأعماله العجيبة". 
اإ�سرائيل"،  "ابنة  وكاأّنها  الزوجة   10 اآ  في  ال�سهير)24(   ِكْمِحي  راّبَي  ويرى 
ليف�سح  الفعليُّ  العبرانّيين  الملوِك  وجُه  يتوارى  الم�سيح.  يمين  اإلى  مو�سوعة 

ْمِحي �سنة 1160 من عائلة يهودّية �سهيرة اأغنت الأدب العبرّي والتلمودّي.  )24( ُوِلَد راّبي دافيد ِقِ
ترك �سروحات لكتب التوراة والأنبياء والمزامير. توّفي �سنة 1235.

الأب اأيوب �سهوان
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الم�سيحّي )عب  المنظار  والكني�سة، وفق  للم�سيح  اأو  الم�سيح  للملك  المجال 
المجد  "�سعاَع  ي�سوَع  الم�سيِح  في  العبرانّيين  اإلى  الر�سالة  ترى  اإذ   ،)9-8  :1

الإلهّي" )عب 1: 3(. 
ونقراأ في الر�سالة اإلى اأهل اأف�س�ش: "عظيٌم هو هذا ال�سّر: اأقول ذلك بالن�سبة 

اإلى الم�سيح والكني�سة" )اأف 5: 32(؛ 
كعذراء  واحد،  لعري�ش  الواقع،  في  خطبتكم،  "لقد  الثانية:  كورنت�ش  وفي 

طاهرة قّدمُتكم اإلى الم�سيح" )2 كو 11: 2(؛ 
اأور�سليم  المقّد�سة،  المدينة  ا  اأي�سً يلي:"وراأيت  ما  فلدينا  الروؤيا  �سفر  في  اأّما 
لعري�سها...  مزّينة  كعرو�ش  جاهزة  اهلل،  عند  من  ال�سماء،  من  تنزل  الجديدة، 

ويقول الروح والعرو�ش: تعال" )روؤ 21: 2؛ 22: 17(. 
في التقليد الليتورجّي الم�سيحّي، �سيتحّول مز 45 اإلى ن�سيٍد مهًدى اإلى مريم 

اأّم الم�سيح.
باإمكاننا هكذا اأن نفهم �سبَب القراءة الم�سيحانّية في مز 45 لجمال الملك في 
كتابات الآباء، كما لدى القّدي�ش اأغو�سطينو�ش الذي ترك لنا هذا الن�ّش المعبِّر: 

"هو جميل في ال�سماء ككلمة لدى اهلل؛ 
هو جميل على الأر�ش، وهو متو�ّسح بالطبيعة الب�سريّة؛ 

هو جميل في �سرايين ذويه وفي ذراعيهما؛ 
هو جميل عندما يهب الحياة؛ 

هو جميل عندما ل يرف�ش موته؛ 
هو جميل يودع روحه وي�ستعيدها؛ 

هو جميل على ال�سليب، جميل في القبر، 
وهو جميل في رجوعه اإلى ال�سماء" .

عندها  التوّقف  ت�ستحّق  له،  مثيَل  ل  جماٍل  ذاُت  اأغو�سطينّية  �سفحة  اإّنها 

مز 45 ن�سيد ُعْر�ش َملكّي
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والتعّمق في معانيها، اإذ يتاأّمل هذا القّدي�ش العظيم في الَمِلك الذي يجري و�سفه 
في مز 45، فيرى اأّن هناك تماهًيا بينه وبين الكلمة المتج�ّسد. 
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