
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 ٢٢واملجد يف مزمور  األلم
 بقلم رو�رت جودفري 

تَِ� : "البرش�َّةيف تار�خ  املؤملةبأ�رث الرصخات  ٢٢يبدأ مزمور 
ْ
لكمات اليت نطق بها ال؟" هذه � إِلِ�، إِلِ�، لَِماَذا تََر�

وهكذا،    فر�دة من ناحية أنه بذل نفسه ألجل خطايا شعبه.  آالمهىلع الصليب. اكنت    آالملهشفتيه يف عمق  � املسيح  
بهذا  للكمات ا من الواضح أن تناول هذهملسيح. ل�ن بالنسبة افر�دة  ىلع أنهاقد نميل للنظر إىل تلك الرصخة 

  هذه ب نطق. أول من ١: ٢٢ مزمورمن قتبس ي بل اكن. آالمه لكمات فر�دة يك يفرسِّ املسيح خطأ. لم �رتع  وهالشلك  
ث اللكمات هو داود، و اللكمات واملزمور لكه   هذه يف  نتأملأن �تاج  شعب اهللا. نيابة عن مجيعبها  �ن داود يتحدَّ
 . ليك نفهمهم �شلك تام �ل شعبه�باملسيح و من حيث عالقتهم 

 جتر�ته اخلاصة   عن   داود يف املقام األول   عربَّ ).  ٢١–١  اآليات(  املصحو�ة باأللميغلب فيه صالة داود    جبزء يبدأ املزمور  
عداء  ليس فقط أن األ —الرب أن �تربها عبد اليت يم�ن ل اهللا. هنا أ�رث املعاناة شدة  من قبل رتك بالشعور بال

ال و إيله)، بل إحساسه أن اهللا ال �ستمع ١٦–١٤ اآليات(  يتألم �شدةوأن جسده  )١٣–١٢، ٧ اآليات�يطون به (
كيف  نتساءل املفزعة.  الشدائدلك شعب اهللا يف مواجهة  جتر�ةداود فقط. إنها  جتر�ة ت ليس وهذه بآالمه.  بايليُ 

 ن�ون يف مثل هذه الشدة.  يقف مكتوف األيدي عندما أن بانا السماوي املحب يم�ن أل

  ، صالةإىل الأوجاعه  قد قادته  ف .  تام   أو �سقط يف يأٍس   أبًدا  يفقد داود إيمانه  م لهذه املحنة الشديدة،  ، حىت يف  ومع ذلك
أن اهللا هو إهله. يف وسط    عن معرفته  يتخ�َّ طرق اهللا، لم    عن  �ساءهل المه وآ". حىت يف  إِلِ� "  �:   صالةال  أول لكمة يف و

آبَاُؤنَا. اتََّ�لُوا  َعلَيَْك اتََّ�َل " :ر أمانة اهللا يف املايض عرب تار�خ إرسائيلتذكَّ فقد اإليمان.  أقرَّ بهذا، معاناته
يْتَُهمْ  يف حياته    يف املايضر داود راعية اهللا  ثم تذكَّ   ).٥–٤  اآليات" ( إيَِلَْك رَصَُخوا َ�نََجْوا. َعلَيَْك اتََّ�لُوا فَلَْم َ�َْزْوا   .َ�نَجَّ
  :ةالشخصيَّ 

َ
َْطِن. َجَعلْتَِ� ُمْطَمئِنًّا ىلَعَ ثَدْ "أل نَْت َجَذْ�تَِ� ِمَن ابلْ

َ
�ِّ نََّك أ

ُ
�ِّ   .َيْ أ

ُ
ِقيُت ِمَن الرَِّحِم. ِمْن َ�ْطِن أ

ْ
ل
ُ
َعلَيَْك أ

نَْت إِلِ� 
َ
بذكر�ات أمانة اهللا يف املايض يك  هنر يف املزام� هو ملء اذل تكرِّ املرويح العالج إن ال). ١٠–٩ اآليات" (أ

 د نلا أمانته يف احلارض.تؤ�ِّ 

هللا  إىل ا  فلجأ  ىلع املساعدة،  قادرعلم أن اهللا  فهو ي.  يف احلارضراحة  الأجل  من  صالته    جديَّة نرى رجاء داود أيًضا يف  
ِ� ألنه الوحيد اذلي سيساعده: "  نرُْصَ

َ
ْع إِىل رْسِ

َ
ِ�، أ ، فََال َ�بُْعْد. يَا قُوَّ نَْت يَا رَبُّ

َ
ا أ مَّ

َ
توقف نأال    علينا   �ب  .)١٩  اآلية" (أ

 .ضيقاتنا عمق أأبًدا، حىت يف عن الصالة 
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لمسيح  بالنسبة لفر�ًدا    ليس  ، األمر اذلي هواهللابالرتك من قبل  حساس  اإلن  باإلعالن أتفس�ه  يف  ن اكلفن  ختم جو
  ه نفس با  "ال يوجد شخص تيق ال �ترب يوميًّ   كتب اكلفن قائًال:ومتكرر للمؤمن�.    منتظمأو نادًرا للمؤمن، هو رصاع  

فهم باإليمان نعمة اهللا،  ي أنه ح�  يفاهللا،  مرفوض ومرتوك من قبلاجلسد، يعتقد أنه  تقديرحسب ف  ذاته. ءاليش
نضطر أن  أو أننا لن  أمر سهل  ة  سيحيَّ امل ياة  احل   العيش يفينبيغ أن نفكر أن    ومنطقنا". ال  حواسنا   عن عيون  املخفية

 يوميًا.الصليب �مل 

ة رائعةناملزمور ليس فقط خربة لك مؤمن، لكنه أيًضا  إن هذا   دة  و  بوَّ �شلك  املسيح. نرى مشهد الصلب    آالمعن  �دَّ
اِر اْكتَنََفتِْ�. َ�َقبُوا يََديَّ َورِْجَ�َّ "  :لكماتال خاص يف رْشَ

َ
ْحيِص لُكَّ ِعَظاِ�، َوُهْم َ�نُْظُروَن َو�َتََفرَُّسوَن   .مَجَاَعٌة ِمَن األ

ُ
أ

ق بالاكمل ). هنا نرى ١٨–١٦ اآليات" ( َ�ْقِسُموَن ِ�يَايِب بَيْنَُهْم، وىلََعَ بِلَايِس َ�ْقرَتُِعونَ  .يِفَّ  يف حًقا أن هذا املزمور يتحقَّ
 املسيح. 

َفِإْذ " آالمنا:الصليب أوجاعنا و ىلعمحل  ألنه ،آالمنايف  ها �شبنيك ل لكماته األو�عرف املسيح هذا املزمور واقتبس 
يًْضا َكذلَِك ِ�يِهَما، ِليَكْ يُِبيَد بِالَْموِْت َذاَك 

َ
ِم اْشرَتََك ُهَو أ ْوالَُد يِف اللَّْحِم َوادلَّ

َ
ُ ُسلَْطاُن الَْموِْت قَْد �ََشارََك األ ي هلَ ِ

َّ
"  اذل

رنا ). ١٤: ٢(عرباني�    أجل خطايانا.من ا وذبيحة صار بديًال عنَّ ل أنه من خال املسيح حرَّ

تسبيح  إىل ال  املصحو�ة باأللمالصالة فتحوَّلت . �شلك كب� املزاج وانلربة املزمور، تغ�َّ  هذا يف اجلزء اثلا� من
ْخرِبْ بِاْسِمَك إِْخَوِ�. يِف وََسِط "  :قائالً  التسبيحباكتب املزمور امتأل . املصحوب باحلماس

ُ
َسبُِّحَك أ

ُ
ََماَعِة أ

ْ
  اآلية " (اجل

 ). ٢٣ اآلية(  "يَا َخائيِِف الرَّبِّ َسبُِّحوُه!" قائَال: خوته يلنضموا إيله يف التسبيح إ داعفقد ).  ٢٢

تم  اآلن ًدا مؤ�َّ  بداالفشل يف بداية املزمور اذلي فاهللا.  قصد�اح �سبب هو  املصحوب باحلماسالتسبيح هذا 
يرت�ز  فردي لكنه سيكون للك العالم. الشخيص أو ىلع املستوى ال انلجاح  لن ي�ون هذا  انلرصة.بابتالعه 
َممِ : "اآليت الوعد  ىلع غ�التسبيح 

ُ
اَمَك لُكُّ َ�بَائِِل األ رِْض. َو�َْسُجُد قُدَّ

َ
قَايِص األ

َ
 الرَّبِّ لُكُّ أ

َ
َ�َل  ... تَْذُكُر َوتَرْجُع إِىل

َ
أ

رِْض 
َ
َاِب وََسَجَد لُكُّ َسِميِ� األ  الرتُّ

َ
اَمُه َ�ْثُو لُكُّ َمْن َ�نَْحِدُر إِىل لكوت يف  امليأيت �د  األلم). بعد ٢٩، ٢٧ اآليات" (. قُدَّ

 لك العالم. 

يُل اآليِت : "أيًضا  جيالاأليشمل س  بل، فحسب ىلع لك العالم�اح اهللا لن يؤثر  ِ
ْ
ُ َعِن الرَّبِّ اجل ُ. ُ�َربَّ

َ
�َُّة َ�تََعبَُّد هل رِّ "  اذلُّ

انتشار    لوقتسيقود    األلم  زمنأن  ىلع  أ�يد  اتلل�ن  و،  وج�ة ملقاصد الرب �اح    فرتةليست  ). الصورة هنا  ٣٠  اآلية (
أ�اء العالم  مجيعو�اتلأ�يد، منذ يوم اخلمس�، رأينا حتقيق هذا الوعد. يف  .األرض  مجيع أ�اء عظيم ملعرفة اهللا يف

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

بْ� " :قيف هذا العالم، نرى وعد املسيح يتحقَّ  مع استمرار�َّة األلمم هل العبادة. حىت قدَّ ايلوم، املسيح معروف وتُ 
َ
أ

َِحيِم لَْن َ�ْقَوى َعلَيَْها 
ْ
بَْواُب اجل

َ
 ). ١٨: ١٦(مىت  "َكِنيَسيِت، َوأ

نَّ لِلرَّبِّ الُْملَْك، َوهُ انلجاح هو عمل الرب " هذا 
َ
َممِ أل

ُ
). هو الشخص الفاعل اذلي  ٢٨ اآلية (  " َو الُْمتََسلُِّط ىلَعَ األ

داود نفسه كأداة  �رى �ستخدمها. و اليت دواتاألق الرب نرصته من خالل . �قِّ يف انلهاية ملقاصدهيعطي نرصة 
ْخرِبْ بِاْسِمَك إِْخَوِ� : "تهورمح إهله ترص�ه عن صالح يف  خاصة

ُ
،  ٢٢ اآليةم يف أيًضا املتلكِّ  هو ). املسيح٢٢ اآلية" ( أ

ح  (  ١٢:  ٢يف عرباني�  �ربنا اكتب الرسالة  كما     املسيح   بالاكمل  العهد اجلديد  يرى كيف    مرة أخرى هذا االقتباس  يوضِّ
ثًا   يف املزام�).  متحدِّ

نَُّه لَْم َ�ْتَِقْر َولَْم يُْرِذْل َمْسَكنََة  ة: "صخلِّ رمحته المُ فيما يتعلَّق باسم اهللا، باألخص  عن    �ما اكتب املزيف الواقع، يعلن  
َ
أل

اِخِه إيَِلِْه اْستََمعَ الْمِ  ة اهللا  هذا اإلعالن حيوي يف إرسايلَّ إن ). ٢٤ اآلية" ( ْسِكِ�، َولَْم َ�ُْجْب وَْجَهُه َ�نُْه، بَْل ِعنَْد رُصَ
اهللا و�ضاعف كنيسته فقط بواسطة اللكمة". هؤالء اذلين اختربوا رمحة  ي�رث  " قائًال: يف العالم. كما كتب اكلفن 

 .ا خر�ن عنهأن �ربوا اآل �باهللا 

  ا. د �احهو�ؤ�ِّ   ا ن يعمل من خالهلوحده، ألنه هو مَ   فإن املجد هو هل  أهدافه،  حقيق�ستخدم أدوات تل  يف ح� أن اهللا
نا  م وعوده، و�مأل �تمِّ و). إهلنا �سمع صلواتنا،  ٣١  ية اآل" (قَْد َ�َعَل "  راسخ:هذا املزمور بهذا ايلق� الينت�  هلذا السبب،  

 بالتسبيح. "
َ
بَِد. آِم�َ أل

َ
 األ

َ
ُ الَْمْجُد إِىل

َ
ْشيَاِء. هل

َ
ُ لُكَّ األ

َ
 ). ٣٦: ١١" (رومية نَّ ِمنُْه َو�ِِه َوهل

ن ٢٢بينما �سىع لفهم مزمور  األلم  أن نري فيه اجتاه تار�خ الكنيسة:  �تاج، من استخدامه وتطبيقه حىت نتم�َّ
ن مشالك  إ  انلمط هو هذا:للكنيسة وللمسييح �فرد.    ى اتلقونمط  ن نرى نموذًجا من  أاملجد. �تاج أيًضا    ثم  أوالً 

  ر تذكُّ إىل  الصالة  و�ب أن تقودنا  صالة.  إىل التقودنا    �ب أنيف هذا العالم الساقط  مفر منها  ة اليت ال  احلقيقيَّ احلياة  
ق ها ا اليت نثق أنقت يف املايض وأيًض اليت حتقَّ  تلك، ها ل فيأمُّ اتلووعود اهللا  ر وعود اهللا  تذكُّ إن يف املستقبل.  ستتحقَّ

اليت تأيت   املشالك يف مواجهةبانلعمة واإليمان يمكننا االستمرار حه، �سبِّ  و�ينما . بحه كما � سيساعدنا أن �سبِّ 
 حياتنا. يف ا يوميًّ 

 

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

 

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