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 ؟ انلقمة صلوات  هل يم�ن أن أص�ِّ 
 بقلم جون تو�دال 

ىلع   ةالكتابيَّ  تعكس اتلعايلم إال أنها  ىلع الرغم من صعو�ة قبول هذه اإلجابة،. القيام بذلك عليك و�ب ، بلنعم
 . األمر  . دع� أرشح لكأحسن وجه

، مزام� الرثاء �  العربي هو نوع من الرثاء. يف أدب احلكمة  )imprecatory psalmقمة أو اللعنة (مزمور انلإن 
يف شعب إرسائيل صو� دلموع تعب�  � انلقمة �شلك خاصمزام� إن األفراد واجلماعة من شعب اهللا.  اترصخ 

اموس  ك بصالح نالصالة يك تأيت لعنة اهللا ىلع أعدائه، سعت إرسائيل إىل اتلمسُّ من خالل  مواجهة الظلم واملعاناة.  
 اهللا لشعبه. 

  ، ٦٩و  ،٣٥و ،٦و  ،٥مزام�  مزام� انلقمة هذه ة. ومن األمثلة ىلع هو استداعء للعنة اإلهليَّ  انلقمة ، مزمور األساسيف 
الكتاب املقدس. ىلع سبيل املثال،  أسفارل ترص�ات اللعنة يف مجيع بسة يف العهد اجلديد. تتخلَّ قتَ ، و�ها مُ ١٠٩و

 بإ�يل برشِّ عنة) ىلع لك من يُ للاناثيما (باألنطق بولس  و.  ٢٣� يف مىت  ىلع القادة ادلينيِّ   �سوع و�الت القضاء  أعلن
 .١٠: ٦ون من اهللا االنتقام دلمائهم يف رؤ�ا  . والشهداء يف السماء يرتجُّ ٩- ٨: ١آخر يف غالطية 

 ،ةوالعائليَّ   ،ةيف صالتهم الفرديَّ   انلقمة  لصلواتة استخدام شعب اهللا  د الشهادة املستمرة للكتاب املقدس رشعيَّ تؤ�ِّ 
رة  افرتاض أسايس بأن صلوات شعب اهللا �ب أن ت�ون متجذِّ ىلع األمر    االرصارهذا    ي�من خلفة.  واجلماعيَّ 

م نلا السفر وىح به من اهللا. يف لك الكتاب املقدس. سفر املزام� هو كتاب صالة وترانيم مُ   الطلبات ماتلك يقدِّ
يف   األحيانىلع إعطاء طابع عن األذى والغضب اذلي �تربه شعب اهللا يف بعض  انلقمةوالتسبيح. �ساعد مزام� 

 َّ  سته اخلطية. اعلم د�

. يف ح� أن هذا أمر مفهوم، �ب أال يغيب عن بانلا ما �ستحقه  انلقمةاللغة القاسية ملزام�  ىلعابلعض  يعرتض 
ا ىلع  تعليم املسيح أن �ب أعدائنا. ل�ن �بة أعدائنا يف العهد اجلديد ال تأيت أبدً  ن ىلعآخرود خطايانا. يؤ�ِّ 

�بة أو انتقام بل هو تعب�  عدم  األرشار ليس ملعاقبةالصالة هللا فة. طابلة بالعدالة اإلهليَّ المُ  عن نازلاتلحساب 
 ).  ٢٣:  ٢بطرس  ١( بعدلٍ   قيض اذلي ي  اهللاعن اإليمان ب

شعب اهللا  العهد القديم. بينما تغ�ت ظروف  يف  إرسائيل    شعب  ىلع   انلقمة مزام�    حرصير�د    ابلعض اآلخر ال يزال  
تطارد   زالت  ما مؤمن يف اعلم معاٍد    إرسائيل كشعٍب   ها من  تاعناليت    الوحشيَّةالعهد مع ميجء املسيح، فإن نفس  يف  

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


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

ون عند وقوع  ون و�صلُّ م املسيحيُّ نِّ من منازنلا و�نا�سنا، فماذا سُ�  انلقمةم� الكنيسة ايلوم. إذا أزنلا مفردات مزا 
 ؟ املآيس

�، ننتظر أن يأيت ملكوت  منا املسيح الصالة. كمسيحيِّ ما علَّ ك  يف األساس أن نص�ِّ  هو  أن نص�ِّ بمزام� انلقمة
ليست دعوة حلمل السالح بل   انلقمةمزام� بصالة إن المشيئته ىلع األرض كما يف السماء.  أن ت�ناهللا. نتوق 

ا  إىل اهللانص�  و�ندعوة لإليمان. نرفع أصواتنا، وليس سيوفنا،   ملكوته أو يلعنهم. أعداء املسيح وغ�ِّ أن يُ إمَّ
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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