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 املسيح واملزام� 
 ل. ماي�ل مورالز بقلم 

 : الكتابات

طة ما هو ، جلأ إىل سلاألبدي  املجدللتفك� يف مسألة    أورشليمقادة    املسيح  هوجَّ   عندما املسيح؟"  ذا تعتقد يف  "ما 
  ،)٤٤– ٤٠:  ٢٠  لوقا   ؛٣٧–٣٥:  ١٢  مرقس  ؛٤٦–٤١:  ٢٢(مىت    ١١٠"يف سفر املزام�"، ىلع وجه اتلحديد املزمور    :كتوب م

   وطرح
ً

:  يفوق الفهم د اهللا اذلي  جتسُّ   عجائبغرق املرء يف  تُ   واإلجابة عليهالبساطة والعمق،    من حيث  سهًال   سؤاال
الحًقا،   املسيح ا سيعلنه  ملالسؤال االستقصايئ هو تطبيق    رب؟ اكن هذاال  باعتباره كيف يم�ن دلاود أن �ش� إىل ابنه  

ىلع    ٤٤  :٢٤يف لوقا    هلذه األسفار  اثلاليث  اتلقسيمص  خلَّ حيث  العهد القديم،  أسفار  موضوع مجيع  هدف و  نه هو ذاتهأ
نِْبيَاِء َوالَْمَزاِمِ�"، مع  :أنه

َ
   لكتابات.اكختصار ينوب عن ااملزام� سفر   وجود "نَاُموِس ُموىَس َواأل

 �شلك  ا رأيً ق "باملسيح" اكن (وال يزال)  تعلَّ يمن املزام�  عديد  الأنَّ  
ً

إعالن العهد اجلديد املجيد هو أن  ف  اعم؛مقبوال
سة. وهكذا نقرأ عن بطرس  قدَّ ث عنه هذه األسفار المُ واذلي تتحدَّ  مسوح" اذلي طال انتظاره امل�سوع هو املسيح، "

نَّ اَهللا َجَعَل    يوم�ن، أعلن للجموع املجتمع� يف أورشليم لالحتفال بوراذلي، بعد أن اقتبس من مزم
َ
اخلمس�: "أ

ْ�تُْم، َر�ًّا َوَمِسيًحا" (أعمال الرسل  
َ
ِي َصلَبْتُُموُه أ

َّ
قرأ أيًضا عن بولس، اذلي استدل من األسفار ). ن٣٦  :٢�َُسوَع هَذا، اذل

َّ واملقدسة (مرة أخرى، العهد القديم)،   : "هَذا ُهَو الَْمِسيُح  م و�قوم مرة أخرى، قائًال أظهر أنه اكن ىلع املسيح أن يتأل
نَاِدي لَُ�ْم بِِه" (أعمال الرسل  

ُ
نَا أ

َ
ي أ ِ

َّ
شهادتهم  يف  من املزام�    ب�رثة  اقتبسوا د أن الرسل  ). من املؤ�َّ ٣-٢:  ١٧�َُسوُع اذل

ح نلا  املزام�، ما يوضِّ ب مًعا    ة منسوج �  العربانيِّ   الرسالة إىلىلع سبيل املثال،    شخص وعمل املسيح.  عن  وىح بها المُ 
"بَِمْجٍد  ه اآلن  د ولكنَّ اذلي "َ�نُْقَصُه قَِليًال َعِن الَْمَالئَِ�ِة" من خالل اتلجسُّ   ٨مزمور  يف  هو "ابن اإل�سان"    املسيحأن  

تَُ�لِّلُُه" قيامته وصعوده (عرباني�    َو�ََهاٍء  املزام� كمفتاح ٩- ٥:  ٢من خالل  ). ي�شف إ�يل مىت انلقاب عن 
  األلم،، ىلع صليب  املسيحو   ، )٦:  ٤هل يف الرب�ة (مىت    ٩١، حيث اقتبس الشيطان املزمور  دراك املسيح عن نفسهإل

تَِ�؟" (مىت  : "٢٢يغر�ل معاناته من خالل غر�ال مزمور  
ْ
كثً�ا يف املزام�،    هلتأمُّ إنَّ  ).  ٤٦  :٢٧إِلِ�، إِلِ�، لَِماَذا تََر�

ِي    :٢٢:  ١١٨مزمور    �لماتب  أ�ادهالمه وآلاملسيح  ص  يلخت  يَّةواضح يف كيف  هو أمر  ،هعن  قالت  ذاوما 
َّ

ََجُر اذل
ْ
"احل

َس  
ْ
َنَّاُؤوَن قَْد َصاَر َرأ

ْ
اِو�َِة" (ميت َرفََضُه ابل   ١؛  ١١  : ٤  الرسل  ؛ أعمال١٧  :٢٠؛ لوقا  ١٠  : ١٢أيًضا مرقس    نظرا؛  ٤٢  :٢١  الزَّ

 ). ٧: ٢بطرس 
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 : املسيح آالم

  ، فقد أبرز أحد اجلوانب اثلمينة للمزام� �شلكٍ ٢٢عن معاناته ىلع الصليب ب�لمات املزمور    املسيح  عندما عربَّ 
  نا . ال �ساعدأعماق نفس املسيح ة للنفس، وخاصة  تنقل �شلك فر�د األعماق ادلاخليَّ باعتبارها أاغ�    و� أنها اعم،  

، ولكنها ت�شف نلا أيًضا شيئًا من احلياة ا ومباهجههللا يف جتارب احلياة  ا�و  املزام� فقط يف �شكيل استجابتنا  
أن خائنه    املسيح  ة، عندما أعلنملحات ال نملكها من خالل األناجيل وحدها. يف العليَّ وة ليسوع املسيح،  ادلاخليَّ 

ْحَفِة"، مضيًفا  ا "  :هو ي َ�ْغِمُس َميِع يِف الصَّ ِ
َّ

)، من  ٢١-٢٠:  ١٤َمْكتُوٌب َ�نُْه" (مرقس  إِنَّ اْ�َن اِإل�َْساِن َماٍض َكَما ُهَو  "ذل
يًْضا رَُجُل َسالََميِت،   �شلٍك   فيه ٩اآلية  حيث ترسم  ،املسيح  يف ذهن ٤١املحتمل أن ي�ون مزمور 

َ
اكمل آالم نفسه: "أ

َّ َعِقبَهُ  ي َوثِْقُت بِِه، آِ�ُل ُخزْبِي، َرَ�َع يلَعَ ِ
َّ

ستبدال يهوذا كرسول  ، ىلع ا٢٠-١٥:  ١بطرس، يف أعمال الرسل  حثَّ  " ( !اذل
من   ننتقليف وصف يوحنا للصلب،    .) ٨:  ١٠٩و  ٢٥  :٦٩ا املزام�  ، وحتديدً "َمْكتُوٌب يِف ِسْفِر الَْمَزاِم�ِ "  بناًء ىلع ما هو

ة لرجل  واملشاعر ادلاخليَّ   ١٨  : ٢٢ألقوا القرعة ىلع رداء املسيح إىل مزمور  اذلين  جلنود  عن ا  يف القصة الفعل اخلاريج  
َقْوا قُرَْعًة" (يوحنا  األحزان ن

ْ
ل
َ
َّ   ). يف وقٍت ٢٤  : ١٩فسه: "اقْتََسُموا ِ�يَايِب بَيْنَُهْم، وىلََعَ بِلَايِس أ م املسيح  الحق، عندما تأل

ه األخ� لكمات املزمور  سِ إىل اآلب بنفَ   ا مصليً )،  ٢٢ىلع الصليب، اقتبس املسيح مزموًرا آخر (بعد املزمور    للمنت�
ْستَوِْدُع ُرويِح" (لوقا "يِف  ٥: ٣١

َ
ْعَدايِئ رِصُْت اَعًرا، وَِعنَْد   :). يفتح هذا املزمور نافذة ىلع حزنه٤٦: ٢٣يَِدَك أ

َ
"ِعنَْد لُكِّ أ

لُكِّيَِّة، َوُرْ�بًا لَِمَعارِِف.
ْ
ًة ِمْن َكِثِ��َن"  ..ِجَ�اِ� بِال �ِّ َسِمْعُت َمَذمَّ

َ
"يِف يَِدَك  :  هاهللا ووعود   طبيعةثقته يف  يق�    ىلعو  ،أل

أيًضا، عندما    ."آَجايِل  تَ   استودعمن املم�ن  قد  �سوع  املزمور  عزَّ روحه لآلب، أن  أيًضا ب�لمات  قة  املتعلِّ   ١٦ى 
يًْضا �َْسُ�ُن ُمْطَمئِنًّا.  

َ
 جبسده: "َجَسِدي أ

َ
– ٩آليات  (ا  نََّك لَْن ترَْتَُك َ�ْفيِس يِف الَْهاِو�َِة. لَْن تََدَع تَِقيََّك يََرى فََساًدا"أل

  الرتك يتبع رصخة   ٢٢هذا املزمور ىلع القيامة. ول�ن حىت املزمور باتلأ�يد ق طبَّ  ،كما س�ى ، الرسول بطرس و). ١٠
اِخِه إيَِلِْه اْستََمَع" :بأن اهللا املبهجالعظيمة باإلعالن   ). ٢٤(آية   "لَْم َ�ُْجْب وَْجَهُه َ�نُْه، بَْل ِعنَْد رُصَ

 : أ�اد املسيح

بالقيامة، و�ليه الصعود، و�لغ ذروته    ألمسيح، وهو تمجيد بدالعظيم لمجيد  اتلتعطينا املزام� أيًضا نظرة ثاقبة حول  
ىلع لك األمم.  هو يملك  ،  عظمن األا ، وادليَّ الوحيد  ص خلِّ المُ و، حىت أنه، بصفته ملك امللوك،  املسيح ملاًك   يف تتو�ج

  "ُمَرنِّمِ   :ىلع أن داود   رصَّ أ ، و١٦قتبس بطرس أر�ع آيات من املزمور  ابالعودة إىل تلك العظة األو� يف يوم اخلمس�،  
ُلِْو" (

ْ
اِ�يَل احل َ�َمَرةِ ُصلِْبِه (أعمال    هوقيامة املسيح، اذلي  ب  تنبأم هنا كنيب، بعد أن  )، اكن يتلكَّ ١:  ٢٣  وئيلصم  ٢إرِْسَ

س، اذلي ال  قدَّ ل بطرس، إن الكتاب المُ ا ). فقد رأى جسد داود فساًدا وال يزال يف القرب؛ ذللك، ق٣١-٢٥:  ٢الرسل  
ى َجَسُدُه فََساًدا" "َسبََق    قد:،  سقطيم�ن أن �

َ
نَُّه لَْم ترُْتَْك َ�ْفُسُه يِف الَْهاِو�َِة َوَال َرأ

َ
ى َوتََ�لََّم َ�ْن ِ�يَاَمِة الَْمِسيِح، أ

َ
  فََرأ

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


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

(وهو يف الواقع    ١١٠  املزمور   إىل  الفور  ىلع   بطرس   نتقل ا  ثم ).  ٣٦–٣٥  : ١٣؛ انظر أيًضا أعمال الرسل  ٣١  :٢(أعمال الرسل  
: اْجِلْس َ�ْن  ملاًك    صعود �سوع وتتو�هإيله يف العهد اجلديد) يلب�ِّ   و�شارة اقتباًسا  �ما أ�رث املز : "قَاَل الرَّبُّ لَِر�ِّ

ْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلَقَدَميَْك 
َ
َضَع أ

َ
نَّ   .يَِميِ� َحىتَّ أ

َ
اِ�يَل أ يُع َ�يِْت إرِْسَ ي َصلَبْتُُموُه  فَلْيَْعلَْم يَِقينًا مَجِ ِ

َّ
 اَهللا َجَعَل �َُسوَع هَذا، اذل

ْ�تُْم، َر�ًّا َوَمِسيًحا 
َ
   ).٣٦–٣٤: ٢(أعمال الرسل   "أ

 ُ َْوَم    :٨–٧، وال سيما اآليات  ٢خدم كثً�ا يف العهد اجلديد وهو املزمور  ستَ هناك مزمور آخر � نَا ايلْ
َ
نَْت ابِْ�، أ

َ
"قَاَل يِل: «أ

تَُك  ْ ِ�    .َودلَ
ْ
ل
َ
رِْض ُملاًْك لََك اْسأ

َ
قَايِصَ األ

َ
َمَم ِمَ�اثًا لََك، َوأ

ُ
ْعِطيََك األ

ُ
"  والدة"  �قيامة  السل باستمرار أن  د الرُ �َّ أ".  »فَأ

ديدة، اكن اآلب يعلن بقوة  اجلليقة  اخل إىل �د    "الوالدة"منحه  وأقامه اهللا من ب� األموات،    عندما بمع� أنه    املسيح
(انظر أعمال الرسل ج  توَّ المُ لك املهو ابنه و  — دبل املسيح املتجسِّ  الرسمدي ليس فقط ابنه    — أن �سوع املسيح 

  اكلعبد  مرتبة أد� إىل نزل  أن و�عد د،اتلجسُّ  يف تنا إ�سانيَّ  تواضع  اخترب أن بعد  ،الرسمدي اهللا  ابن  إن ).٣٤–٣٠: ١٣
ِّ المُ  ملك  يم� اآلب يل�لس عن  حيث ماكنة، أىلع إىل العظيم تمجيده يف معه تنا إ�سانيَّ   اتلار�خ يف اآلن �مل م،تأل

وا اللعنة. حىت أن الرسل    يف لك ماكن توجد فيه ،  جتوَّ األمم" ضد املسيح، امللك المُ   ارجتاجاضطهادهم يف ضوء "  فرسَّ
الرسل    ٢– ١:  ٢مزمور    ه فصوتم  كما   يف    وا تلمذيل  الرسل  أمر   عندما   نفسه،  واملسيح  ،) ٢٨– ٢٥:  ٤(أعمال  األمم 

ِ�  أقامهوعد اهللا بعد القيامة للملك اذلي  اكن يعلن حتقيق)، ٢٠–١٨: ٢٨ة العظ� (مىت اإلرسايلَّ 
ْ
ل
َ
يف صهيون: "اْسأ

َمَم ِمَ�اثًا لََك" (مز  
ُ
ْعِطيََك األ

ُ
ح  ٧:  ٢العرباني� مزمور  الرسالة إىل    اكتبستخدم  ا).  ٨:  ٢فَأ باعتباره املسيح    �د  يلوضِّ

  ٤:  ١١٠رة إىل مزمور  تكرِّ مُ   إشاراتمن خالل    األمر اذلي طرحه  ،)٥:  ٥(عرباني�    يم عظرئيس كهنة  
َ

نَْت اَكِهٌن إِىل
َ
: "أ

بَِد ىلَعَ ُرْ�بَِة َمليِْك َصاَدَق"(عرباني�  
َ
  بصفته   ،املسيح  أن  العرباني�الرسالة إىل    يف  أيًضا   نتعلم).  ٢٨– ١:  ٧  ؛٦–٥:  ٥األ

املفدي�    �سبيحاذلي يقود  وهو    لكنيسة،يف اعبادة  ال  قائدأصبح    قد  ا،نيابًة عنَّ   اتالسماو�َّ   يف  �دم  اذلي  كهنتنا   رئيس
َسبُِّحَك"٢٢  :٢٢لكمات مزمور  حبسب  

ُ
َكِنيَسِة أ

ْ
ُ بِاْسِمَك إِْخَوِ�، َوِ� وََسِط ال َخربِّ

ُ
). هذا التسبيح  ١٢  :٢  اني�(عرب  : "أ

  مور " (مز، "اْستَِجْب يِل لماألصليب    رصخها من  يتصالته الل  االستجابةأي  قيامة املسيح،  ل   ةاألبدي  االستجابةو  ه
، فإن الكث� من تعايلم العهد اجلديد حول عمل املسيح املستمر  احلقيقة يف  ).٢٢-٢١:  ١١٨  مور ؛ انظر أيًضا مز٢١:  ٢٢

من    القدس   ح عطايا الروحة بقوة ىلع سفر املزام�. حىت أن بولس �رش يف حالة تمجيده مبنيَّ   نا وملك  نا كنبينا و�هن
انلَّاَس  :  ١٨:  ٦٨املسيح اذلي صعد إىل كنيسته من خالل عدسة مزمور   ْ�َطى 

َ
َوأ َسبْيًا  َسىَب  َعالَِء 

ْ
ال  

َ
إىِل َصِعَد  "إِْذ 

 ). ١٦–٧: ٤ سسَ�َطايَا" (أف 

و�د    ، ومجال  ،جاللىلع  واملزام� لرت�� نظرنا ىلع عظمة املسيح،    سفروهكذا، فإن العهد اجلديد �ستخدم باستمرار  
السماوي   يملكتواضعه وتمجيده  ب  ذاك اذلي    ح� تغمرهم ادلهشة   حىت  ،ىلع األمم، و�قودهم إىل جبل صهيون 

 والتسبيح يعلنوا إىل األبد �د اهللا اثلالوث. ةحبوامل
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مورالز   ماي�ل  ل.  الكتابيَّ هو  ادلكتور  ادلراسات  يف  أستاذ  املشيخيَّ ة  لكيَّ ة  للتعليمو   لالهوت ة  جر�نفيل  يف    قس 
( الكنيسة املشيخيَّ  بأم��  " . وهو مؤلِّ )PCAة  الرب؟ف كتاب   Who Shall Ascend the(   "من يصعد إيل جبل 

Mountain of the Lord?( . 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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