
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 عدم االستماع أزمة 
 بقلم رو�رت جودفري 

من العديد من املزام�    هذا أ�رث حتديًدا آساف    مزموريعترب    يف سفر املزام�.  هام ورائعهو مزمور    ٨١إن مزمور  
 من األعيادموسم بالحتفال ا  �ة لكتابة هذا املزمور  املناسبة الرسميَّ اكنت ة لكتابته. املناسبة األصليَّ األخرى حول 

ِس  يِف  امة يف إرسائيل: "اْ�ُفُخوا اهلة ينيَّ ادل 
ْ
ْهرِ   َرأ ُوِق، الشَّ يف الشهر السابع  فقط ).٣  اآليةِ�يِدنَا" (  يِلَْومِ  الِْهَاللِ  ِعنْدَ  بِابلْ

سةمن السنة �د   للتأمل يف   ا إرسائيل مدعوًّ شعب  هذا الشهر، نرى   أعيادفيف  اهلالل.  رأس الشهر وعند    أياًما ُمقدَّ
رتل ا إرسائيل مدعوًّ شعب رمحة اهللا العظيمة هل ولعنايته به، ونرى   خطاياهم واتلو�ة عنها.  ذكُّ

ٌس"  هذا ايلوم "َ�َْفٌل   ٢٤:  ٢٣الو��  يدعو    . رسائيلادلي� إلقو�م  اتليف    العام اجلديد  يُمثِّل رأس الشهر ث ُمَقدَّ   . و�تحدَّ
�ُونَ   فَرَِحُ�ْم...   يَْومِ   الرب شعبه: "َوِ� فيه  ر  عن هذا العيد كوقت يتذكَّ   ١٠:  ١٠عدد  سفر ال بَْواقِ   ترَْضِ

َ
 ُ�َْرقَاتُِ�مْ   ىلَعَ   بِاأل

َمامَ  تَْذاَكًرا  لَُ�مْ  َ�تَُكونُ  َسالََمِتُ�ْم، وََذبَائِِح 
َ
نَا . إِلِهُ�مْ  أ

َ
 . إِلُهُ�ْم" الرَّبُّ  أ

روا   مظالإرسائيل أن يعيش ملدة أسبوع يف خيام أو    شعب  السابع عيد املظال. اكن ىلع  يُمثِّل هالل الشهر  يلتذكَّ
 ). ٤٣-٢٣: ٢٣أعطاهم أرض املوعد وحصادها السنوي (الو��  قد ة و�ذكروا أن الرب يف الرب�َّ  جتواهلم

. اكن هذا ايلوم للتو�ة وتلقديم اذلبائح.  املهيبارة  الكفَّ �� هذين العيدين، يف ايلوم العارش من الشهر، اكن يوم  و
ِّلُونَ قدَّ المُ  االجتماعاكن للراحة و  ). ٢٧: ٢٣ُ�ُفوَسُ�ْم" (الو��  س. أوىص اهللا شعبه: "تَُذل

 املر�زي هو املزمور    ،ة ما قهو ماكنة هذا املزمور يف سفر املزام�. بطر�   ٨١كتابة مزمور  واأل�رث أهميَّة من مناسبة  
  القسم املر�زي يف    املر�زي ه املزمور  املر�ز العددي للمئة ومخس� مزموًرا. ولكنَّ   ليس يف  ،سفر املزام�. بالطبعيف  

اِ�يُل،  �د هذه اللكمات: "يَا   ٨١زام�. و� منتصف مزمور  لسفر امل �ل ب  ففيما يتعلَّقب).    ٨" (آية  !يِل   َسِمْعَت   إِنْ   إرِْسَ
السيب ألنه لم    من أزمة : اكن شعب إرسائيل يعا�  ملر�ز�َّةإرسائيل، هذه � احلقيقة ا  ة لشعبأرسار العناية اإلهليَّ 

 إهله. إىل �ستمع 

فشًال اكن   االستماع  يف  إرسائيل  والطاعة.    فشل  اإليمان  "ِاْسَمعْ فيف  شعبه:  اهللا  أمر  املوسوي،  العهد  قلب   يَا   يف 
اِ�يُل" (تثنية   من    أصداء  هناك ،  ٨١مزمور    يف الواقع، عرب.  ٨:  ٨١هذه الوصية يف مزمور  وقد تردَّد صدى  )،  ٤:  ٦إرِْسَ

 ). ٤٧- ٤٦، ٤٣، ٢٨، ٢١، ١٦،  ١٢: ٣٢؛ ١٦-٦:  ٦اتلثنية (انظر ىلع سبيل املثال، تثنية سفر  
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د   ، اكن    ذاق. ما عن احل إعالنه  إىل  دعوة اهللا لشعبه ليستمعوا    ٨١مزمور  �دِّ
ً

اكن ىلع شعب إرسائيل أن �سمع؟ أوال
اهللا   �سمع لكمة  أن  إرسائيل �تاج  انلجاةشعب  املزمور  يدعو  .  عن  جًدا  شخصيَّ   بعباراتإرسائيل  شعب  هذا  ة 

ِْملِ   ِمنَ   صهم إهلهم يف املايض: "ْ�َعْدُت كيف خلَّ   وا ريتذكَّ إىل أن  جًدا    مبارشٍ   و�شلكٍ 
ْ
تَلَا   يََداهُ .  َكِتَفهُ   احل َوَّ لِّ   َعِن   حتَ   . السَّ

يِق   يِف  نَا   َدَعوَْت   الضِّ
َ
يْتَُك... أ ي  إِلُهَك،  الرَّبُّ   َ�نَجَّ ِ

َّ
ْصَعَدكَ   اذل

َ
رِْض   ِمنْ   أ

َ
" (اآليات    أ   صلوات أ). لقد سمع اهللا    ١٠،  ٧-٦ِمرْصَ

 صهم يف املايض. شعبه وخلَّ 

�عً اهللا شعبه أنه قادر أن �لِّ ر  يذكِّ كما   ْخِضعُ   ُكنُْت   ا صهم يف املستقبل: "رَسِ
ُ
ْعَداَءُهْم،  أ

َ
رُدُّ   ُكنُْت   ُمَضايِِقيِهمْ   وىلََعَ   أ

َ
 أ

 ). ما فعله اهللا لشعبه يف املايض، يمكنه أن يفعله مرة أخرى. ١٤يَِدي" (اآلية 

ه. لقد أعطاهم ناموسه (اآلية  يلإ  االستماععليهم    ه �بر اهللا شعبه أنلكمة اخلالص مصحو�ة ب�لمة توجيه. يذكِّ 
اِ�يُل   لَِصْوِ�،  َشْعيِب   �َْسَمعْ   ، يقول اهللا: "فَلَمْ ٨باإلضافة إىل ادلعوة لالستماع يف اآلية    يلزتموا به.) وعليهم أن  ٤  َو�رِْسَ

اِ�يُل  وََسلََك  َشْعيِب،  يِل   َسِمعَ   لَوْ  ...يِب  يَْرَض  لَمْ   ).١٣، ١١ُطُرِ�" (اآليات  يِف  إرِْسَ

إرسائيل يف  فيها شعب  اليت فشل   العديدةز اهللا ىلع الطرق  يف كث� من األحيان يف العهد القديم، ير�ِّ   هو احلالكما  
(اآليات    يلعبدوه شعبه  دعوة  ). هنا، بعد  ٤للعبادة (انظر ىلع سبيل املثال، تثنية    املر�زي املوضوع    حول  إيلهاالستماع  

" (اآلية  ِإلهلٍ  �َْسُجدْ  َوالَ  َغِر�ٌب، إِهلٌ  ِ�يَك   يَُ�نْ  : "الَ ابلاطلةر اهللا من العبادة )، �ذِّ ٣-١ ْجنيَِبٍّ
َ
 ). ٩أ

:  ذلك  وسيفعل  ءهأنه يقدر أن يدين أعدا  من  ر اهللا شعبه. �ذِّ هالك ي إىل لكمة  لكمات اخلالص واتلوجيه تؤدِّ إن  
�ًعا  ْخِضعُ   ُكنُْت   "رَسِ

ُ
ْعَداَءُهْم،  أ

َ
رُدُّ   ُكنُْت   ُمَضايِِقيِهمْ   وىلََعَ   أ

َ
َّلُونَ   الرَّبِّ   ُمبِْغُضو  .يَِدي  أ ُ،  َ�تََذل

َ
   َوْ�تُُهمْ   َو�َُ�ونُ   هل

َ
ْهِر"    إِىل ادلَّ

 ن يعارضون اهللا. ا ضمن مَ وْ ُ�َص  من أن الهذه اللكمات با شعبه ضمنيًّ   رحذَّ   لقد).  ١٥-١٤(اآليات 

، شعب إرسائيل  عرب تار�خ  و أيف هذا املزمور سواء الرغم من لك ادلعوات لالستماع، ىلع هذا املزمور أنه يتَّضح من  
ة  حكمتهم الشخصيَّ   الشعب  لقد فضَّ ف ة.  إرسائيل لم �سمع. ولم يتبع ناموس اهللا ولم �فظ عبادته نقيَّ شعب  إال أن  

   ىلع حكمة اهللا: "فََسلَّْمتُُهمْ 
َ

ْ�ُفِسِهْم" (اآلية    ُمَؤاَمَراِت   يِف   ِليَْسلُُكوا   قُلُو�ِِهْم،  قََساَوةِ   إِىل
َ
). من املفارقات أن تأيت هذه  ١٢أ

محقاء يف    خياراتالشعب    مراًرا وت�راًرا، اختذاهللا من مرص.    خلَّصهم   ر وحتتفل كيفاللكمات وسط أعياد تتذكَّ 
 من االستماع إىل حكمة إهلهم. —   ة مرصيف العودة إىل عبوديَّ   الرغبة يف ذلكبما  — ةالرب�َّ 

ً
 بدال

عدم استماع الشعب. ألنهم لم �سمعوا، أزال � أزمة أثارها  من سفر املزام�  إن األزمة املوجودة يف القسم اثلالث  
لم   اهللا  ول�ن  وأرضهم.  وهيلكهم،  ملكهم،  يزالتماًما.    يرت�هماهللا  سمعوا،   ال  إن  أنهم  املزمور  هذا  يف  يعلن 

هل  فوصالحه معهم، هلم ع حًقا؟ إن لم �سمعوا يف املايض، رغم لك رمحة اهللا شجِّ هل هذا الوعد مُ سيبار�هم. ل�ن ف
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ملاًك و�ديًال    سيعطيأن اهللا حتًما    بأ�ملهس  قدَّ م سفر املزام� والكتاب المُ يُعلِّ   ،سيستمعون ىلع اإلطالق؟ يف انلهاية
 نفسهم. أل فعلهسيفعل للشعب ما ال يمكنهم  َمن

تِنَا"  هللاِ   "َر�ُِّموا   :للكمات هذه اب  ٨١  يبدأ مزمور ضعفاء. سيكون    نة شعبه عندما ي�ونو�ب أن ي�ون اهللا قوَّ   .قُوَّ
 ا.تهم عندما يأيت يف ملكه املسيَّ قوَّ 

(مزمور دلاود)    ٨- ٦:  ٤٠مزمور    اقتبس  ٧-٥:  ١٠عرباني�    إن  �سوع هو امللك اذلي استمع دائًما وعمل إرادة اهللا دائًما.
   ُدُخوهِلِ   ِعنْدَ   قه ىلع �سوع: "ذِللَِك وطبَّ 

َ
َعالَمِ   إِىل

ْ
يِجءُ   هنََذا:  قُلُْت   "ُ�مَّ :  َ�ُقوُل   ال

َ
ِكتَاِب   َدْرِج   يِف .  أ

ْ
،  َمْكتُوٌب   ال ْ�َعَل   َع�ِّ

َ
  أل

ُهللا"  يَا   َمِشيئَتََك 
َ
َِبيُب   ابْ�  ُهوَ    �سوع، أعلن اآلب: "هَذاعند جت�ِّ   .أ

ْ
ي  احل ِ

َّ
رُْت" (مىت    بِهِ   اذل ب). كما قال   ٥:  ١٧رُسِ

 ُ
َ

 للخطاة. للبشارة اليت �ملها معوا ت أي اس — اْسَمُعوا" اآلب أيًضا يف هذا املاكن تلالميذ �سوع: "هل

إرسائيل يف مقاومتها. هنا يف مزمور    شعب  فشل  اليتاثلالث للرش�ر  اتلجارب    �سوع ، رفض  ٧٨كما نرى يف مزمور  
. أوًال، وعد اهللا أن يعطي لشعبه به  املؤمن�اهللا  بها  لرب�ت اليت وعد  ا و  تلك اإلغراءات�د مرة أخرى أصداء    ،٨١

ْطَعَمهُ  : "َوَ�نَ إيله اخلزب اذلي �تاجون
َ
ِنَْطِة، َشْحمِ  ِمنْ  أ

ْ
ْخَرةِ  َوِمنَ  احل ْشِبُعَك  ُكنُْت   الصَّ

ُ
). ثانيًا، يعد  ١٦َعَسًال" (اآلية  أ

يِق   �ونه: "يِف ال �رِّ   اذلينشعبه   و��   أن �فظ اهللا   يْتَُك  َدَعوَْت   الضِّ �ْتَُك .  الرَّْعدِ   ِسرْتِ   يِف   اْستََجبْتَُك .  َ�نَجَّ   َماءِ   ىلَعَ   َجرَّ
ْجنيَِبٍّ   ِإلهلٍ   �َْسُجدْ   َوالَ   َغِر�ٌب،  إِهلٌ   ِ�يَك   يَُ�نْ   ن يعبده وحده: "الَ لمَ   كث�ة). ثاثلًا، يعد اهللا برب�ت  ٧َمِر�بََة" (اآلية  

َ
  . أ

نَا 
َ
ِي إِلُهَك، الرَّبُّ  أ

َّ
ْصَعَدكَ  اذل

َ
رِْض  ِمنْ   أ

َ
فِْغرْ . ِمرْصَ  أ

َ
ُه" (اآليات  فَاكَ  أ

َ
ْمأل

َ
 ). ١٠-٩فَأ

�شلٍك  انلاموس  ابلار، حفظ  امللك  و  نم  اكملٍ   �سوع،  بديًال أ أجل شعبه  عنهمصبح  موذبيحتهم.      يوم  املسيح    تمَّ
لألزمة املوجودة يف القسم اثلالث  هو احلل  إن املسيح  شعبه.  من أجل  كذبيحة اكملة ونهائية   نفسهتقديم  بارة  الكفَّ 

 ألبد من أجلنا. هو اآلن �يا إىل اسمع، وأطاع، ومات، و  َمنهو ف. من سفر املزام�

 

رت  ة الهوت وستمنسادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكيَّ 
نة من  ة املكوَّ  يف سلسلة يلجون� اتلعليميَّ يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُمم�َّ 

  العديد من ف  ؤلِّ مُ كذلك هو  )، A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةة أجزاء بعنوان "ستَّ 
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح" منها " ،كتبال
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 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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