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 املزام� سفر 
 بنجام� شوبقلم 

س. ليس  قدَّ الكتاب المُ   يفآخر    سفرمن أي    �رثأ  املزام�  سفرل  �رشاداتو  ة،�تب دراسيَّ و   ،تفس�ات  تم �رشر�ما  
 من ذلك،�ل تلك األعمال األخرى.    أحل أنهديف هنا  

ً
ة  حول كيفيَّ  للمؤمنبعض االقرتاحات    مأر�د أن أقدِّ   بدال

 املزام�.سفر  ت عنتبَ اليت كُ األعمال األخرى   لكأفضل تلن من استخدام استخدام املزام� حىت يتم�َّ 

إىل الفرتة    ) ٩٠(مزمور    موىس   بداية من زمنالعهد القديم،    إلعالن  الاكملة  فرتةال  طوالاملزام� نفسه  سفر    تَب كُ 
ليمان إىل داود، بينما عناو�ن أخرى � لسُ   ا تنسبه  ا مورً اثن� وسبع� مز   عناو�ن. و)١٢٦(مزمور  السيب  اليت تلت  

(ومن هنا جاءت عبارة "إلمام   يلكخدمت يف عبادة اهلقورح. قد ت�ون بعض املزام� قد استُ   �نوووأساف وهيمان  
) أو  ٤٢اكن فرديًّا (مزمور  سواء    رثاء،  ها أنواع �تلفة. بعض  هلا ). املزام�  ا أ�رث من مخس� مزمورً   عناو�ن  املغن�" يف

  ). ٩٦(مزمور    �سبيحأو أاغ�    ترانيم،  ، بينما ابلعض اآلخر)١٠٠(مزمور    شكربعضها مزام�    ).٤٤مجاعيًّا (مزمور  
 ُ الت  تأمُّ املزام� إىل أن ت�ون    تميل هذه.  ١١٩و  ١مزمور    إىل بعض املزام� باسم مزام� "احلكمة"، مثل  ايلوم  شار�

ُ يف   "، حيث جوهر املزمور هو صالة  اللعنةىلع أنها مزام� "  ١٠٩و  ٦٩مزمور  شار إىل بعض املزام�، مثل  لكمة اهللا. �
 . (لطلب اللعنة)  ضد أعداء اهللا

 ُ ح  و  العهد القديم. وه  يف آخر    سفر املزام� أ�رث من أي    سفر اب العهد اجلديد إىل  ش� كتَّ �   انلقاط للقارئ أن أحد  يوضِّ
  عن طر�ق اعم  ث عنه �شلٍك حدُّ اتل  يتم بعد،  يأِت . و�ما أن املسيح لم  لكوته عمل املسيح وم  زام� هويف املة الرئيسيَّ 
ُ  ،يف بعض املزام� ل�ن. واذلي من �سل داود ة امللك والظالل يف شخصيَّ  الرموز "، ةاملسيانيَّ ا "املزام�  س� تقليديًّ �

ن .  �شلك مبارشيتم احلديث عن املسيح   استخدام    أصبحومن هنا    . ٧٢،  ٤٥،  ٢٢،  ٢مزمور    ةهذه املزام� املسيانيَّ   تتضمَّ
 لبحث عن املسيح. لهو   املعارصاملزام� للقارئ   سفر

". إنه ديلل  فس"�رش�ح جلميع أجزاء انل  : ، كما يقول اكلفنفهو.  أيًضا املزام� هل استخدام آخر    سفرفإن    ذلك،ومع  
م سفر  ،تلقوى للمؤمن. ىلع وجه اخلصوص ا ،  انلفس   ومواجهةل،  �االت: اتلأمُّ   أر�ع يف    إرشادات للمؤمناملزام�    يُقدِّ

وال عرصنا  يعترب  .  تسبيحوالصالة،  يف  املسييح  اتلأمل  مفقوًدا  فن  حدٍ فنًا  أن    ،كب�  إىل  من  الرغم    أسالفنا ىلع 
من    لاتلأمُّ مصطلح    تم استخدام.  حول هذا املوضوع   الكتبعرشات    كتبوا   املصلحي�و  �)ر�ِّ (اتلطهُّ   نيِّ�يور�تا ابل

يف كث�    ، فقد جاءةالكنيسة اإل�يليَّ   إىلل  اتلأمُّ   وصلما  . بقدر  اجلديدالعرص  ديانات  ة وقبل ماريس ادليانات الرشقيَّ 
ب ُمغلًَّفا  األحيان  اجلديدمن  العرص  تفر�غ    دياناتمارسه  ت و  ه فهمت ل، كما  اتلأمُّ إن  .  هذه  أفاكر  اجلديد، هو  العرص 

ة"، بعد أن  ا ىلع "القوى الروحيَّ فتحً نل مُ يصبح فيها املتأمِّ   بال ويع ة  الروحيَّ   احلالة . إنه �اولة تلحقيق نوع من  هنل�
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املزام� القارئ ما هو    سفر م  علِّ يُ   ول�ناهللا.    حضور ا ىلع  ظاهر�ًّ   ا نفتحً مُ   أصبح، و�اتلايل  إن جاز القول،  نفسه  أفرغ 
تُُه، َوِ� نَاُموِسِه يَلَْهُج َ�َهاًرا َويَلًْال"."  ٢:  ١انظر إىل مزمور  ل الكتايب احلقييق.  اتلأمُّ    الفكرة فهم  ل  يِف نَاُموِس الرَّبِّ َمرَسَّ
   تطرحها اليت  

ً
اللكمة  العهد القديم.  ة من  هنا ال يقترص ىلع األقسام القانونيَّ   أن انلاموس  أن نفهم  هذه اآلية، �ب أوال

" (  ةالقانونيَّ   رص�ات، وال تع� فقط اتلتوراة�    ناموس   الُمرتمجة ،  و�اتلايل).  ٣:  ٨تثنية  بل "لُكِّ َما َ�ُْرُج ِمْن فَِم الرَّبِّ
 ر فيها فكِّ لكمة اهللا و�  يف  ل فيه املؤمنفكري ورويح يتأمَّ   تدر�بل املسييح �  فإن مارسة اتلأمُّ 

ً
إىل    ، و�سىع أوال

َهجُ رتمجة  . اللكمة المُ يف حياتها تلطبيقها  فهمها وثانيً 
ْ
مضغ ما  وكرار،  اتل"، ومن هنا جاءت فكرة  يتمتمفكرة "   حتمل  يَل

بعض    ، أوتوراة  تقر�با لك آية يف املزمور تذكر لكمةل يف رش�عة اهللا.  تلأمُّ عن اللمؤمن    هو مثال  ١١٩. مزمور  تم قراءته
وهناك عدد من املزام� مفيدة    .حياتهيف  إىل فهم مع� لكمة اهللا    عد األخرى آية بفاكتب املزمور �سيع    اتها مرادف
 .١١٩،  ١١٢ ،١١١ ،٤٩ ،٣٧ ،٣٤ ،١مزام� ل، من بينها للتأمُّ  كمرشدخاص   �شلكٍ 

قاموس .  �ناملعارص  �املؤمنمن مفردات    فعليًّا   اختىف  آخرتعب�    هو  انلفسمواجهة    Webster’s New(  يُعرِّف 

Collegiate Dictionary(    �عن فعل    بهدف انلصح للعدول  انلفسة مع  جبديَّ   اتلفك�بأنه "  انلفسمواجهة  تعب
لشخص مع نفسه �شلك  فكرة ُ�اجاة ا  فإن هذا �شمل ىلعملزام�،  سفر استخدام  اال". يف سياق  لالحتجاجأو  ما    ءيش

ا. إنها خطوة أبعد من  ئً ا سيِّ ث مع انلفس، بهذا املع�، ليس أمرً اتلحدُّ .  هأو سلو�الفرد  تلصحيح وجهات نظر    جدي 
إنها ل  اتلأمُّ  تعلَّ ت  من حيث  الشخص من لكمة اهللا، وأخذ ما    ة جاهد  سىعلت مله كمرآة ملعتقداته ومارساته،  حت مه 

نفسه �شأن فظاعة   يواجهة اخلطيَّ إلغراء  يتعرَّض اذلي  اإل�سان تلصحيح تلك املعتقدات واملمارسات. وهكذا، فإن 
لحقه بالكنيسة كلك.  نفسه، والرضر األ�رب اذلي يُ   باإل�سانلحقه  هللا، والرضر اذلي يُ  �سبَّبهاذلي    واخلزي ة،  اخلطيَّ 

الطرق   امل  �ُشلكِّ اليت    املهمَّةهذه إحدى  �شلٍك سيحيُّ بها  ال  ون  العالم. وهناك  كتابيَّ ال  تهم نظر   فعَّ من   �موعة ة إىل 
اإلحباط �سبب  أو    أسبايل  أصيب داود   ىلع سبيل املثال،،  ١١مزمور  . يف  انلفستلطبيق مواجهة  ة متازة  أدلَّ �  املزام�  

يُق َماَذا  "  :سؤالال دِّ ْعِمَدُة، فَالصِّ
َ
.  أنت أيًضا   لمتستسفل  نهار،ي لك يشء). بعبارة أخرى،  ٣آية  َ�ْفَعُل؟" ( إَِذا اْ�َقلَبَِت األ

يَق   "اَلرَّبُّ يِف َهيلَْكِ قُْدِسِه"، و  :أنبنفسه  بتذك�  داود    أجاب دِّ   " "الُْمْستَِقيُم ُ�برِْصُ   ، و" و�بغض الرش�ر"الرَّبُّ َ�ْمتَِحُن الْصِّ
مها من لكمة اهللا، أنه بغض انلظر  ىلع األشياء اليت تعلَّ  نفسه، بناءً  ر داود ذكِّ ). بعبارة أخرى، يُ ٧-٤  اآلياتوجه اهللا (

ملك األرض. املزام� األخرى اليت    ديَّانا وهو  سيطرً أن اهللا ال يزال مُ ف  ا �ُدثعمَّ    انلفس ملواجهة  نماذج مفيدة    تُقدِّ
 . ٦٢  ،٤٣ ،٤٢ ،٣٧ ،٣٤ � املزام�

. ىلع األقل يف الصلوات العامة (الصلوات الوحيدة اليت  ونيصلُّ   موه   شعب اهللا  أن �سمعحزن  ا ما ي�ون من المُ اغبلً 
تمجيد  شخص ما نهج (   استخدمإىل املفردات للصالة. إذا  اغبًلا  فتقر  ي شعب اهللا  يبدو أن  )  تقييمها يم�ن لآلخر�ن  

وجز لعظمة اهللا  ذكر مُ   ناكما ي�ون ه   ادةفع،  يف الصالة )رفع الطلبات، ووتقديم الشكر،  االعرتاف باخلطيَّةو  اهللا،
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اهللا، وقائمة    ستجاب هلا دة أدَّ ُ� جل صلوات  أمن  لكمات شكر    ، و�ضعحاتلنا اخلاطئةإشارة اعمة إىل  �ما  ، وصالحهو
املزام� أن  سفر ل يفاذلي يتأمَّ   للمؤمنأو غ�ه. ومع ذلك، يم�ن  يعانون من مرٍض  ألجل َمن  طلباتمن ال ةطو�ل

ف�    ليست كذلكة للصالة. ليس فقط العديد من املزام� أمثلة للصالة، ل�ن حىت تلك اليت  مفردات قو�َّ   �ُشلكِّ 
نا بمعلوماٍت   يدعو داود   .١٨مزمور    ة يفاالفتتاحيَّ يات  اآل   انظر إىل  هللا. ىلع سبيل املثالا  جتاه  فتح قلو�نا ترائعة  تمدُّ

. يا هلا من ترص�ات عظيمة  ملجأه، وقرن (أي قوة) خالصه، وسهوتر،  ومحايته،  ومنقذهاهللا قوته، وصخرته، وحصنه،  
خضم    يف  اكن يعرف أنهبأن داود    املؤمنر  ذكِّ ل هنا سيُ والشكر! باإلضافة إىل ذلك، فإن القليل من اتلأمُّ   اتلمجيدمن  

فيها حرب روحيَّ  الوحيد    ة اكن اهللا  الُمعارصوقوته وخالصه.    لتشجيعهاألساس  أيضا يف خضم حرب   املؤمن  هو 
اذلين �ب  � كما لو أن األعداء احلقيقيِّ �واصل حياته ، وحيانيف كث� من األ ذلك   ىسين  ه ة، ىلع الرغم من أنروحيَّ 

صلوات �تلفة   ىلعخرى اليت تعطي أمثلة  املزام� األ  .ا سياسيًّ   همع  وناملختلفأوئلك  هم  أن �وض احلرب معهم  
 �سهولة.  أن �دها هنا، ول�ن يم�ن للقارئ ايلقظ  يم�ن رسدها حبيث ال ا جدً   األنواع كث�ة

ةٍ   قوى حة يف اتلصلَ المُ الكنا�س  مت  تقدَّ   الرتنيم.  املؤمن�املزام� تلعليم  سفر  ا، يم�ن استخدام  أخ�ً  من خالل    بقوَّ
رغم أن�    .االجتمااعت العامةيف    فقط  املزام�سفر  موا  رنِّ ن يُ أطابلون بمُ   املؤمن�  املزام�. يرى ابلعض أنسفر    ترنيم

 عرصنا قد  م�ِّ ياملزام� اليت  سفر   ترنيم يف   لشديد . ومع ذلك، فإن انلقص اتفق معهال أ  أنا مع هذا الرأي، فأتعاطف 
لم ي�ن   للكنيسة.  الرويح  الضعف  أن ت�ون  لك من    القصدساهم يف  منها ترانيم  املزام�  العديد    هو   ، ل�ن 

  ترنيم ضافة  إل) اليت �سىع  �فرد   ؤمن جديدة، ل�ن الكنيسة (وامل  أحلان  قديمة، أو   أحلانىلع    نظمها . يم�ن  كذلك
  تسبيح ال  رتانيمل  �شلٍك خاصة  � أمثلة قو�َّ   ١٠٠-٩٥املزام�  كب�.    سترثي نفسها �شلٍك   �سبيحها املزام� إىل  سفر  

 . اهللا، وطرقه ومقاصده ب� أبناء البرش طبيعةلفهم عميق وغ�  ا اليت هل

ل فيها   سوف �ستفيد من قراءة أي جزء من لكمة اهللا  كمؤمن ينمو  ير�د أن  اذلي    �سان، اإلباختصارٍ  . ل�ن  واتلأمُّ
ليس هناك أفضل من ف،  اضجنلاملسييح ا  سلوك يف اتلقوى انلابضة باحلياة اليت � رش�ان احلياة لل  ن أراد أن ينموإ
يواجه  م كيف  سوف يتعلَّ و ل يف لكمة اهللا.  هو اتلأمُّ   ما   مسوف يتعلَّ   املزام�  سفر   منف املزام�.    سفريف    ينغمس  نأ

  سفر   ، منا . أخ�ً فهمو  ةٍ بقوَّ م الصالة  املزام� سوف يتعلَّ   سفر   . منضيقاته تطبيق لكمة اهللا ىلع إحباطاته وب  نفسه
 . العظيمص خلِّ المُ  هلنا إل حم و�سبِّ ن يرتنِّ أ  ؤمناملم تعلَّ وف ياملزام�، س

 

 .)Reformation Bible College(ادلكتور بنجام� شو هو أستاذ العهد القديم ب�لية اإلصالح للكتاب املقدس  
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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