
  المزاميرسفر 
  

  صرخات من القلب
  

  ة والص�ة العميقةيعبادة الحقيقلدليل أمين ل
  

  كاتب ھذا السفر
  

وقد كت3ب آس3اف، وأبن3اء .  مزمور سواء ككاتب أو كمتلق لھا73 له ع�قة بحوالي –ً أكثر ملوك إسرائيل تقديرا –داود 
  .قورح، وسليمان، وموسى وآخرون بعض المزامير كذلك

  
  مزاميرسبب كتابة ال

  
ًربما أراد بعض كتاب ھذا السفر بوحي من هللا أن تكون المزامير تعبي3را خاص3ا ع3ن ت3رنيمھم أو ت3أم�تھم وربم3ا أراد . ً

كان33ت القيم33ة . لح33روبًال3بعض اNخ33ر أن يجعلوھ33ا ت33رانيم جماعي33ة، ب3ل وأحيان33ا أناش33يد يت33رنم بھ33ا الجن3ود ف33ي ط33ريقھم ل
  .نة للعبادة والص�ة والتعليم عن هللاومعاذلك تم جمعھا لتكون أداة ية ولجيعية للمزامير واضحة وجلالروحية التش

  
  

  المزاميركيف تقرأ سفر 
  

ًقد يك3ون التعبي3ر ع3ن الم3شاعر أم3را محبط3ا، خاص3ة حينم3ا . يمكن لھذا السفر أن يعبر عن أعمق المشاعر التي تحملھا ً
تذبذب بين اXرتف3اع والھب3وط؟ ھ3ل ت3ستطيع الھت3اف ھل ھناك خطأ في أن ت. تھدف للوصول إلى حالة التوازن الروحي

ًب3ر عم3ا ب3داخلك عن3دما ت3شعر أن هللا ق3د ترك3ك؟ دائم3ا س3تجد أن م3شاعرك ق3د ععندما ينق3ذك هللا م3ن م3شكلة م3ا؟ كي3ف ت
س3تجد . رج3اء أو ا\حب3اطالقل3ق، الس�م أو ال3ًوجدت تعبيرا لھا في أحد المزامير، سواء كانت مشاعر الفرح أو الحزن، 

  .عزاء وقوة عندما تتحد مع قديسي العھد القديم الذين أوحى لھم هللا بھذه الصلوات والترانيم الشعرية
  

تق3رأ  اف3أة مجزي3ة، ف3ستجد مع3اني كثي3رة تت3ضح أم3ام عيني3ك إذسيكون Xلتزامك بقضاء وق3ت ف3ي ق3راءة ھ3ذا ال3سفر، مك
  .مستقبليةًمزمورا بعد اNخر لفائدتك الحالية وال

  
م3ع ال3شعر العرب3ي، فال3شاعر ق3د لك3ن يت3شابه . غل3ب اللغ3اتتذكر وأنت تقرأ أن الشعر العبري يختلف ع3ن ال3شعر ف3ي أ

ب33ل ف33ي اfفك33ار الموزون33ة وف33ي اfص33داء المتناغم33ة والتناق33ضات  خدم الت33وازي ال33شعري ل33يس ف33ي اfص33وات فق33طي33ست
  .التوضيحية

  
كث3ر مم3ا تعني3ه ُتمام كتابھ3ا بالم3شاعر المتول3دة م3ن المواق3ف أكان اھ. بات شعرية عقائدية بل كتاليست المزامير مقاXت

 عن ثبحإ. ًتعام�ت قربا بين الناس وهللايمكنك اعتبار المزامير كالمذكرات الشخصية التي تحمل أكثر ال. ھذه المواقف
ھ3ا تھ3دف إل3ى تعليمن3ا بالعق3ل ورغ3م أنتتطل3ب اللغ3ة ال3شعرية قراءتھ3ا بالقل3ب كم3ا . التشبيھات وصيغ المبالغة والتك3رار

  .ًيضا إلى التواصل معنا أكثرلكنھا تھدف أ


