
 
 

 
 15أفكار حول المزمور 

 وصداه في حياتنا الروحّية
  

ة  املأّواًل :   ّم وصص  طيئة  املل  اادا اجا  ُكتب خب  15عن أنم املزةزر منا تُعل  دق
ن داقع اإلنسان يف قصمته إنمه ينيلق ةع. دبالتايل فاملزةصر لئس صالة جمرماة أد ةثالئم  بل بتشاب

املزةصر هص صالة ردحئم ، أي أنم الذي يعرتف أةام اللـه خبيئةته ييلب ةن اللـه ال أن دضعفه. 
ّما دمنصم ردحيم.يغفر له دحسب بل أن يُ   ّطله ثانئ  يف اج

صاحب املزةصر ييلب ةن اللـه أن يرى اإلنسان كما هص دطوصصًصا يف داقعه ثانًيا :  
 بشريم دأن يؤثمر على ردحه، ردح املل  اادا الضعئف ، لئعصا امللُ  ةلًكا.ال

ّما على ةبّأ أنم ال قيئع  بني السماء داألرض ألنم هناك طئصطًا غري ثالثًا :   املزةصر يش
 لإلحباط دالتشاؤم.ني دأن ال جمال تةنظصرة فاعل  بني االثن

( ألنم اإلنسان كثريًا ةا ال يكصن داعًئا 1)اآلي  املزةصر يضع طيئةتنا أةام أعئننا رابًعا :  
خليئةته لكي يعمل على إزالتها. اللـه دحّ  يرينا طيئةتنا ألنمه هص الذي سصف حيرمرنا ةن هذ  

 اخليئة .
ّم خامًسا :   اللـه صااق يف أحكاةه ألنم اخليئة  لئست اجا  اإلنسان اآلطر، بل هي ض

 كلم شريع  دطري.  هألنم  ةن اللـه ة هذ يلب املغفر اللـه ذاته دبالتايل تُ 
بل أعلى ةن ذل   النّاة ةا يهمُّ طالب املغفرة لئس فدقط االعرتاف خبيئةته د سادًسا :  

ّمس  أدرشلئم على  ةا يهمم طالب املغفرة هص بناء اجلماع ، بناء أسصار أدرشلئم، بناء املّين  املدق
 قصاعّ ثابت .
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ائح الّةصيم  اخلارجئم ، ةهما كانت )كاملال دالنعاج اللـه ال ييلب ةنما الذبسابًعا :  
، ذبئح  االعرتاف، الشكر، الدقلب دالنذدرات املختلف ( بل ةا ييلبه هص الذبئح  الردحئم 

 (.15، 15(، ذبئح  العّل )51، 15املنسحق )
طالب املغفرة يستخّم الكثري ةن الكلمات العاطفئم  داملفرح  داحملرِّرة : الرمح ، ثامًنا :  

، حمص اخليايا، السردر، البهج ، التندقئ   ، االبتهاج، طلق الدقلب الياهر، بالزدىفالرأف ، احلبم
 يريّ أن ينمص يف احلئاة الردحئم ؟الذي    التعابري يف حئاةاخلال  ... ةا هص دقع هذ

اادا ينااي الربم باسم اللـه الذي كشفه الربم ملصسى أي الرأف  دالوصالح  تاسًعا : 
ّمي داالحنراف داخليأ. ألنم  داحلنان. دهذ  التعابري ةن شأهنا أن متحص زالمت الذي يدقع يف التع

 اللـه ال ينسى حبمه ملن يدقع يف هذ  احلاالت.
تصاضع ةن قبل دهذا فعل اادا املل  يعرتف خبيئةته حّتم دلص كان ةلًكا، عاشًرا :  

 ةا هص أثر هذا املصقف علئنا؟ عليَّ؟  .الذي يعرف الشريع  املصسصيم 
سصف تدقصل لنا   51إىل  8)اآليات ةن اخلاطىء  خيلمصاللـه يريّ أن حادي عشر :  

 ئأيت ةن اللـه دحّ . فالتربير دالتدقّيس أةما كئف يريّ اللـه ذل  على ةستصى كلم داحّ ةنما؟( 
ّمث : "يا إله طالصي"، يا إله نوصريت ... عن أيِّ إله دعن أيم نُ ثاني عشر :   وصرة نتح

وصرة اادا بل أيًضا نوصرة اجلماع  دالشعب. يف عمق اطتبار اادا هناك ةصقفان : ةصقف نُ 
 اإلميان دةصقف الرجاء. دحنن ةا هص ةصقفنا؟.
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