
 ٣٣١سـالة لرا
 

ادوأعادوأعمهما؟.. ..   هـُوه ـُوها؟ِلماذا علق   ِلماذا علق
 

(Arabic – Why did they hang their harps?) 
 

ـُوها؟.. .. واِدهم واِدهم أعأع :م عنضوع حديِثنَا اليومو.. ىأحباِئ ـُوها؟ِلماذا علق   ِلماذا علق
 

وِمن ابع والثالثينور السمزالمب عأ األ المائةدنَقر ِمن اددابعول األ عحتى الر  : 
 

 هنّأل. انَادوعأا ا علقنَهِط وسى ِفاِفعلى الصفص. نويها ِصا تذكرنَمدنْ ِعضاًيأا نَ بكي.ا جلسنَاكنَابل هار بنهأعلى "
 مِن نرفَ كي.نويهِص اٍت ترنيمنا ِموا لنَمنِّ ر:لين قاِئحاًا فرألونَا سونَبِذع وم.ةنيم ترا كالمونَب سا الذينألنَ ساكهنَ

ترنيمة الرأ ى ِفبغضر ١".؟ةريب 
 

 يرذِل كتابٍة تاريخُجع كالم زمام خَور إلى عوِتائٍةِمِسم ستقريباًيالِد الِم قبَلع وثالثين .وه وتع بيرقٌاِد ص 
عنىاِعشَ مر األسوالح زن والمشَاة ِلانَعاهللاِبع كانوا ِف حين ى السباِد تَى تحاستبدلوِك ماِع شَوبأسلوِب. ابَل برى 
 إلى اناًه موراًأس مشليمورأ ن ِمراً قسوِذأخُ المبِهعاسيس شَ ألح،المع المِةحاِض و معبرةةور صِه بقلِمه كاتبمس راٍذأخّ
ض غَأرقبَلواكان. ةريب بى الس بأورشليمي سبحاَهللاون الح منذ ِهى هيكِل ِفى ريرِهتحِمم نع وِدبِةي ض ِمأرصر .

 إلى م اُهللاهة وأسلمسقد الممهض وأرميتهروا ح فقدكذِل ِل.ةانَان والخييص الِع طريقَوا واختار على اِهللاوادر تممهولكنّ
ِدأيى أعاِئدل تأديباًهم هتدنّو .مأتْس ورصنَ بأشليمام البابليينوأص بالهيكُلح  مهوراًج.وص ا نَفهحمقالوا قالوا ": ا بالقولي
  ممدِِدههنْنْ م مأورشليمأورشليم  ورور وس وس..ارارظيم وعظيم وع ع عرر شَ شَىى ِف ِفمم ه ه البالِد البالِدىى ِف ِفاكاك هنَ هنَىىبب الس السنن بقوا ِم بقوا ِم الذين الذيناقيناقين الب البننأأ  أورشليمأورشليم  نن ع عىىلِِل
 ٢."اءاءممالسالس  لِهلِهإإ  امامممأأ  تُتُ وصلّي وصلّيتُتُمم وص وصاماًاماًييأأ  تُتُ ونح ونحتُتُ وبكي وبكيتُتُالم جلسالم جلس هذا الكَ هذا الكَتُتُععمِِما سا سفلمفلم. . اراروقة بالنّوقة بالنّررحح م مااههاباببوبوأأوو
 

 اِتدأ الكَببم زمورِه بقوِلهأعلى ": رؤِث المنهار بنَابل ها جلسنَاك.أا نَ بكينْ ِعضاًيدا ِصا تذكرنَمهيوعلى  .ن
 :لين قاِئحاًا فرألونَا سونَبِذع وم.ٍةنيم ترا كالمونَب سا الذينألنَ ساك هنَهنّأل .انَادوعأا ا علقنَهِط وسى ِفاِففصالص
نِّرا ِموا لنَمنِصاٍت ترنيم هينو.فَ كيِن نرمترنيم ة الرأ ى ِفبغٍَضر ؟ةريب" .ل ِفوبالتأمِل ذاِتى كلمكالم زم عور م

تطبيق مانيِهعالس تطبيقاًِةامي ر اًوحي نستطيعأن تأملنَ نوجز وِحا الرى ثالثِة ِفىور أم: 
 

ا مِهِدن أحيردص من ِماتَو األصا تستقبُلنَ آذانَإن ....؟؟اهاهرر أس أسننطلب ِمطلب ِماذا ياذا يمم و و الحقيقى الحقيقىوودد الع العوو ه هننمم  ::أوالًأوالً 
ِلتابع النورِةملكَم و هوص تُوالر واآلخّ.سوح القد رِل تابع ِةملكَمِة الظلمأى إبليسِةملكَ م  .ختِلويط أحاناًيا نَ علي
األمرب ينم نَعى الحيِةروم ى االستنَعادعب.نس معوتاً صي دعونا إلى التحر ِمرنوص ا اِهللاايونتص وأنّر ها قيدانَ يقيد .
 رم يوال . المخْدوعة النفساءو وأهِدس الجاتُبغَ رانَ عليا تمليِه مبس ح ونسلك جانباًاهع ونداايص الولكِت ُلهِمفن
ف أنّى نكتِش حت طويٌلا وقتٌنَعليهص تٌو اِدخَمِلع عدواكر م. ا ِفنَأوقعى الفخ وقيندالخَ ِدا بقيةطي .أوليِهِه هِذتْس ى 
إنّ. ؟ئاِط خَة كلِّقصها تببِعأ دصانيو صا اِهللاايوٍد وتنتهى بقيلالِس وس.نْ ِماِكلفكَ ِلبيَل ال سا هٍةبقوأو قد ٍةرشَ ب٣.ٍةري  

 

 هذا ما حثَدم الشّع بِع  القديمِبعصاِنيهموص ا اهللااي.  لقدفقدوا حريتهمواستع بدهمالب األشْ .ونابلي إنرار 
حيني جدونؤِم المنينم عهم يحاولون جذبهمإلي بحيلٍةهم اِك مةر. لقدطلب الب يونابليع بام ِمنَص األادشَن اِهللاِبع  
الذينع لقوا أعوادهعلى أشْم جاِفار الصفصأن رِن يواممله ترنيم ة الريقوُل .بالم نِّرِفم ى مزورِهم :"سألنَألنَسا الذينا الذين  
سسبونَونَبا كالما كالمتر تر نيمةةنيم..وم وم عذِِذعبونَونَبا سألونَألونَا سا فرحاًحاًا فرقائلين قائلين ::  رنِّنِّرمااوا لنَوا لنَم" .خْيدانَع العدووي ظهأنّك ريستمِته عوسيقانَ بما حين 
زفُنعألح انجيِد التموالتع ام إلهنَظيم الس .شَويا ِلعنَجنفرحم عهولي سعيداً بنْ عإنّ. ها ِخهِلطة إبليس ا نَح نفوِسرب
.  اهللاوح رزنح ويودى العرِض ياٍها إلى اتجانينَا وأغَوسيقانَ ملتْو تحتهكذوبا أنَ علي فإذا انطلتْ.ِهِتملكَا إلى منَمضيِل
تنطِللم الحيلة على م ِنرم المزمور فأجابأع داءِه بقوِله :"كيفَفَكينر نِِن نرممترنيم ترنيم ة الرة الربأأ  ىى ِف ِفبرغَ غٍَضٍضر ريبيقوُل. "ةةريبب ولس 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،       ٤ – ١: ١٣٧ سفر المزامير ١
   ٥ – ٣: ١ سفر نَحميا ٢
  ٣٠ – ٢٧: ١٠ إنجيل يوحنا ٣
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الروُلس :"ووال عال عججببألن الشَالشَ   ألنييطانطاني غَغَ يييرش شر كلهإلى ِش إلى ِشكله بهِِهبم نور نوركِِكالال م " .َئاِطخَال إن أنّبأ يفاجهة ِل فريسعدوج ال  ارب
يرحأنّ و.مهأص بِمح نِهاِع أتبباًنتِس مِهملكِت إلى مو هوال ي و. رىدماٌلحأن يتح رِمر نِهوِد قيم ا لمي سإلى رع 

المحرر األعاظم ى قاَل الِذن اِهللابع ِه نفِسن :"إنإنح ح ررركمركم  االباالبنفبالحقيقِة فبالحقيقِةن تكونون تكونون أح أح راراًاراًر" وماٌلحأن ي دالحقيقة رك 
ما لميفتح ع المغِْهيني مضة ليى النورر. وما لمغ يصِلِه بأذني لصِتوى ِلاِدنَ المميعلج :"تعتعالوالوا إلىوأنَ وأنَا إلى ا أريحا أريحكم١."كم    
 

 نير  نير تَتَححال تكونوا تَال تكونوا تَ": ساِداح السحثوس األصنى كورِنؤِم إلى مِة الثانيِهالِتى رسِف وُلسالر ولس ب كتبقدل 
ممعغَ غَع يير المؤِمؤِمر المنيننّنّألأل  نينهأأ  هيِل ِللطٍةلطٍةة خُة خُي لبرأأوو. . ثمثم واإل واإللبريِل ِلةٍٍةركَركَة شَة شَي لنور ملنور مععالظلم وو  ..ةة الظلمأىاتفاق ِل اتفاق ِلأى لملمسيح مسيح مععبليع وو. . الال بليعأىأى  

  أنسألك يوهو باء الرد ِنني بتان الفرقُشَ ."..؟؟وثانوثان األ األعع م ميكل اِهللايكل اِهللاهه ِل ِلوافقٍةوافقٍةة مة مييأأوو  ..ننؤِمؤِمر المر الميي غَ غَععن من مؤِمؤِململم ِل ِلنصيٍبنصيٍب
 :لينقاِئ حاًا فرألونَا سونَبِذعوم .ِهِض على أرهع محتفرِل سألكي. بكِذعى ي الِذكود عبليساء إد وِنريحكي ِلِهى إليتأِت
نِّرتْانَ فكَ.اوا لنَماإلج ابإنّ: فضاًة راه ترنيمة الرب .ترنيمة الفرح والبهةج .وهم مِذعذونَأخَ. اونَبا أسرى مِدقيين 

 ٢.ا؟نَادوا أع لنَ تستجيبفَ وكي،منِّ نرفَفكي. اا لنَ ما وكّلوتنَيا وبنَضأرو اريتنَح اونَمرح. اللباألغْ
 

 .ونمتأِل ممهولكنِّ ٍة ترنيماِت كلماءد األعمألوهس!. اتهي ه.ةذب العانة واأللحجي الشّامى األنغَ تأِتن أينِم 
ِمن  رر تتحلنف ، وتتوبقطتْ سن أين ِمالنفس  تعترفْا لمم. ونستطيعى ال يانَزح مهنّلِك ح الفرمهنْ ِموطلبوا
 وعم وستبقى الد.اِف على الصفصادوقى األع ستب،الماً وساناًفر غُاَلتنَالم ِل إلى رئيس السّجع ترا لم م.ربِطها

منسابة على الووِهجالع ةابس .ن ىا أِخ بنَاهيطلبال السِمم نر بون.الم الس سترجع األعوِماد ناِف على الصفص 
 ٣.اَل تعى أِخوكعد يهإنّ .تهمح رطلبفلنَ ِهِتمع ِنِشر إلى عولخُلد ِلاباً با لنَ فتحلقد.  والشكرِدم الحِة بترنيمهحبسنو
 

ال مفر أعِسر ِمن شَابع عح الراح باألصاءج ....ةة والنفسي والنفسيةِِةوحيوحيا الرا الرنَنَالِتالِتحح ِل ِلاساسكَكَنِعنِعا اا افاتنَفاتنَررا وتصا وتصلوكنَلوكنَسس: :  ثانياً ثانياً 
الرسال الاَهللاَهللا": ل أن يتر يتر ككنفس نفس هدداِهاِه بال شَ بال شَه" .لِحفالمدبيل الِم على سثال ينتابه إحساسى أنِّلاِخ دوأنّ.طأ على خَه هب عيد 
عحتى قِّن الح لووض اعاً قنَعستِت ليخلفَر ُئاِطالخَو. هينتاب ه تأنيباِخ دعلى ذنوبهلى  .ألن نَهاكص اًتوي ترددَلاِخ د 
ضمير اإلنسان هوص ى ِلداِهللاوِتص ِح الميقوُلب  :"اذكرِم ِماذكر ننأي أي نسقطتَ سقطتَن و و تبتب" .أحالشَس عبو هِفم ى السى ب
ا  ابتذالهوزج وال ياِتسقد المن ِمبة الرنيمتر رفوا أن وعمهمير وتيقظ ض.بن الر عمِهِدع ببمهوا أنفساع أضمهنّأ
  ضاًضاًييأأا ا نَنَبكيبكي": ِة والنفسيِةوحي الرهمالِتح ِلنعكاساًا منِّر الم يقوُلذلك ِل.ألوثانل دتعب يٍبع شَعم ِةريبض الغَى األرِف
 الم بْل ال س."اانَنَادادووععأأا ا ا علقنَا علقنَههطِِط وس وسىى ِف ِفاِفاِفعلى الصفصعلى الصفص  ..ااسنَسنَ جل جلاكاكنَنَابل هابل هار بار بنهنهأأعلى على . ننووييهها ِصا ِصنَنَررا تذكّا تذكّممددنْنْعِِع

اح ح األصياءعفر إشَبِس ك ذِلاءج .ِتِه خَارج عن طاعِه ربن ععيد بوا هان طالموح اإلنس رَلاِخ دابرِط واضضيقٌ
ابع والخَالسمسين :"سليسليس س المإلهى لألشْ إلهى لألشْ قاَل قاَلالم رإو ."اراررذا افتقداإلنس انالس المذِل انعكس كِهلوِك على س٤.ِهرفاِت وتص  
 

متى   بإنجيلاء جلقد ....قِّقِّ الح الحرفِةرفِةععا إال ما إال مههررررححا يا ي م مسسوليولي  يِةيِةرر إلى الح إلى الحةِِةريريشَشَة النفس البة النفس الباجاجحح  ::ثاًثاًلِِلثاثا 
األصحاِداح السر قوُلشَس عالر نّنّألأل": بههم اذا ينتِفاذا ينتِف معاإل اإلع نسنسانانلو لو ر ر بحبحالع الع المالمكله سِِس وخَ وخَ كلهررنفس نفس هأأ  هووم م اذا ياذا يعاإل اإلىىطِِطع نسنسانان  

نا وح يوبإنجيل. قِّ الحرفِةع إال م النفسررحا ي مسولي. يةر إلى الحِةريشَ النفس البِةاج حإن ."هه نفِس نفِسنن ع عاءاءددفِِف
األصحاح الررشَابع عج قوُلاء الر بي ِهتلميِذ ِلسوعنَنَأأ": ا توما ها هوالطريقُ الطريقُو والح قُّقُّ والحوالح والح ياةاةي..  ليليسأأ  سححددي لى لى إإ  ىىأِتأِت ي
ا  خلقهع اِهللانْ صنة ِمري البشَ النفسإن .ةريال الح ونَقّ الحفَر عوعس يفَر عنم وقُّ الحو هوعسيف ."ىى ب ب اال االاآلِباآلِب

 ٥.هشيئتَ ممَلتع ِلِهوِحا برهملُؤي واهسقدويا هطهريو .ٍد قي كلِّنا ِمهررح يىالِذ هدح ووهو .وس القدِهوِحر ِلعضتخِْل
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمآِت ..اوىى إليطالباًك ر حفِف.متك م ى د
أرفع . كن ِمى القرِب ِفالم والسركضحى م ِفح الفرتُر اختب فلقد. إلهىشكرك أ.ىجِتاى وحى وثقِتاِن إيمالصليِب
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق على وعِدكمتِكالً.  فاِدينَا البار ِفى اسم يسوعصالِتى

   

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَ سماع تلك الرإن أردتَ.. زى القارئ العزيأِخ
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                                                               ٢٨: ١١متى إنجيل    ،    ٣٦: ٨إنجيل يوحنا     ،   ١٤: ١١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١
     ١٦ – ١٤: ٦  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس٢
  ٥: ٢سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٣
  ٢١: ٥٧  ِسفر إشَعياء   ،        ١٧: ١٤ِسفر أعمال الرسل  ٤
٥
  ٦: ١٤وحنا إنجيل ي      ،             ٢٦: ١٦متى إنجيل   
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