
  حبقوق

  وفلسفة التاريخ
  د ق مكرم نجيب

  

" حب��ق"وھ��ي م�ن الفع�ل العب�ري  Habakkukف�ي العبري�ة " حبق�وق"اس�م 

أو " المع���انق"، فيك���ون ا س���م embrace" يع���انق أو ع���انق"ال���ذي يعن���ي 
كإس���م فاع���ل أو اس���م مفع���ول  وف���ي اللغ���ة ا(ش���ورية الكلم���ة " المع���انق"
أخ��ذ وق��د . عب��ارة ع��ن اس��م ن��وع م��ن النب��ات Reiserكم��ا يق��ول " حبق��وق"

وف����ي الفولجات����ا  Ambakoumا س����م أش����كا ً مختلف����ة، فف����ي الس����بعينية 
Habacuc.  

  

والسفر عبارة عن ديالوج بين النبي وهللا حول فلسفة التاريخ، كيف يسمح 
ثم نرى اCجابة حول اCيمان . هللا البار أن يسود الشر وأن يسيطر الشرير

الب�ار بإيمان�ه ) "٤: ٢(وا(مانة خاصة العبارة المحورية التي جاءت ف�ي 
وأخي�راً يخ�تم الس�فر . وفي السفر نرى ويMت ض�د ا(م�ة الش�ريرة". يحيا

وسفر حبقوق م�ن ا(س�فار الص�غيرة حجم�اً، . بمزمور عن الثقة في الرب
. لكنھا من بين ا(سفار المؤثرة والحاضرة في تاريخ وحياة الكنيس�ة دائم�اً 

 يكم�ن ف�ي Kaiserوالسر كما يقول والتر كايزر 

ا(س������باب الرعوي������ة والMھوتي������ة والدفاعي������ة 
  .والروحية التي نجدھا في السفر

  

رعوياً أن ا(سئلة التي يثيرھا حبقوق ھ�ي نف�س 
�ا "ا(س��ئلة المث��ارة حت��ى اWن مث��ل ��ى ي��ى مت�حت

رب أدعو وأنت . تسمع أصرخ إليك من الظل�م 
�ص����ت . تخل���وطالم����ا أن ھ����ذه ). ٢: ١" (وأن

   .Cجابة من السفر بصورة فعالةا(سئلة مطروحة فنحن نتلمس ا
  



�ه " ھوتي��اً نج��د أن المب��دأ الرئيس��ي ال��ذي يرفع��ه الس��فر ھ��و ��ار بإيمان�والب
�ا�ھ��ذا المب��دأ أو ھ��ذه الحقيق��ة تتك��رر ف��ي العھ��د الجدي��د ف��ي ). ٤: ٢" (يحي

كما أن ھ�ذه الحقيق�ة ). ٣٨: ١٠، عبرانيين١١: ٣، غMطية١٧: ١رومية(
CصMح في القرن السادس عشر، ھي التي غيرت لوثر وأصبحت شعار ا

وم��ا زال . ھ��ذه الكلم��ات ال��ثMث ص��دمت أوروب��ا والع��الم ف��ي ذل��ك الوق��ت
حبق��وق يس��تطيع أن يعلمن��ا الكثي��ر ع��ن اCيم��ان والب��ر، وكي��ف نواج��ه ب��ه 

 .Donald Eوم��ن ھن��ا كت��ب دونال��د ج��وان . ص��عوبات الحي��اة المتع��ددة

Gowan  يمان في حبقوق"كتابه الشھيرCانتصار ا."  

  

دفاعي���اً يواج���ه حبق���وق قض���ية عدال���ة وب���ر وص���Mح هللا، ووج���ود الش���ر 
ولق��د كت��ب . وس��يطرة ا(ش��رار ب��ين ا(ف��راد أو الش��عوب ف��ي نف��س الوق��ت

كثيرون من ُكتَّاب الكتاب المقدس ح�ول ھ�ذه القض�ية، لك�ن حبق�وق يتمي�ز 
  .في تقديم الحل لھذه القضية من زوايا متعددة وبوضوح مشجع

  

من��ا حبق�وق كي��ف نف��رح ونب�تھج ب��الرب وس��ط تح��ديات وأخي�راً روحي��اً يعل
ا(ي��ام الص��عبة، وكي��ف نع��يش باCيم��ان باCل��ه الح��ي والفاع��ل والض��ابط 

  ).١٩-١٦: ٣لحركة ا(حداث والظروف حب
  

  

  التقسيـم
  :١أسئلة النبي ص-١

  .٤-١: ١لماذا   ينقذ الرب البار؟  -١

  .١١-٥: ١هللا غير صامت وھو يعمل اWن : ا جابة -٢

  .١٧-١٢: ١تعمل هللا أداة شريرة لماذا يس -٣

  

  :٢ا@جابة على مراقبة النبي في مرصده ص-٢

  .٤-١: ٢البار يحيا إذا كان أميناً  -١

  .٢٠-٥: ٢ويMت  ٥ھMك الشرير ويتضمن  -٢



  

  .٣صCة حبقوق ص-٣
  

  :وھناك تقسيم آخر كالتالى

  ١: ٢-١:  ١انتظار تدخل هللا فى التاريخ -١

  ٢٠-٢:  ٢تعلم أن نحيا با يمان -٢

  ١٥-٣:  ٣تأكيد حضور هللا فى التاريخ -٣

  ١٩-١٦و٢و١:  ٣تدرب على الفرح بالرب وسط الظروف الصعبة  -٤
  

  

  التكوين والكتابة والتاريخ
  

يقول البعض إن ا(صحاح ا(خي�ر م�ن الس�فر ق�د 
وق��د قب��ل ھ��ذا ال��رأي .   يك��ون ج��زءاً أص��لياً من��ه

لفت���رة طويل���ة (نن���ا نج���ده كمزم���ور ب���ه مMم���ح 
ية تمكن���ه م���ن أن يج���د مكان���ه ف���ي س���فر موس���يق

   :المزامير مثل

  

، ل�رئيس المغني�ين عل�ى آ ت�ي ذوات ١٣و ٩و ٣: ٣، س�Mه١: ٣الشجوية 
كم��ا أن مخطوط��ات البح��ر المي��ت يمك��ن أن تك��ون تأكي��داً . ١٩: ٣ا(وت��ار

 لھ��ذا الفك��ر، فق��د وج��د ب��ين ھ��ذه المخطوط��ات س��فر حبق��وق، وتفس��ير ل��ه،
لك��ن ھ��ذا ال��رأي   . ل��ى ا(ص��حاح الثال��ثول��وحظ أن الس��فر   يحت��وي ع

يعني أبداً أن الكاتب ليس النبي حبقوق، بل أن ھذه الص�Mة وج�دت كعم�ل 
  .مستقل ُضم إلى بعض النسخ ولم يُضم إلى البعض اWخر

  

كم���ا أن مض���مون ھ���ذه الص���Mة أو المزم���ور الرائ���ع يتمش���ى تمام���اً م���ع 
  .موضوع النبوة ويرتبط بھا

  

وج�ود أن�واع م�ن الم�ادة ا(دبي�ة ف�ي ا(ص�حاحين  كذلك يجم�ع النق�اد عل�ى
  :ا(ول والثاني من السفر



أ ١٢-٢: ١قطعة شعرية بھا ش�كوى النب�ي � وحيرت�ه ض�د ا(ش�رار  -١
  .٤-١: ٢، ١٣و

  )١٧-١٤: ١ب، ١٢و ١١-٥: ١(وصفان ل�مة الغازية  -٢

  ).٢٠-٥: ٢(خمس ويMت الشرير  -٣
  

ا(س�اس للنظري�ة القائل�ة وھذا التصنيف للمادة ا(دبية على ھذا النح�و ھ�و 
يب��دأ ھ��ذا الت��اريخ بنب��وة حبق��وق ع��ن . أن الس��فر ل��ه ت��اريخ أدب��ي طوي��ل

: ١ب، ١٢و ١١-٥: ١(الكل��دانيين كعص��ا تأدي��ب اس��تخدمھا هللا للدينون��ة 

م ح����ين .ق٢٠٠-٥٠٠م حت����ى .ق٦٠٠والت����ي ت����ؤرخ ح����والي ) ١٧-١٤
-١: ٢، ١٣أ و١٢و ٤-٢: ١(أضاف كاتب شكوى النبي واCجابـ�ـة علي�ه 

). ٢٠-٥: ٢(ثم أضاف نفس الكات�ب أو كات�ب آخ�ر ال�ويMت الخمس�ة ). ٤

  . وأخيراً أضيف ا(صحاح الثالث إلى بعض النسخ من السفر
  

ھذه النظرية لم تُقبل، ولك�ن ا(م�ر ا(كث�ر قب�و ً أن ھ�ذه ا(ن�واع المتع�ددة 
من الم�ادة ا(دبي�ة تش�ير إل�ى حرك�ة فكري�ة واح�دة لكات�ب واح�د ھ�و النب�ي 

  .حبقوق
  

وب��رغم ا تف��اق ح��ول الوح��دة ا(دبي��ة للس��فر عام��ة، ول�ص��حاحين ا(ول 
والثاني خاصة كعمل النبي، إ  أننا مازلنا نواجه ف�ي التفس�يرات المختلف�ة 

  :بعض ا(سئلة كاWتي

  وممن يشكو النبي؟) ٤: ١(من ھو الشرير  -١

  ؟)١٠-٥: ١(من ھي ا(مة التي استخدمھا هللا لمعاقبة الشرير  -٢

  ؟)٢٠-٥: ٢(مة التي ھي ھدف الويMت الخمسة من ھي ا( -٣
  

  :و بد أن نجيب على ھذه ا(سئلة في إيجاز بقدر اCمكان

  

  

  

  



   ):٤:  ١(الشرير في : السؤال اJول

يُفھم الشرير عادة أنه إش�ارة إل�ى ش�عب اليھودي�ة ال�ذي 
أو بمعن���ى آخ���ر أن الش���رير . تع���دى الن���اموس ا(دب���ي

لك�ن رأي�اً آخ�ر يق�ول  .المقصود ھنا ھو الع�دو ال�داخلي
أن الش��رير ھ��و الع��دو الخ��ارجي ھ��و أش��ور بقس��وتھا 

ھ�ذا ال�رأي يمك�ن أن . وجبروتھا وھي تغزو الشعوب وتحيط بشعب النبي
: ٢(يج�ب أن تتب�ع ) ١١-٥: ١(يكون أكثر قب�و ً ل�و افترض�نا أن ا(ع�داد 

الت��ي ) ١٧-١٤: ١(وبإع��ادة ھ��ذا التنظ��يم تش��كل وص��فاً حي��اً ل�ع��داد ). ٤
�طادھم  …"ر إل���ى ا(ش���وريين إذ تق���ول تش���ي���ھا وتص���ل بشص���ع الك��تطل

لذلك تذبح لشبكتھا . بشبكتھا وتجمعھم في مصيدتھا فلذلك تفرح وتبتھج
أفYج�ل ھ�ذا تف�رغ ش�بكتھا و. تعف�و ع�ن قت�ل اJم�م  …وتبخر لمص�يدتھا

  ".دائماً 
  

ومش���كلة ا(ش���وريين ف���ي 
ذھن النبي ھي التي استمع 
إلى اCجابة عليھا وھو في 

: ٢(مرص��ده ف��ي ا(ع��داد 

وھن����اك ع����رف أن ) ٤-١
إسرائيل سيُعاقب من أج�ل 
خطاي��������اه، وأن ظالمي��������ه 
س��يدانون م��ن أج��ل مظ��المھم إذ أن الكل��دانيين أقيم��وا لمعاقب��ة ا(ش��وريين 

واWن يمك��ن تفس��ير . ولك��ن الب��ار س��يحيا ف�ي النھاي��ة) ١١-٥: ١(ا(ش�رار 
  :مشكلة حبقوق في سؤالين

  

  شورين ا(شرار؟لماذا لم يوقف هللا ا( -١

  لماذا يستخدم هللا الكلدانيين ا(شرار كأداة له؟ -٢
  

  

  



  ):١١-٥: ١(اJمة التي استخدمھا هللا لمعاقبة الشرير : السؤال الثاني

ف��ي الع��دد الس��ادس م��ن ا(ص��حاح ا(ول ي��ذكر الكل��دانيين بوض��وح فيق��ول 
فھأنذا مقيم الكلدانيين اJمة الم�رة القاحم�ة الس�الكة ف�ي رح�اب اJرض "

�ا��ت لھ��اكن ليس��ك مس�ولك��ن وردت إش��ارة ف��ي مخطوط��ات البح��ر ". لتمل
كم�ا يق�ال أن كلم�ة ). ك�يم أو اليون�ان(الميت تقول إن الكلدانيين يقصد بھ�م 

  .ھي ملحوظة ھامشية وجدت طريقھا مع الوقت إلى النص" الكلدانيين"
  

�ادرة) "٥: ٢(وإذا أض��فنا إل��ى ھ��ذا ال��رأي م��ا ج��اء ف��ي ��ر غ��ا أن الخم�. حق

الذي ق�د وس�ع نفس�ه كالھاوي�ة وھ�و ك�الموت ف�C . متكبر و. يھدأالرجل 
، "يشبع بل يجمع إلى نفس�ه ك�ل اJم�م ويض�م إل�ى نفس�ه جمي�ع الش�عوب

وإذا قبل��ت فكـ��ـرة أن ا(م��ة . تك��ون ھ��ذه الكلم��ات وص��فاً لMس��كندر ا(كب��ر
ھ�م يھ�ود م�ا بع�د ) ٤: ١(في " الشرير"المقصودة ھنا ھي اليونان، يكون 

ن ل�م يطيع�وا الن�اموس اليھ�ودي، وتك�ون ق�وات ا س�كندر ھ�ي السبي ال�ذي
  .ا(داة التي استخدمھا هللا في معاقبة الشرير

  

عام   Arbela" أربM"وھنا يكون تاريخ حبقوق قبل انتصار ا سكندر في 
  .تقريباً . م.ق٣٣٢م بوقت قصير أي عام .ق٣٣١

  

  

  ):٢٠-٥: ٢(الويCت الخمسة في : السؤال الثالث

Mت تفھ���م ع���ادة أنھ���ا ھ���ذه ال���وي
موجھ�����ة إل�����ى الكل�����دانين ال�����ذين 
ب����الرغم أنھ����م اس����تخدموا ك����أداة 
وعصا تأديب من قبل هللا لمعاقب�ة 
الش������رير، إ  أنھ������م ب������إجرامھم 
وبش���اعة قس���وتھم ش���كلوا مش���كلة 
أخ��رى ف��ي فك��ر النب��ي، إذ كي��ف 
  .يستخدم هللا القدوس أداة شريرة



) ١١-٥: ١(ة أن ا(ع�داد كما أن ھناك رأياً آخر يقول إن�ه إذا قبل�ت نظري�

كما ذكرنا م�ن قب�ل، تك�ون ال�ويMت موجھ�ة إل�ى اWش�وريين ) ٤: ٢(تتبع 
  .أيضاً تدين اWشوريين) ١٧-٤: ١(وتكــون ا(عداد 

  

ولتلخ��يص ك��ل م��ا س��بق ھن��اك ثMث��ة خط��وط مختلف��ة لتفس��ير وت��أريخ ھ��ذه 
  :النبوة

، يقص��د ب��ه الش��ر ال��داخلي ف��ي الش��عب اليھ��ودي) ٤: ١(الش��رير ف��ي  -١
وا(داة لمعاقب���ة ھ���ذا الش���رير ھ���م الكل���دانيون، وCج���رام وغطرس���ة 

وھ�ذا ھ�و التفس�ير الع�ادي، وب�ذلك . الكلدانيين جاءت الويMت ضدھم
  .م.ق٦٠٠-٦٢١يكون تاريخ حبقوق من 

  

يقص��د ب��ه الش��ر الخ��ارجي وھ��م اWش��وريون، ) ٤: ١(الش��رير ف��ي  -٢
وھنا تكون . قبتھمولقسوتھم وكبريائھم استخدم هللا الكلدانيين أداة لمعا

الويMت ض�د ا(ش�وريين، ويك�ون ت�اريخ حبق�وق قب�ل ت�اريخ نين�وى 
  .بعد ذلك التاريخ تتمم، بالرغم من أن الويMت .ق٦١٢بوقت قصير 

  

يقصد به الشر ال�داخلي ف�ي فت�رة م�ا بع�د الس�بي، ) ٤: ١(الشرير في  -٣
ويك���ون ا س���كندر وقوات���ه ھ���و ا(داة الت���ي اس���تخدمھا هللا لمعاقب���ة 

رير، وبالت��الي تك��ون ال��ويMت موجھ��ة إل��ى اليون��ان، وھن��ا يك��ون الش��
  .م.ق٣٣٢التاريخ حوالي 

  

وال��رأي ال��ذي نس��تريح إلي��ه بع��د ھ��ذا الع��رض ھ��و التفس��ير ا(ول الع��ادي، 
وب��ذلك يك��ون ت��اريخ حبق��وق طبق��اً Cجم��اع الش��راح ھ��و الت��اريخ ا(ول 

لق�د أظھ�ر .. كلدانيةالملحق بالتفسير ا(ول، وھو تاريخ بدء القوة البابلية ال
م وھزم��وا نين��وى عاص��مة .ق٦٢٥الب��ابليون اس��تقMلھم م��ن أش��ور ع��ام 

وبخدعة ماكرة ھزموا مصر . م.ق٦١٢ا(شوريين بمساعدة الماديين عام 
الت��ي كان��ت وقتئ��ذ الق��وة المنافس���ة لھ��م عل��ى ا مبراطوري��ة ف��ي موقع���ة 

ا(داة قب��ل ھ��ذه الموقع��ة ظھ��ر الكل��دانيون ك��أنھم . م.ق٦٠٥ك��ركميش ع��ام 
ولكن بعد المعركة، وبالذات عندما ب�دأوا . التي استخدمھا هللا لمعاقبة الشر



يحتك����ون مباش����رة بفلس����طين، ب����دأ يظھ����ر بوض����وح اج����رامھم وش����رھم 
  . وغطرستھم

  

. م.ق٦٠٠ولذلك ربما يكون تاريخ نبوات حبقوق وبالذات ويMته في عام 

لعMق�ة بجم�ـود بعد معركة كركميش، ويكون بدء خدمة حبقوق النبوي�ة، با
م، ف��ي الفت��رة م��ا ب��ين .ق٦٢٢بع��د إص��Mح يوش��يا ) ٤: ١(الش��ريعة ف��ي 

ن��رى حال��ة يھ��وذا ) ٢٢إرمي��ا(وم��ن . م أثن��اء مل��ك يھوي��اقيم.ق٦٠٠-٦٢١
الروحية السيئة التي وصلت إليھا على يد يھوياقيم، لقد ت�رك الش�عب عھ�د 

  ). ٩: ٢٢إرميا(الرب إلھھم وسجدوا Wلھة أخرى وعبدوھا 
  

ي أن ننتقي ھ�ذه الكلم�ات ويكف
م�ن الس�فر المش�ار إلي�ه والت�ي 
تص����رخ معب����رة ع����ن حال����ة 
الضياع والضMل التي يحياھا 

وي�ل لم�ن يبن�ي "شعب ال�رب 
بيته بغير عدل وعCلي�ه بغي�ر 
�احبه ���تخدم ص���ذي يس���ق ال��ح

�ه�����ه أجرت�����اً و. يعطي����. مجان

�ا �����ي بيت�����ي لنفس�����ل أبن����القائ
. رز وي�دھن بمغ�رةوسيعا وعCلي فسيحة ويشق لنفسه كوى ويسقف بأ

�اذي اJرز��ت تح��ك أن��ك Jن��ل تمل��اً . ھ��رى حق��رب وأج��وك وش��ل أب��ا أك�أم
. قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خير. وعد.ً حينئذ كان له خير

Jن عيني�ك وقلب�ك ليس�ت إ. عل�ى خطف�ك . أليس ذلك معرفتي يقول الرب
ذلك ھك�ذا ل�. وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى ا.غتصاب والظلم لتعملھم�ا

�وذا��يا مل�ك يھ��اقيم ب�ن يوش��رب ع�ن يھوي��ا . ق�ال ال��ائلين آه ي�. يندبون�ه ق
ي�دفن دف�ن . أخي أو آه يا أخت . يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جCل�ه

�ليم��واب أورش��ن أب��داً ع��اً بعي��حوباً ومطروح��ار مس�-١٣: ٢٢أرمي��ا" (حم

١٩.(  
  



فف�زع م�ن ھ�ول م�ا في ھذا الجو القاتم ضاقت نف�س النب�ي حبق�وق، ورأى 
حت�ى مت�ى ي�ا رب أدع�و وأن�ت . "رأى فصاح صيحته الذي بدأ بھا نبوته 

�ص��ت . تخل��م وأن��ن الظل��ك م��رخ إلي��مع أص��ر . تس��اً وتبص��ي إثم��م ترين�ل
. وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاص�مة نفس�ھا. جوراً 

لذلك جمدت الش�ريعة و. يخ�رج الحك�م بت�ة Jن الش�رير يح�يط بالص�ديق 
  ). ٤-٢: ١حبقوق" (فلذلك يخرج الحكم معوجاً 

  

  

  من ھو حبقوق النبي؟
  

. كم�ا ذكرن�ا ف�ي المقدم�ة" المع�انق"أو " يع�انق"حبقوق اسم عبري معن�اه 

وھ�ذا م�ا . وھذا المعنى يشير إلى أنه كان كيعقوب يصارع هللا في الص�Mة
يؤكده ھو بنفسه ف�ي أول ا(ص�حاح الث�اني م�ن 

على مرص�دي أق�ف وعل�ى "نبوته عندما يقول 
�ي ��ول ل��اذا يق��ب Jرى م��ب وأراق��ن انتص�الحص

�كواي���ن ش���ب ع���اذا اجي��، ١: ٢حبق���وق" (وم
وھن�ا يش�به ). ٨: ٨٥، ٣: ٥، م�ز٨: ٢١أشعياء

النب���ي نفس���ه برقي���ب واق���ف عل���ى المرص���د، 
والمعنى أنه في حالة ا نتظار والتفكير والتأمل والصMة ليرى ماذا يق�ول 

إنه ل�م يفھ�م لم�اذا نج�ح الش�رير وت�ألم . لشعبالرب له (جل نفسه و(جل ا
  ).١٧-١٣: ٧٣مزمور (التقي حتى دخل مقادس هللا 

  

. ويزعم بعض معلم�ي اليھ�ود أن�ه اب�ن الم�رأة الش�ونمية ال�ذي أقام�ه اليش�ع

ويربط��ون ب��ين ) ٦: ٢١اش(وال��بعض يق��ول إن��ه الح��ارس الم��ذكور ف��ي 
(بوكريف�ا إن�ه وذھب�ت ا). ١: ٢(كلمات اشعياء وكلمات حبقوق نفس�ه ف�ي 

  . الشخص الذي كان يحمل الطعام لدانيال في السجن
  

وال�ذي يھمن�ا . وكل ھذه اWراء   تجد سنداً كافياً لھ�ا
وم��ن مزم��وره ف��ي ا(ص��حاح . أن��ه نب��ي ف��ي يھ��وذا



لرئيس المغني�ين عل�ى آ.ت�ي ذوات "الثالث من نبوته، والذي يختم بالقول 
. ، وأن�ه أح�د المغني�ين ف�ي الھيك�ل، يظن أن�ه ك�ان  وي�اً )١٩: ٣" (اJوتار

دع���اه ا(ق���دمون نب���ى اCيم���ان الح���ي، وعرف���ه رج���ال الق���رون الوس���طى 
  .كالواعظ المتفائل، ودعاه المحدثون فيلسوف ا(نبياء

  

  

  موضوع السفر
  

الموضوع ا(ساسي في السفر كما عرفن�ا ھ�و نف�س مض�مون الرؤي�ا الت�ي 
�ار …"ول��ه ال�رب رآھ�ا النب�ي عن��دما وق�ف عل�ى مرص��ده لي�رى م�اذا يق�الب

�ا��ه يحي�تعن��ي  (Emunah)ف��ي العب��ري " اCيم��ان"وكلم��ة ). ٤: ٢" (بإيمان
وھ�ي نف�س الكلم�ة الت�ي . (Amen)وھي نفس أصل الكلمة آمين ". الثبات"

حين أقام موسى نفسه للصMة حت�ى ينتص�ر ) ١٢: ١٧خروج (جاءت في 
  . الشعب على عماليق بقيادة يشوع

  

التل��ة وعص��ا هللا  واقف��اً عل�ى رأسوك�ان موس��ى 
ف��ي ي��ده ومع��ه ھ��رون وح��ور، وك��ان إذا رف��ع 
موسى يده انتص�ر الش�عب، وإذا خفض�ھا انھ�زم 

فلم��ا ص��ارت ي��دا موس��ى ثقيلت��ين أخ��ذا . الش��عب
ودعم ھ�رون . حجراً ووضعاه تحته فجلس عليه

وح��ور يدي��ه الواح��د م��ن ھن��ا واWخ��ر م��ن ھن��اك 
�مس"��روب الش��ى غ��ابتتين إل��داه ث��ت ي�ص��د ب��ه ا(مان��ة، والثب��ات يق". فكان

فا(مين ھو الشخص ال�ذي يح�ب هللا محب�ة واثق�ة فيثب�ت في�ه، وھن�ا ي�درك 
  .ھذا الشخص سر الحياة حتى حين يبدو كل شيء خاطئاً معوجاً مظلماً 

  

ھ�ي نف�س العب�ارة الت�ي اقتبس�ھا كات�ب " البار با@يمان يحيا"وھذه العبارة 
ف�C "ا بنبرات أقوى وأش�د وقد قالھ ؟العبرانيين بعد ذلك بستة أجيال تقريباً 

تطرحوا ثقتكم التي لھا مجازاة عظيمة Jنكم تحت�اجون إل�ى الص�بر حت�ى 
إذا صنعتم مشيئة هللا تنالون الموعد Jنه بعد قليل جداً س�يأتي اyت�ي و. 



وأم�ا نح�ن . أما البار فبا@يم�ان يحي�ا، وإن ارت�د . تس�ر ب�ه نفس�ي. يبطئ
: ١٠عب�رانيين" (يمان .قتن�اء ال�نفسفلسنا من ا.رتداد للھCك بل من ا@

٣٩-٣٥.(  

أي  Pistosإل�ى  Emunahوحين تُرجم السفر إل�ى اليوناني�ة تُرجم�ت كلم�ة 
فاقتبس��ھا الرس��ول ب��ولس بمھارت��ه المعھ��ودة وق��ال وھ��و يتح��دث ". إيم�ان"

Jن في�ه معل�ن ب�ر هللا "عن إنجيل المس�يح ال�ذي ين�ادي ب�التبرير باCيم�ان 
). ١٧: ١رومي�ة" (مكتوب أما البار فبا@يمان يحي�ابإيمان @يمان كما ھو 

ولك�ن "وفي نفس ا تجاه الفكري يقول الرسول في حديثه إل�ى الغMطي�ين 
" أن ليس أحد يتب�رر بالن�اموس عن�د هللا فظ�اھر Jن الب�ار با@يم�ان يحي�ا

  ).١١:  ٣غMطية (
  

) ٢٥: ١١يوحن��ا (أ  ن��رى أخي��راً أنھ��ا نف��س كلم��ات الس��يد المس��يح ف��ي 

�يحيا"تح��دثاً إل��ى مرث��ا م��ات فس��و م��ي ول��ن ب��ن آم��ه " …"م��ار بإيمان�الب
  ".يحيا

  

  الصCة المرنَّمة
  

وق�د ". ص�Cة لحبق�وق عل�ى الش�جوية"يبدأ ا(صحاح الثالث بھذه العبارة 
ذكرنا أثناء الحديث عن التكوين والكتاب�ة لھ�ذا الس�فر أن ال�بعض ي�رى أن 

ھ��ذه الص��Mة عب��ارة ع��ن مزم��ور يمك��ن أن 
نه في سفر المزامير لكث�رة المMم�ح يجد مكا

) ١: ٣" (الش���جوية"فكلم���ة . الموس���يقية ب���ه

ويظ��ن . نراھ��ا ف��ي عن��وان المزم��ور الس��ابع
ال��بعض أن ھ��ذه الكلم��ة تش��ير إل��ى لح��ن أو 
وزن م��ن الش��عر، وف��ي الترجم��ة الس��بعينية 

  . With Songترجمت 
  

لكات�ب ومن يقرأ كلمات ھذا ا(صحاح وكلمات المزمور السابع، يج�د أن ا
في الحالتين في حالة اضطراب نفس وحيرة ش�ديدة، ول�ذلك ي�رى ال�بعض 



وإذا رجعن�ا إل�ى ا(ص�ل العرب�ي . أغني�ة ش�اردة" ش�جوية"أن معنى كلم�ة 
وھ��و الح��زن والھ��م فيك��ون المعن��ى " الش��جو"نج��د أن الكلم��ة تنس��ب إل��ى 

  ". أغنية صادرة من قلب متألم"الشامل 
  

اً ف��ي كلم��ات ھ��ذه الص��Mة أو ھ��ذا ونح��ن ن��رى ھ��ذا ا(ل��م واض��حاً وب��ارز
فلقد رأى النبي أن البار باCيمان يحيا، (ن هللا متسلط عل�ى ك�ل . المزمور

ولك�ن النب�ي ي�درك أن�ه . العالم وھو يعمل بقوة طبقاً لب�ره وأحكام�ه العادل�ة
ربما يطول تحقيق ھذا الق�ول، فيتزع�زع إيم�ان المنتظ�رين ال�رب، ول�ذلك 

�رك "مل��ه وس��ط الس��نين يل��تمس م��ن هللا أن يتحق��ق ع��معت خب��د س��ارب ق�ي
ف�ي . في وسط السنيين ع�رف. يارب عملك وسط السنيين أحيه. فجزعت

�ة��ر رحم��ب أذك�وھن��ا ي��رى، كم��ا ف��ي رؤي��ا، ال��رب ال��ديان ). ٢: ٣" (الغض
  . يأتي ليفتدي المؤمنين به

  

ويعود النبي إلى ماضي ھذا الشعب، وإلى تاريخ معامMت هللا معه، وإلى 
مواقع التي فيھا أعلن الرب عن ذاته، وجMله غطى السموات المواقف وال

وا(رض امت�ت من تسبيحه، مثل أحداث البحر ا(حمر وسيناء وا(ردن 
وأرض الموع���د، حي���ث ارتجف���ت ا(رض، واض���طربت ا(م���م، ودك���ت 

  ).١٥-٣: ٣(الجبال الدھرية، (ن هللا خرج لخMص مسيحه 
  

يب�ة الت�ي س�تأتي عل�ى أع�داء ش�عبه، لكن النبي يدرك أن ھذه الدينون�ة الرھ
وي�رى ھ�ذه الدينون�ة . سوف تلحق بأمته أو ً من أجل معاصيھم وتعدياتھم

ف��ي ص��ورة ت��دمير الكل��دانيين ل��بMده ت��دميراً تام��اً، فين��تفض النب��ي ھلع��اً 
  . وذعراً 

  

لكنه في وسط ھذا الھلع والذعر يمس�ك بمفت�اح الس�ر ال�ذي يمنح�ه الص�بر 
إن��ه يس���تطيع حت��ى وس���ط ھ���ذه . ق���وة وا نتص���ارب��ل الراح���ة والف��رح وال

العاصفة العاتية أن يرى هللا سائراً في وس�ط العاص�فة، ع�امMً ف�ي الع�الم، 
ول�ذلك يخ�تم مزم�وره بكلم�ات رائع�ة . متدخMً في الت�اريخ بقوت�ه وقداس�ته

�ائي"تعب��ر ع��ن الثق��ة واCيم��ان ب��ا� فيق��ول ��دت أحش��معت فارتع��ن . س�م



�فتاي��ت ش��وت رجف��ل ال. الص��اني دخ��ي مك��دت ف��امي وارتع��ي عظ��ر ف�نخ
فم�ع أن�ه . . Jستريح في ي�وم الض�يق عن�د ص�عود الش�عب ال�ذي يزحمن�ا

يزھر التين و. يكون حمل في الك�روم يك�ذب عم�ل الزيتون�ة والحق�ول . 
تصنع طعام�اً ينقط�ع الغ�نم م�ن الحظي�رة 

ف�إني أب�تھج ب�الرب . و. بقر في الم�ذاود
تي ال�رب الس�يد ق�و. وأفرح بإله خCصي

�ى ��يني عل��ل ويمش��دمي كاJيائ��ل ق�ويجع
  ).١٩-١٦: ٣" (مرتفعاتي

  

أ  ن��رى أخي��راً أن ھ��ذه الص��Mة مش��بعة 
ب��روح المزامي��ر   بمMمح��ه فق��ط، كم��ا 

 ًMة يونان مثMفنجد نفس ھ�ذه الخاتم�ة القوي�ة لھ�ذا ). ٢يونان(نرى في ص
 Jنه من ھ�و إل�ه غي�ر ال�رب"ا(صحاح في كلمات المزامير على فم داود 

ا@له الذي يمنطقني بالقوة ويص�ير طريق�ي . ومن ھو صخرة سوى إلھنا
 ًCي. كام�: ١٨مزم�ور " (الذي يجعل رجلي كاJيل وعلى مرتفع�اتي يقيمن

٣٣-٣١.(  
  

ونحن نخرج من ھذا كله بمدى تعلق أنبياء ال�رب المب�اركين بكلم�ة ال�رب 
  .وحفظھم لھا وتشبعھم بھا حتى شكلت كلماتھم وحياتھم

  

  المستفادة التعاليم
  

لق��د ُس��مى حبق��وق ب��النبي الفيلس��وف (ن��ه .   تخ��ف م��ن الش��كوك-١
وھ�ي كي�ف يس�مح هللا وھ�و الب�ار  Theodicyصارع م�ع قض�ية ال�ـ 

وھ��ي نف��س المش��كلة الت��ي ! والع��ادل ب��ألم التق��ي وازدھ��ار الش��رير؟
، ١: ١٢(وف��ي إرمي��ا ) ٧٣، ٤٩، ٣٧مزم��ور(نراھ�ا ف��ي المزامي��ر 

ولقد لخص حبق�وق . في سفر أيوبوبصفة خاصة ) ١٨و ١٧: ١٥
-١٢: ١(والث��اني ف��ي ) ٤-٢: ١(المش��كلة ف��ي س��ؤالين ا(ول ف��ي 



، وكانت اCجاب�ة عل�ى تس�اؤ ته وبال�ذات عل�ى الس�ؤال الث�اني )١٧
  .الخ).. ١٨: ٣، ٥و ٤: ٢(في 

  

م��ن ھن��ا ن��رى أن هللا ل��م يت��رك نبي��ه بمف��رده يص��ارع ف��ي تس��اؤ ته    
وأمانت��ه فأعط��اه اCجاب��ة وال��رؤى وحيرت��ه، لك��ن هللا رأى إخMص��ه 

  تخف م�ن الش�كوك، ب�ل ب�إخMص .. التي تشدد إيمانه وتفرح قلبه
  .توجه بھا إلى هللا وستجد ھناك ا جابة على كل تساؤ تك

  

إن��ه يعم��ل بق��وة، وھ��و يحك��م الع��الم ويس��يطر عل��ى ، هللا غي��ر ص��امت-٢
ق وھذا ما ن�راه بوض�وح ف�ي إجاب�ة ال�رب عل�ى س�ؤال حبق�و التاريخ

انظروا بين اJم�م وأبص�روا وتحي�روا ) "٦و ٥: ١(ا(ول فيقول في 
�رة��ه. حي��ر ب��ه إن أخب��دقون ب��امكم . تص��ي أي��Cً ف��ل عم��ي عام�. Jن

�اب ��ي رح��الكة ف��ة الس��رة القاحم��ة الم��دانيين اJم��يم الكل��ذا مق�فھأن
  ".اJرض لتملك مساكن ليست لھا

  

وھذا ما يتضــح  .لمجدهإن هللا يقود كل ا(مور ، حتى الدينونة لمجد هللا-٣
�ه ) "٦: ٢(م�ن �فھ�C ينط�ق ھ�ؤ.ء كلھ�م بھج�و علي�ه ولغ�ز ش�ماتة ب

". وللمثق�ل نفس�ه رھون�اً . إلى مت�ى. ويقولون ويل للمكثر ما ليس له

�ل ) "١٥: ١٠إش��عياء (وربم��ا نج��د ھ��ذا ال��درس أكث��ر وض��وحاً ف��ي �ھ
ك�أن . تفتخر الفأس عل�ى الق�اطع بھ�ا أو يتكب�ر المنش�ار عل�ى م�ردده

يج�ب ". كأن العصا ترف�ع م�ن ل�يس ھ�و ع�وداً . ضيب يحرك رافعهالق
أن ندرك أن هللا ھو المحرك لك�ل ش�يء يح�دث ف�ي الع�الم م�ن حولن�ا، 

  .لمجده -متضمناً الدينونة -وأن كل ما يحركه هللا
  

هللا أكب���ر وأعظ���م م���ن ك���ل ھبات���ه وعطاي���اه وأعظ���م م���ن الظ���روف -٤
رب بغ�ض النظ�ر إن فرحنا أساس�اً كم�ؤمنين بش�خص ال�. والمشكMت
فمع أن�ه . "أليس ھذا ما نراه في صMة حبقوق في قوله . عن العطايا

يزھر التين و. يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول 
ف�إني . . تصنع طعاماً ينقطع الغنم من الحظيرة و. بق�ر ف�ي الم�ذاود



 قد تخي�ب اWم�ال). ١٨و ١٧: ٣" (أبتھج بالرب وأفرح بإله خCصي

إن ا(م��ان . ا(رض��ية، لك��ن هللا منب��ع المعون��ة الھائل��ة ف��ي وق��ت الش��دة
الحقيقي في الرب وحده، أما كل أبراج وقواعد ا(مان البش�ري فقابل�ة 

  .لMنھيار
  

قد يك�ون المقص�ود . الرؤى الحقيقية   تأتي إ  لمن يقف على المرصد-٥
: ٣حزقي��ال(بالمرص��د ب��رج المراقب��ة، (ن الم��ؤمن رقي��ب ف��ي عمل��ه 

والمرصد والحصن عامة ھو المكان المرتفع ). ٢٠-١: ٣٣، ٢١-١٥
الذي يمكن للمؤمن أن يرى بوضوح، وأن يتنفس الھواء النقي مرتفعاً 
  .فوق الظروف وا(حداث، ساھراً يقظاً كرقيب على رسالته ورعيته

   

وھل يمكن أن يكون ھ�ذا المك�ان غي�ر مخ�دع الص�Mة ال�ذي في�ه يرتف�ع     
اعة وبروح هللا يفكر ويقرأ عMمات ا(زمنة وي�رى رؤى الفرد والجم

، وھ�ذا )١: ٢(القدير، رؤى مفتوح العينين؟ ھذا ما حدث مع حبق�وق 
�اعة "م��ا قال��ه يس��وع لتMمي��ذه ��ي س��ھروا مع��درتم أن تس��ا ق��ذا م�أھك

�دة��يط . واح��روح فنش��ا ال��ة أم��ي تجرب��دخلوا ف��ئC ت��لوا ل��ھروا وص�اس
  ).٤١و ٤٠: ٢٦متى" (وأما الجسد فضعيف

  

ھذا ما يقصده حبق�وق . رؤانا وكرازتنا يجب أن تكون واضحة وفعالة -٦
فأجابني الرب وقال أكتب الرؤيا وانقشھا عل�ى اJل�واح لك�ي "بالقول 

إن الكتابة والنقش عل�ى ا(ل�واح م�أخوذ م�ن ). ٢: ٢" (يركض قارئھا
يج��ب أن تك��ون واض��حة . طريق��ة ع��رض  فت��ات المح��Mت التجاري��ة

تضاء با(نوار حتى يستطيع قراءتھا من يركض ويسرع جداً وأحياناً 
  .  تأخذ منه وقتاً أو مجھوداً . في طريقه

   

ھكذا يجب أن يكون دورنا ف�ي كرازتن�ا وف�ي إعMنن�ا ال�رؤى المبارك�ة     
يج�ب أن . التي أعلنھا ال�رب لكنيس�ته، وس�ط ع�الم ي�ركض بش�دة اWن

ق واضحة وس�ھلة نذھب إليه في طريقه وأن نجعل كرازتنا بكل الطر
لك��ي "ولك��ن ق��د يك��ون المقص��ود بعب��ارة . حت��ى ي��تمكن م��ن اس��تيعابھا



إنھا ا(خب�ار الس�ارة الت�ي . أن كل من يقرأھا يركض" يركض قارئھا
تحم��ل الحي��اة ا(فض��ل للن��اس، ل��ذلك يج��ب عل��ى ك��ل م��ن يقرأھ��ا أن 

  .يركض بشدة لكي يعلنھا ويخبر بھا اWخرين
  

إن ص���Mة . وغن���ى بارتباطن���ا بالكلم���ةص���Mتنا يج���ب أن ت���زداد عمق���اً  -٧
حبقوق في ا(صحاح الثال�ث، وص�Mة يون�ان ف�ي ا(ص�حاح الث�اني م�ن 
س��فره، وص��لوات الكثي��رين م��ن رج��ال هللا ف��ي الكت��اب المق��دس ترين��ا 

كم�ا أن . بصورة كافية كيف يج�ب أن تش�كل كلم�ة هللا ص�لواتنا وحياتن�ا
، ف��إن كان��ت الص��Mة يج��ب أن ت��دفع إل��ى عم��ل وإنج��از (ھ��داف مح��ددة

  .الصMة عمMً قوياً فالعمل أقوى صMة نرفعھا إلى هللا
  

الحال�ة الس�يئة ف�ي . برغم الخطر الخارجي ھناك ج�ذور تص�دع داخلي�ة-٨
، وھن�ا ا(زم�ة الت�ي تحت�اج )١٩-١٣، ٣: ٢٢ارمي�ا(أيام حكم يھوي�اقيم 

فا(خط��ار الخارجي��ة   . دائم��اً م��ن ش��عب ال��رب المراجع��ة والتص��حيح
  .إذا وجدت تصدعاً داخلياً تدخل منهتنجح إ  

ي�ارب " حتمية استمرارية النھضة واCحي�اء لعم�ل ال�رب وس�ط الس�نين-٩
ف�ي الغض�ب اذك�ر . في وسط الس�نين ع�ّرف. عملك وسط السنين أحيه

  ). ٢: ٣" (الرحمة


