حبقوق
وفلسفة التاريخ
د ق مكرم نجيب
اسم "حبقوق" في العبرية  Habakkukوھي من الفعل العبري "حبق"
الذي يعني "يعانق أو عانق"  ،embraceفيكون االسم "المعانق" أو
"المعانق" كإسم فاعل أو اسم مفعول وفي اللغة األشورية الكلمة
"حبقوق" كما يقول  Reiserعبارة عن اسم نوع من النبات .وقد أخذ
االسم أشكاالً مختلفة ،ففي السبعينية  Ambakoumوفي الفولجاتا
.Habacuc
والسفر عبارة عن ديالوج بين النبي وﷲ حول فلسفة التاريخ ،كيف يسمح
ﷲ البار أن يسود الشر وأن يسيطر الشرير .ثم نرى اإلجابة حول اإليمان
واألمانة خاصة العبارة المحورية التي جاءت في )" (٤ :٢البار بإيمانه
يحيا" .وفي السفر نرى ويالت ضد األمة الشريرة .وأخيراً يختم السفر
بمزمور عن الثقة في الرب .وسفر حبقوق من األسفار الصغيرة حجماً،
لكنھا من بين األسفار المؤثرة والحاضرة في تاريخ وحياة الكنيسة دائما ً.
والسر كما يقول والتر كايزر  Kaiserيكمن في
األسباب الرعوية والالھوتية والدفاعية
والروحية التي نجدھا في السفر.
رعويا ً أن األسئلة التي يثيرھا حبقوق ھي نفس
األسئلة المثارة حتى اآلن مثل "حتى متى يا
رب أدعو وأنت ال تسمع أصرخ إليك من الظلم
وأنت ال تخلص" ) .(٢ :١وطالما أن ھذه
األسئلة مطروحة فنحن نتلمس اإلجابة من السفر بصورة فعالة.

الھوتيا ً نجد أن المبدأ الرئيسي الذي يرفعه السفر ھو "والبار بإيمانه
يحيا" ) .(٤ :٢ھذا المبدأ أو ھذه الحقيقة تتكرر في العھد الجديد في
)رومية ،١٧ :١غالطية ،١١ :٣عبرانيين .(٣٨ :١٠كما أن ھذه الحقيقة
ھي التي غيرت لوثر وأصبحت شعار اإلصالح في القرن السادس عشر،
ھذه الكلمات الثالث صدمت أوروبا والعالم في ذلك الوقت .وما زال
حبقوق يستطيع أن يعلمنا الكثير عن اإليمان والبر ،وكيف نواجه به
صعوبات الحياة المتعددة .ومن ھنا كتب دونالد جوان Donald E.
 Gowanكتابه الشھير "انتصار اإليمان في حبقوق".
دفاعيا ً يواجه حبقوق قضية عدالة وبر وصالح ﷲ ،ووجود الشر
وسيطرة األشرار بين األفراد أو الشعوب في نفس الوقت .ولقد كتب
كثيرون من ُكتﱠاب الكتاب المقدس حول ھذه القضية ،لكن حبقوق يتميز
في تقديم الحل لھذه القضية من زوايا متعددة وبوضوح مشجع.
وأخيراً روحيا ً يعلمنا حبقوق كيف نفرح ونبتھج بالرب وسط تحديات
األيام الصعبة ،وكيف نعيش باإليمان باإلله الحي والفاعل والضابط
لحركة األحداث والظروف حب.(١٩-١٦ :٣

التقسيـم
-١أسئلة النبي ص:١
 -١لماذا ال ينقذ الرب البار؟ .٤-١ :١
 -٢االجابة :ﷲ غير صامت وھو يعمل اآلن .١١-٥ :١
 -٣لماذا يستعمل ﷲ أداة شريرة .١٧-١٢ :١
-٢اإلجابة على مراقبة النبي في مرصده ص:٢
 -١البار يحيا إذا كان أمينا ً .٤-١ :٢
 -٢ھالك الشرير ويتضمن  ٥ويالت .٢٠-٥ :٢

-٣صالة حبقوق ص.٣
وھناك تقسيم آخر كالتالى:
-١انتظار تدخل ﷲ فى التاريخ ١ :٢-١ : ١
-٢تعلم أن نحيا بااليمان ٢٠-٢ : ٢
-٣تأكيد حضور ﷲ فى التاريخ ١٥-٣ : ٣
 -٤تدرب على الفرح بالرب وسط الظروف الصعبة ١ : ٣و٢و١٩-١٦

التكوين والكتابة والتاريخ
يقول البعض إن األصحاح األخير من السفر قد
ال يكون جزءاً أصليا ً منه .وقد قبل ھذا الرأي
لفترة طويلة ألننا نجده كمزمور به مالمح
موسيقية تمكنه من أن يجد مكانه في سفر
المزامير مثل:
الشجوية  ،١ :٣ساله ٣ :٣و ٩و ،١٣لرئيس المغنيين على آالتي ذوات
األوتار .١٩ :٣كما أن مخطوطات البحر الميت يمكن أن تكون تأكيداً
لھذا الفكر ،فقد وجد بين ھذه المخطوطات سفر حبقوق ،وتفسير له،
ولوحظ أن السفر ال يحتوي على األصحاح الثالث .لكن ھذا الرأي ال
يعني أبداً أن الكاتب ليس النبي حبقوق ،بل أن ھذه الصالة وجدت كعمل
مستقل ضُم إلى بعض النسخ ولم يُضم إلى البعض اآلخر.
كما أن مضمون ھذه الصالة أو المزمور الرائع يتمشى تماما ً مع
موضوع النبوة ويرتبط بھا.
كذلك يجمع النقاد على وجود أنواع من المادة األدبية في األصحاحين
األول والثاني من السفر:

 -١قطعة شعرية بھا شكوى النبي  وحيرته ضد األشرار ١٢-٢ :١أ
و.٤-١ :٢ ،١٣
 -٢وصفان لألمة الغازية ) ١١-٥ :١و١٢ب(١٧-١٤ :١ ،
 -٣خمس ويالت الشرير ).(٢٠-٥ :٢
وھذا التصنيف للمادة األدبية على ھذا النحو ھو األساس للنظرية القائلة
أن السفر له تاريخ أدبي طويل .يبدأ ھذا التاريخ بنبوة حبقوق عن
الكلدانيين كعصا تأديب استخدمھا ﷲ للدينونة ) ١١-٥ :١و١٢ب:١ ،
 (١٧-١٤والتي تؤرخ حوالي ٦٠٠ق.م حتى ٢٠٠-٥٠٠ق.م حين
أضاف كاتب شكوى النبي واإلجابــة عليه ) ٤-٢ :١و١٢أ و-١ :٢ ،١٣
 .(٤ثم أضاف نفس الكاتب أو كاتب آخر الويالت الخمسة ).(٢٠-٥ :٢
وأخيراً أضيف األصحاح الثالث إلى بعض النسخ من السفر.
ھذه النظرية لم تُقبل ،ولكن األمر األكثر قبوالً أن ھذه األنواع المتعددة
من المادة األدبية تشير إلى حركة فكرية واحدة لكاتب واحد ھو النبي
حبقوق.
وبرغم االتفاق حول الوحدة األدبية للسفر عامة ،ولألصحاحين األول
والثاني خاصة كعمل النبي ،إال أننا مازلنا نواجه في التفسيرات المختلفة
بعض األسئلة كاآلتي:
 -١من ھو الشرير ) (٤ :١وممن يشكو النبي؟
 -٢من ھي األمة التي استخدمھا ﷲ لمعاقبة الشرير )(١٠-٥ :١؟
 -٣من ھي األمة التي ھي ھدف الويالت الخمسة )(٢٠-٥ :٢؟
والبد أن نجيب على ھذه األسئلة في إيجاز بقدر اإلمكان:

السؤال األول :الشرير في ):(٤ : ١
يُفھم الشرير عادة أنه إشارة إلى شعب اليھودية الذي
تعدى الناموس األدبي .أو بمعنى آخر أن الشرير
المقصود ھنا ھو العدو الداخلي .لكن رأيا ً آخر يقول
أن الشرير ھو العدو الخارجي ھو أشور بقسوتھا
وجبروتھا وھي تغزو الشعوب وتحيط بشعب النبي .ھذا الرأي يمكن أن
يكون أكثر قبوالً لو افترضنا أن األعداد ) (١١-٥ :١يجب أن تتبع ):٢
 .(٤وبإعادة ھذا التنظيم تشكل وصفا ً حي ا ً لألعداد ) (١٧-١٤ :١التي
تشير إلى األشوريين إذ تقول "… تطلع الكل بشصھا وتصطادھم
بشبكتھا وتجمعھم في مصيدتھا فلذلك تفرح وتبتھج .لذلك تذبح لشبكتھا
وتبخر لمصيدتھا… أفألجل ھذا تفرغ شبكتھا وال تعفو عن قتل األمم
دائما ً".
ومشكلة األشوريين في
ذھن النبي ھي التي استمع
إلى اإلجابة عليھا وھو في
مرصده في األعداد ):٢
 (٤-١وھناك عرف أن
إسرائيل سيُعاقب من أجل
خطاياه ،وأن ظالميه
سيدانون من أجل مظالمھم إذ أن الكلدانيين أقيموا لمعاقبة األشوريين
األشرار ) (١١-٥ :١ولكن البار سيحيا في النھاية .واآلن يمكن تفسير
مشكلة حبقوق في سؤالين:
 -١لماذا لم يوقف ﷲ األشورين األشرار؟
 -٢لماذا يستخدم ﷲ الكلدانيين األشرار كأداة له؟

السؤال الثاني :األمة التي استخدمھا ﷲ لمعاقبة الشرير ):(١١-٥ :١
في العدد السادس من األصحاح األول يذكر الكلدانيين بوضوح فيقول
"فھأنذا مقيم الكلدانيين األمة المرة القاحمة السالكة في رحاب األرض
لتملك مساكن ليست لھا" .ولكن وردت إشارة في مخطوطات البحر
الميت تقول إن الكلدانيين يقصد بھم )كيم أو اليونان( .كما يقال أن كلمة
"الكلدانيين" ھي ملحوظة ھامشية وجدت طريقھا مع الوقت إلى النص.
وإذا أضفنا إلى ھذا الرأي ما جاء في )" (٥ :٢حقا أن الخمر غادرة.
الرجل متكبر وال يھدأ .الذي قد وسع نفسه كالھاوية وھو كالموت فال
يشبع بل يجمع إلى نفسه كل األمم ويضم إلى نفسه جميع الشعوب"،
تكون ھذه الكلمات وصفا ً لالسكندر األكبر .وإذا قبلت فكــرة أن األمة
المقصودة ھنا ھي اليونان ،يكون "الشرير" في ) (٤ :١ھم يھود ما بعد
السبي الذين لم يطيعوا الناموس اليھودي ،وتكون قوات االسكندر ھي
األداة التي استخدمھا ﷲ في معاقبة الشرير.
وھنا يكون تاريخ حبقوق قبل انتصار االسكندر في "أربال"  Arbelaعام
٣٣١ق.م بوقت قصير أي عام ٣٣٢ق.م .تقريبا ً.
السؤال الثالث :الويالت الخمسة في ):(٢٠-٥ :٢
ھذه الويالت تفھم عادة أنھا
موجھة إلى الكلدانين الذين
بالرغم أنھم استخدموا كأداة
وعصا تأديب من قبل ﷲ لمعاقبة
الشرير ،إال أنھم بإجرامھم
وبشاعة قسوتھم شكلوا مشكلة
أخرى في فكر النبي ،إذ كيف
يستخدم ﷲ القدوس أداة شريرة.

كما أن ھناك رأيا ً آخر يقول إنه إذا قبلت نظرية أن األعداد )(١١-٥ :١
تتبع ) (٤ :٢كما ذكرنا من قبل ،تكون الويالت موجھة إلى اآلشوريين
وتكــون األعداد ) (١٧-٤ :١أيضا ً تدين اآلشوريين.
ولتلخيص كل ما سبق ھناك ثالثة خطوط مختلفة لتفسير وتأريخ ھذه
النبوة:
 -١الشرير في ) (٤ :١يقصد به الشر الداخلي في الشعب اليھودي،
واألداة لمعاقبة ھذا الشرير ھم الكلدانيون ،وإلجرام وغطرسة
الكلدانيين جاءت الويالت ضدھم .وھذا ھو التفسير العادي ،وبذلك
يكون تاريخ حبقوق من ٦٠٠-٦٢١ق.م.
 -٢الشرير في ) (٤ :١يقصد به الشر الخارجي وھم اآلشوريون،
ولقسوتھم وكبريائھم استخدم ﷲ الكلدانيين أداة لمعاقبتھم .وھنا تكون
الويالت ضد األشوريين ،ويكون تاريخ حبقوق قبل تاريخ نينوى
بوقت قصير ٦١٢ق.م ،بالرغم من أن الويالت تتم بعد ذلك التاريخ.
 -٣الشرير في ) (٤ :١يقصد به الشر الداخلي في فترة ما بعد السبي،
ويكون االسكندر وقواته ھو األداة التي استخدمھا ﷲ لمعاقبة
الشرير ،وبالتالي تكون الويالت موجھة إلى اليونان ،وھنا يكون
التاريخ حوالي ٣٣٢ق.م.
والرأي الذي نستريح إليه بعد ھذا العرض ھو التفسير األول العادي،
وبذلك يكون تاريخ حبقوق طبقا ً إلجماع الشراح ھو التاريخ األول
الملحق بالتفسير األول ،وھو تاريخ بدء القوة البابلية الكلدانية ..لقد أظھر
البابليون استقاللھم من أشور عام ٦٢٥ق.م وھزموا نينوى عاصمة
األشوريين بمساعدة الماديين عام ٦١٢ق.م .وبخدعة ماكرة ھزموا مصر
التي كانت وقتئذ القوة المنافسة لھم على االمبراطورية في موقعة
كركميش عام ٦٠٥ق.م .قبل ھذه الموقعة ظھر الكلدانيون كأنھم األداة
التي استخدمھا ﷲ لمعاقبة الشر .ولكن بعد المعركة ،وبالذات عندما بدأوا

يحتكون مباشرة بفلسطين ،بدأ يظھر بوضوح اجرامھم وشرھم
وغطرستھم.
ولذلك ربما يكون تاريخ نبوات حبقوق وبالذات ويالته في عام ٦٠٠ق.م.
بعد معركة كركميش ،ويكون بدء خدمة حبقوق النبوية ،بالعالقة بجمـود
الشريعة في ) (٤ :١بعد إصالح يوشيا ٦٢٢ق.م ،في الفترة ما بين
٦٠٠-٦٢١ق.م أثناء ملك يھوياقيم .ومن )إرميا (٢٢نرى حالة يھوذا
الروحية السيئة التي وصلت إليھا على يد يھوياقيم ،لقد ترك الشعب عھد
الرب إلھھم وسجدوا آللھة أخرى وعبدوھا )إرميا.(٩ :٢٢
ويكفي أن ننتقي ھذه الكلمات
من السفر المشار إليه والتي
تصرخ معبرة عن حالة
الضياع والضالل التي يحياھا
شعب الرب "ويل لمن يبني
بيته بغير عدل وعالليه بغير
حق الذي يستخدم صاحبه
مجانا ً وال يعطيه أجرته.
القائل أبني لنفسي بيتا
وسيعا وعاللي فسيحة ويشق لنفسه كوى ويسقف بأرز ويدھن بمغرة.
ھل تملك ألنك أنت تحاذي األرز .أما أكل أبوك وشرب وأجرى حق ا ً
وعدالً حينئذ كان له خير .قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خير.
أليس ذلك معرفتي يقول الرب .ألن عينيك وقلبك ليست إال على خطفك
وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى االغتصاب والظلم لتعملھما .لذلك ھكذا
قال الرب عن يھوياقيم بن يوشيا ملك يھوذا .ال يندبونه قائلين آه يا
أخي أو آه يا أخت ال يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جالله .يدفن دفن
حمار مسحوبا ً ومطروحا ً بعيداً عن أبواب أورشليم" )أرميا-١٣ :٢٢
.(١٩

في ھذا الجو القاتم ضاقت نفس النبي حبقوق ،ورأى ففزع من ھول ما
رأى فصاح صيحته الذي بدأ بھا نبوته "حتى متى يا رب أدعو وأنت ال
تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت ال تخلص .لم تريني إثم ا ً وتبصر
جوراً .وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسھا.
لذلك جمدت الشريعة وال يخرج الحكم بتة ألن الشرير يحيط بالصديق
فلذلك يخرج الحكم معوجا ً" )حبقوق.(٤-٢ :١

من ھو حبقوق النبي؟
حبقوق اسم عبري معناه "يعانق" أو "المعانق" كما ذكرنا في المقدمة.
وھذا المعنى يشير إلى أنه كان كيعقوب يصارع ﷲ في الصالة .وھذا ما
يؤكده ھو بنفسه في أول األصحاح الثاني من
نبوته عندما يقول "على مرصدي أقف وعلى
الحصن انتصب وأراقب ألرى ماذا يقول لي
وماذا اجيب عن شكواي" )حبقوق،١ :٢
أشعياء ،٨ :٢١مز .(٨ :٨٥ ،٣ :٥وھنا يشبه
النبي نفسه برقيب واقف على المرصد،
والمعنى أنه في حالة االنتظار والتفكير والتأمل والصالة ليرى ماذا يقول
الرب له ألجل نفسه وألجل الشعب .إنه لم يفھم لماذا نجح الشرير وتألم
التقي حتى دخل مقادس ﷲ )مزمور .(١٧-١٣ :٧٣
ويزعم بعض معلمي اليھود أنه ابن المرأة الشونمية الذي أقامه اليشع.
والبعض يقول إنه الحارس المذكور في )اش (٦ :٢١ويربطون بين
كلمات اشعياء وكلمات حبقوق نفسه في ) .(١ :٢وذھبت األبوكريفا إنه
الشخص الذي كان يحمل الطعام لدانيال في السجن.
وكل ھذه اآلراء ال تجد سنداً كافيا ً لھا .والذي يھمنا
أنه نبي في يھوذا .ومن مزموره في األصحاح

الثالث من نبوته ،والذي يختم بالقول "لرئيس المغنيين على آالتي ذوات
األوتار" ) ،(١٩ :٣يظن أنه كان الويا ً ،وأنه أحد المغنيين في الھيكل.
دعاه األقدمون نبى اإليمان الحي ،وعرفه رجال القرون الوسطى
كالواعظ المتفائل ،ودعاه المحدثون فيلسوف األنبياء.

موضوع السفر
الموضوع األساسي في السفر كما عرفنا ھو نفس مضمون الرؤيا التي
رآھا النبي عندما وقف على مرصده ليرى ماذا يقوله الرب "…البار
بإيمانه يحيا" ) .(٤ :٢وكلمة "اإليمان" في العبري ) (Emunahتعني
"الثبات" .وھي نفس أصل الكلمة آمين ) .(Amenوھي نفس الكلمة التي
جاءت في )خروج  (١٢ :١٧حين أقام موسى نفسه للصالة حتى ينتصر
الشعب على عماليق بقيادة يشوع.
وكان موسى واقفا ً على رأس التلة وعصا ﷲ
في يده ومعه ھرون وحور ،وكان إذا رفع
موسى يده انتصر الشعب ،وإذا خفضھا انھزم
الشعب .فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا
حجراً ووضعاه تحته فجلس عليه .ودعم ھرون
وحور يديه الواحد من ھنا واآلخر من ھناك
"فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس" .والثبات يقصد به األمانة،
فاألمين ھو الشخص الذي يحب ﷲ محبة واثقة فيثبت فيه ،وھنا يدرك
ھذا الشخص سر الحياة حتى حين يبدو كل شيء خاطئا ً معوجا ً مظلما ً.
وھذه العبارة "البار باإليمان يحيا" ھي نفس العبارة التي اقتبسھا كاتب
العبرانيين بعد ذلك بستة أجيال تقريبا ً؟ وقد قالھا بنبرات أقوى وأشد "فال
تطرحوا ثقتكم التي لھا مجازاة عظيمة ألنكم تحتاجون إلى الصبر حتى
إذا صنعتم مشيئة ﷲ تنالون الموعد ألنه بعد قليل جداً سيأتي اآلتي وال

يبطئ .أما البار فباإليمان يحيا ،وإن ارتد ال تسر به نفسي .وأما نحن
فلسنا من االرتداد للھالك بل من اإليمان القتناء النفس" )عبرانيين:١٠
.(٣٩-٣٥
وحين تُرجم السفر إلى اليونانية تُرجمت كلمة  Emunahإلى  Pistosأي
"إيمان" .فاقتبسھا الرسول بولس بمھارته المعھودة وقال وھو يتحدث
عن إنجيل المسيح الذي ينادي بالتبرير باإليمان "ألن فيه معلن بر ﷲ
بإيمان إليمان كما ھو مكتوب أما البار فباإليمان يحيا" )رومية.(١٧ :١
وفي نفس االتجاه الفكري يقول الرسول في حديثه إلى الغالطيين "ولكن
أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند ﷲ فظاھر ألن البار باإليمان يحيا"
)غالطية .(١١ : ٣
أال نرى أخيراً أنھا نفس كلمات السيد المسيح في )يوحنا (٢٥ :١١
متحدثا ً إلى مرثا "من آمن بي ولو مات فسيحيا"… "البار بإيمانه
يحيا".

الصالة المرنﱠمة
يبدأ األصحاح الثالث بھذه العبارة "صالة لحبقوق على الشجوية" .وقد
ذكرنا أثناء الحديث عن التكوين والكتابة لھذا السفر أن البعض يرى أن
ھذه الصالة عبارة عن مزمور يمكن أن
يجد مكانه في سفر المزامير لكثرة المالمح
الموسيقية به .فكلمة "الشجوية" )(١ :٣
نراھا في عنوان المزمور السابع .ويظن
البعض أن ھذه الكلمة تشير إلى لحن أو
وزن من الشعر ،وفي الترجمة السبعينية
ترجمت .With Song
ومن يقرأ كلمات ھذا األصحاح وكلمات المزمور السابع ،يجد أن الكاتب
في الحالتين في حالة اضطراب نفس وحيرة شديدة ،ولذلك يرى البعض

أن معنى كلمة "شجوية" أغنية شاردة .وإذا رجعنا إلى األصل العربي
نجد أن الكلمة تنسب إلى "الشجو" وھو الحزن والھم فيكون المعنى
الشامل "أغنية صادرة من قلب متألم".
ونحن نرى ھذا األلم واضحا ً وبارزاً في كلمات ھذه الصالة أو ھذا
المزمور .فلقد رأى النبي أن البار باإليمان يحيا ،ألن ﷲ متسلط على كل
العالم وھو يعمل بقوة طبقا ً لبره وأحكامه العادلة .ولكن النبي يدرك أنه
ربما يطول تحقيق ھذا القول ،فيتزعزع إيمان المنتظرين الرب ،ولذلك
يلتمس من ﷲ أن يتحقق عمله وسط السنين "يارب قد سمعت خبرك
فجزعت .يارب عملك وسط السنيين أحيه .في وسط السنيين عرف .في
الغضب أذكر رحمة" ) .(٢ :٣وھنا يرى ،كما في رؤيا ،الرب الديان
يأتي ليفتدي المؤمنين به.
ويعود النبي إلى ماضي ھذا الشعب ،وإلى تاريخ معامالت ﷲ معه ،وإلى
المواقف والمواقع التي فيھا أعلن الرب عن ذاته ،وجالله غطى السموات
واألرض امتألت من تسبيحه ،مثل أحداث البحر األحمر وسيناء واألردن
وأرض الموعد ،حيث ارتجفت األرض ،واضطربت األمم ،ودكت
الجبال الدھرية ،ألن ﷲ خرج لخالص مسيحه ).(١٥-٣ :٣
لكن النبي يدرك أن ھذه الدينونة الرھيبة التي ستأتي على أعداء شعبه،
سوف تلحق بأمته أوالً من أجل معاصيھم وتعدياتھم .ويرى ھذه الدينونة
في صورة تدمير الكلدانيين لبالده تدميراً تاماً ،فينتفض النبي ھلعا ً
وذعراً.
لكنه في وسط ھذا الھلع والذعر يمسك بمفتاح السر الذي يمنحه الصبر
بل الراحة والفرح والقوة واالنتصار .إنه يستطيع حتى وسط ھذه
العاصفة العاتية أن يرى ﷲ سائراً في وسط العاصفة ،عامالً في العالم،
متدخالً في التاريخ بقوته وقداسته .ولذلك يختم مزموره بكلمات رائعة
تعبر عن الثقة واإليمان با فيقول "سمعت فارتعدت أحشائي .من

الصوت رجفت شفتاي .دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني
ألستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا .فمع أنه ال
يزھر التين وال يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول ال
تصنع طعاما ً ينقطع الغنم من الحظيرة
وال بقر في المذاود .فإني أبتھج بالرب
وأفرح بإله خالصي .الرب السيد قوتي
ويجعل قدمي كاأليائل ويمشيني على
مرتفعاتي" ).(١٩-١٦ :٣
أال نرى أخيراً أن ھذه الصالة مشبعة
بروح المزامير ال بمالمحه فقط ،كما
نرى في صالة يونان مثالً )يونان .(٢فنجد نفس ھذه الخاتمة القوية لھذا
األصحاح في كلمات المزامير على فم داود "ألنه من ھو إله غير الرب
ومن ھو صخرة سوى إلھنا .اإلله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي
كامالً .الذي يجعل رجلي كاأليل وعلى مرتفعاتي يقيمني" )مزمور :١٨
.(٣٣-٣١
ونحن نخرج من ھذا كله بمدى تعلق أنبياء الرب المباركين بكلمة الرب
وحفظھم لھا وتشبعھم بھا حتى شكلت كلماتھم وحياتھم.

التعاليم المستفادة
-١ال تخف من الشكوك .لقد سُمى حبقوق بالنبي الفيلسوف ألنه
صارع مع قضية الـ  Theodicyوھي كيف يسمح ﷲ وھو البار
والعادل بألم التقي وازدھار الشرير؟! وھي نفس المشكلة التي
نراھا في المزامير )مزمور (٧٣ ،٤٩ ،٣٧وفي إرميا )،١ :١٢
 ١٧ :١٥و (١٨وبصفة خاصة في سفر أيوب .ولقد لخص حبقوق
المشكلة في سؤالين األول في ) (٤-٢ :١والثاني في )-١٢ :١

 ،(١٧وكانت اإلجابة على تساؤالته وبالذات على السؤال الثاني
في ) ٤ :٢و ..(١٨ :٣ ،٥الخ.
من ھنا نرى أن ﷲ لم يترك نبيه بمفرده يصارع في تساؤالته
وحيرته ،لكن ﷲ رأى إخالصه وأمانته فأعطاه اإلجابة والرؤى
التي تشدد إيمانه وتفرح قلبه ..ال تخف من الشكوك ،بل بإخالص
توجه بھا إلى ﷲ وستجد ھناك االجابة على كل تساؤالتك.
-٢ﷲ غير صامت ،إنه يعمل بقوة ،وھو يحكم العالم ويسيطر على
التاريخ وھذا ما نراه بوضوح في إجابة الرب على سؤال حبقوق
األول فيقول في ) ٥ :١و" (٦انظروا بين األمم وأبصروا وتحيروا
حيرة .ألني عامل عم الً في أيامكم ال تصدقون به إن أخبر به.
فھأنذا مقيم الكلدانيين األمة المرة القاحمة السالكة في رحاب
األرض لتملك مساكن ليست لھا".
-٣حتى الدينونة لمجد ﷲ ،إن ﷲ يقود كل األمور لمجده .وھذا ما يتضــح
من )" (٦ :٢فھال ينطق ھؤالء كلھم بھجو عليه ولغز شماتة به
ويقولون ويل للمكثر ما ليس له .إلى متى .وللمثقل نفسه رھونا ً".
وربما نجد ھذا الدرس أكثر وضوحا ً في )إشعياء " (١٥ :١٠ھل
تفتخر الفأس على القاطع بھا أو يتكبر المنشار على مردده .كأن
القضيب يحرك رافعه .كأن العصا ترفع من ليس ھو عوداً" .يجب
أن ندرك أن ﷲ ھو المحرك لكل شيء يحدث في العالم من حولنا،
وأن كل ما يحركه ﷲ -متضمنا ً الدينونة -لمجده.
-٤ﷲ أكبر وأعظم من كل ھباته وعطاياه وأعظم من الظروف
والمشكالت .إن فرحنا أساسا ً كمؤمنين بشخص الرب بغض النظر
عن العطايا .أليس ھذا ما نراه في صالة حبقوق في قوله "فمع أنه ال
يزھر التين وال يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول
ال تصنع طعاما ً ينقطع الغنم من الحظيرة وال بقر في المذاود .فإني

أبتھج بالرب وأفرح بإله خالصي" ) ١٧ :٣و .(١٨قد تخيب اآلمال
األرضية ،لكن ﷲ منبع المعونة الھائلة في وقت الشدة .إن األمان
الحقيقي في الرب وحده ،أما كل أبراج وقواعد األمان البشري فقابلة
لالنھيار.
-٥الرؤى الحقيقية ال تأتي إال لمن يقف على المرصد .قد يكون المقصود
بالمرصد برج المراقبة ،ألن المؤمن رقيب في عمله )حزقيال:٣
 .(٢٠-١ :٣٣ ،٢١-١٥والمرصد والحصن عامة ھو المكان المرتفع
الذي يمكن للمؤمن أن يرى بوضوح ،وأن يتنفس الھواء النقي مرتفعا ً
فوق الظروف واألحداث ،ساھراً يقظا ً كرقيب على رسالته ورعيته.
وھل يمكن أن يكون ھذا المكان غير مخدع الصالة الذي فيه يرتفع
الفرد والجماعة وبروح ﷲ يفكر ويقرأ عالمات األزمنة ويرى رؤى
القدير ،رؤى مفتوح العينين؟ ھذا ما حدث مع حبقوق ) ،(١ :٢وھذا
ما قاله يسوع لتالميذه "أھكذا ما قدرتم أن تسھروا معي ساعة
واحدة .اسھروا وصلوا لئال تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط
وأما الجسد فضعيف" )متى ٤٠ :٢٦و.(٤١
 -٦رؤانا وكرازتنا يجب أن تكون واضحة وفعالة .ھذا ما يقصده حبقوق
بالقول "فأجابني الرب وقال أكتب الرؤيا وانقشھا على األلواح لكي
يركض قارئھا" ) .(٢ :٢إن الكتابة والنقش على األلواح مأخوذ من
طريقة عرض الفتات المحالت التجارية .يجب أن تكون واضحة
جداً وأحيانا ً تضاء باألنوار حتى يستطيع قراءتھا من يركض ويسرع
في طريقه .ال تأخذ منه وقتا ً أو مجھوداً.
ھكذا يجب أن يكون دورنا في كرازتنا وفي إعالننا الرؤى المباركة
التي أعلنھا الرب لكنيسته ،وسط عالم يركض بشدة اآلن .يجب أن
نذھب إليه في طريقه وأن نجعل كرازتنا بكل الطرق واضحة وسھلة
حتى يتمكن من استيعابھا .ولكن قد يكون المقصود بعبارة "لكي

يركض قارئھا" أن كل من يقرأھا يركض .إنھا األخبار السارة التي
تحمل الحياة األفضل للناس ،لذلك يجب على كل من يقرأھا أن
يركض بشدة لكي يعلنھا ويخبر بھا اآلخرين.
 -٧صالتنا يجب أن تزداد عمقا ً وغنى بارتباطنا بالكلمة .إن صالة
حبقوق في األصحاح الثالث ،وصالة يونان في األصحاح الثاني من
سفره ،وصلوات الكثيرين من رجال ﷲ في الكتاب المقدس ترينا
بصورة كافية كيف يجب أن تشكل كلمة ﷲ صلواتنا وحياتنا .كما أن
الصالة يجب أن تدفع إلى عمل وإنجاز ألھداف محددة ،فإن كانت
الصالة عمالً قويا ً فالعمل أقوى صالة نرفعھا إلى ﷲ.
-٨برغم الخطر الخارجي ھناك جذور تصدع داخلية .الحالة السيئة في
أيام حكم يھوياقيم )ارميا ،(١٩-١٣ ،٣ :٢٢وھنا األزمة التي تحتاج
دائم ا ً من شعب الرب المراجعة والتصحيح .فاألخطار الخارجية ال
تنجح إال إذا وجدت تصدعا ً داخليا ً تدخل منه.
-٩حتمية استمرارية النھضة واإلحياء لعمل الرب وسط السنين "يارب
عملك وسط السنين أحيه .في وسط السنين ع ّرف .في الغضب اذكر
الرحمة" ).(٢ :٣

