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مقدمة حبقوق

عودة لمجدول

ٔ .معنى اسمو المحتضن أو المعانق.

ٕ .يتضح من (حب )19:3أنو كان من سبط الوي كأحد المغنين في الييكل.

ٖ .ما ورد في ( )6 ، 5:1فهأنذا مقيم الكمدانيين يجعمنا نتصور أن ىذه النبوة قد كتبت قبل أن تظير بابل
كأمة ليا شأن .وما جعل بابل قوة عظيمة ذات شأن ىو إنتصارىا عمى أشور

 ،وكان ذلك سنة

612ق.م .ثم إنتصارىم عمى مصر في معركة كركميش سنة 605ق.م .لذلك فيذه النبوة قد كتبت قبل
سنة  612ق.م.

ٗ .أيضاً واضح أن الييكل كان مازال قائماً فيناك فرق لمتسبيح (حب  )19:3وقد دمر البابميون الييكل،
ودمروا أورشميم سنة 586ق.م.

٘ .الكمدانيون إسم يطمق عمى بعض الفئات الكينوتية في بابل كالسحرة والمنجمين .ولكن األجانب عن بابل
أطمقوا إسم الكمدانيين عمى البابميين عامة .كما يطمق عمى المصريين الفراعنة ،مع أن الفرعون ىو لقب
ممك مصر.

 .ٙبدأ النبي السفر بصالة لحبقوق يشتكي فييا من الفساد الذي يراه في شعبو .ويجيبو اهلل عمى صراخو

بأنو سيؤدبيم بواسطة الكمدانيين .ويعود النبي بعد أن رأى شراسة ىؤالء الكمدانيين يصرخ هلل ..لماذا يظمم
ىؤالء األشرار شعبو بينما أن ىؤالء الكمدانيين ىم أشر من شعبو .وفي اإلصحاح الثاني نجد النبي عمى

مرصده وعمى حصنو منتظ اًر أن يجيبو اهلل عمى شكواه التي اشتكى منيا في اإلصحاح األول .ويجيبو
ىنا اهلل بأنو يستخدم ىؤالء الكمدانيين كعصا تأديب لشعبو  ،ولكن لكبريائيم سينقمبون بعد أن يؤدوا

دورىم .وفي اإلصحاح الثالث نجد النبي متيمالً مرنماً .وفي صالتو يرى عيد الخالص المستقبل فينتظر
البركة .وىو يحث الييود أن يصموا بيذه الصالة ،ويكون ليم رجاء في أثناء ضيقتيم في سبييم المنتظر
في بابل .فيي ترنيمة لتشجيع وتعزية الشعب.

 .ٚنجد النبي ىنا في تساؤل مستمر وفي صراع مستمر مع اهلل في الصالة  ،ولذلك أطمق عميو اسم النبي
المتسائل  ،وسماه جيروم المصارع مع اهلل مثل يعقوب الذي صارع مع اهلل حتى الفجر .ومن ىنا نفيم
أن المرصد الذي يقف عميو كان في غرفتو أو مخدعو حيث يطرح ىناك شكواه هلل

 ،وينتظر مصارعاً

حتى يحصل عمى إجابة لتساؤالتو .ومن ىنا نفيم عالقة إسمو بسفره .فيو محب هلل ولو تساؤالت عن
أحكام اهلل ،فمم يذىب بتساؤالتو بعيداً عن اهلل ،بل إلتجأ هلل يتمسك بو كأنو يعانقو طالباً منو بدالة الحب
أن يجيبو عمى تساؤالتو ،يعانقو ويحتضنو كأنو يتصارع معو  ،ويظل معانقا اهلل وفي لجاجة يصمي

منتظ ار رد اهلل عميو  ،ينتظر بدون يأس ثقة منو أن اهلل ال بد وسيجيبو .وىذا معني المرصد (. )1 : 2
وىو يسأل اهلل عن ىذه األوضاع التي تبدو وكأنيا مقموبة في العالم ،فيو يرى البرئ والبار مظمومين.
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وىناك من يرى أوضاعاً ال يفيميا عقمو البشري فيتذمر عمى اهلل ،أما أوالد اهلل الواثقين فيو فيم دائماً في

حب يحتضنون اهلل ويصارعون معو ويسألونو ،وىذا معني مصارعة يعقوب المرعوب  -من عيسو أخوه

 -مع اهلل  ،حتي يحصل عمي رد يعطي لو اطمئنان  .واهلل دائماً يجيب ويعطي راحة ألوالده فيسممون

أن حكمة اهلل دائماً أعمى من حكمة البشر .لذلك نرى في ىذا السفر أنو حوار حب مشترك بين اهلل
واإلنسان .اهلل يتكمم واإلنسان يسمع .واإلنسان يتكمم واهلل بالحب ينصت.

 .ٛالسؤال الذي يسألو النبي ىنا "لماذا يسمح اهلل بأ ن تظمم بابل القوة المدمرة الشريرة شعبو ،ىو سؤال كل
األجيال (راجع مز  + 73إر + 1:12سفر أيوب) وىنا نفيم أن من يحبو الرب يؤدبو .وىذا السؤال تم

توجييو لمسيد المسيح ،فأجاب بسؤال آخر ولم يرد عمى السؤال (لو  .)5-1:13والمعنى أننا غير قادرين

عمى استيعاب حكمة اهلل.

 .9نجد هنا صفات الخادم الحقيقي:

أ .قمب مفتوح أمام اهلل ،حامالً ىمومو وىموم مخدوميو داخالً بيا مخدعو طارحاً إياىا أمام اهلل ،ثم
يخرج وفي قمبو عزاء وثقة.

ب .قمب مفتوح نحو المخدومين .فيو لم يحتمل أالم شعبو بالرغم من أنيم يستحقونيا.
ت .قمب ممموء فرحاً وتسبيحاً ،ورؤية لممستقبل الذي فيو يتمجد اهلل.

ٓٔ .نجد في ىذا السفر صورة لحياة اإلنسان الصالح ممثالً في شعب اهلل الذي يعاني من فساد طبيعتو

الداخمية (فساد الشعب وخطاياه)  ،ويعاني من الحروب الخارجية (ىجوم جيش بابل) .ولكنو ال يكف
عن العبادة والتسبيح (إصحاح .)3

ٔٔ .يرى معظم الدارسين أن محور السفر ىو اآلية "البار بإيمانه يحيا" ونجد أن بولس الرسول قد إقتبسيا
في (رو + 17:1غل + 11:3عب.)38:10

ٕٔ .أشير أعداء شعب اهلل كانوا أدوم وأشور وبابل ،وقد تنبأ عوبديا ضد أدوم وناحوم ضد أشور وحبقوق
ضد بابل.

ٖٔ .نجد أن دانيال حين وضع في جب األسود ،أن مالكاً نقل حبقوق إلى بابل مع الطعام الذي كان يعده

ليعول دانيال في جب األسود .وقد يكون حبقوق ىذا ىو النبي الذي نتحدث عنو (ىذه الرواية من األسفار

القانونية الثانية).

تبدأ نبوة حبقوق بكممة الوحي وىي تعني ثقل .فاهلل يختار األنبياء من وسط الخدام األمناء .ويكون النبي المختار

ىذا متفاعالً مع أحداث عصره بكل صدق .فيبدأ الروح القدس ينقل مشكالت ىذا الجيل لقمب ىذا الخادم فتطحنو
وتثقمو .فيبدأ ىذا اإلنسان يطرح شكواه في الصالة أمام اهلل فيفتح اهلل عينيو ليرى الحقائق .الروح القدس ينقل ثقل
المشكمة إلى قمب النبي فتتحول في قمبو إلى صالة ،وفي ذىنو إلى رؤيا فيصير رائي .ويشعر أنو صار مسئوالً
عن جيمو فيصمي ويتشفع عنيم .إذاً فالروح القدس يفتح البصيرة الروحية فيرى األمور كما ىي في السماء أي
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كما تراىا السماء .وبعد ذلك يعطيو الروح القدس الحل فيتنبأ كيف ستسير األمور وبيذا يصير نبي .فيو أصبح
رائي حينما رأى األمور كما تراىا السماء وأصبح نبياً حينما أخبر بالمستقبل.
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اإلصحاح األول

عودة لمجدول

1
وق َّل
َص ُر ُخ إِلَ ْي َك ِم َن
الن ِب ُّقيَ 2 .حتَّلى َمتَى َيا َر ُّق
ب أ َْد ُعو َوأَ ْن َ
اآليات (  " -:)4-1اَْل َو ْح ُي الَّلِذ َر آُ َح َبقُّق ُ
س َمعُ؟ أ ْ
ت الَ تَ ْ
َّلامي ا ْغ ِتصاب وظُ ْمم وي ْح ُد ُ ِ
صر جورا؟ وقُد ِ
ِ
ِ
ِ3
اص َم ُة
الظُّق ْمِم َوأَ ْن َ
َ ٌ َ ٌ ََ
ام َوتَْرفَعُ ا ْل ُم َخ َ
ثخ َ
ص؟ ل َم تُ ِريني إِثْ ًماَ ،وتُْب ُ َ ْ ً َ
ت الَ تُ َخمِّ ُ
صٌ
س َها4 .لِذلِ َك َج َم َد ِت َّل
َن ِّ
الصدِّي ِ
قَ ،فمِذلِ َك َي ْخ ُر ُج ا ْل ُح ْك ُم ُم ْع َوجًّا" .
يع ُة َوالَ َي ْخ ُر ُج ا ْل ُح ْك ُم َبتَّل ًة ،أل َّل
ير ُي ِحيطُ ِب ِّ
الش ِر َ
َن ْف َ
الشِّر َ
ىنا النبي يتساءل عن الظمم الذي تفشى وسط شعبو إسرائيل .وىو في تساؤلو ىذا يتعجب لماذا ال يستجيب اهلل

لصالتو ويخمص المظمومين ،ولماذا تنجح طريق األشرار .وفي (  )2نجد ىذا تساؤل كل عصر .وربما النبي لم
 ،ليو ظمم لو شخصياً يؤذي مشاعره .وبمشاعره

ُيظمَم شخصياً لكنو في رقة مشاعره حسب أن ظمم اآلخرين
المجروحة يمجأ هلل بصمواتو وقمبو .والحظ أن في ىذه اآليات  ،الظمم واقع من شعب اهلل ضد شعب اهلل ،فالفساد
داخمي إذاً .والنبي ىنا يصرخ لكي ينزع اهلل ىذا الظمم والفساد .وفي (  )3لِم تُ ِر ِ
يني إِثْ ًما = فالنفس البارة ال تطيق
َ
س َها = ىناك من يثيرون النزاع والخصام وىم بيذا يساعدون الشيطان في
اص َم ُة َن ْف َ
أن ترى اإلثمَ .وتَْرفَعُ ا ْل ُم َخ َ
إثارة المشاكل .وفي (  )4لِذلِ َك َج َم َد ِت َّل
يع ُة = أي توقفت وجمد عمميا ،لم يعد أحد يحترميا ،لقد زاد تيار
الش ِر َ
الظمم وتعدى كل الحواجز والشرائع وتعطل إجراء العدل .لقد صار الشر طبيعياً ،ولم يعد أحد يبالي بتمك الجرائم
َن ِّ
الصدِّي ِ
ق = صار الشر ىو الغالب والصديقين قمة
ويوقع القصاص عمى المجرمين أل َّل
ير ُي ِحيطُ ِب ِّ
الشِّر َ

ومحاصرين بالشرور .وىذا دائماً أسموب إبميس ،فالرجل النبيل أو الفكرة النبيمة يحيط بيا الشر .ىذا عمل

الشيطان ليفسد كل شئ صالح .والممخص  ،لقد تفشى الشر داخمياً في شعب اهلل .وعجيب ىو اهلل في طول أناتو
فيو ال ينتقم مباشرة بل يعطي فرصاً وفرصاً لمتوبة أمام الظالم ،أما بالنسبة لممظموم فاهلل يستخدم الظمم الواقع
عميو لتنقيتو من خطاياه.

ِ
ِ
ِ
ِ
اآليات («5" -:)11-5اُْنظُروا ب ْي َن األ ِ
ون ِب ِه
ص ِّدقُ َ
ُ َ
ُممَ ،وأ َْبص ُروا َوتَ َحي َُّلروا َح ْي َرةً .أل َِّني َعام ٌل َع َمالً في أَيَّلام ُك ْم الَ تُ َ
َ
ِ 6
ض لِتَممِ َك م ِ
ُم َة ا ْلم َّلرةَ ا ْلقَ ِ
ِ
السالِ َك َة ِفي ِر َح ِ
إِ ْن أ ْ ِ ِ
س ْت لَ َها.
اح َم َة َّل
يم ا ْل َك ْم َد ِان ِّي َ
ساك َن لَ ْي َ
اب األ َْر ِ ْ َ َ
ين األ َّل ُ
ُخب َر به .فَهأََن َذا ُمق ٌ
8
َح ُّقد ِم ْن ِذ َا ِ
َسرعُ ِم َن ُّق
الن ُم ِ
اب
ِ 7ه َي َه ِاامَ ٌة َو َم ُخوفَ ٌةِ .م ْن ِق َب ِل َن ْف ِس َها َي ْخ ُر ُج ُح ْك ُم َها َو َجالَ لُ َها.
ورَ ،وأ َ
َو َخ ْيمُ َها أ ْ َ
9
ِ
ون ،وفُرسا ُنها يأْتُ َ ِ ِ ٍ
ِ
ا ْلم ِ
ون َك َّل
ون ُكمُّق ُه ْم
س ِر ِع إِلَى األَ ْك ِل.
َيأْتُ َ
ير َ
سا ُن َها َي ْنتَش ُر َ َ ْ َ َ َ
س ِر ا ْل ُم ْ
الن ْ
سااَ .وفُ ْر َ
َ َ
ون م ْن َبعيدَ ،وَيط ُ
10
و ِهي تَس َخر ِم َن ا ْلممُ ِ
ظر وجو ِه ِهم إِلَى قُد ٍ
ِ ُّق ِ
ض ْح َك ٌة لَ َها.
الرْم ِل.
وكَ ،و ُّق
س ْب ًيا َك َّل
َّلامَ ،وَي ْج َم ُع َ
اا ُ
س ُ
الر َؤ َ
ون َ
َ َ ْ ُ
لمظ ْممَ .م ْن َ ُ ُ ُ ْ
ُ
11
ِِ
ِ
له َها»".
َوتَ ْ
اب َوتَأْ ُخ ُذآُ .ثُ َّلم تَتَ َع َّلد ُر ُ
ص ٍنَ ،وتُ َك ِّوُم التُّقَر َ
ض َح ُك َعمَى ُك ِّل ح ْ
وح َها فَتَ ْع ُب ُر َوتَأْثَ ُم .هذآ قُ َّلوتُ َها إِ ُ
في آية (  )5اهلل ينذر بأنو سوف يؤدبيم عمى خطاياىم بعمل يكون مذىالً  ..حقاً "مخيف ىو الوقوع في يد اهلل"
ام ٌل عمالً ِفي أَي ِ
وىنا فيذا الخراب قريب بل ىو عمى األبواب = ع ِ
َّلام ُك ْم = فمن الذي يصدق أن اهلل يترك شعبو
َ
ََ
في يد الكمدانيين األشرار ،لكن السبب ىو أنيم تركوا عيد أبائيم .ولكن تأديب اهلل حمو ،فيو سمح ليم بالسبي
حتى يزرع فييم الحنين لمحرية الحقيقية أي الحرية من سمطان إبميس وسمطان الخطية .وجعميم يشعرون بالغربة
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ليشتاقوا لمعبادة في أورشميم وفي ىيكميا ،أي يشتاقوا هلل ،واهلل يعطينا كثي اًر أن نشعر بالغربة ىنا في حياتنا عمى

األرض حتى نشتاق ألورشميم السماوية .وفي (  )6اهلل ىو سيد التاريخ ،فيو الذي حرك الكمدانيين كعصا تأديب

لشعبو .وجاءت مواصفات أمة الكمدانيين ىنا لتوافق مواصفات أمة الشياطين التي استعبدت البشر قبل مجيء

المسيح المخمص ،ومازالت تستعبد كل من يخرج من حماية المسيح وينفصل عنو بقبولو الخطايا والممذات التي

يييئيا إبميس لو.

ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

ام َةْ ُم َّلرةَ :الكدانيون كانوا في منتيى القسوة والم اررة في ظمميم وتحطيميم و إستعبادىم .والشياطين ىم أم ة
َّل
وليسوا واحداً .ويسببون الم اررة لمن يستعبدونو وغايتيم ىدمو تماماً.
قَ ِ
اح َم َة :مسرعة لالقتحام ،تنقض عمى اآلخرين لتذليم وتأسرىم .يتربصون لحظة خاطفة يتغافل فييا حراس
المدينة ليقتحموا .والشياطين تستغل غفمتنا فتياجمنا عن طريق حواسنا.
سالِ َك َة ِفي ِر َح ِ
اب األ َْر ِ
ض :لقد استولى الكمدانيون عمى كل األرض .ولقد دعى إبميس رئيس ىذا العالم  .وفي
َّل
(أي )2:2كان يجول في األرض لماذا؟ يمتمس من يبتمعو (1بط.)8:5
تَمِم َك م ِ
س ْت لَ َها  :استولى الكمدانيون عمى األرض والمساكن  .والشيطان سكن قموب الناس التي ىي
ساك َن لَ ْي َ
ْ َ َ
ليست لو بل ىي مسكن هلل (1كو + 16:3يو.)23:14
َه ِاامَ ٌة َو َم ُخوفَ ٌة  :الشيطان ىائل ومخوف لمن ىو وحده بدون المسيح ،لكن من ىو في المسيح فيو مرعب
في وأنا فيكم".
إلبميس لذلك يقول السيد "إثبتوا َّ
ِم ْن ِق َب ِل َن ْف ِس َها َي ْخ ُر ُج ُح ْك ُم َها َو َجالَ لُ َها  :ىم أمة مستبدة برأييا ،ال تخضع لقانون سوى ىواىا ،يتحكم فييم
شييتيم لإلستيالء عمى كل شئ بال عقل وال ضمير .لذلك فالحوار مع إبميس ضار وغير مجدي ،فحواره

ممموء خداع وغير بناء ،فعمينا أال نعطيو أذاننا.
َسرعُ ِم َن ُّق
الن ُم ِ
ور  :الخيل أداة ىجوم في الحروب ،إذاً ىم في حرب دائمة (الكمدانيون أو الشياطين)
َ .ٚخ ْيمُ َها أ ْ َ
ضد شعب اهلل ،وفي ىجوميم سرعة في اإلنقضاض لإلفتراس ،شريعتيم الظمم ،وبال رحمة ،ممموئين مك اًر

اخ لييجموا.
ودىاء ،وليم طبيعة وحشية ،يترقبون أي إىمال أو تر ٍ
ً
اب ا ْلمس ِ
 .ٛأ ِ ِ
اا  :التي قضت نيارىا جائعة ،وخرجت ليالً لتخطف بشراىة ولنالحظ أن الميل إشارة
َ
َح ُّقد م ْن ذ َا ِ َ َ
لمخطية ،فالذي يذىب ألماكن الخطية معرض لإلفتراس.
ون ِم ْن ب ِع ٍ
يد  :أي يحاربوننا من حيث ال نتوقع ،فمنحذر ،لقد حارب إبميس
سا ُن َها َيأْتُ َ
سا ُن َها َي ْنتَ ِش ُر َ
َ
ونَ ،وفُ ْر َ
 .ٜفُ ْر َ
السيد المسيح عمى جناح الييكل.

َٓٔ .ك َّل
س ِر ِع إِلَى األَ ْك ِل :النسر يرى فريستو من ُبعد وينقض عمييا في الوقت المناسب.
س ِر ا ْل ُم ْ
الن ْ
ون ُكمُّق ُه ْم لِمظُّق ْمِم :شريعة إبميس الظمم ،فيو ال يطمب سوى حرماننا من السماء.
َٔٔ .يأْتُ َ
ظر وجو ِه ِهم إِلَى قُد ٍ
َّلام  :في ترجمات أخرى "لمخطف بدالً من األمام" أي إتجاه وجوىيم واضح ،فيم
َٕٔ .م ْن َ ُ ُ ُ ْ
ينظرون دائماً لفريستيم ويتحينون الفرصة لميجوم.
ٖٔ.

الرْم ِل :لقد إلتفت البشرية كميا تقريباً حول إبميس ،وصاروا عبيداً لو بمحض إرادتيم.
س ْب ًيا َك َّل
َي ْج َم ُع َ
ون َ
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ٗٔ .تَس َخر ِم َن ا ْلممُ ِ
وك  :ىكذا صنع مموك بابل بمموك ييوذا ،ونحن بالمسيح نصير مموك نممك عمى حواسنا
ْ ُ
ُ
وارادتنا وشيواتنا ،أما من يخرج عن المسيح فيسخر منو الشيطان.
ِ
ص ٍن :أي كل حصن بشري ،أما حصننا المضمون فيو المسيح البرج الحصين.
٘ٔ .تَ ْ
ض َح ُك َعمَى ُك ِّل ح ْ
اب َوتَأْ ُخ ُذآُ  :لقد أخذت بابل كل كنوز إسرائيل ،ولكن كل ىذا ما ىو إال تراب .وأيضاً اإلنسان
 .ٔٙتُ َك ِّوُم التُّقَر َ

المخموق عمى صورة اهلل إنساناً سماوياً ،لو إنجذب لألرضيات بخداع إبميس لصار أرضياً فيو من تراب .فمو
خسر ما ىو سماوي فيو ،عاد لطبيعتو كتراب (تك  . )7:2وفي ىذا الوقت يك ون لمحية سمطان عميو أن

تبتمعو (تك .)14:3أما من ارتفع بقمبو إلى السماء ليمارس الحياة السماوية دون أن تسحبو محبة األرضيات
فال يقدر العدو أن يقتنصو.

ِِ
له َها  :أي بسبب إنتصاراتيم عمى الشعوب من حوليم تزداد
 .ٔٚتَتَ َع َّلد ُر ُ
وح َها فَتَ ْع ُب ُر َوتَأْثَ ُم .هذآ قُ َّلوتُ َها إِ ُ
كبريائيم ،وىذا الكبرياء يجعميم أعداء اهلل ،خصوصاً أنيم نسبوا كل نجاح ليم إلى قوتيم ،بل ىم ألَّيوا
قوتيم ،وبيذا فيم يقربون أنفسيم لميالك .ولنالحظ أن ىذا خطية ،أن ننسب نجاحاتنا ألنفسنا وقدراتنا

(يع1 + 17:1كو .)7:4ومما سبب إنتفاخ الشياطين أنيم وجدوا أن البشر يخضعون ليم فتعدت روحيم =
وح َها فتَأْثَ ُم = .أي تصوروا أن حجميم أكبر من الواقع فأليوا أنفسيم إذ شعروا أن اإلنسان خاضع
تَتَ َع َّلد ُر ُ
ليم وكمما انتفخوا وتكبروا أثموا ،أي إزداد إثميم = فتَأْثَ ُم.

12
ِ
وت .يا ر ُّق ِ ِ
ت م ْن ُذ األ ََز ِل َيا ر ُّق ِ
ص ْخ ُر
سَ
اآليات ( " -:)17-12أَلَ ْ
ب ل ْم ُح ْكم َج َع ْمتَ َهاَ ،وَيا َ
ب إل ِهي قُدُّقوسي؟ الَ َن ُم ُ َ َ
َ
ت أَ ْن َ ُ
13
الن ِ
الش َّلر ،والَ تَ ِ
ظر إِلَى ا ْل َج ْو ِرَ ،فمِم تَ ْنظُر إِلَى َّل
َّل
لِمتَّلأ ِْد ِ
ين،
يب أ َّل
ستَ َهاَ .ع ْي َن َ
اك أَ ْط َه ُر ِم ْن أ ْ
اه ِب َ
َن تَ ْنظُ َار َّل َ ْ
َس ْ
َ ُ
ستَطيعُ الن َ َ
14
ان لَهاِ 15 .
الناس َكسم ِك ا ْلب ْح ِرَ ،ك َدب ٍ
ين َي ْبمَعُ ِّ
ير َم ْن ُه َو أ ََب ُّقر ِم ْن ُه؟
س ْم َ
ص ُم ُ
ت ِح َ
َ
َوتَ ْج َع ُل َّل َ َ َ َ
تُ ْطمعُ
َوتَ ْ
ط َ َ
َّلابات الَ ُ
الشِّر ُ
16
ِ ِ
اد ُهم ِب َ ِ
ش َب َك ِت َهاَ ،وتَُب ِّخ ُر
ا ْل ُك َّلل ِب ِش ِّ
ص َي َد ِت َهاَ ،فمِذلِ َك تَ ْف َر ُح َوتَ ْبتَ ِه ُ  .لِذلِ َك تَذ َْب ُح لِ َ
ش َب َكت َها َوتَ ْج َم ُع ُه ْم في م ْ
ص َهاَ ،وتَ ْ
صطَ ُ ْ
17
ِ
لِ ِمصي َد ِتها ،أل َّلَن ُه ِب ِهما ِ
ِ
ُمِم
س َّلم ٌن.
َج ِل ه َذا تَ ْف َرغُ َ
أَفَأل ْ
سم َن َنص ُ
َْ َ
ام َها ُم َ
َ َ
ش َب َكتُ َها َوالَ تَ ْعفُو َع ْن قَ ْتل األ َ
يب َهاَ ،وطَ َع ُ
َد ِاا ًما؟"
ىو بدأ بالشكوى من الشر الموجود وسط شعبو (اآليات  )4-1واهلل أظير لو صفات العصا المؤدبة (اآليات -5

 )11وما ستمحقو بشعبو من أذى ،فعاد لمصراخ هلل ثانية ،فيو لم يحتمل أن يرى ظمم البابميين لشعبو ،ىو لم
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يحتمل سماع أنات شعبو ،وىذا ما يطمبو اهلل منا تماماً أن نئن مع المتألمين ونبكي مع الباكين (عو
ب إِل ِهي قُد ِ
ُّقوسي = كأنو يريد أن يقول أنت اهلل القدوس الذي ال
ت ُم ْن ُذ األ ََز ِل َيا َر ُّق
رو .)15:12وفي آية ( )12أَ ْن َ
تحتمل الشر ،فكيف تحتمل ظمم شعبك .ولكن الحظ قولو "إليي وقدوسي" شاع اًر أنو في لحظات م اررتو ال يجد

وت = ىو أدرك أن الرب إليو أزلى أبدي ،إذاً ىو يعطي من صفاتو
من يمتصق بو سوى إليو وقدوسو  .الَ َن ُم ُ
لشعبو ،إذاً ىو سيعطي لشعبو الخمود ،فحتى لو جاء ىؤالء الكمدانيون فمن يستطيعوا إفناء شعب اهلل ،بل كل ما
ص ْخر لِمتَّلأ ِْد ِ
ستَ َها = أي ىو أسس أمة الكمدانيين لمتأديب .ولكنو ىو
يب أ َّل
َس ْ
سيصنعونو ىو تأديب الشعب = َيا َ ُ
الصخر األبدي الذي يحمي شعبو .وأيضاً فاهلل سمح لمشيطان حتى اآلن أن يمحق بشعبو بعض األذى ولكن ىذا
7

األنبياء الصغار (حبقوق)( اإلصحاح األول)

لمتأديب (أي .)7:2وفي ( )13المعنى أن اهلل لقداستو وألنو ال ُيسَّر بالشر فيو لن يترك ىؤالء الناىبين مستمرين
في ظمميم لشعب اهلل .وىو ىنا حين يقارن الكمدانيين بشعبو يجد أن الكمدانيين أشر منيم .وأن الييود ميما
أخطأوا ،وميما كانت خطيتيم فيم أبر من الكمدانيين .ولكن ال مانع أن يستخدم اهلل من ىو أشر منا لتأديبنا.
س َم ِك ا ْل َب ْح ِر = بال مالك فمن حقيم أن
وبدأ النبي يبرز سمات ىؤالء الكمدانيون .فيم يتصورون الشعوب
َك َ
يصطادوا منيم ما يحمو ليم .و َك َدب ٍ
ان لَ َها = كحشرات عمى األرض ،يستطيع أي إنسان أن يطأىا
س ْمطَ َ
َ
َّلابات الَ ُ

ويسحقيا .وفي (  )15الحظ أن ليم وسائل متعددة بيا يقتنصون أعدائيم ( شص  +شبكة  +مصيدة ) .ىذا ىو

جيش الكمدانيين .وابميس لو وسائل متعددة فمنحذر .وىم ليم وسائميم المتعددة التي يستخدمونيا لمقتل .وىي تَ ْف َر ُح
ش َب َك ِت َها = الناس عادة تذبح آلليتيا وىم ىنا
َوتَ ْبتَ ِه ُ بضحاياها = وابميس يفرح بمن يسقطو .وفي (  )16تَذ َْب ُح لِ َ
.)11:1
يذبحون لشبكتيم أي جيشيم .والمعنى أنيم تصوروا أن قوتيم سرىا جيشيم فإفتخروا بو وألَّيوه (حب

وىكذا يميل كل إنسان أن يمجد قدراتو البشرية وال ينسب الفضل هلل .وأنظر لما يفرح الكمدانيين أو إبميسِ .ب ِه َما
ِ
ِ
س َّلم ٌن = في السبعينية "طعاميا من الصفوة" أي أنيم ال يفرحون إال بالصيد الثمين
سم َن َنص ُ
ام َها ُم َ
َ
يب َهاَ ،وطَ َع ُ
مثل المموك والرؤساء .وفعال فبابل أخذوا أحسن الشباب وإستعبدوىم  .والشياطين تبتيج بسقوط القديسين .وفي
( )17العدو إبميس كالكمدانيين كمما سمن نصيبو إزدادت شراىتو إلصطياد آخرين فيفرغ شبكتو حتى تكون
ِ
ُمِم َد ِاا ًما.
ىناك فرصة الصطياد آخرين = َوالَ تَ ْعفُو َع ْن قَ ْتل األ َ
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اإلصحاح الثاني

عودة لمجدول

بعد أن طرح النبي تساؤالتو وشكواه من ظمم البابميين لشعبو ،وقف في مخدعو مصمياً رافعاً قمبو هلل "حتى متى
تسمح يا رب ليذه األمة القاحمة أن تفرغ شبكتيا لتصطاد آخرين"

"

ِ
ِ
ِ
ية (1" -:)1عمَى مر ِ ِ
ب ألَر ما َذا َيقُو ُل لِيَ ،وما َذا أ ِ
ش ْك َوا َ .
يب َع ْن َ
ُج ُ
ص ِن أَ ْنتَص ُ
صد أَق ُ َ ،و َعمَى ا ْلح ْ
َ َْ َ
َ
بَ ،وأ َُراق ُ َ َ

ِ
1عمَى مر ِ ِ
ص ِن = ىو يترصد أي إجابة من اهلل عمى تساؤالتو .يقف عمى حصن الذي ىو
صد أَق ُ َ ،و َعمَى ا ْلح ْ
َ َْ َ
يسوع صخرتنا الذي نحتمي بو حتى ال تتحول تساؤالتنا إلى زعزعة إيمان .فال مانع أن نتساءل  ،ولكن بروح
الصالة وبثقة في إلينا انو ال بد ويستجيب ،وليس عن تشكيك أو تذمر .وىو عمى المرصد أيضاً "فال أحد يعرف

اآلب إال اإلبن ومن أراد اإلبن أن يعمن لو" أي يسوع ىو المرصد الذي يعمن لنا اآلب ومحبة اآلب .والمرصد ىو
الروح القدس الذي يعمن لنا اإلبن (يو  .)15-13:16والروح القدس قد حل فينا ولكن يمزم أن ندخل لمخدعنا

يومياً ،منعزلين عن ضجيج العالم لنسمع صوتو اليامس .والروح القدس يكشف لنا كل شئ ويعممنا .وتشبو ىذه

اآلية قول ناثان في مزمور " 73حينما دخمت لممقادس" (  .)17:73فيو ظل متسائالً "متمرم اًر أي متمرداً عمى
أحكام اهلل حتى دخل لممقادس أي وقف عمى مرصده وحصنو

 ،في مخدعو مصمياً ،حينئذ يجيب اهلل عميو.
إعتراضنا عمى أحكامو ،بل بالصالة من

فنحن لن نحصل عمى إجابة عن تساؤالتنا بمخاصماتنا مع اهلل و
األعماق وطمب رحمتو ما َذا َيقُو ُل لِيَ ،وما َذا أ ِ
يب = فاهلل يرد عمى تساؤالت النبي وتساؤالت شعبو المؤمن
ُج ُ
َ
َ
ش ْك َوا َ = النبي اشتكي هلل ولكن بروح الثقة وبدالة
المصمي ،وىم يجاوبون المتشككون حينما يسألونيمَ .ع ْن َ

المحبة ،واهلل يجيبو ،وحين ُيسأل النبي من الشعب ،نفس السؤال الذي اشتكى ىو منو هلل يكون قاد اًر عمى
اإلجابة.

2
ض قَ ِ
ارُا َها"،
الر ُّق
ش َها َعمَى األَ ْل َو ِ
ال« :ا ْكتُ ِب ُّق
َج َاب ِني َّل
الر ْؤَيا َوا ْنقُ ْ
ب َوقَ َ
اح لِ َك ْي َي ْرُك َ
ية ( -: )2فَأ َ
أي اكتبيا بحيث تكون واضحة لكل من يقرأىا ،فيفيميا ويركض في طريق التوبة .فإذا قررنا التوبة فالبد أن

نسرع فالزمن مقصر.

ِ
ِ
الر ْؤيا بع ُد إِلَى ا ْل ِميع ِاد ،وِفي ِّ ِ
ستَأ ِْتي إِتْ َيا ًنا
ية (3" -:)3أل َّل
الن َه َاية تَتَ َكمَّل ُم َوالَ تَ ْكذ ُ
َن ُّق َ َ ْ
ب .إِ ْن تََوا َن ْت فَا ْنتَظ ْرَها أل َّلَن َها َ
َ َ
َوالَ تَتَأ َّل
َخ ُر" .
الر ْؤَيا َب ْع ُد إِلَى
مضمون الرؤيا أن األبرار سيحيون واألشرار سييمكون ،وىذا سيحدث حتماً حتى و إن تأخر .أل َّل
َن ُّق
ِ
يع ِاد = أي ستتحقق في الميعاد الذي حدده اهلل ،فيناك ميعاد قد حدده اهلل لكل حدث.
ا ْلم َ
9
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اآليات ( ُ «4" -:)5-4هوَذا م ْنتَ ِف َخ ٌة َغ ْير مستَ ِقيم ٍة َن ْف ِ ِ
ِ
يم ِان ِه َي ْح َياَ 5 .و َحقًّا إِ َّلن ا ْل َخ ْم َر َغ ِاد َرةٌ.
ُ
س ُه فيهَ .وا ْل َب ُّقار ِبإ َ
ُ ُ ْ َ
َ ُ
ِِ
ِ
س ُه َكا ْل َه ِ
ُمِم،
الر ُج َل ُمتَ َك ِّبٌر َوالَ َي ْه َدأُ .الَّلِذ قَ ْد َو َّل
َّل
اوَي ِةَ ،و ُه َو َكا ْل َم ْو ِت فَالَ َي ْ
س َع َن ْف َ
ش َبعَُ ،ب ْل َي ْج َمعُ إلَى َن ْفسه ُك َّلل األ َ
ِِ ِ
الش ُع ِ
يع ُّق
وب" .
َوَي ُ
ض ُّقم إِلَى َن ْفسه َجم َ
ُهوَذا م ْنتَ ِف َخ ٌة َغ ْير مستَ ِقيم ٍة َن ْفس ُه ِف ِ
يه = لقد تعجرف الكمدانيون بسبب إنتصاراتيم ،وظنوا ىذا راجع لقوتيم .ىم
ُ
ُ ُ ْ َ
َ ُ
إنتفخوا ،وىكذا كل نفس منتفخة ال تنسب هلل أي فضل في الخير الذي تنعم بو ،وىذه النفس تزداد شيوتيا
لإلمتالء من العالم ،وتسمك لذلك كل مسمك .واهلل يحقق بيؤالء غرضو بأن يعطييم الفرصة ويييئ ليم الظروف
ِ
يم ِان ِه َي ْح َيا = عمى البار أن يصبر ويحتمل ويظل عمى
فيؤدبون أوالده ،ويعود ليضربيم عمى كبريائيمَ .وا ْل َب ُّقار ِبإ َ
رجائو وايمانو وثقتو بمواعيد اهلل ،وعميو أن يضع رجائو في اهلل فيحيا في راحة بالرغم من آالمو ،واثقاً أن ما

يسمح بو اهلل فيو دائماً لمخير  ،حتى وإن لم نفيم وىذا ىو اإليمان الذي يعطي حياة (رو 1 + 28:8كو+ 22:3

يو )7:13فألنو بار فاهلل يحبو ويكممو بعصا التأديب ( بابل ) ىنا  ،ثم تمقي العصا في النار بينما يحصل ىذا

البار الذي أدبو اهلل عمي حياة أبدية  .وىذه اآلية جاءت ىنا لتساعد الشعب في سبيو بأنيم ىم ليم المواعيد

الر ُج َل
بالرغم من سبييم ،وأن سادتيم الحاليين فمصيرىم اليالك بالرغم من قوتيم وسمطانيم الحالي .وفي ( َّ )5ل
ُمتَ َك ِّبٌر َوالَ َي ْه َدأُ = ىو ممك بابل( ،أو ىو إبميس) فكبريائو يزداد بزيادة من يمتيميم ويستعبدىم ،وال ييدأ حتى
يسقط آخرين .والكبرياء ىي الخطية التي سقط بيا إبميس ،وبيا يسقط كثيرين .وىذا الكبرياء يجعل اإلنسان يظن
أنو ال يشبع إال من كل ما ىو أرضي خالل الظمم واالغتصاب ،لكنو بقدر ما يحصل يظل فارغاً وبال شبع كل

أيام حياتو ،لذلك ال ييدأ كل أيام حياتو ،أي يحيا بال سالم ،ال يسعده كل ما يحصل عميو .ىذا الشرير ينتفخ من

كبريائو ومن كل ما عنده من أمالك ويصير كالسكران متصو اًر أنو إمتمك العالم لكنو كالسكران أيضاً كمما شرب
من الخمر إزداد ظمأه إلى المزيد منيا = َو َحقًّا إِ َّلن ا ْل َخ ْم َر َغ ِاد َرةٌ لذلك يقول ذىبي الفم "من يرتفع بفكره متشامخاً
ِ
يم ِان ِه
فوق كل البشر يوجد منحطاً دون الخميقة العاقمة" .وان كان الشرير بالكبرياء الشيطاني ييمك فإن ا ْل َب ُّقار ِبإ َ

َي ْح َيا .ىذه اآلية ىي قمب نبوة حبقوق .والرسول بولس اقتبسيا ليشير أن الحياة ىي لمذي يختفي في بر المسيح
س ُه َكا ْل َه ِ
اوَي ِةَ ،و ُه َو
وليس لمذي يتبرر بأعمال الناموس .وصورة بشعة لطمع الكمدانيين نجدىا ىنا
َو َّل
س َع َن ْف َ
ش َبعُ (وىذه منطبقة تماماً عمى الشيطان) ولكن الشيطان ال يمتيم اال من بخطيتو صار ترابا = فيم
َكا ْل َم ْو ِت فَالَ َي ْ
يياجمون األمم ويصطادون الشعوب ويقتمونيم ليشبعوا ولكنيم ال يشبعون .فالطماع كثير التذمر ،يصير لو بيتو

وان كان قص اًر ،يصير لو كسجن .الطماع يصبح كالقبر الذي يتقبل جثث الموتى كل يوم ومع ذلك يطمب المزيد

(وكل من يرتمي في أحضان إبميس فيو يرتمي في أحضان الموت ،وكل من يرتمي في أحضان الخطية يرتمي
في أحضان الموت) .ومعنى اآليتين (  )5 ، 4أن اهلل يشرح لمنبي أن أمة الكمدانيين سيدمرىا طمعيا وخطاياىا
وكبريائيا .وعمى شعب اهلل أن يتمسك بإيمانو وبره وثقتو في اهلل ميما فعل الكمدانيين ،وبالتأكيد ستكون لو حياة
بينما ييمك أعداؤه ،ويوم ىالك ىذا العدو يشمت بو الكل.
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6
ِ ِّ
س لَ ُه!
هؤالَ ِا ُكمُّق ُه ْم ِب َه ْج ٍو َعمَ ْي ِه َولُ ْ ِز َ
ق ُ
اآليات (  " -:)8-6فَ َهالَّل َي ْن ِط ُ
ش َماتَ ٍة ِب ِهَ ،وَيقُولُ َ
ونَ :وْي ٌل ل ْم ُم َكث ِر َما لَ ْي َ
7
وك ،فَتَ ُك َ ِ
وم َب ْ تَ ًة ُمقَ ِ
يم ًة لَ ُه ْم؟ 8أل َّلَن َك
ستَ ْي ِقظُ ُم َز ْع ِز ُع َ
ض َ
ار ُ
وكَ ،وَي ْ
إِلَى َمتَى؟ َولِ ْم ُمثَ ِّق ِل َن ْف َ
ون َغن َ
س ُه ُرُهوًنا؟ أَالَ َيقُ ُ
اك ِن َ ِ
الس ِ
وب ُكمِّها تَسمُب َك لِ ِدم ِ
ِ
اا َّل
اس َوظُ ْمِم األ َْر ِ
الن ِ
يرةً ،فَ َب ِق َّلي ُة ُّق
يها" .
ض َوا ْل َم ِدي َن ِة َو َج ِم ِ
يع َّل
سمَ ْب َ
الش ُع ِ َ ْ ُ
ين ف َ
َ
ُم ًما َكث َ
َ
ت أَ
الويل األول :ىو ضد المتكبر الذي ال يشبع .ونجد ىنا نبوة بسقوط الطاغية وسخرية الشعوب التي ظمميا منو،
ش َماتَ ٍة عميه = لغز  PROVERBأي مثل ،ىم سيقولون أمثال
ونطقيا ِب َه ْج ٍو َعمَ ْي ِه أي سخرية منوَ .ولُ ْ ِز َ
ِ ِّ
س لَ ُه = أي حصل عمى
ساخرة عميو .كانت خطيتو الكبرياء ،إذاً عقوبتو ستكون الخزي والعار .ل ْم ُم َكث ِر َما لَ ْي َ
ِ
س ُه ُرُهوًنا =
أمالكو بالظمم .إلى متى = ال تكتفي وتظل في ظممك لمغير حتى تزيد ممتمكاتك وثرواتك .ل ْم ُمثَ ِّق ِل َن ْف َ
رىوناً تعني طيناً كثيفاً .والمعنى أن ما جمعو ىؤالء األشرار من كنوز ال يزيد عن كونو طيناً ،وكل ما يجمعو

اإلنسان من كنوز ىذا العالم ما ىو إال تراب يثقل نفسو بمحبة العالم األرضي  .وفي (  )7نبوة بأن أعداء بابل
سيستيقظون بغتة ويثورون ضدىا في لحظة ال يتوقعونيا وتصير بابل غنيمة ليم .ونحن قد قمنا مع المسيح

الذي أتى وباغت الشياطين وأعطانا سمطاناً أن نياجميم ونيزميم بعد أن كنا نياماً أو موتى فأحياناُ .مقَ ِ
وك
ض َ
ار ُ
= أي دائنوك .ىنا يعتبر أن كل ما سمبو العدو سابقاً ىو مجرد شئ وقتي أو دين ،عميو أن يرده ألصحابو .وفي

سيظممون (عو .)15ثم تأتي أربعة ويالت أخرى ضد األشرار.
( )8نتيجة ظمميم ُ
9
ِ ِ
ير لِ َي ْج َع َل ُع َّل
ش ُه ِفي
س ًبا ِشِّر ًا
اآليات ( َ « " -:)11-9وْي ٌل ل ْم ُم ْكس ِب َب ْيتَ ُه َك ْ
ادةَ ُ ٍ ِ
َن ا ْل َح َج َر
ت ُم ْخ ِط ٌ لِ َن ْف ِس َك11 .أل َّل
يرٍة َوأَ ْن َ
ا ْل ِخ ْز َ لِ َب ْي ِت َك .إِ َب َ
ش ُعوب َكث َ

ش ِب" .
ا ْل َخ َ

10
ا ْل ُعمُِّو لِ َي ْن ُج َو ِم ْن َك ِّ َّل
ت
الشِّر!
آم ْر َ
تَ َ
ِِ
ِ
يب ُه ا ْل َج ِاا ُز ِم َن
ص ُر ُخ م َن ا ْل َحااط فَ ُي ِج ُ
َي ْ

ِ
ير = اهلل ليس ضد أن يكسب اإلنسان ،لكنو ضد أن يكون المكسب
س ًبا ِشِّر ًا
الويل الثاني  :ضد ا ْل ُم ْكس ِب َب ْيتَ ُه َك ْ
بالظمم أو بالشر .وىذا اإلنسان يظمم وينيب متصو اًر أنو إنما يجعل ُع َّل
ش ُه ِفي ا ْل ُعمُِّو = أي أنو يتصور أن كنوزه
تعطيو نوعاً من األمان أو االطمئنان من األيام الغادرة في المستقبل = لِ َي ْن ُج َو ِم ْن َك ِّ َّل
الشِّر = وىذا ما صنعو
أىل بابل قديماً حينما بنوا برج بابل لييربوا من أي طوفان قادم .وىكذا كان شعور ممك بابل حين قال "أليست
ت ا ْل ِخ ْز َ لِ َب ْي ِت َك = ففيما أنت متصور
آم ْر َ
ىذه ىي بابل التي بنيتيا بقوة إقتداري ولجالل مجدي (دا " )4ولكن تَ َ
أنك تمحق األذى بالغير لتؤمن نفسك ،إذ بك تمحق الشر بنفسك .فشرك يرتد عميك .ىذا ما حدث آلخاب
أخطأ في حق نفسه وبيتو الذي بناه بالظمم شاىد عميو.

وايزابل .وىنا ممك بابل حينما أباد شعوب كثيرة فيو
ِِ
ِ
ش ِب = .الجائز ىي عوا رض الخشب التي تربط المسكن،
11أل َّل
يب ُه ا ْل َج ِاا ُز ِم َن ا ْل َخ َ
ص ُر ُخ م َن ا ْل َحااط فَ ُي ِج ُ
َن ا ْل َح َج َر َي ْ
أي أحجار بيوتكم حج اًر حجر ،وخشبة خشبة تنطق بالظمم الذي بنيتموىا بو.
13
اآليات ( «12" -:)14-12وْي ٌل لِ ْمب ِاني م ِدي َن ًة ِبالدِّم ِ
س قَري ًة ِب ِ ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
َن
ود أ َّل
س ِم ْن ِق َب ِل َر ِّ
ااَ ،ولِ ْم ُم َؤ ِّ
س ِ َْ
َ
اإل ثْم! أَلَ ْي َ
َ
َ
َ
14
ِ
ار ،واألُمم لِ ْمب ِ
الشعوب يتْعب َ ِ
أل َّل
اط ِل َي ْع َي ْو َن؟
الر ِّ
ض تَ ْمتَمِ ُ ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َم ْج ِد َّل
َن األ َْر َ
ب َك َما تُ َطِّي ا ْلم َياآُ
ون ل َّلمن ِ َ َ َ َ
ُّق ُ َ َ َ ُ

ا ْل َب ْح َر" .
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الويل الثالث  :ضد الذي يبني ثروتو أو مدينتو بسفك الدماء .ىنا تحول الظالم إلى وحش مفترس .ولقد بنى
ب ا ْل ُج ُن ِ
َن ُّق
ون
ود أ َّل
س ِم ْن ِق َب ِل َر ِّ
وب َيتْ َع ُب َ
الش ُع َ
نبوخذ نصر بابل بظمم سباياه ودمائيم .وما نتيجة ىذا الظمم = أَلَ ْي َ
لِ َّلمن ِ
ار = لقد أكمت النار بابل وتركتيا خراباً تماماً .وىذه ىي نياية الطمع في العالم .ولكن ىذه اآلية موجية لكل
من وضع أمالو في األرض .األُمم لِ ْمب ِ
اط ِل َي ْع َي ْو َن = فالعالم كمو باطل وىو سيزول .وليس معنى ىذا أن ال يعمل
ََ َ
اإلنسان ،فاهلل خمق آدم ليعمل الجنة ويحفظيا .وكان مع يوسف فكان رجالً ناجحاً .وبولس الرسول ينبو
التسالونيكيين بشدة أن يعمموا ومن ال

يريد أن يشتغل ال يأكل ( 2تس .)12-6:3ولكن المقصود ىو عدم

اإلنغماس في األرضيات كأننا سنعيش في العالم إلى األبد ،أو أن يكون كل إىتمامنا بالعمل وال وقت هلل ،فاهلل

طمب أن نعمل ستة أيام ويوم السبت راحة فيو نعيش هلل .وتعنى اآلية أيضاً أن ال نحصل عمى أموالنا بالغش

والخداع والظمم .وتعنى أيضاً أن يظل اإلنسان في حياتو متذم اًر غير قانع بما أعطاه اهلل .عموماً كان خراب
بابل لمجد اهلل ،فقد ظير أن اهلل ال يقبل الشر .واهلل أعمن مجده بأحكامو ضد بابل الشريرة .ومن ال يقبل أن

يمجد اهلل بصالح أفعالوُ ،يظير اهلل فيو مجده حينما يؤدبو .وستعرف األرض كميا أن اهلل قدوس ال يقبل الشر
ب  .وىذا حدث بالكامل في المسيح وامتداد ممكوتو عمى
ويعاقب عميو = أل َّل
الر ِّ
ض تَ ْمتَمِ ُ ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َم ْج ِد َّل
َن األ َْر َ
األرض.
احب ُه ِ
ِ
اآليات ( «15" -:)17-15وْي ٌل لِم ْن ي ِ
ضا ،لِ َّلمنظَ ِر إِلَى َع ْو َرِات ِه ْم.
س ِك ًار أ َْي ً
ساف ًحا ُح ُم َّلو َك َو ُم ْ
َ َْ
ص َ َ
سق ي َ
َ
ِ
ْس َي ِم ِ
اا
الر ِّ
ين َّل
ضا َع ِن ا ْل َم ْج ِد .فَا ْ
َ
ش َر ْب أَ ْن َ
ش ِب ْع َ
ت أ َْي ً
ت ِخ ْزًيا ِع َو ً
بَ ،وقُ َي ُ
ور إِلَ ْي َك َكأ ُ
ضا َوا ْكش ْ ُغ ْرلَتَ َك! تَ ُد ُ
َج ِل ِدم ِ
ِ ِ َّلِ
ِ
اا َّل
اس َوظُ ْمِم األ َْر ِ
الن ِ
ض
َعمَى َم ْج ِد َك17 .أل َّل
ان ُي َطِّ َ
َن ظُ ْم َم لُ ْب َن َ
ص َ
يكَ ،وا ْغت َ
اب ا ْل َب َهاام الذ َرَّلو َع َها ،أل ْ َ
اك ِن َ ِ
الس ِ
يها" .
َوا ْل َم ِدي َن ِة َو َج ِم ِ
يع َّل
ين ف َ
الويل الرابع  :ضد إبميس الذي يغوي األبرياء بأن يسكروا بممذات ىذا العالم فيفقدوا كرامتيم ،وتكشف َع ْو َرِات ِه ْم.
سِ
اف ًحا ُح ُم َّلو َك = في ترجمات أخرى "يقدم لو زجاجتو" .سافح = يصب أو يسكب  .حمو = تعنى سم أو
َ
غضب .والمعنى من يصب الخمر التي ىي كالسم ألنيا تجمب الغضب .ىكذا نوح ولوط حينما سكروا فقدوا
16قَ ْد
ا ْل ِخ ْزِ

كرامتيم (فنوح تعرى وسخر منو إبنو ولوط زنى مع بنتيو) .والمعنى أن إبميس يغرينا بممذات ىذا العالم التي

تسكر كالخمر ،فنفقد كرامتنا ونفقد حرية مجد أوالد اهلل التي لنا .وىذا ينطبق أيضاً عمى كل من ُيعمّم اآلخرين
الخطية .وىؤالء سيزداد خزييم  ،لذلك فخير لك أن َّ
رمى فى البحر ،من أن تعثر
ُ
يَعمق في عنقك حجر رحي وتُ َ

ضا من كأس خمر غضب اهلل.
أحداً (يرجى مراجعة تفسير اآلية فى مكانيا (مت  .)7 - 6 : 18فَا ْ
ش َر ْب أَ ْن َ
ت أ َْي ً
َوا ْك ِش ْ ُغ ْرلَتَ َك = أي خطيتك وفضيحتك .وما كان لك مجد سيصير قياا = فبولس الرسول حسب العالم نفاية،

َن ظُ ْم َم
وىذا ما يعتبره إبميس أو أي خاطئ مجده .وتشبيو القئ ىنا مناسباً ،فمن يشرب ليسكر عادة ما يتقيأ .أل َّل
يك = اإلنسان ىنا مشبو بمبنان .فقد خمقو اهلل جميالً كمبنان ،وبالخطية أفسد إبميس صورة اإلنسان
ان ُي َطِّ َ
لُ ْب َن َ
ِ
اب ا ْل َب َه ِااِم = أي سمب البيائم فممك
ص َ
الجميمة ىذه ،وىكذا أفسد ممك بابل أورشميم الجميمة وظمم شعبيا .ا ْغت َ
بابل سمب مواشي الشعب .ولكن اآلية تشير ألن إبميس ال يمكنو أن يسمب إال من يسمك كالبيائم أي يجري وراء
12
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شيواتو= وىذه تساوي أن إبميس الحية اليمتيم إالّ كل من صار بخطيتو ترابا  .وابميس إغتصب البشر أي سمبيم
لنفسو إذ أغواىم بأن يجروا وراء شيواتيم .ففقدوا جماليم .الَّلِذ َرَّلو َع َها = فمن لم يسمك وراء شيواتو أعد لو
إبميس تجارب صعبة ليروعو .فالمسيح رفض عروض إبميس ،فأعد لو الصميب .ومن إنخذع أو خاف من
َج ِل ِدم ِ
اا َّل
اس َوظُ ْمِم األ َْر ِ
الن ِ
ض فاهلل يقول الويل إلبميس بسبب ىالك
التجارب واالضطياد وترك اهلل ىمك = أل ْ َ
نفوس البشر.
18
وت حتَّلى َنحتَ ُه ِ
س ُبو ُك َو ُم َعمِّ ُم ا ْل َك ِذ ِب َحتَّلى إِ َّلن
َ
ِّمثَا ُل ا ْل َم ْن ُح ُ َ
صان ُع ُه؟ أ َِو ا ْل َم ْ
َ
اآليات ( َ « " -:)20-18ما َذا َنفَ َع الت ْ
ِ
ِ
َّل ِ
ص َنعُ أ َْوثَا ًنا ُب ْكما؟ َ 19وْي ٌل لِ ْمقَ ِاا ِل لِ ْم ُع ِ
َه َو
َص ِّم :ا ْنتَِب ْه! أ ُ
ودْ :
ص ْن َع ًة َيتَّلك ُل َعمَ ْي َها ،فَ َي ْ
استَ ْيق ْظ! َولِ ْم َح َج ِر األ َ
الصان َع َ
ً

20
ب فَ ِفي َه ْي َك ِل قُ ْد ِس ِه .فَ ِ
َّلة ،والَ روح ا ْلبتَّل َة ِفي َد ِ
ِ ِ
َّل
ِ
َّلام ُه َيا
الر ُّق
َما َّل
اخمِ ِه! أ َّل
ُي َعمِّ ُم؟ َها ُه َو َم ْطم ٌّيي ِبالذ َه ِب َوا ْلفض َ ُ َ َ
ْ
اس ُكتي قُد َ
ُك َّلل األ َْر ِ
ض»".

الويل الخامس  :ضد من عبد األوثان ،فكيف تنفعيم أوثانيم في اليوم األخير .وىكذا األفكار الفمسفية الممحدة

اآلن ليا صورة الذىب والفضة .وأيضاً التكنولوجيا التي بسببيا تصور اإلنسان نفسو إلياً قاد اًر أن يصنع كل
ب فَ ِفي َه ْي َك ِل قُ ْد ِس ِه ،ىو
الر ُّق
َما َّل
شئ .فعبدوا قدراتيم وأنفسيم .وفي مقابل ىذه اآللية الباطمة الفانية يرى النبي أ َّل
حق وكل ما دونو باطل ،في مجده وفي جبروتو وقدرتو ال يستطيع أحد ،وال كل األرض أن تتكمم قدامو فيقول
ِ
َّلام ُه َيا ُك َّلل األ َْر ِ
ض = لقد بدأ النبي محتجاً عمى أحكام اهلل واآلن وصل أنو أمام حكمة اهلل
النبي لمجميع ْ
اس ُكتي قُد َ
وقدرتو يستد كل فم .فقال ما معناه لتكن مشيئتك ،ليتقدس إسمك وىذه ىي نياية كل صالة صحيحة أن تستسمم
النفس إلرادة اهلل ،واثقة أن أحكامو تسمو عن أفكار البشر ولكن كميا لمخير (رو.)36-33:11
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اإلصحاح الثالث

عودة لمجدول

1
الشج ِوي ِ
وق َّل
َّلة" :
صالَةٌ لِ َح َبقُّق َ
الن ِب ِّي َعمَى َّل َ
ية (َ " -:)1
1
الشج ِوي ِ
وق َّل
َّلة وىي آلة وترية .وقد تكون
صالَةٌ لِ َح َبقُّق َ
الن ِب ِّي = كانت صالة األنبياء تعتبر نبوات تتحقق َ .عمَى َّل َ
َ
مشتقة من كممة "شجوج" العبرية بمعنى جيالة فتكون ىذه الصالة عن جياالت الشعب وبمحن شجوي أي لحن

حزين .وقد الحظنا أن النبي بدأ صالتو أو بدأ سفره بشكوى ثم وقف عمى المرصد يترقب رد اهلل .واذ

إنتصب

عمى البرج اإلليي متحصناً تيممت نفسو داخمو بالرغم من كل الظروف القاسية المحيطة بو .فيو رأى نياية بابل
الدولة التي ظممت شعبو ،بل من خالل ىذه الرؤيا كشف اهلل لو خالل الرموز خطتو الخالصية التي تمت

بالصميب.
ين أ ْ ِ ِ
ِ
ين َعِّر ْ .
تَ .يا َر ُّق
ية (َ 2" -:)2يا َر ُّق
س ِط ِّ
س ِط ِّ
ت َخ َب َر َك فَ َج ِز ْع ُ
س ِم ْع ُ
الس ِن َ
الس ِن َ
َح ِيه .في َو َ
بَ ،ع َممَ َك في َو َ
ب ،قَ ْد َ
الر ْح َم َة" .
ض ِب ا ْذ ُك ِر َّل
ِفي ا ْل َ َ
ت = حين عرف ما سيفعمو البابميون جزع .ثم تأتي صالة النبي وشفاعتو عن شعبوَ .ع َممَ َك
ت َخ َب َر َك فَ َج ِز ْع ُ
س ِم ْع ُ
َ
ِ
َح ِي ِه = ىو نظر إلى أعمال اهلل العظيمة في الماضي ،واهلل قد أراه المستقبل وخطتو لمخالص.
س ِط ِّ
الس ِن َ
ين أ ْ
في َو َ
أحيي يا رب عممك وأظير مجدك في وسط

ولكن اآلن وسط ىاتين الحقبتين ،وىا نحن مقبمون عمى التأديب
ِ
ين َعِّر ْ = في وسط سنين الضيق أظير قوتك ليعرفك شعبك.
س ِط ِّ
الس ِن َ
سنين الضيق التي ستأتى عمينا .في َو َ

السماو ِ
ان ،وا ْلقُدُّقوس ِم ْن جب ِل فَار َ ِ
ية (3" -:)3اَ ج ِ ِ
َّل
َت ِم ْن
امتَأل ْ
اتَ ،واأل َْر ُ
ان .سالَ ْآَ .جالَ لُ ُه َغطى َّل َ َ
ُ
يم َ َ
ُ َ َ
ض ْ
ََ َ
اا م ْن ت َ
تَس ِب ِ
يح ِه" .
ْ
إبتداء من ىذه اآلية نجد رؤيا النبي والتي ظير فييا إستجابة اهلل لصالتو .وكأننا نرى النبي ىنا يتذكر األمجاد

السابقة في سيناء أو أن اهلل يريو أن ىذه األمجاد سوف تتكرر ثانية وأنو سوف يخمص شعبو (راجع تث 2:33

 +خر .)17:24 + 20:19ىذه اآليات تشير لظيور اهلل في مجده أمام الشعب و "كما كان فيكذا يكون من

جيل إلى جيل" .وحين يأتي اهلل تمتم السموات من جالله فيو ساكن في السموات ،والسموات تشير لمنفس
َت ِم ْن تَس ِب ِ
يح ِه = ىذا ىو الجسد الذي يسبح اهلل.
امتَأل ْ
البشرية التي إلتصقت باهلل فتحولت لسماءَ .واأل َْر ُ
ْ
ض ْ
ان في سيناء وقولو اهلل ج ِ ِ
ِ
ان = أي ظير وتجمي مجده في تيمان .ثم يقول
يم َ
ان في أدوم وفَ َار َ
يم َ
َ َ
اا م ْن ت َ
ت َ
ان .وحينما نعود ألصل اآلية في كممات موسى (تث )2:33نجدىا معكوسة ،فموسى يقول
ُّقوس ِم ْن َج َب ِل فَ َار َ
َوا ْلقُد ُ
جاء الرب من سيناء (حيث ظير في مجده) وأشرق ليم من سعير وتألأل من جبل فاران" فموسى يقصد أن مجد

الرب سيظير أوالً لمشعب الييودي في سيناء ثم يظير بعد ذلك لسعير (رمز إنتشار معرفة اهلل في األمم .أما
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حبقوق فيبدأ بسعير رمز لدخول المسيحية لألمم ثم جبل فاران حيث كان الشعب الييودي تائياً وذلك رم اًز إليمان
َت ِم ْن تَس ِب ِ
يح ِه = إشارة لمكنيسة الممتدة في العالم.
امتَأل ْ
الييود في أواخر األيامَ .واأل َْر ُ
ْ
ض ْ
4
ان َك ُّق
الن ِ
اس ِتتَ ُار قُ ْد َرِت ِه" .
ش َعاعٌَ ،و ُه َن َ
ور .لَ ُه ِم ْن َي ِد ِآ ُ
ان لَ َم َع ٌ
ية (َ " -:)4و َك َ
اك ْ
ان َك ُّق
الن ِ
ور = اهلل نور ،بل موسى حين رأي عمى قدر ما يحتمل من مجد اهلل إستنار وجيو ،ولمع جمد
ان لَ َم َع ٌ
َو َك َ

وجيو .ونور اهلل يكشف الظممة ،وىكذا شريعة اهلل التي أخذوىا عمى جبل سيناء ،وحين ظير ليم اهلل أروا نو اًر

(خر .)17 ، 10:24وكأن النبي يريد أن يقول "حين سمعت بخبر الكمدانيين تصورت أن أمورنا في يدىم وىم
خارجين عن سمطانك ،لكن اآلن قد عممت أنك تعمم كل شئ نورك يفضح ىؤالء السالكين في الظممة .لَ ُه ِم ْن
اك
ش َعاعٌ = ىو البرق الذي يصاحب العاصفة ،فاهلل عمى أعدائو يكون كعاصفة تدمرىم ،وبرق يصعقيمَ .و ُه َن َ
َي ِد ِآ ُ
اس ِتتَ ُار قُ ْد َرِت ِه = إن اهلل ال يتعامل مع أعداء شعبو كما نتصور نحن البشر أو نتمنى ،فيو ال ينتقم منيم فو اًر ،بل
ْ
يعطييم فرصة [  ]1لعميم يتوبون [  ]2يتم عمل التأديب فينا .وحينئذ سيدرك الكل قوة اهلل التي كانت مستترة إلى

حين.

لكن ىذه اآلية تشير لتجسد المسيح الذي ىو نور من نور ىو شعاع (نور) فى يد اهلل ،فيد اهلل أو ذراع اهلل إشارة

لممسيح ( إش +5:51إش . )9:51لكن حين تجسد المسيح إستتر نور مجد الىوتو في جسده .وىو أيضاً كان
مستت اًر في نبوات العيد القديم .ومجد اهلل ظير في المسيح لكن عمى قدر ما نحتمل.

5
ب ا ْل َوَبأَُ ،و ِع ْن َد ِر ْجمَ ْي ِه َخ َر َج ِت ا ْل ُح َّلمى" .
َّلام ُه َذ َه َ
ية ( " -:)5قُد َ
ب ا ْل َوَبأُ = أي ىو ضرب فرعون بالوبأ .والمسيح بظيوره طرد وباء الشر وىزم وباء الموت (ىو14:13
َّلام ُه َذ َه َ
قُد َ
1 +كوَ .)55 ، 54:15و ِع ْن َد ِر ْجمَ ْي ِه = فالمسيح بموتو داس الشيطان والموت ،فيو لو سمطانَ .خ َر َج ِت ا ْل ُح َّلمى
= ىرب الموت من قدامو وبالنسبة لضربات فرعون فالحمى قد تشير لجمر نار أي ضربة النار والبرد.
6
ِ
َّله ِرَّلي ُة و َخسفَ ْت َك ِ ِ
سالِ ُك األ ََز ِل
ضَ .ن َ
اس األ َْر َ
ام ا ْلق َدمَ .م َ
ُم ُم َوُد َّلكت ا ْل ِج َبا ُل الد ْ َ َ
ية ( َ " -:)6وقَ َ َوقَ َ
ظ َر فَ َر َج َ األ َ
ُ
لَ ُه" .

ُم ُم = الكل رجفوا من شعب اهلل مثل
ض = حين قسميا لشعبو عمى يد يشوعَ .نظَ َر فَ َر َج َ
اس األ َْر َ
َوقَ َ َوقَ َ
فت األ َ
َّله ِرَّلي ُة = اهلل لو القدرة عمى دك الجبال ،وقد تعني األمم المتكبرة أو مموك
الكنعانيين والموآبيينَ .وُد َّلك ِت ا ْل ِج َبا ُل الد ْ
ىذه األمم أو تعني الشياطين فيم أول المتكبرين .واهلل القادر عمى دك الجبال قادر عمى دك خطايانا وعاداتنا

الرديئة .والمعنى وراء ىذه اآلية أن اهلل أرعب الشياطين ودكيم وقسم األرض (أي السماء) لشعبو الذي سيرث
س ِال ُك األ ََز ِل لَ ُه = كل طرق اهلل متفقة مع مشورتو األزلية ،وكما عمل في القديم في جبل
اهلل ،يرث مع المسيحَ .م َ
سيناء ،ىكذا سيعمل في تأديب شعبو واىالك أعدائيم بعد أن يؤدبوا شعبو = "يسوع المسيح ىو ىو أمسا واليوم
والى األبد" (عب. )8 : 13
15
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ت بمِي ٍ
أية ( 7" -:)7أر َْي ُ ِ
ق أ َْر ِ
ان" .
َّلةَ .ر َجفَ ْت ُ
ام ُكو َ
شقَ ُ
ض ِم ْد َي َ
ش َ
ان تَ ْح َ َ
َ
ت خ َي َ
ان = ىذا االسم لم يرد إال ىنا وقد يكون إسماً قديماً لمديان .والمعنى من اآلية أن كل الممالك المجاورة قد
ُكو َ
ش َ
إنزعجت (قض  .)8:3ىكذا ترتجف الشياطين أمام أوالد اهلل .كأن النبي رأى عمل اهلل القادم عمى الصميب

ان = ما يختص بكوش (قاموس الكتاب) .وماذا
وانزعاج الشياطين من خالل رعب الموآبيين .وقد يكون ُكو َ
ش َ
يختص بكوش إال المون األسود ،لون الخطية ( إر )23:13فتصبح خيام كوشان إشارة لمجحيم مسكن الشياطين،
ق أ َْر ِ
ان = سمح اهلل لمديان أن تذل شعب اهلل فترة بسبب خطية
وىؤالء أرعبيم المسيح َ .ر َجفَ ْت ُ
شقَ ُ
ض ِم ْد َي َ
الشعب ،وعاد اهلل وأرسل ليم جدعون ،وكان جدعون رعباً ألىل مديان ،بل حطميم ،وىذا رمز لعمل المسيح
الذي حطم إبميس ،المممكة التي استعبدت البشر فترة من الزمان.

ب؟ َه ْل َعمَى األَ ْن َه ِ
ية (َ 8" -:)8ه ْل َعمَى األَ ْن َه ِ
ت
ار َح ِم َي َيا َر ُّق
س َخطُ َك َحتَّلى إِ َّلن َك َرِك ْب َ
ار َغ َ
ض ُب َك؟ أ َْو َعمَى ا ْل َب ْح ِر َ
َخ ْيمَ َك ،مرَكب ِات َك مرَكب ِ
ات ا ْل َخالَ ِ
ص؟"
َْ َ
َْ َ

ىنا تساؤل من النبي هل حمى غضب الرب عمى األنهار والبحار = واألنيار تشير لشعب اهلل والبحار تشير

لمشعوب الوثنية .ولقد حمى غضب اهلل عمييم جميعاً إذ أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزىم مجد اهلل (رو  .)3ولقد
كان المتصور أن اهلل يبيد الجميع ولكن العجب أن

ا

ركب مركباته وأتى لمخالص = وكل ما حدث أن اهلل

استخدم األمم الوثنية ضد شعبو ليؤدبيم ،بل إستخدم األمم الوثنية ضد بعضيا البعض ليؤدب الجميع.
10
اآليات ( 9" -:)13-9عِّري ْت قَوس َك تَع ِري ًة .سب ِ
ص َرتْ َك
ار.
ض أَ ْن َه ًا
َّلات ِس َه ٍام َكمِ َمتُ َكِ .سالَ ْآَ .
ت األ َْر َ
شقَّل ْق َ
اعي ُ
ُ َ ْ ُ ْ َ َُ
أ َْب َ
11
اآ طَما .أ ْ ِ
فَفَ ِزع ِت ا ْل ِجبا ُل .س ْي ُل ا ْل ِمي ِ
اَ َّل
س َوا ْلقَ َم ُر َوقَفَا ِفي
ص ْوتَ َهاَ .رفَ َع ْت َي َد ْي َها إِلَى ا ْل َعالَ ِا.
َ
َ
َ
لش ْم ُ
َعطَت المُّق َّلج ُة َ
َ
َ
12
ضِ ،ب ٍ
ض ٍب َخطَر َ ِ
ور ِسه ِ
ِ
ُبر ِ
ام َك الطَّل ِاا َرِة ،لِمَ َم َع ِ
ان َب ْر ِ
ُم َم.
ق َم ْج ِد َك.
سَ
ِب َ َ
س َخط ُد ْ
وج ِه َما ل ُن ِ َ
ت في األ َْر ِ َ
ْ
ُ
ت األ َ
13
شع ِب َك ،لِ َخالَ ِ ِ ِ
ت لِ َخالَ ِ
الشِّر ِ
ْس َب ْي ِت ِّ
اس َحتَّلى ا ْل ُع ُن ِ
قِ .سالَ ْآ" .
س َح ْق َ
َخ َر ْج َ
ص َْ
َس َ
ير ُم َعِّرًيا األ َ
ت َأر َ
ص َمسيح َكَ .
ىنا في آية (  )9نرى الرب كجبار يخرج قوسه ويظيره ويوجو سب ِ
َّلات ِس َه ٍام َكِم َمتُ َك ضد أعداء شعبو .فاهلل
اعي ُ
َُ
أظير قوتو في غزو كنعان بحسب وعده لشعبو في كممته لألباء بأنيم يرثون األرض (وكممة اهلل كاممة فرقم 7

ار = حين إنشقت الصخرة وخرج منيا
ض أَ ْن َه ًا
رقم كامل والمعنى أن وعود اهلل ال يسقط منيا حرف) َ .
ت األ َْر َ
شقَّل ْق َ
أنيار ماء تروى الشعب في البرية س ْي ُل ا ْل ِمي ِ
اآ طَ َما = في ترجمات أخرى توقف فيضان النير إشارة لشق نير
َ
َ
األردن  ،وذلك بقوة جبارة أوقفتو .فأ ْ ِ
ص ْوتَ َها = كأن المياه زمجرت أمام ىذه القوة التي صدتيا عن
َعطَت المُّق َّلج ُة َ
المسيرَ .رفَ َع ْت َي َد ْي َها إِلَى ا ْل َعالَ ِا = ىذا يشير إلى أنيا أي المياه أمام قوة جبارة ال تستطيع أي شئ أماميا .وفي
( )11إشارة لحادثة وقوف الشمس والقمر مع يشوع حتى يكتمل إنتصاره عمى أعدائو .وذلك حتى يكون ىناك

نور لمسيام الطائرة من شعب اهلل إلى األعداء .والحظ أن السيام ىي سيام اهلل ،وفي ىذه المعجزة الجبارة ظير

مجد اهلل كالبرق الالمع .وفي اآليات (  .)13 ، 12ىنا يتضح أن اهلل ىو الذي داس األمم الكنعانية أمام شعبو،
16
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وىو الذي خرج أمام شعبو ،لخالص مسحائو أي مموك شعبو ،ومموك ييوذا األتقياء بالذات .عمى أن ىذه اآليات

س َك = تشير لمتجسد اإلليي الذي بو كشف المسيح عن
فييا نبوات واضحة عن الخالص بالمسيحُ -:عِّرَي ْت قَ ْو ُ
قوتو في حربو ضد إبميس .وبالتجسد تمتعنا بكممة اهلل كسيم يحطم الشر الذي تممك في داخمنا .ويحل كممة اهلل

فينا كسيم حقيقي يجرح قموبنا ويوقظ ضمائرنا لينزع عنا كل فساد خبيث .وعمل كممة اهلل في داخمنا عمل كامل
= سب ِ
َّلات ِس َه ٍام َكمِ َمتُ َك ورقم  7يشير لمكمال .وكالم الرب نقي كفضة محماة سبع مرات (مز  )6:12ونالحظ
اعي ُ
َُ
ار = ىذا رمز لفيض الروح القدس (األنيار)
ض أَ ْن َه ًا
أن المسيح عمى الصميب نطق 7كمماتَ .
ت األ َْر َ
شقَّل ْق َ

(يو )39-37:7الذي تفجر بعد صمب المسيح (الصخرة) وحين امتأل المؤمنون رفعوا أيديهم إلى العالا  .لكي
يسبحوا = فأ ْ ِ
ت = تذكرنا بان الحيوانات الطاىرة
ص ْوتَ َها .األرض التي شقيا اهلل ىي أنا وأنت  .و َ
شقَّل ْق َ
َعطَت المُّق َّلج ُة َ
تكون مشقوقة الظمف = وىذا يشير الن االنسان الطاىر ىو من قدم جسده ذبيحة حية  .والروح القدس يبدأ معنا
ىذا في المعودية التي فييا ندفن مع المسيح  .م
ث يأتي سر الميرون ويسكن فينا الروح القدس .فبعد أن كنا أرضاً
ص َرتْ َك فَفَ ِز َع ِت
بو اًر جاء المسيح وآمنا بو و أرسل لنا الروح القدس فجري من بطننا (أرضنا) أنيار ماء حي .أ َْب َ

ا ْل ِج َبا ُل = تشير الجبال لممموك الجبابرة الذين فزعوا من شعب اهلل .وتشير لمشياطين المتكبرين ،ولمخطايا التي
كانت تجثم عمى قموبنا .ىم أبصروا عمل المسيح ففزعوا  ،وبيذا استطعنا أن نرفع أيدينا بالتسبيح وبينما المسيح

= اَ َّل
س َوا ْلقَ َم ُر َوقَفَا .
لش ْم ُ
س ْي ُل
الموجية ضد إبميسَ .

معمق عمى الصميب إرتجت األرض وخرج كثيرين من الذين ماتوا .واظممت الشمس
ور ِسه ِ
ام َك الطَّل ِاا َرِة
وفي ىذه المحظات كان المسيح يقبض عمى الشيطان ليقيده = ُن ِ َ
ا ْل ِمي ِ
اآ طَ َما = ىذه إشارة لتوقف سمطان الموت فبينما كان من يعبر النير وسط الماء البد وأن يغرق (
َ

"قد

اكتنفتني مياه إلى النفس " يون .)5 ، 3:2ونالحظ أن رحمة خروج بني إسرائيل من مصر تشير لرحمة حياتنا

عمى األرض .فعبور البحر األحمر يشير لممعمودية ،وتوىان الشعب في البرية لمدة

 40سنة يشير لفترة عمر

اإلنسان عمى األرض وجياده ،وفي النياية فإن عبور األردن ودخول كنعان يشير لمموت ودخول الراحة

السماوية .وبعد الصميب أصبحنا نقول أين شوكتك يا موت ألن المسيح بموتو داس الموت واألمم الشياطين.
ص م ِس ِ
ِ
ت لِ َخالَ ِ
يح َك = في ترجمات أخرى
ص َ
وتوقف نير األردن يشير لتوقف سمطان الموتَ .خ َر ْج َ
ش ْع ِب َك ،ل َخالَ ِ َ
ت
"خرجت لخالص شعبك مع مسيحك ،وبيذا تكون اآلية نبوة واضحة عن الخالص الذي بالمسيح وفيو
س َح ْق َ
َ
الشِّر ِ
ْس ِّ
اس َحتَّلى ا ْل ُع ُن ِ
ق.
َس َ
ير = أي الشيطان ،وىذا تحقيقاً لقول اهلل "ىو يسحق رأسك" (تكُ .)15:3م َعِّرًيا األ َ
َأر َ
= عنق البيت ىو مكان وصمة الجدران مع السقف .والمعنى أن المسيح كشف بيت إبميس أي كل حيمو وضعفو
وحقارتو وحقده عمى البشرِ .سالَ ْآ = وقفة تأمل وسط المزمور.

ِ
ِ
ام ِه أرْس قَب ِاامِ ِه .عصفُوا لِتَ ْ ِ ِ
ية (14" -:)14ثَقَ ْب َ ِ ِ
س ِك ِ
ين ِفي ا ْل ُخ ْف َي ِة" .
شتيتيْ .ابت َه ُ
ت ِبس َه َ َ َ
اج ُه ْم َك َما ألَ ْك ِل ا ْلم ْ
َ َ
تسبحة النبي عمى ىذا الخالص ثَقَ ْب َ ِ ِ ِ
ْس قَ َب ِاامِ ِه = تشير ىذه لما حدث مع المديانيين ،فقد أثار الرب
ت ِبس َهامه َأر َ

ارتباكاً في صفوفيم أمام جدعون "جعل الرب سيف كل واحد بصاحبو" (قض

 )22:7والمعنى أن اهلل بعدما

كشف إبميس وحيمو ،فحينما يوجو إبميس سيامو ضد شعب اهلل ترتد ىذه السيام وتحطمو فيو ال سمطان لو
17
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عمينا .ولقد دبر إبميس مؤامرة الصميب لييمك المسيح ،فإرتد ىذا العمل ضده ،وصار الصميب يحرقو .ولقد سمعنا

كثي اًر في قصص القديسين أنيم حين يصرخون هلل ويرسمون عالمة الصميب أن الشيطان يحترق ويتحول إلى
ش ِت ِ
يتي = ىنا النبي يتكمم باسم شعب اهلل ويرى األعداء كالعاصفة يقومون ضده ليشتتوه بعيداً
صفُوا لِتَ ْ
دخانَ .ع َ
ِ
ِ
س ِك ِ
ين ِفي ا ْل ُخ ْف َي ِة =
عن أرضو وىدفو (ىذا ما فعمو فرعون مثالً في خروجو وراء الشعب) ْابت َه ُ
اج ُه ْم َك َما ألَ ْك ِل ا ْلم ْ
ىم يسرون بالظمم أما الصالحون فيسرون بالرب.
15
ِ ِ ِ
ِ
يرِة" .
سمَ ْك َ
ية (َ " -:)15
ت ا ْل َب ْح َر ِب َخ ْيم َكُ ،ك َوَم ا ْلم َياآ ا ْل َكث َ
إشارة إلى ىالك المصريين في البحر .والمعنى أنو كما خمص الرب شعبو من مصر ،ىكذا بالتأكيد سيخمصيم

من يد بابل ومن كل أعدائيم .وىنا يصور النبي كأن اهلل في المعركة يقود شعبو (خيمو) فيو الذي يركب عمى
ِ ِ ِ
يرِة = أكوام المياه.
الفرس األبيض ،وخرج غالباً ولكي يغمب (رؤ )2:6وىو قاد شعبو لمنجاة وسط ُك َوَم ا ْلم َياآ ا ْل َكث َ
16
ظِ
شفَتَا َ َ .د َخ َل َّل
ت ِفي
ش ِاايِ .م َن َّل
الن ْخ ُر ِفي ِع َ
الص ْو ِت َر َجفَ ْت َ
َح َ
اميَ ،و ْارتَ َع ْد ُ
س ِم ْع ُ
ت فَ ْارتَ َع َد ْت أ ْ
ية ( َ " -:)16
الضي ِ ِ
ِ
ص ُع ِ
ود َّل
الش ْع ِب الَّلِذ َي ْز َح ُم َنا.
يح ِفي َي ْوِم ِّ
َستَ ِر َ
َم َكاني أل ْ
ق ،ع ْن َد ُ
حينما نظر أوالً لضعف الشعب وقوة العدو إرتعد ،إرتعد إذ رأى شعب الكمدانيين أتى ليزحم شعب اهلل ،وىو عرف

قوة الكمدانيين وجبروتيم ولكنو لجأ إلى اهلل فتحول ارتعاده إلى فرح ،إذ أعمن لو اهلل  ،أن ىذا الضيق ىدفو

التأديب ،وأن كل األمور تعمل معاً لمخير لمن يحبون اهلل .ولنفيم أن الخوف والرعدة يكونان سبباً في النجاة.

فنوح حينما خاف من الطوفان صنع فمكاً فنجا ،والذين لم يخافوا بل إستيتروا ىمكوا .وابتياج النبي ظاىر في آية

( .)18وابميس قوتو مرعبة ولو عرفناىا نرتعب ،لكن بالمسيح إذ نمجأ إليو نطمئن ونيزمو فنفرح.

17
وم .ي ْك ِذب عم ُل َّل ِ
ِ
ِ
ِّينَ ،والَ َي ُك ُ
ية (  " -:)17فَ َم َع أ َّلَن ُه الَ ُي ْزِه ُر الت ُ
ص َنعُ
الزْيتُوَنةَ ،وا ْل ُحقُو ُل الَ تَ ْ
ون َح ْم ٌل في ا ْل ُك ُر َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
يرِةَ ،والَ َبقَ َر ِفي ا ْل َم َذ ِ
اوِد"،
اماَ .ي ْنقَطعُ ا ْل َ َن ُم م َن ا ْل َحظ َ
طَ َع ً

ىو رأى ىذا العدو يأتي ليخرب األرض من ثمارىا (التين والكروم) بل من بيائميا .والنبي يقول في (  )18أنو
يبتيج مع أن العدو أزال كل الخيرات فمماذا يبتيج؟ ىو فيم أن كل تأديب سيأتي بنتيجة وتوبة لمشعب

(عب )11:12وطالما قدم الشعب التوبة فيو واثق أن الثمار ستظير ثانية لذلك يبتيج .لقد إمتد بصره لبعيد
ليرى الخالص العتيد ،فمم يحزن بسبب الخسائر الحالية ،الخيرات العالمية يفرح بيا العالميون ،أما نحن فنبحث

أوالً عن رضا اهلل ،وىذا يأتي بالتوبة ،واذا قدمنا توبة البد وستأتي بركات اهلل ثانية بعد أن ضاعت منا بسبب

الخطية (وىذا ما حدث لإلبن الضال).

18
له َخالَ ِ
ب وأَفْرح ِبِإ ِ
صي" .
ية ( " -:)18فَِإ ِّني أ َْبتَ ِه ُ ِب َّل
الر ِّ َ َ ُ
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بالرغم من األالم فإن فرحة النبي ألنو رأى الخالص ،وبروح النبوة رأى خالص المسيح .والحظ لقد بدأ سفره

بالحزن ،لكن من يستطيع أن يصمي في حزنو ويمجأ هلل سيحول اهلل حزنو إلى فرح( .يو.)22:16
شِ
الس ِّي ُد قُ َّلوِتيَ ،وَي ْج َع ُل قَ َد َم َّلي َكاأل ََي ِاا ِلَ ،وُي َم ِّ
يني َعمَى ُم ْرتَفَ َع ِاتي.
ية (19" -:)19اَ َّللر ُّق
ب َّل
ين عمَى الَ ِتي َذو ِ
لِ َرِا ِ
ات األ َْوتَ ِ
ار" .
يس ا ْل ُم َ ِّن َ َ
َ
سر الفرح أن إلهه قوته يمشيني في مرتفعاتي = يقودني لمسماويات .كاآليائل أي بسرعة.
تأمالت:

ٔ .الخاطئ المستمر في خطيتو تضيع منو بركاتو .وحين يتوب قد تتأخر ىذه البركات لبعض الوقت ،ولكن في

ِّين18 ...فَِإ ِّني أ َْبتَ ِه ُ لثقتي في رحمة
ثقة نستطيع أن نقول أن البركات ستعود ثانية = فَ َم َع أ َّلَن ُه الَ ُي ْزِه ُر الت ُ
اهلل وأن البركات ستعود طالما ىناك توبة.

ِّين = أي أنو ال توجد بركات مادية ،ألن
ٕ .عموماً المؤمن يبتيج ويفرح بالمسيح حتى َم َع أ َّلَن ُه الَ ُي ْزِه ُر الت ُ
المؤمن الحقيقي ال يفرح بالماديات ،ألنو يؤمن أنو سيفرح في النياية في األبدية ،حتى لو ىناك ضيقات
اآلن.

ت فَ ْارتَ َع َد ْت (دا  + 1:12مت.)21:24
س ِم ْع ُ
قد تشير ىذه اآليات لنياية األيام والضيق العتيد أن يحدث (َ )16
وعن ىذه األيام يقول السيد المسيح "لكثرة اإلثم تبرد محبة الكثيرين" ويقول "حين يأتي إبن اإلنسان ألعمو يجد
اإليمان عمى األرض" ويشير ليذا آية ( )17فالتين إشارة لألمة الييودية التي لعنيا المسيح ،أو ىي تشير لممحبة
التي كادت أن تنعدم في تمك األيام (أيامنا الحالية) .والكرمة تشير لمكنيسة التي تشتتت لمئات الطوائف الضعيفة

وتشير لمفرح الروحي الذي كاد أن يختفي .والزيتونة التي تكذب تشير لمعذارى الجاىالت المواتي بال زيت في
آنيتينَ .والَ َبقَ َر ِفي ا ْل َم َذ ِ
اوِد = أي ال مؤمنين في الكنائس ألنو ال يوجد طعام روحي .ومع ىذه الصورة القاتمة
فالمؤمن الحقيقي في فرح (.)18
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دراسة فى سفر حبقوق

عودة لمجدول

المعانق
المحتضن أو ُ
حبقوق = ُ
األصحاح األول:

الوحى الذ ر آ حبقوق النبى = وحى = ثقل أو حمل ثقيل
ماذا يحمل حبقوق من أثقال؟

ىو رأى خطايا الشعب من ظمم واغتصاب .فالغنى يغتصب الفقير والقوى يغتصب الضعيف وذىب يشتكى هلل.
ذىب بيذا ِ
الحمل إلى اهلل  ...واهلل ُي ِحب ىذا فيو قال:
َِّ ِ
ِ
َحم ِ
ِ
يح ُك ْم" (مت )28 : 11
ال َوأ ََنا أ ُِر ُ
يع اْل ُمتْ َعبِ َ
ين َوالثقيمي األ ْ َ
"تَ َعالَ ْوا إلَ َّي َيا َجم َ
واهلل رد عميو بسرعة ...ولماذا رد اهلل بسرعة؟

سيرسل بابل لتؤدب شعب الييود.
فأحمال حبقوق التى يحمميا وتُضايقو ىى نفسيا التى تُضايق اهلل .وكان رد اهلل بأنو ُ
وكان رد اهلل عمي حبقوق سريعا ألن ىناك اتفاق بين قمب اهلل وقمب حبقوق .
ماهى صفات بابل كما ذكرها ا ؟
أمة ُم ّرة قاحمة ...

الكمدانيون (البابميون فى منتيى القسوة) ومسرعين

سالكة فى رحاب األرض...

إستولوا عمى كل األرض.

تممك مساكن ليست لها...

إستولوا عمى كل بالد العالم المعروفة.

هاامة ومخوفة...

أقوى دولة ولم يقف أمام قوتيم أحد.

خيمها أسرع من النمور...

الخيل أداة الحرب لميجوم.

أحد من ذااب المساا...
ّ

التى قضت نيارىا جائعة لذلك تخطف بشراىة.

لإلقتحام.

فرسانها يأتون من بعيد...

من حيث ال ينتظر أحد.

المسرع إلى
يأتون كالنسر ُ
األكل....

النسر يأكل الجيف النتن.

كو
تضحك عمى كل حصن وتُ ِّ
التراب...

م ال يوجد حصن يحمى سكانو أمام البابميين لكن ما تجمعو
ال قيمة لو بل ىو مجرد تراب.

وهذآ هى نفسها مواصفات الشيطان
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الذ يتركه ا

ليؤدب أوالدآ .

فى العالم

.......

الشيطان ٍ
قاس ويسبب الم اررة لمن يقتحمو.

أمة ُم ّرة قاحمة...
ّ
سالكة فى األرض...

كان يجول فى األرض يمتمس من يبتمعو.

تممك مساكن ليست لها...

الشيطان سكن فى قموب الناس التى ىى أساساً مسكن

هاامة ومخوفة...

فالشيطان منع المالك جبرائيل من الذىاب لدانيال.

خيمها أسرع من النمور ...

ىم فى حالة ىجوم دائم عمى الناس وكميم خطية.

أحد من ذااب المساا...

من يذىب ألماكن الخطية معرض لإلفتراس.

فرسانها يأتون من بعيد...

لقد حارب إبميس المسيح عمى جناح الييكل.

يأتون كالنسر المسرع إلى األكل

حيث توجد الجثة تجتمع النسور (مت ( )28 : 24الجثة

هلل.

...

كو
تضحك عمى كل حصن وتُ ِّ
التراب...

= األموات بالخطية  .والنسر= جيش بابل).

كومو أى يمتمكو إبميس.
م من يحيا فى الخطية فيو ترابُ ،ي ِّ

ولما رأى حبقوق ىذا ،صرخ هلل ،ىو رأى صورة مما سيفعمو البابميون بشعبو وقال:
ِل َم تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبمع الشرير من هو أبر منه؟
الييود
بابل

األصحاح الثانى :

اهلل لم يرد عمى حبقوق بسرعة كالمرة األولى وتباطأ فى الرد ،فمماذا؟
حبقوق أخطأ فى أنو إعترض عمى حكم اهلل ،ىذا كبرياء أن ينسب هلل أنو أخطأ.
الوضع اآلن مختمف عن المرة السابقة  ،فيذه المرة كان حبقوق في تصادم مع اهلل  ،ال يتقبل احكامو.
واهلل لم َي ُّرد ليترك حبقوق حتى يتواضع وينسحق وتنخفض كبرياؤه ،وىذا ما عممو اهلل مع إيميا حين ىرب من إيزابل .فاهلل
تركو حتى ذىب لمجبل ثم كممو ىناك وسألو  :ما لك ىينا يا إيميا؟
ىذا سؤال عتاب من اهلل .أبعد ما عممتو معك .وبأوامرك وقف المطر ،وب أ وامرك نزل المطر ...إلخ تيرب خائفاً من

إيزابل ...ولم يفيم إيميا غرض اهلل من السؤال ،وأجاب :غرت غيرة لمرب ألن بنى إسرائيل قد تركوا عيدك
فبقيت أنا وحدى ،وفى ىذا كبرياء ...فكيف يسمع صوت اهلل اليادئ الوديع؟:

وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن اهلل فى الريح.
فإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال ّ
21

األنبياء الصغار (حبقوق)( دراسة في سفر حبقوق)

وبعد الريح زلزلة ،ولم يكن الرب فى الزلزلة ،وبعد الزلزلة نار ولم يكن اهلل فى النار ،وبعد النار صوت منخفض خفيف.

لف وجيو بردائو وخرج ووقف فى باب المغارة واذا بصوت إليو يقول ...ما لك ىينا يا إيميا.
فمما سمع إيميا ّ

الحظ أن الريح ،والزلزلة ،والنار كانت لتحطيم كبرياء إيميا ،ولكن كل ىذا كان إلعداد إيميا ليستطيع أن يميز صوت اهلل
 .وىذا نفس ما عممو اهلل حين كمم الشعب وىم في سيناء ( خر

 + 17 : 24عب  .) 24 – 18 : 12والحظ أن إيميا

النبى من خبراتو السابقة مع اهلل يعرف طريقة اهلل فى الحديث معو ،فصوت اهلل اليسمع اال في اليدوء والسالم الداخمي .

فثمر البر يزرع في السالم ( يع  ) 18: 4ولذلك وألن اهلل كان يريد أن يكمم إيميا  ،كان اهلل يعد قمبو ليسمع  .و إيميا اآلن
في حالة ثورة عمي تيديد ايزابل لو  .لذلك لم يفيم السؤال لممرة الثانية وأنو عتاب من اهلل عمى خوفو وىروبو ،وتكمم اهلل

فى أشياء كثيرة ثم قال لينيى كبرياء إيميا :وقد أبقيت فى إسرائيل سبعة أالف كل الركب التى لم تجث لمبعل .فقول اهلل
ىذا إليميا واألحداث التي حدثت كانت إلعداد قمب إيميا ليسمع صوت اهلل اليادئ .

ب  :عمى مرصد أق
ولكن ُيحسب لحبقوق أنو تمسك باهلل فى ُح ْ
وماذا أجيب عن شكوا .

وعمى الحصن أنتصب وأراقب ألر ماذا يقول لى

إذاً ىناك شروط إلستجابة اهلل :

ٔ .اإلنسحاق :ولذلك لم يجاوب اهلل حبقوق مباشرة.

ٕ .إنتظار الرد :فيناك صموات خاطئة ،إذ نمقى كممتين أمام اهلل ثم ننصرف دون أن ننتظر الرد= عمى مرصد أق .

ٖ .تمسكه با

واحتمااآ با  :وعمى الحصن أنتصب ،والحظ "إسم الرب برج حصين يركض إليو الصديق ويتمنع " ،

إذاً ىو يتحصن باهلل ولم يترك اهلل وتشبث بو وانتظر رده لكى يفيم :

ٗ .وهذا معنى إسم حبقوق = معانق هلل

ب لم ينفصل عن اهلل ،وىنا جاءه الرد:
فيو إعترض عمى أحكام اهلل ،ولكنو فى ُح ْ
بابل المتكبرة ستنيى دورىا الذى حددتو ليا فى تأديب شعبى  ،ثم ستُ َّذل .ىى بمثابة خرزانة يستعمميا األب فى تأديب

إبنو ،ثم يرمييا بعد أن يكبر إبنو وينضج ،وبعد أن أدت دورىا .بل كشف لو اهلل خطتو الخالصية ...فصار نبياً تنبأ عن

المسيح.

األصحاح الثالث:
ىو تسبحة هلل حين فيم أحكام اهلل.

عممك فى وسط السنين أحيه = كما كان وىكذا يكون من جيل إلى جيل والى دىر الداىرين .ىو تذكر أعمال اهلل مع
شعبو ويقول أعدىا يارب وخمص شعبك .ثم تمتد الصالة ويتنبأ عن عمل المسيح الخالصى-:
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ٔ .التجسد :كان لمعان كالنور .له من يدآ شعاع وهناك إستتار قدرته.
المسيح نور من نور

ٕ .جاا ليهزم الموت:

ٖ .أعطانا السماا ميراثاً :وق

ناسوتو أخفى مجد الىوتو

قُدَّلامه ذهب الوبأ .بل أيضاً الخطية.

وقاس األرض .كما فعل يشوع ليورث الشعب أرض الميعاد

ود ّكت الجبال الدهرية.
ٗ .دك الشيطان:
رج األمم ُ
مى يارب غضبك أو عمى
ثم يتساال النبى  :هل عمى األنهار (شعب اهلل من الييود "فالروح القدس كان يعمل معيم") َح َ
البحر (األمم الوثنية) سخطك .والعجيب أنو ال يغضب بل يأتى لخالص الجميع ييوداً وأمم :حتى أنك ركبت خيمك
مركباتك مركبات الخالص.

والمعنى المسيح أتى لخالص الجميع
وس َحقَو :سحقت رأس بيت الشرير معرياً األساس حتى العنق= المسيح كشف حقارة
٘ .كشف المسيح كل حيل إبميس َ
إبميس وضعفو.
 .ٙكل مؤامرات إبميس ضد المسيح وضد شعب المسيح تتحول لطعن إبميس ،وكمو لمخير=ثقبت بسهامه رأس قباامه
دبر الصميب (سيامو) فثقب الصميب رأس الشيطان ،وبيذا وضحت قوة عمل الصميب.
فالشيطان ّ
والحظ أن التسبحة بدأت بإرتعاد حبقوق من أحكام اهلل ،ولكن اهلل بعد صالة حبقوق أظير لو أن كل أحكامو ىى

لمخالص ،وأن كل تأديب البد أن تأتى من ورائو ثمار ،قد ال تظير الثمار مباشرة  ...ولكن من المؤكد انيا ستظير،

فمع أنه ال ُيزهر التين وال يكون حمل فى الكروم ،يكذب عمل الزيتونة والحقول ال تصنع طعاماً ،ينقطع ال نم من
الحظيرة وال بقر فى المذاود  ،إذاً ىو ال يرى ثمار وال غنم لكنو واثق فى حكمة أعمال اهلل وأن الثمار ستظير بعد ذلك،

حول حزنو إلى فرح ...فقال إنى أبته بالرب وافرح بإله خالصى .ثم ينيى تسبحتو بيذا :الرب السيد قوتى
لذلك تَ َّ

قدمى كاألياال ويمشينى عمى مرتفعاتى ،وىذا ىو عمل اهلل وحكمتو فى كل ما يصنع ،أنو يقودنا لمسماويات،
ويجعل
ّ
فرح.
وىذا ىو ما ُي ِّ
والعكس فمن يرفض ويترك اهلل وال يتشبث باهلل ويتمسك فيو بقوة ،ينزل ألسفل وال يزيد عن كونو تراب يكومو إبميس ،تكوم

كنز لو ىؤالء يصيرون طيناً كثيفاً = المثقل نفسه رهوناً = بقدر ما
التراب = من تركوا أنفسيم إلبميس إعتبرىم إبميس ا

يزداد عدد من يسقطيم إبميس بخداعاتو يسقط ىو وىم ألعماق الجحيم كثقل يسقط ألسفل .ومن يؤمن باهلل ويتشبث بو

مرات
قال عنو اهلل اآلية التى إقتبسيا بولس الرسول ثالث ّ

والبار بايمانه يحيا

يحيا فى السماويات وفى فرح.
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