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السؤال

عن تناقض الظاهري بيت اآلية في حبقوق االصحاح الثاني والعدد  ١٩مع مز  ٥٧والعدد الثامن وأيضا
مز  ١٠٨والعدد الثاني

الرد

الحقيقة ال يوجد أي تناقض الن ممنوع استخدام أدوات التسبيح مثل العود لألوثان ولكن تستخدم لتسبيح
الرب االله الحقيقي فقط
ولهذا باختصار
سفر حبقوق 2
ِّ
ِّ
الص ِّان َع َص ْن َعة َي َّت ِّك ُل
وك َو ُم َعلِّ ُم اْل َك ِّذ ِّب َح َّتى ِِّ َّن َّ
ال اْل َم ْن ُح ُ
وت َح َّتى َن َح َت ُه َصان ُع ُه؟ أ َِّو اْل َم ْس ُب ُ
َ 18ما َذا َن َف َع الت ْم َث ُ
َعَل ْي َهاَ ،فَي ْصَن ُع أ َْوَثانا ُب ْكما؟
ِّ ِّ
ِّ
ود :اس َتي ِّق ْظ! ولِّْلحج ِّر األَصمِّ :ا ْن َت ِّب ْه! أ ُ ِّ
ِّ ِّ ِّ
وح
َه َو ُي َعل ُم؟ َها ُه َو َم ْطل ٌّي ِّبال َّذ َه ِّب َواْلف َّضةَ ،و َال ُر َ
َ ََ
َ 19وْي ٌل لْلَقائ ِّل لْل ُع ِّ ْ ْ
َ
اْلب َّت َة ِّفي َد ِّ
اخلِّ ِّه!
َ
فالكالم بوضوح عن استخدام العود لتسبيح االوثان التي هي تماثيل منحوته او مسبوكة فهي حجر اصم ال
ينتبه فلهذا التسبيح له خطية
ولكن نفس االصحاح يؤكد ان التسبيح للرب في هيكله وباقي األرض التي تعبد االوثان تسكت فيقول
ِّ ِّ ِّ
َما َّ ِّ
اس ُك ِّتي قُ َّدام ُه َيا ُك َّل األَْر ِّ
ض».
 20أ َّ
الر ُّب َففي َه ْي َكل قُ ْدسهَ .ف ْ
َ
فعرفنا ان الويل لمن يستخدم العود كأداة تسبيح الصنام ولكن التسبيح للرب فقط
وهذا ال يتناقض بل يتفق تماما مع ما قله سفر المزامير ان التسبيح بالعود للرب

سفر المزامير 57
ِّ
ِّ
هللَ ،ث ِّاب ٌت َقْل ِّبي .أُ َغ ِّني َوأَُرِّن ُم.
َ 7ثاب ٌت َقْلبي َيا اَ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َس َت ْي ِّقظُ َس َحرا.
اب َوَيا ُع ُ
اس َت ْيقظي َيا َرَب ُ
ود! أََنا أ ْ
اس َت ْيق ْظ َيا َم ْجدي! ْ
ْ 8
ِّ
ُّ ِّ
ُم ِّم.
 9أْ
َح َم ُد َك َب ْي َن الش ُعوب َيا َر ُّب .أَُرن ُم َل َك َب ْي َن األ َ
فهنا بوضح يؤكد ان التسبيح للرب بالرباب والعود وغيره من أدوات التسبيح
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هلل .أُ َغ ِّني َوأَُرِّن ُمَ .كذلِّ َك َم ْج ِّدي.
َ 1ث ِّاب ٌت َقْل ِّبي َيا اَ ُ
َس َت ْي ِّقظُ َس َحرا.
اس َت ْي ِّق ِّظي أََّي ُت َها َّ
اب َواْل ُع ُ
الرَب ُ
ود .أََنا أ ْ
ْ 2
ِّ
ُّ ِّ
ُم ِّم.
 3أْ
َح َم ُد َك َب ْي َن الش ُعوب َيا َر ُّبَ ،وأَُرن ُم َل َك َب ْي َن األ َ
أيضا يؤكد نفس الفكر ان التسبيح للرب فقط
وسفر المزامير اكد كثيرا ان كلة الهة األمم اصنام
سفر المزامير 5 :96
السماو ِّ
الش ُع ِّ
َن ُك َّل آلِّ َه ِّة ُّ
ات.
أل َّ
َما َّ
ام ،أ َّ
الر ُّب َفَق ْد َصَن َع َّ َ َ
وب أ ْ
َصَن ٌ
سفر المزامير 4 :115
الن ِّ
َصَنام ُه ْم ِّف َّض ٌة َوَذ َه ٌبَ ،عم ُل أ َْي ِّدي َّ
اس.
َ
أْ ُ
وأيضا اعداد كثيرة تدين تسبيح المنحوتات

سفر ِشعياء 8 :42
الر ُّب ه َذا اس ِّمي ،ومج ِّدي َال أ ِّ ِّ
وت ِّ
آلخر ،و َال َتس ِّب ِّ
ات.
«أََنا َّ
يحي لِّْل َم ْن ُح َ
ْ
ََْ
ُعطيه َ َ َ ْ
ْ
فاعتقد تأكدنا انه ال يوجد تناقض فالويل لمن يسبح لألصنام والتسبيح بالعود وغيره هو للرب فقط

والمجد هلل دائما

