
  حبقّوق
1 
1يبالن قّوقبح الذي رآه حيالو. 
 

  شكوى حبقوق
ِلم تريين إمثًا، وتبِصر جورا؟ 3حتى متى يارب أدعو وأنت ال تسمع؟ أصرخ إلَيك ِمن الظُّلِم وأنت ال تخلِّص؟ 2

لذلك جمدِت الشريعةُ وال يخرج احلُكم بتةً، 4. سهاوقُدامي اغِتصاب وظُلم ويحدثُ ِخصام وترفَع املُخاصمةُ نف
  . ألنَّ الشرير يحيطُ بالصديِق، فلذلك يخرج احلُكم معوجا

  استجابة الرب
فهأنَذا مقيم 6.  بِه إنْ أُخِبر بِهألني عاِملٌ عمالً يف أياِمكُم ال تصدقونَ. اُنظُروا بني اُألمِم، وأبِصروا وحتَيروا حريةً"5

ِمن ِقبِل . هي هائلَةٌ ومخوفَة7ٌ. الكَلدانيني اُألمةَ املُرةَ القاِحمةَ الساِلكَةَ يف ِرحاِب األرِض لتمِلك مساِكن لَيست هلا
وفُرسانها ينتِشرونَ، وفُرسانها .  ِمن ِذئاِب املساِءوخيلُها أسرع ِمن النموِر، وأحد8. نفِسها يخرج حكمها وجاللُها

منظَر وجوِهِهم إلَى قُداٍم، ويجمعونَ . يأتونَ كُلُّهم للظُّلِم9. يأتونَ ِمن بعيٍد، ويطريونَ كالنسِر املُسِرِع إلَى األكِل
. وتضحك علَى كُلِّ ِحصٍن، وتكَوم التراب وتأخذُه. ةٌ هلاوهي تسخر ِمن املُلوِك، والرؤساُء ضحك10َ. سبيا كالرمِل

11وتأثَم رها فتعبى روحدتتع ها. ثُمها إلَهتهِذِه قو ."  
  شكوى حبقوق الثانية

12موتوسي؟ ال نإلَهي قُد بِل يارمنذُ األز أنت أد. ألَستللت خرها، ويا صلتعكِم جللح بهايارستيِب أس .
13 يررالش بلَعي حني توتصم ،اِهبنيإلَى الن تنظُر إلَى اجلَوِر، فلم ظَرالن طيعوال تست ،رأنْ تنظُرا الش ِمن رأطه يناكع

 بِشصها، وتصطادهم تطِلع الكُل15َّ. وتجعلُ الناس كسمِك البحِر، كدباباٍت ال سلطانَ هلا14من هو أبر ِمنه؟ 
ِهجوتبت حتفر ِتها، فلذلكديف ِمصي مهعكَِتها وجتمب16. بش ما ِمسنِ هِتها، ألندِملصي رخبكَِتها، وتبلش حتذب لذلك

نمسها مها، وطَعامصيبِم دا17. نها وال تعفو عن قَتِل اُألمكَتبغُ شا؟أفَألجِل هذا تفرئم  
 
2 
1كوايعن ش ى ماذا يقولُ يل، وماذا أُجيبألر وأُراِقب ،ِصبوعلَى اِحلصِن أنت ،دي أِقفرصعلَى م. 

  استجابة الرب
ألنَّ الرؤيا بعد إلَى امليعاِد، ويف 3اكتِب الرؤيا وانقُشها علَى األلواِح لكَي يركُض قاِرئُها، :"فأجابين الرب وقال2َ

  . إنْ توانت فانتِظرها ألنها ستأيت إتيانا وال تتأخر. يِة تتكَلَّم وال تكِذبالنها
الذي . الرجلَ متكَبر وال يهدأُ. وحقا إنَّ اخلمر غاِدرة5ٌ. والبار بإمياِنِه يحيا. هوذا منتِفخةٌ غَري مستقيمٍة نفسه فيِه"4

. اويِة، وهو كاملوِت فال يشبع، بل يجمع إلَى نفِسِه كُلَّ اُألمِم، ويضم إلَى نفِسِه مجيع الشعوبقد وسع نفسه كاهل
إلَى متى؟ وللمثَقِِّل نفسه ! ويلٌ للمكَثِِّر ما ليس له: فهالَّ ينِطق هؤالِء كُلُّهم جٍو علَيِه ولُغِز شماتٍة بِه، ويقولون6َ



ألنك سلَبت أُمما كثريةً، فبقيةُ 8أال يقوم بغتةً مقاِرضوك، ويستيِقظُ مزعِزعوك، فتكونَ غَنيمةً هلُم؟ 7! نارهو
  . الشعوب كُلِّها تسلُبك لِدماِء الناِس وظُلِم األرِض واملدينِة ومجيِع الساِكنني فيها

9"يرا ِشركسب هيتكِسِب بويلٌ للمرالش كف ِمن نجولي لويف الع هشلَ عجع10! ا لييِتكلب اِخلزي رتةَ . تآمإباد
فِسكخِطئٌ لنم ٍة وأنتعوٍب كثريِب11. شاخلَش ِمن اجلائز هجيباحلائِط في ِمن خصري رألنَّ احلَج .  

ألَيس ِمن ِقبِل رب اجلُنوِد أنَّ الشعوب يتعبونَ للناِر، واُألمم 13! ةً باإلِمثويلٌ للباين مدينةً بالدماِء، وللمؤسِس قري"12
  . ألنَّ األرض متتِلئُ ِمن معِرفَِة مجِد الرب كما تغطِّي املياه البحر14للباِطِل يعيونَ؟ 

. قد شِبعت ِخزيا ِعوضا عن املَجِد16. لنظَِر إلَى عوراِتِهمويلٌ ملَن يسقي صاِحبه ساِفحا حموك ومسِكرا أيضا، ل"15
كغُرلَت ا واكِشفأيض أنت بفاشر !جِدكوقُياُء اِخلزِي علَى م ،مِني الربي كأس إلَيك لُبنانَ 17. تدور ألنَّ ظُلم

  .  وظُلِم األرِض واملدينِة ومجيِع الساِكنني فيهايغطِّيك، واغِتصاب البهائِم الذي روعها، ألجِل ِدماِء الناِس
ماذا نفَع التمثالُ املَنحوت حتى نحته صاِنعه؟ أو املَسبوك ومعلِّم الكَِذِب حتى إنَّ الصاِنع صنعةً يتِكلُ علَيها، "18

أهو يعلِّم؟ ها هو مطلي بالذَّهِب ! انتِبه :ِّجِر األصموللح! استيِقظْ: ويلٌ للقائِل للعوِد19فيصنع أوثانا بكما؟ 
  ."فاسكُيت قُدامه يا كُلَّ األرِض. أما الرب ففي هيكِل قُدِسِه20!والِفضِة، وال روح البتةَ يف داِخِلِه

  صالة حبقوق
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  :صالةٌ حلَبقّوق النيب علَى الشجويِة1

يف الغضِب اذكُِر . يف وسِط السنني عرف. يارب، عملك يف وسِط السنني أحِيِه. عت خبرك فجِزعتيارب، قد ِمس2
  . الرمحةَ

. جاللُه غَطَّى السماواِت، واألرض امتَألت ِمن تسبيِحِه. ِساله. اَُهللا جاَء ِمن تيمانَ، والقُدوس ِمن جبِل فاران3َ
. قُدامه ذَهب الوبأُ، وِعند ِرجلَيِه خرجِت احلُمى5. له ِمن يِدِه شعاع، وهناك اسِتتار قُدرِتِه. انَ لَمعانٌ كالنوِروك4
6األرض وقاس ِم. وقَفالِقد آكام فَتسةُ وخهريكَِّت اِجلبالُ الدود ماُألم فجفر ظَرن .ِل لهاألز ساِلك7. م رأيت

هلْ علَى األاِر حمي يارب؟ هل علَى األاِر غَضبك؟ أو 8. رجفَت شقَق أرِض ِمديانَ. خيام كوشانَ حتت بليٍة
ٍم سباعيات ِسها. عريت قَوسك تعرية9ًعلَى البحِر سخطُك حتى إنك رِكبت خيلك، مركَباِتك مركَباِت اخلَالِص؟ 

كتكِلم .ا. ِسالهارأ األرض قَّقتِت اِجلبال10ُ. شففَِزع تكرها. سيلُ املياِه طَما. أبصةُ صوتأعطَِت اللُّج . تفَعر
 بغضٍب12. اَلشمس والقَمر وقَفا يف بروِجِهما لنوِر ِسهاِمك الطّائرِة، للَمعاِن برِق مجِدك11. يديها إلَى العالِء

ماُألم ستٍط دخيف األرِض، بس طَرت13. خسيِحكخلَالِص م ،عِبكخلَالِص ش يِت . خرجتب رأس قتسح
ابِتهاجهم كما ألكِل . عصفوا لتشتييت. ثَقَبت بِسهاِمِه رأس قَبائِلِه14. ِساله. الشريِر معريا األساس حتى العنِق

  . سلكت البحر خبيِلك، كوم املياِه الكَثريِة15. يِةاِملسكِني يف اخلُف
دخلَ النخر يف ِعظامي، وارتعدت يف مكاين ألستريح يف . ِمن الصوِت رجفَت شفَتاي. سِمعت فارتعدت أحشائي16

يكِذب عملُ . زِهر التني، وال يكونُ حملٌ يف الكُروِمفمع أنه ال ي17. يوِم الضيِق، ِعند صعوِد الشعِب الذي يزحمنا



فإني أبتِهج بالرب وأفرح بإلَِه 18ينقَِطع الغنم ِمن احلَظريِة، وال بقَر يف املَذاِوِد، . الزيتونِة، واحلُقولُ ال تصنع طَعاما
  .دمي كاأليائِل، ويمشيين علَى مرتفَعايتاَلرب السيد قويت، ويجعلُ ق19َ. خالصي

 .ِلرئيِس املُغنني علَى آاليت ذَواِت األوتاِر


