سفر حبقوق
الصحاح \لول
1الوحي \لذي رآه حبقوق \لنبي2 :حت%%ى مت%%ى ي%%ا رب
أدعو وأن%%ت ل تس%%مع؟ أص%%رخ إلي%%ك م%%ن \لظل%%م وأن%%ت ل
تخل?ص؟ 3لم تريني إثما وتبصر ج%%ورا وق%%دامي \غتص%%ابB
وظلم Bويحدث خصام Bوترفع \لمخاص%%مة نفس%%ها؟ 4ل%%ذلك
جمدت \لشريعة ول يخرج \لحكم بت %ة Vلن \لش? %ر?ير يحي%%ط
بالص?%د?يق فل%%ذلك يخ%%رج \لحك%%م معوج%%ا»5 .انظ%%روا بي%%ن
\لم%%م وأبص%%روا وتحي%%روا حي%%رة .Vلن?%%ي عام %ل Bعمل  Vف%%ي
أي%%امكم ل تص%%د?قون ب%%ه إن أخب%%ر ب%%ه6 .فهئن%%ذا مقي%%مB
\لكل%%داني?ين \لم%%ة \لم%%رة \لقاحم%%ة \لس%%الكة ف%%ي رح%%اب
\لرض لتملك مساكن ليست لها7 .ه%%ي هائل %ة Bومخوف %ة.B
من قبل نفس%%ها يخ%%رج حكمه%%ا وجلله%%ا8 .وخيله%%ا أس%%رع
من \لنمور وأح%%د م%%ن ذئاب \لمس%%اء وفرس%%انها ينتش%%رون
ويأتون من بعيد qويطيرون ك/%لنس%%ر \لمس%%رع إل%%ى \لك%%ل.
9يأتون كلهم للظلم .منظر وجوههم إلى قدام qويجمعون
س%%بيا ك/%لرم%%ل10 .وه%%ي تس%%خر م%%ن \لمل%%وك و\لرؤس%%اء

ض%%حكة Bله%%ا .وتض%%حك عل%%ى ك %ل? حص %ن qوتك %و?م \لت%%راب
وتأخذه11 .ثم تتع%%دى روحه%ا فتعب%ر وت%%أثم .ه%%ذه قوته%ا
إلهها«12 .ألست أنت منذ \لزل يا رب إله%%ي قدوس%%ي؟ ل
نموت .يا رب للحكم جعلتها وي%%ا ص%%خر للت%%أديب أسس%%تها.
13عيناك أطه%%ر م%%ن أن تنظ%%را \لش%%ر ول تس%%تطيع \لنظ%%ر
إلى \لجور فل%%م تنظ%%ر إل%%ى \لن%%اهبين وتص%%مت حي%%ن يبل%%ع
\لش?ر?ير من هو أبر منه؟ 14وتجعل \لناس كس%%مك \لبح%%ر
كدبابات qل سلطان لها15 .تطلع \لكل بشص?ها وتصطادهم
بش%%بكتها وتجمعه%%م ف%%ي مص%%يدتها فل%%ذلك تف%%رح وتبته%%ج.
16لذلك تذبح لشبكتها وتبخ?%ر لمص%يدتها لن%ه بهم%ا س%من
نصيبها وطعامها مسمن17 .Bأفلجل هذا تفرغ شبكتها ول
تعفو عن قتل \لمم دائما؟

االصحاح \لثاني
1على مرصدي أقف وعل%%ى \لحص%%ن أنتص%%ب وأراق%%ب
لرى م%%%اذا يق%%%ول ل%%%ي وم%%%اذا أجي%%%ب ع%%%ن ش%%%كواي.
2فأج%%ابني \ل%%رب\» :كت%%ب \لرؤي%%ا و\نقش%%ها عل%%ى \لل%%واح
ليركض قارئها 3لن \لرؤيا بعد إلى \لميعاد وف%%ي \لن?هاي%%ة
تتكلم ول تكذب .إن توانت فانتظرها لنها ستأتي إتيانا ول
تتأخر»4 .هوذا منتفخة Bغير مس%%تقيمة qنفس%%ه في%%ه .و\لب%%ار
بإيمانه يحيا5 .وحق‰ا إن \لخم%%ر غ%%ادرة\ .Bلرج%%ل متكب?%ر Bول
يهدأ\ .لذي قد وس%%ع نفس%%ه ك/%لهاوي%%ة وه%%و ك/%لم%%وت فل
يشبع بل يجمع إلى نفسه ك%%ل \لم%%م ويض%%م إل%%ى نفس%%ه
جميع \لشعوب6 .فهل ينطق هؤلء كلهم بهجو qعليه ولغز
شماتة qبه ويقولون :ويل Bللمكث?ر ما لي%%س ل%%ه .إل%%ى مت%%ى؟
وللمثق?%%ل نفس%%ه رهون%%ا؟ 7أل يق%%وم بغت%%ة Vمقارض%%وك
ويستيقظ مزعزعوك فتك%%ون غنيم%ة Vله%%م؟ 8لن%%ك س%%لبت
أ مما كثيرة Vفبقية \لشعوب كل?ها تسلبك لدماء \لناس وظلم
\لرض و\لمدينة وجميع \لساكنين فيها»9 .ويل Bللمكس%%ب
بيته كسبا شر?يرا ليجعل عشه ف%%ي \لعل%و? لينج%%و م%%ن ك%ف?
\لشر?10 .تآمرت \لخزي لبيتك .إب%ادة ش%عوب qكثي%رة qوأن%ت
مخط%%ئ Bلنفس%%ك11 .لن \لحج%%ر يص%%رخ م%%ن \لح%%ائط

فيجيبه \لجائز من \لخشب»12 .ويل Bللباني مدينة Vبال%%د?ماء
وللمؤس?س قري%ة Vب%%الثم13 .ألي%%س م%%ن قب%%ل رب? \لجن%%ود
أن \لشعوب يتعبون للنار و\لم%م للباط%ل يعي%ون؟ 14لن
\لرض تمتلئ من معرفة مجد \ل%%رب? كم%%ا تغط?%%ي \لمي%%اه
\لبح%%ر»15 .وي%%ل Bلم%%ن يس%%قي ص%%احبه س%%افحا حم%%وك
ومسكرا أيضا للنظ%ر إل%ى ع%وراتهم16 .ق%د ش%%بعت خزي%ا
عوضا عن \لمج%%د .فاش%%رب أن%%ت أيض%%ا و\كش%%ف غرلت%%ك!
تدور إليك كأس يمين \ل%%رب? وقي%اء \لخ%%زي عل%%ى مج%%دك.
17لن ظلم لبنان يغط?يك و\غتصاب \لبه%%ائم \ل%%ذي روعه%%ا
لج%%ل دم%%اء \لن%%اس وظل%%م \لرض و\لمدين%%ة وجمي%%ع
\لساكنين فيها»18 .ماذا نفع \لت?مثال \لمنحوت حتى نحت%%ه
صانعه أو \لمسبوك ومعل?م \لكذب حتى إن \لصانع صنعةV
يتكل عليه%%ا فيص%%نع أوثان%%ا بكم%%ا؟ 19وي%ل Bللق%%ائل للع%%ود:
\ستيقظ! وللحجر \لصم?\ :نتبه! أهو يعل?م؟ ها هو مطل %ي“
بالذهب و\لفض%%ة ول روح \لبت%%ة ف%%ي داخل%%ه!20أم%%ا \ل%%رب
ففي هيكل قدسه .فاسكتي قدامه يا كل \لرض«.

الصحاح \لثالث
1صلة Bلحبقوق \لنبي? عل%%ى \لش%%جوية2 :ي%%ا رب ق%%د
سمعت خبرك فجزعت .يا رب عملك ف%%ي وس%%ط \لس?%%نين
أحيه .في وسط \لس?نين عر?ف .في \لغضب \ذكر \لرحمة.
3الله جاء من تيمان و\لقدوس م%%ن جب%%ل ف%%اران .س%%له.
جلل%%ه غط%%ى \لس%%ماوات و\لرض \متلت م%%ن تس%%بيحه.
4وكان لمعان Bك/%لنور .له من يده ش%%عاع Bوهن%%اك \س%%تتار
قدرته5 .قدامه ذهب \لوبأ وعن%%د رجلي%%ه خرج%%ت \لحم%%ى.
6وقف وقاس \لرض .نظر فرجف \لم%%م ودك%%ت \لجب%%ال
\لدهرية وخسفت آكام \لق%%دم .مس%%الك \لزل ل%%ه7 .رأي%%ت
خيام كوشان تحت بلية .qرجفت شقق أرض مديان8 .هل
عل%%ى \لنه%%ار حم%%ي ي%%ا رب ه%%ل عل%%ى \لنه%%ار غض%%بك أو
على \لبحر سخطك حتى أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات
\لخلص؟ 9عر?يت قوسك تعرية .Vسباعيات سهام qكلمت%%ك.
سله .شققت \لرض أنهارا10 .أبصرتك ففزعت \لجب%%ال.
سيل \لمياه طما .أعطت \للجة صوتها .رفع%%ت ي%%ديها إل%%ى
\لعلء11 .الش%%مس و\لقم%%ر وقف%%ا ف%%ي بروجهم%%ا لن%%ور
سهامك \لطائرة للمعان برق مجدك12 .بغض%%ب qخط%%رت
ف%%ي \لرض بس%%خط qدس%%ت \لم%%م13 .خرج%%ت لخلص

شعبك لخلص مسيحك .سحقت رأس بيت \لش?ر?ير معر?يا
\لس%%اس حت%%ى \لعن%%ق .س%%له14 .ثقب%%ت بس%%هامه رأس
قبائله .عصفوا لتشتيتي\ .بتهاجهم كما لكل \لمسكين في
\لخفي%%ة15 .س%%لكت \لبح%%ر بخيل%%ك ك%%وم \لمي%%اه \لكثي%%رة.
16س%%معت فارتع%%دت أحش%%ائي .م%%ن \لص%%وت رجف%%ت
شفتاي .دخل \لنخر ف%ي عظ%امي و\رتع%دت ف%ي مك%اني
لستريح في ي%%وم \لض?َ%%يق عن%%د ص%%عود \لش%%عب \ل%%ذي
يزحمنا17 .فمع أنه ل يزه%%ر \لت?ي%%ن ول يك%%ون حم %ل Bف%%ي
\لكروم يكذب عمل \لزيتون%%ة و\لحق%%ول ل تص%%نع طعام%%ا.
ينقطع \لغنم من \لحظيرة ول بقر ف%ي \لم%%ذاود 18ف%%إن?ي
أبتهج بالرب? وأفرح ب%%إله خلص%%ي19 .ال%%رب \لس%ي?د ق%%وتي
ويجعل قدمي ك/%ليائل ويمش?يني على مرتفعاتي .لرئيس
\لمغن?ين على آلتي ذوات \لوتار.

