
 

 

حبقوق
 

   مطرح ی سؤال در آتابش.   است نوشته.  م. ق 586و  605  ی سالها  را احتماًال بين  آتاب  اين ی نب حبقوق
 آنند و   توبه خواهد آه ی م او از آنان. اند  حد پليد و گناهكار شده  يهود تا اين  چرا قوم  بر اينكه یآند مبن یم

ا  يهودا را ب فرستد تا سرزمين یها را م ی، بابل  آنان ی شمال  بردارند واال خداوند دشمن  خود دست از شرارت
 بدتر از  ها را نيز آه ی خود بابل  موقع  خداوند به آند آه ی م  اضافه  حبقوق در ضمن.  آنند يكسانک خا

 . هستند نابود خواهد آرد يهوديان
 و وفادار   خداوند امين  آه  بايد بخاطر داشت  و مشكالت  در زحمات شود آه ی يادآور م  همچنين حبقوق
  ماند تا خداوند به یآند و منتظر م ی م  مطرح ی سؤاالت  در آتابش حبقوق.  اشت او اعتماد د  و بايد به است

 . گويد آنها پاسخ
 از  ی سرود حاآ  اين آلمات. دهد ی م  ارائه ی سرود  خود را بصورت ی دعا ، حبقوق  آتاب  فصل در آخرين

با .  دارد  آامل  تسلط آند و بر آن ی م ره را ادا ی هست  عالم  خويش  با قدرت  آه ی خداي  به  است  حبقوق ايمان
 خداوند سرشار  ی و او را از شاد  پابرجاست  محكم  حبقوق ، ايمان ی زندگ یها ی و ناآام وجود مشكالت

 از   زيتون  نياورد، هر چند محصول  انگور ميوه  ندهد و درخت  انجير شكوفه هر چند درخت«: سازد یم
   شوند، اما من ی خال ها در صحرا بميرند و آغلها از حيوانات نند، هر چند گله برود و زمينها باير بما بين

 » .  است  منء  دهنده  بود، زيرا خداوند نجات  خواهم شاد و خوشحال

   خداوند در رؤيا به  آه ی پيغام  است اين
 . داد  نشان ینب  حبقوق

 
   حبقوق شكايت

 تا مرا  بطلبمک  از تو آم ی آ  خداوند، تا به یا2
  فايده ی ب آورم ی فرياد برم ؟ هر چه ی فرماي اجابت
  تا به3 . یده ی نم  نجات ، زيرا تو ما را از ظلم است
   مرا گرفته  اطراف  آه یا یالتعد ی ب  بايد ناظر اين یآ

   نگاه  هر جا آه ؟ به یآن ی نم ی؟ چرا آار  باشم است
 و   جا را جنگ ، همه بينم ی م  و ظلم ی خراب آنم یم

شود و  ی اجرا نم قانون4 .  است  فرا گرفته یدشمن
،  شروران. آورند ی را بجا نم دادگاهها، عدالت

   مفهوم د و عدالتان  را در تنگنا گذاشته درستكاران
 .  است  داده خود را از دست

 
  يهود  قوم  خداوند به پاسخ

!  نماييد  آنيد و تعجب  خود نگاه  اطراف ی قومها به«5
!  خواهيد شد  حيران  دهم  انجام خواهم ی م شما از آنچه

  ی وقت ی حت  آه آنم ی م یزيرا در روزگار شما آار

  یها ی بابل من6 !كنيد شما دهند، باور ن  را به خبرش
   و آنها به رسانم ی م  قدرت  و ستمگر را به ظالم

 خود   تصرف  جا را به  همه  تاخته سراسر جهان
   معروفند، هر چه ی سنگدل آنها به7 .درخواهند آورد

 در برابر   مقاومت ی را يارا یآنند، و آس یبخواهند م
تر از  هخو، درند  هستند درنده یمردمان8 . آنها نيست

.  سريعترند  از پلنگ اسبهايشان.   گرسنه یگرگها
تازند و  ی م  دوردست  آنها از سرزمين سواران
با 9 .آيند ی بر سر صيد خود فرود م  عقاب همچون
 اسير   بيابان  ريگ تازند و مثل ی م  پيش  به خشونت

 .گيرند یم
ها را  آنند و قلعه  را تمسخر می  و بزرگان پادشاهان«10
  ها خاک انباشته  ديوار قلعه در پشت. شمارند  می  هيچ هب

   باد يورش مثل11! نمايند  می آنند و آنها را تصرف می
، زيرا   است  بزرگ  گناهشان ولی. گذرند برند و می می

 ».دانند  خود می  خود را خدای قدرت
 

   حبقوق  دوم شكايت
   ازل از  آه  من  قدوس یا!   من ی خداوند، خدا یا12
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  یا.   ما نابود شويم  آه  گذاشت یتو نخواه!  یهست
  ها قدرت ی بابل ، تو به ی ما هستء  صخره  آه یخداي

 ما   آه  است درست13 . آنند  تا ما را مجازات یبخشيد
 تو  چشمان.  آنها از ما گناهكارترند ی، ول گناهكاريم

 از  بنگرد، و تو عادلتر  بر گناه  آه  است پاآتر از آن
 چرا  پس.  ی آن  را تحمل یانصاف ی ب  آه ی هست آن

   از خودشان را آه  ی مردم  شروران  آه یهنگام
 ؟  یمان ی م بلعند، خاموش یگناهترند م یب

   دريا آه  و جانوران  را مانند ماهيان چرا مردم15و14
؟ آنها با تور  اندازی ها می  بابلی  قالب  ندارند به مدافعی

  اندازند و از صيد آنها شادی  می  دام  را به خود مردم
   خود را پرستش ، تورهای  رفته سپس16. آنند می
آنند، زيرا خوراک و   می  آنها قربانی نمايند و برای می

 . دانند  تورها می  اين  خود را مديون ثروت
 دهند   آشتار خود ادامه  به  آنها دايم یگذار یآيا تو م17

  نابود آنند؟ مانهرح ی را ب و مردم
 

  و روم ی خود باال م یبان  ديده  از برج اآنون
   من  شكايت  خداوند به  تا ببينم مانم یمنتظر م

 .دهد ی م  جواب چه
 

  خداوند جواب
  دهم ی م  تو نشان  را به آنچه«:  فرمود  من خداوند به2

 تا   بنويس ی سنگ  و خوانا بر تخته  درشت یبا خط
  اگر چه3 . را بخواند  آن نگاهک ند با ي بتوا هرآس
   حاضر اتفاق  در حال دهم ی م  تو نشان  به آنچه
   معين  در وقت  سرانجام  آه  باش  مطمئن یافتد، ول ینم

  ، مدت  آن هر چند تا وقوع.   خواهد پيوست بوقوع
  ، زيرا وقوع  باش  منتظر آن ی بكشد، ول  طول یزياد
   آه  را بدان اين4 .أخير خواهد بود ت  و بدون ی حتم آن

 هستند،  ی خود متك  نابود خواهند شد زيرا به بدآاران
   خدا ايمان  خواهند ماند زيرا به  زنده اما درستكاران

 »* .دارند
  های  بابلی  و اين ، خيانتكار است  ثروت  آه بدرستی5

                                                 
 امانتش زنده ءدرستکار بوسيله«يا » ...اما درستکاران «  *

 .».خواهد ماند

 و  آنها با حرص.   خواهد انداخت  دام متكبر را به
   به ديگری  از  پس ، قومها را يكی انند مرگ، م ولع
سازند و هرگز سير  آشند و اسير می  خود می آام
  اين ء  همه  خواهد آمد آه اما زمانی6. شوند نمی

  ای«:  ، خواهند گفت  آنها را تمسخر آرده اسيرشدگان
   را بزور از چنگشان  مردم  و ثروت  مال  آه آسانی

 ستمگريها و  زای س ايد، اينک به درآورده
 ».رسيد  خود می غارتگريهای

  ايد، طلبكارانتان  آرده  ظلم  بر ديگران  آه  آسانی ای7
 و شما را   خواهند ريخت ، بر سرتان  برخاسته ناگهان

 از  بسياری8.  خواهند آرد ايد غارت  شده  درمانده آه
قومها شما را  ء  بقيه،  آرديد و حال قومها را غارت

 را ريختيد و   مردم هند آرد، زيرا خون خوا غارت
 . نابود آرديد سرزمينها و شهرها را با مردمش

   ثروت  نادرست  از راههای  بر شما آه وای9
.  باشيد  داشته  و راحتی  امن ايد تا زندگی اندوخته

  ايد، زيرا ننگ  قومها را نابود آرده  بر شما آه وای10
   سنگهای حتی11. ايد ده بار آور  خود به  برای و نابودی

 بر ضد شما فرياد  تان  خانه  سقف ديوار و تيرهای
 !آورند برمی

   از راه  آه ی شهرها را با پول  بر شما آه یوا12
سازيد؛  یايد، م  آورده  دست  به  و غارت یآدمكش

رود  ی هوا م ، به  دود شده  خدانشناسان یزيرا داراي13
  خداوند قادر متعال. گردد ی آنها نابود م و دسترنج

 .  است  مقرر آرده چنين
  یسازند، زمان ی آبها دريا را پر م  آه همانگونه14

 خداوند،   عظمت و شناختک  در خواهد رسيد آه
 .  را پر خواهد ساخت جهان

 خود را در زير   همسايگان  بر شما آه یوا15
   و گيج ، بيحال  مست ی مانند آدمها هايتان ضربه

. بريد ی م  آنها لذت ی از رسواي  حال  و در آنآنيد یم
  ی و رسواي  ننگ  خود شما به  و جالل  شكوه یبزود16

 خداوند را  ی داورء  خواهد شد و شما پياله تبديل
.  خواهيد افتاد  زمين ، به  شده خواهيد نوشيد و گيج

 خود شما   برديد، اآنون  را از بين  لبنان یجنگلها17
  انداخته   وحشت  آنجا را به حيوانات! نابود خواهيد شد

 و  ها و ظلم ی آدمكش  تمام ی، برا  حال آشتيد، پس
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  زده  در سرزمينها و شهرها آرديد، وحشت  آه یستم
 . خواهيد شد آشته

اند   شده  ساخته  انسان  دست  به  آه ی بتهاي از پرستش18
 شما ياد   به ی برديد؟ آيا آنها توانستند چيز یا  فايده چه

   خودتان  دستء  ساخته  به  بوديد آه دهند؟ چقدر نادان
 و   چوبين ی از بتها  آه ی بر آنان یوا19 ! آرديد توآل

 را   پا خيزند و ايشان  به خواهند آه ی خود م جان یب
  ظار دارند آه انت زبان ی ب یو از سنگها!  دهند نجات
 بتها  بيرون!  آنند ی را راهنماي  بگويند و ايشان سخن

   در درونشان ی، ول  است  شده  پوشانيده با طال و نقره
 .  نيست ینفس

   تمام ؛ پس  است  خويش  مقدسء خداوند در خانه20
 .  باشد  در حضور او خاموش جهان

 
   حبقوق ی پيروز یدعا

 : ی نب  حبقوق ی دعا  است اين
   شنيدم  دادی  من  به  را آه  خداوند، خبری ای2
 داد با   خواهی  انجام  بزودی  آه  آارهايی و برای
   مثل دوباره.  آنم  می  تو را پرستش  و احترام ترس

   تا نجات  ده  ما نشان  خود را به  قدرت  گذشته سالهای
 . ياد آور  را به  خود، رحمت  غضب  و در حين يابيم

  جاللش. آيد ی سينا م  از آوه  آه بينم یخدا را م3
 او   از حمد و سپاس  و زمين آسمانها را دربر گرفته

 و   خورشيد است  او مانند طلوع درخشش4 ! پر است
، نور   است  در آنها نهفته  قدرتش  او آه یاز دستها

  فرستد و به ی خود م  را پيشاپيش او مرض5 .تابد یم
 او  یوقت6 . او بيايد  بدنبال دهد آه یم   فرمان مرگ

   نگاه  آه یخورد و هنگام ی م  تكان ايستد زمين یم
شوند  ی خرد م ی ازل یآوهها. لرزند یآند، قومها م یم

  .گردند ی م يكسانک  با خا ی ابد یها و تپه
 
 
 
 

  و مديان *  آوشان مردمان7 .  است زوال یب  او قدرت
 .اند  شده  و اضطراب رس دچار ت  آه بينم یرا م

   بودی ها و دريا خشمگين خداوندا، آيا تو بر رودخانه8
  ، تو برای ؟ نه  سوار شدی هايت  و عرابه  بر اسبان آه

   را بدست تو آمان9.   آار را آردی  اين  قومت پيروزی
   را فرستاده  و صاعقه  آردی ، تيرها را آماده گرفته
   لرزه  تو را ديدند و بهآوهها10.   را شكافتی زمين

   طغيان  عميق آبهای.  شدند افتادند و سيالبها جاری
 و از  از نور تيرهايت11.  باال آمدند آردند و امواجشان

با 12.  ايستادند  خورشيد و ماه  درخشانت های  نيزه برق
 خود   و قومها را زير پای  را پيمودی  جهان غضب
خود  ء  برگزيده  قوم ت نجا تو برای13.   آردی لگدمال

  ، پيروانش  را نابود آردی  و رهبر شروران برخاستی
  ، خيال  آمده  گردباد بيرون آنها مثل14.   بردی را از بين

 تو با  افتد، ولی  می  چنگشان  به  آسانی  به آردند اسرائيل
  با اسبان15.   آنها را نابود آردی  خودشان سالحهای

 نيرومند را زير پا   و آبهای یخود از دريا عبور آرد
 . نهادی

   و لبهايم ترسم ی، م شنوم ی اينها را م یوقت16
. گردند ی م  سست  و زانوانم حس ی ب بدنم. لرزند یم

 بر ما   را آه ی خدا قوم  آه آشم ی را م یانتظار روز
 . آند آورد مجازات ی م هجوم

ر  انگو  ندهد و درخت  انجير شكوفه هر چند درخت17
 برود و   از بين  زيتون  نياورد، هر چند محصول ميوه

ها در صحرا بميرند  زمينها باير بمانند، هر چند گله
 شاد و  اما من18  شوند، ی خال و آغلها از حيوانات

   منء  دهنده  بود، زيرا خداوند نجات  خواهم خوشحال
 و از  دهد تا مانند آهو بدوم ی م  قوت  من او به19 . است
 .  بلند، باال بروم یها رهصخ
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نگاه . کوشان بايد نام ديگری برای سرزمين مديان باشد  *
 . به بعد15: 2کنيد به خروج 


