
 ١٧٠سـالة لرا
 

صصـالة حبقـوقبقـوقـالة ح  
 

(Arabic – Habakkuk's prayer) 
 

 بقـوقبقـوقـالة حـالة حصص :حديثنَا اليوم موضوعه.. ىأحباِئ
 

 فرِسوِمنبقوقَ ح األصلثاِلاح احددأ العاألول ث نقر:  
 

 ""ييا را رببقد قد س مِِم سعخَ خَتُتُع ببركركفج فج زعتُتُزع..ي ي ا را رببع ع ملكِف ِفملك ى وى وسطِِطسالس الس نيننينأح ِف ِف..يِهيِه أح ى وى وسطِِطسالس الس نيننين  
ععرى الغَى الغَ ِف ِف..فْفْرضبِِبضاذكر اذكر الر الر ححم١.""ةةم 
 

 .ِهِصص تخَ فرع أوِهِحاِلصبمرتبط وخاصة ما ي .مه اإلحاطة بهاى يه الِتارباع األخْمس ِلفُا يتلهكلنَ 
واإلائُلِسو الم ِمعنص افٍةحٍة وإذاعيت تحيطنَون وانترن وتليفزينَاا بم حِفن ى حٍةاجِمِه إلي نم اٍتعلومأخْ أو ارب. 

اُلفرجاِد االقتصالِمبيل  على سثال يسعوِلن مأخْرفِةع بار األساوق المِةالي.الِعاُل ورج لم تشدهماألخب الِعار ة لمي
ميع  ج تهماًارب أخْ هناك ولكن.ةالمي والعةوليالدة اسيي السبارون األخْع يتابِةاسي الساُل ورج.ديثة الحافاتُواالكتشَ

ا هِت قيمظمركوا ِع أداءوس. ا بهاطِةحا واإلهاعم سمهم يلز.اء بال استثنَهماِتصص تخَ على اختالِفعجتم المِفطواِئ
و ى هى الِذاِض المارب أخِْه دفتينفبي .سقد المتابا الِكلهِمحى ي الِتاربخْ األىِه و أال.ركواد ي لم أوم لهِةبسبالِن
ماضيهم.اِض والحو رهاِضو حرهم.ونب اتُوى الِذ ستقبل الممستقبلهو مه.س واءوا بذِل اقتنعكأو لم ٢.وا يقتنع  
 

ى  فوُلسالر طرس ب يقوُل.رشَ باِداجته وأ تفسير ن وال ِم.انع إنسض ون ِمتْس ليسقد المتاِب الِكاربوأخْ 
الثانيِة ِهالِترس: "ععالمينالمينهذا أو الًالً هذا أوأن كّل كّل أن ونب وتاِبتاِب الِك الِكةِِة نبلي لي سِم ِمتْتْس نتفسير خَ تفسير خَن اصألنّ ألنّ..اص ههلم نب نب تأِت تأِت لم ووة قط بمشيئِةشيئِةة قط بمإنس انان إنس..  
اح حاألص ستهلِّى م ِفينرانيالعب إلى الِةس الرب كاِت ويقوُل."سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِموقينوقينسس م مونونيسيسدد الق القاس اِهللااس اِهللا أنَ أنَ تكلم تكلمبْلبْل

اُهللاُهللا" :لاألوب ب ععددم م ا كلما كلماآلب اآلب اءاءباألنبي قديماً قديماًاِءاِء باألنبي ..بأنو بأنو اع واع وطرطرق كثيرةةق كثير..كلم هِِهى هِذى هِذا ِفا ِفنَنَ كلماألي األي ام األخيرِف ِفةِِةام األخير ى ابِم."هِِهنِِنى اب نا نَ ه
نفهماَهللا أن قص دأن كِل يا نَنَمحنِف.رشَ الب ى القديم بعٍدهي سمى العيمد القِده.وقص ديكِل أن ا أخيراًنَمبع ٍدهى  ِفديٍد ج
و.ِهِناب نكّل م أيأخْقر بالكتاِبار الم علنَة فيِهس قدالم. ونأذ يفتحيِه ليسمع اِهللاكالم . وي مبويفه ِعبِه ِلقعستواذا م
يإ شيرحفظ . ا بِهنَليوي قلبِهبويقدربِهة المكتوِب قيم ؤِمنوي .ي حدث تغييراِتِه جذرىيِة  ِفى حدياةَ األبيينَاُل الح٣.و  
 

 إن األخبعلنَة ارس المقدبالِكتاِب المس واءم ا سبلج اءاألنبي هالعأم  القديِدهوم ا جِذاء كرههِد بالعديِد الج 
تدوروَل حخَ ِلبير اِهللا تدالص اإلنسطاِقان الس.  فلقدأأ تنبنبياءالقديمهِد الع بنب تْ تحققاتوء.وس َلجنْ ِما تحققَ ماه 

 وعس يو هاِء األنبيؤاِت تنبروحِمو. وهلج ساص الذينخَ األشْ اختالِفع مديِد الجهِدى الع ِفبوحى الروح القدس
المسيحاب الِذ اِهللان ى جِماء نالس مالصخَ ِلداًتجِساء م اإلنسائباًنط اِقان السنْ عه.الّاِم حوز خَر طاياه وافتدِماه ن 
الِكالهِد األبى.حققَ وله الم صالحة ماآلِبع الس ماوىلي حيا حياة أبةدي.م تبِمراًر وخَ ذنوبِه كلِّن اناهطاي٤. باإليم  
 

 إن نجيل األى اإلعنَمخبالار سةار. ا وجهولبواههة راآلي شَشَ  الالإذاّ إذاّ "" :ِتلكىىءِم ِمء ننالد ينونَينونَ الدة اآلنة اآلنعلى الذين على الذين   
ههمى اى ا ِف ِفململمسيح يسيح يسسوعوعالس الس الكينالكينلي لي سسح ح سسببالج الج سبْلبْل  دِِدسح ح سسببالر ف. "وحوح الرميقبُلن الم سيحي سوع اباِهللان الم تجسى الِذد 
ِهِمبدأتم ع الِفَلم اِءد. نْيو ِمجاألقاِب الِعن ِدبى.ا الخَ أمبرفُؤِس المفه وقاباّ ِع أنأب اًدينتِظ يرج ميعالذين لي ى وا ِفس
المسيح يسوع. ح بقوقَإنه وأح داِء  أنبيالع القديمِده  .وتأمُلنستَال صه المفرِهة بِسذكوراألص و .ثاح الثاِلحقد 
اءُلنتس :ا الخَمبالِذر ِمى سعهبقوقُ حفج وِمزع ِه أجِلنر فعالت صفاِئ وِل.؟هنَِتدا الرنِةوحي على ذِلجيب ت الك٥.لاؤس  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،                               ١: ٣ سفر حبقوق ١
   ٦: ٩ &  ١٤: ٧شعياء  سفر إ٢
  ٣ – ١: ١ الرسالة إلى العبرانيين   ،       ٢١ – ٢٠: ١الرسول الثانية  رسالة بطرس ٣
  ٢١ – ١٦: ٤ إنجيل لوقا      ،                       ٣ – ١: ٦١ سفر إشعياء ٤
٥
          ١: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  
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ة مكِل  هْل."!!يا رب قد سِمعتُ خَبرك فجزعتُيا رب قد سِمعتُ خَبرك فجزعتُ": بقوِلِه هالتَ صبقوقُ ح استهّل لقد....بقوقبقوق ح حججعع أز أزىى الِذ الِذررببخَخَالال  ::أوالًأوالً
 هعِمى س الِذجِعز المرب الخَ إن.انَفلِت غَنا ِمظنَوِقر كهذا ليب خَن ِمب الرد إن قص.مع نَنقوُل. ؟جِعز يراًبوى خَ تحاِهللا
بقوقُح:أن م نتم رعلى اِهللاد ور فضس مكالِمِه اعس يقعتْ تحي دِباِض الغَ اإللِهى.أا  هذا مزعجاِهللا نبى بقوقَ ح 

حينِم سعنَإنّ. هى النّا نراسيتم ادِهاِدنَى ِع ِفونوِعم صاِنيهمفِض ورخَ ِلهمالص الروالخُب ضِهالِلوع لج .لقدج اء 
ا  ليتنَ."ىىاِماِم قد قدمموهوهححا واذبا واذبنَنَ ه ه إلى إلى فأتوا بهم فأتوا بهم..همهم علي عليككلِِل أم أموا أنوا أنريدريد ي ي لم لمى الذينى الذيناِئاِئددا أعا أعأمأم": ب الر قوُلبإنجيل لوقا

: ماًتأِل مقاَل وَلسالر ولس ب إن.؟إلبليسوا عض وخَهم عليب الرلكوا م رفضاءا أقرب لنَليسأو. بقوقَحمثَل  عزجنَ
اً عظيماً ووجعاً ِفى قلبى ال اً عظيماً ووجعاً ِفى قلبى ال ننززى حى ح ِل ِل إن إن..سسوح القدوح القدى بالرى بالر ِل ِلدداِهاِهميرى شَميرى شَ وض وضبب ال أكِذ ال أكِذ..أقوُل الِصدقَ ِفى المسيحأقوُل الِصدقَ ِفى المسيح"
يينقطعنْتُنْتُى كى ك فإنِّ فإنِّ..نقطعأو أو ددلو لو   أكونىىا نفِسا نفِس أنَ أنَأكونم م ححرِم ِموماًوماًر ننالم وِتوِت ألجل إخْ ألجل إخْ..سيحسيح المى أنسباِئاِئى أنسبى حى حسسببالج الج س١."دِِدس  
 

 قد سِمعتُ خَبرك  قد سِمعتُ خَبرك يا ربيا رب" :التهص ِهوهِذ ثالث اٍتلب ِطبقوقُح مقد ....بقوقبقوقحح  الِةالِةى صى صفِِف   الثالثُ الثالثُاتُاتُلبلبالِطالِط  ::ثانياًثانياً
 ن ِملبط  )١( ." ِفى الغَضِب اذكر الرحمة ِفى الغَضِب اذكر الرحمة.. ِفى وسِط السنين عرفْ ِفى وسِط السنين عرفْ..ك ِفى وسِط السنين أحيِهك ِفى وسِط السنين أحيِه يا رب عمل يا رب عمل..فجزعتُفجزعتُ

الربأن صنَ يع عالّم ِف ديداًجى وشَِطس ٍبع انغمى الشّ ِفس٢( .ر ( ِمطلب نالر ب أنتس ودم علينقِش.رفته ع 
ضبابالج له تمُئتِلواألر ِمض نم رفِةعم ِدجالر بِطغَتا  كماى الميهالب ح٣( .ر ( ِمطلب نالر ب أنتس ودر حمته 
 ٢."ثمثم باإل باإلقّقّ الح الحونونجزجزحح ي ي الذين الذينهمهماس وإثِماس وإثِمور النّور النّميع فجميع فج على ج على جاِءاِءمم الس السنن ِم ِمعلنعلن م م اِهللا اِهللاببضض غَ غَألنألن".هبض غَال
 

 هجع أز حينبقوقُ حفعله ا م نفعَلا أن لنَري وخَ.بقوقَ كحجِعزنْ نَقد ....بِِبلرلر ِل ِلاا به بهنشكونشكولِِل  ااننَننَااززححا وأا وأنَنَأالمأالم  ::ثالثاًثالثاً
 ٍة بقوملونع يِةوحير الر الشّاِدنَ أجِهكِتالِئ مع مبليسإ  كان فإن.ِه نفِسبلرا ِلع قلوبنَجوا ونَزنَنشكو حل .بِهع شَانحراف

 هونَص حمِطح يأن ر قاِدب فالر.ِةطيثم والخَاإلل الِسا بساه إيداًقيا مهخَالِص ِلسيح الماتَى م الِتاليِة النفوس الغَسلِبِل
محراًرالم ستعبلخَ ِلدينِةطي.ماًِدستخْ مأو الدهالم فديينم الصليِب بد.أ  الذينعطاهملطاناً سكى ي قاوموا العدوفي هرب 
  ٣.سلوِب المدرِل نيدى ح ِذيٍف كسىى ِه الِتِهِتلطان كلم وبس.م اس كلِّقَ فووى ه الِذِهِم اسِةوه بقوينتهر و.مهنِْم
 

رابعاًابعاًر::  مخَخَمافة الرافة الرببر ر أسأسالم الم عِطتْكانَ ....رفِةرفِةع ةلبيِه": ى األولبقوقَ حأح نينِط السسِفى و ملكع با ريِهيأح نينِط السسِفى و ملكع با ري".ا ِط أملبته 
 طاة الخُهرفع لي.كارب المِهِصخْ شَن عٍف بنور كاِشب الررقَشْ ي أنبقوقُ ح طلب."ِفى وسِط السنين عرفِْفى وسِط السنين عرفْ": الثانية

المعرفة الحةقيقيينالوا خَ والصهوي مجدوه.م علنينأن الر به اُهللاو .ألن أى عرفٍة مد ونم ِه اِهللارفِةع ىهُل الج 
ِهيِنبع. جذِل اءاألمثالفر بِس القوُلك  :"ألنألنم خَخَ مافة الرافة الرببر ر أسأسالم الم عرفِةرفِةع".ا قاَل كمالر بِس بوشَفر هع: "قدقدهلك هلك   
 يقبُل  الوس قداَهللا إن ."ِفى الغَضِب اذكر الرحمةِفى الغَضِب اذكر الرحمة": ثِةلثاِل اِهلبِت بِطالته صبقوقُح تم خَ ثم."رفِةرفِةععم المم المدد ع عننبى ِمبى ِمععشَشَ

   ٤."رر الشّ الشّاا تنظر تنظر أن أننن ِم ِمرر أطه أطهاكاكنَنَييعع" :الً قاِئب الراطبإذ خَ ِهالِتى ص ِفقيقِة الحلكِت بقوقُح  ذكرقد ول.رالشّ
 

ميع ميع  على ج على جماِءماِء الس السنن ِم ِمننعلعل م مههببضضغَغَوو" .ارر واألشْر الشّدين يٌلاِد عَ اَهللانإ ....تهتهممحح ر رذكرذكر ي يبِهبِهضض غَ غَىىفِِف  إن اَهللاإن اَهللا  ::ساًساًاِماِمخَخَ
فجثِمثِمإإوواس اس ور النّور النّفجهمهم".ا  كمجب اءالِةرسب ولسالر ِنؤِمسول إلى مى رةومي. اَهللا ولكنع زجّل ور حيمذِل ِل.ضاً أيك 
يبقوقُصلى حالّاِئ سالقدير أن َل يتنازبر ِهمِتح.ا ِمتنَ ليأ نعا نَاق قلوبنَمصإلى إلهنَخُر ِحا المِفى " :ب با رِفى ي با ري

ِب اذكرالغَضِب اذكرةالغَضمحة الرمحالر ".لقد فتح الر بي سوعباب الر كلِّ ِل.اِءجم ن ِهى على نفِسخشَيينونَ الدة الرى تنتِظة الِتهيبر 
مننّ تدباإلثم والخَس ِةطي وطلبراًي تطهان بإيمريراً وتح.لقد أع لنالس يدالم سيحداًؤِك م :"الحقّقّالحالح أقوُل أقوُلقّقّ الح لكم لكم ..إن إن   
ممنني ي سسممعكالِم كالِمع ى ويؤِمؤِمى وينبالِذ بالِذن ى أرىىسلِنسلِنى أر..فله فله ح ح ياة اة يأبأبدييأِتيأِت  ة والة والديى إلى دِم ِم انتقَل انتقَل بْل بْل..ةٍٍةينونَينونَى إلى د ننالم وِتوِت المإلى الح إلى الح ياِةاِةي". 
 

 زيزى القارئع ..ليتك تشتركِتى ى ِفِع ملكالِة الص:انَ أبا السماوى.. ِلإن ى حناًزو وى قلبى ال  ِفعاًج
نقِطيِمع نأجل أقرب اءوأنسب اءاقتنص همإبليس وال ي سِنعى إال أنأر فعإلي كالةَ صبقوقَ ح: با ري ركتُ خَبِمعس قد 

 صالِتى أرفع . ِفى الغَضِب اذكر الرحمة. ِفى وسِط السنين عرفْ.لك ِفى وسِط السنين أحيِه يا رب عم.فجزعتُ
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. متِكالً على وعِدك الصاِدق.كابِت استجنِم قاًاِثو .ِفى اسم يسوع البار

 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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           ٤ – ١: ٩ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية     ،     ٢٧: ١٩ إنجيل لوقا ٢
          ١٨: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية     ،     ١٤: ٢ سفر حبقوق ١
  ١٢: ٤لى العبرانيين   ،      الرسالة إ      ٩ – ٨: ٥طرس الرسول الثانية رسالة ب  ،        ٧: ٤رسالة يعقوب  ٣
            ٢٤: ٥ يوحناإنجيل      ،  ١٣: ١  سفر حبقوق    ،                                 ٦: ٤      ،     سفر هوشع ٧: ١سفر األمثال  ٤
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