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حبقوق
نبی کی :شکایت ہر طرف ناانصافی

ذیل1 میں وہ کلام قلم بند ہے حبقوقجو نبی کو یا رو دیکھ کر ملا۔
اے2 رب، مَیں مزید تککب مدد کے لئے پکاروں؟ تکاب تُو نے

میری نہیں سنی۔ مَیں مزید تککب چیخیں مار مار کر کہوں کہ فساد
ہو رہا تکابہے؟ تُو نے ہمیں چھٹکارا نہیں دیا۔ 3 تُو کیوں ہونے دیتا
ہے کہ مجھے اِتنی ناانصافی دیکھنی پڑے؟ لوگوں کو اِتنا نقصان پہنچایا جا
رہا ہے، لیکن تُو خاموشی سبسے کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ جہاں بھی مَیں
نظر ڈالوں، وہاں ظلم و تشدد ہی نظر آتا ہے، مقدمہ بازی جھگڑےاور سر
اُٹھاتے ہیں۔ نتیجے4 شریعتمیں بےاثر ہو گئی ہے، باانصافاور فیصلے
نہیںجاریکبھی بازوںراستنےبےدینوںہوتے۔ کو گھیر لیا اِسہے،
لئے عدالت میں فیصلےبےہودہ کئے جاتے ہیں۔

الله کا جواب
5 دیگر” اقوام پر نگاہ ڈالو، ہاں اُن پر دھیان دو تو ہکا بکا رہ جاؤ گے۔

کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا کام کروں جسگا جبکی خبر
سنو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ مَیں6 بابلیوں کو کروںکھڑا گا۔ یہ ظالم
اور تلخ رُو قوم پوری دنیا کو عبور کر ممالـکدوسرےکے پر کرےقبضہ
گی۔ لوگ7 اُس سے سخت دہشت کھائیں گے، ہر طرف اُسی کے قوانین
پڑےماننیعظمتاور گی۔ 8 اُن چیتوںگھوڑےکے سے تیز ہیں، اور شام
وقتکے شکار کرنے والے بھیڑیئے بھی اُن جیسے پُھرتیلے نہیں ہوتے۔ وہ
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سرپٹ دوڑ کر دُور دُور سے آتے ہیں۔ جس طرح عقاب لاش پر جھپٹا
مارتا طرحاُسیہے وہ اپنے شکار پر حملہ ہیں۔کرتے اِسیسب9 مقصد سے
آتے ہیں کہ ظلم و تشدد کریں۔ جہاں بھی جائیں وہاں آگے ھتے بڑ جاتے
ہیں۔ ریت جیسے بےشمار قیدی اُن کے ہاتھ میں جمع ہوتے ہیں۔ 10 وہ
دیگر بادشاہوں کا مذاق اُڑاتے ہیں، اور دوسروں بزرگکے اُن کے تمسخر
کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہر قلعے کو دیکھ کر ہنسوہ اُٹھتے ہیں۔ جلد ہی
وہ اُن کی دیواروں کے ساتھ مٹی کے ڈھیر لگا کر اُن پر قبضہ کرتے ہیں۔
11 پھر وہ تیز ہَوا کی طرح وہاں سے گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ
قصوروار ٹھہریں گے، کیونکہ اُن کی طاقتاپنی اُن کا خدا “ہے۔

اے رب، تُو کیوں خاموش رہتا ہے؟
اے12 رب، کیا تُو قدیم زمانے سے ہی میرا خدا، قدوسمیرا نہیں ہے؟

ہم نہیں مریں اےگے۔ رب، تُو اُنہیںنے سزا دینے کے لئے مقرر کیا ہے۔
اے چٹان، تیری مرضی ہے کہ وہ ہماری تربیت کریں۔ تیری13 آنکھیں
پاکبالکل ہیں، اِس لئے تُو بُرا برداشتکام نہیں کر سکتا، تُو خاموشی سے
ظلم تشددو پر نظر سکتا۔ڈالنہیں تو پھر تُو اِن حرکتوںکیبےوفاؤں کسکو
برداشتطرح کرتا بےدینجبہے؟ ہڑپاُسے کر لیتا جو اُس سے کہیں
یادہ راستز باز ہے تو خاموشتُو کیوں رہتا ہے؟ 14 تُو نے ہونے دیا ہے
انسانکہ مچھلیوںسے کا سلوکسا کیا اُسےکہجائے، جانوروںسمندریاُن
طرحکی پکڑا جنجائے، مالـککوئیکا نہیں۔ دشمن15 کوسباُن کانٹے
کے یعے ذر پانی سے نکال لیتا ہے، اپنا جال ڈال کر اُنہیں پکڑ لیتا جبہے۔
اُن کا بڑا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے تو خوشوہ ہو کر شادیانہ بجاتا ہے۔ تب16
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وہ اپنے جال کے منے سا بخور جلا کر اُسے جانور قربان کرتا ہے۔ کیونکہ
اُسی کے وسیلے سے عیشوہ عشرتو کی زندگی گزار سکتا ہے۔ 17 کیا وہ
مسلسل اپنا جال ڈالتا اور قوموں کو بےرحمی موتسے گھاٹکے رہے؟اُتارتا

2
اب1 مَیں پہرا دینے کے لئے اپنی بُرجی پر چڑھ جاؤں گا، قلعے کی اونچی

جگہ پر کھڑا ہو کر طرفچاروں دیکھتا رہوں گا۔ کیونکہ مَیں جاننا چاہتا
ہوں کہ الله مجھے کیا کچھ بتائے گا، کہ شکایتمیریوہ کا دےجوابکیا
گا۔

رب کا جواب
رب2 نے مجھے جواب دیا، جو” کچھ تُو نے یا رو میں دیکھا ہے اُسے

تختوں پر یوں لـکھ دے کہ ہر گزرنے والا اُسے روانی سے پڑھ سکے۔
کیونکہ3 ًوہ پوریفورا نہیں ہو گیجائے بلـکہ وقتمقررہ پر آخرکار ظاہر ہو
گی، وہ جھوٹی ثابت نہیں ہو گی۔ گو دیر بھی لـگے توبھی صبر کر۔ کیونکہ
آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں گا۔

4 مغرور آدمی پھولا ہوا ہے اور اندر سے سیدھی راہ پر نہیں چلتا۔ لیکن
راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ 5ً یقینا ایکَمے بےوفا ساتھی ہے۔
شخصمغرور جیتا نہیں رہے گا، گو وہ اپنے منہ کو پاتال کی طرح کھلا
رکھتا اور اُس بھوککی موت کی طرح کبھی نہیں مٹتی، وہ تمام اقوام اور
اُمّتیں پاساپنے جمع کرتا ہے۔

بےدینوں کا انجام
لیکن6 یہ سب اُس کا مذاق اُڑا کر اُسے لعن طعن کریں گی۔ وہ کہیں

گی، اُس’ پر افسوس جو دوسروں کی چیزیں چھین کر اپنی ملـکیت میں
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اضافہ کرتا ہے، قرضجو داروں ضمانتکی پر قبضہ کرنے دولتسے مند
ہو گیا ہے۔ یہ جاریتککبکارروائی رہے ‘گی؟ 7 اچانککیونکہ ہی
لوگایسے اُٹھیں گے جو تجھے کاٹیں گے، جاگلوگایسے اُٹھیں گے جن
کے منے سا تُو تھرتھرانے لـگے گا۔ تب تُو خود اُن کا شکار بن جائے گا۔
8 چونکہ تُو نے دیگر متعدد اقوام لُوٹکو لیا اِسہے لئے بچیاب ہوئی اُمّتیں
تجھے لُوٹہی لیں گی۔ تجھکیونکہ قتلسے غارتو سرزد ہوئی ہے، تُو نے
دیہات اور شہر پر اُن کے سمیتباشندوں شدید ظلم کیا ہے۔

اُس9 افسوسپر جو ناجائز نفع کما کر اپنے گھر آفتپر لاتا ہے، حالانکہ
وہ آفت سے بچنے کے لئے اپنا گھونسلا بلندیوں پر بنا لیتا ہے۔ تیرے10
منصوبوں سے متعدد قومیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن تیرےیہ ہی گھرانے کے
لئے شرم باعثکا بن گیا ہے۔ اِس گناہ سے تُو آپاپنے پر موت کی سزا لایا
ہے۔ 11ً یقینا دیواروں کے پتھر چیخ کر التجا یں کر گے اور لـکڑی کے شہتیر
جواب میں آہ و زاری کریں گے۔

12 اُس پر افسوس جو شہر کو قتل و غارت کے یعے ذر تعمیر کرتا، جو
آبادی کو ناانصافی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ رب13 الافواج نے مقرر کیا
ہے کہ جو کچھ قوموں بڑینے مشقتمحنت حاصلسے کیا اُسے آتشنذرِ
ہونا ہے، جو کچھ پانے کے لئے تھکاُمّتیں جاتی ہیں وہ بےکار ہی ہے۔
14 طرحجسکیونکہ سمندر پانی سے بھرا ہوا اُسیہے، طرح ایکدنیا دن
رب جلالکے عرفانکے سے بھر جائے گی۔

اُس15 افسوسپر جو اپنا پیالہ یلی بھرسےشرابزہر اُسےکر پڑوسیوںاپنے
کو پلا دیتا ہے تاکہ اُنہیں نشے میں لا کر اُن کی برہنگی لطفسے اندوز ہو
جائے۔ لیکن16 اب تیری باری بھی آ گئی !ہے تیری شان و شوکت ختم
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ہو جائے گی، اور تیرا منہ کالا ہو جائے گا۔ اب خود پی !لے نشے میں
آ کر کپڑےاپنے اُتار غضبلے۔ کا جو پیالہ رب کے ہنے د ہاتھ میں ہے
پاستیرےوہ بھی پہنچے تیریتبگا۔ اِتنی رُسوائی ہو جائے گی تیریکہ
شان کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

جو17 ظلم تُو لبناننے پر کیا وہ تجھ پر غالبہی آئے جانوروںجنگا، کو
تُو نے وہاں تباہ کیا اُن دہشتکی تجھ ہی پر طاری ہو جائے گی۔ کیونکہ
تجھ سے قتل و غارت سرزد ہوئی ہے، تُو دیہاتنے اور شہروں پر اُن کے
سمیتباشندوں شدید ظلم کیا ہے۔

18 بُت کا کیا فائدہ؟ آخر کسی ماہر کاری گر نے اُسے تراشا یا ڈھال لیا
اورہے، ہدایاتکیجھوٹہیجھوٹوہ دیتا کاریہے۔ گر ہاتھوںاپنے
کے بُت پر بھروسا رکھتا ہے، حالانکہ وہ بول بھی نہیں !سکتا

19 اُس پر افسوس جو لـکڑی سے کہتا ہے، جاگ’ ‘!اُٹھ اور خاموش
پتھر سے، کھڑا’ ہو ‘!جا کیا یہ چیزیں دےہدایت سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں
اُن میں جان ہی نہیں، خواہ اُن پر سونا یا چاندی کیوں نہ چڑھائی گئی ہو۔
ربلیکن20 مُقّدساپنے گھر میں موجود اُسہے۔ کے پوریحضور دنیا
خاموش “رہے۔

3
حبقوق کی دعا

ذیل1 میں حبقوق نبی کی دعا ہے۔ اِسے ‘شگیونوت’ کے طرز پر ہے۔گانا
مَیںرب،اے2 نے تیرا پیغام سنا اےہے۔ رب، تیرا کام دیکھ کر مَیں

ڈر گیا ہمارےہوں۔ جیتے جی اُسے وجود میں لا، جلد ہی اُسے ہم پر ظاہر
تجھےجبکر۔ ہم پر غصہ آئے تو اپنا رحم یاد کر۔
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3 الله تیمان سے آ رہا قدوسہے، فاران پہاڑیکے علاقے سے پہنچ رہا

ہے۔ *(سِلاہ) اُس کا پورےجلال آسمان پر چھا گیا ہے، زمین اُس کی
حمد و ثنا بھریسے ہوئی ہے۔

تب4 اُس کی شان سورج کی طرح چمکتی، اُس کے ہاتھ سے تیز کرنیں
نکلتی ہیں جن میں اُس قدرتکی پنہاں ہوتی ہے۔

بیماریمہلـک5 اُس آگےکے آگے پھیلتی، اُسمرضوبائی نقِشکے قدم
پر چلتا ہے۔

6 جہاں بھی قدم اُٹھائے، وہاں زمین ہل جاتی، جہاں بھی نظر ڈالے
وہاں اقوام لرز اُٹھتی ہیں۔ تب قدیم پہاڑ پھٹ جاتے، پرانی یاں پہاڑ دبک
جاتی ہیں۔ اُس کی راہیں ازل ایسیسے ہی رہی ہیں۔

7 مَیں نے ُکوشان کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، مِدیان کے تنبو
کانپ رہے تھے۔

اے8 رب، کیا تُو یاؤں در اور ندیوں سے غصے تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر
پر نازل جبہوا تُو اپنے گھوڑوں اور فتح مند رتھوں پر سوار ہو کر نکلا؟

9 تُو کماناپنینے نکالکو تیریلیا، تیروںلعنتیں برسنےطرحکی لـگی ہیں۔
(سِلاہ) تُو زمین کو پھاڑ کر اُن جگہوں پر یا در بہنے دیتا ہے۔

تجھے10 دیکھ کر کانپپہاڑ اُٹھتے، بارشموسلادھار برسنے لـگتی اور پانی
کی گہرائیاں گرجتی ہوئی اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھاتی ہیں۔
* 3:3 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں کوئی ہدایت ہے۔ مفسرین میں اِس کے
مطلب بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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سورج11 اور چاند اپنی بلند رہائش گاہ میں رُک جاتے ہیں۔ تیرے
چمکتے تیروں کے منے سا وہ ماند پڑ تیرےجاتے، نیزوں کی جھلملاتی روشنی
میں اوجھل ہو جاتے ہیں۔

12 تُو غصے میں دنیا میں سے طیشگزرتا، سے دیگر اقوام کو مار کر گاہ
لیتا ہے۔

13 تُو اپنی قوم کو رِہا کرنے کے لئے نکلا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم
کی مدد کرنے آیا ہے۔ تُو نے بےدین کا چھتگھر سے لے کر تکبنیاد
گرا ابدیا، کچھ نظر نہیں آتا۔ (سِلاہ)

اُس14 کے اپنے نیزوں سے تُو نے اُس کے سر کو چھید ڈالا۔ پہلے اُس
کے دستے ہمسےخوشیکتنی پڑےٹوٹپر تاکہ منتشرہمیں کر مصیبتکے
زدہ پوشیدگیکو میں !سکیںکھا ابلیکن وہ بھوسےخود طرحکی میںہَوا
اُڑ گئے ہیں۔

15 تُو نے اپنے گھوڑوں سمندرسے یوںکو کچل دیا کہ جھاگپانیگہرا
لنے نکا لگا۔

الله مجھے تقویت دیتا ہے
16 یہ سب کچھ سن کر میرا جسم لرز اُٹھا۔ اِتنا شور تھا میرےکہ دانت

بجنے میری†لـگے، ہڈیاں سڑنے میرےلـگیں، گھٹنے کانپ اُٹھے۔ اب مَیں
اُس دن انتظارکے میں رہوں آفتجبگا اُس قوم پر آئے گی ہمجو پر حملہ
کر رہی ہے۔
† 3:16 دانت بجنے :لـگے، لفظی ہونٹ:ترجمہ ہلنے لـگے۔
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ابھی17 تک کونپلیں انجـیر کے درخت پر نظر نہیں آتیں، انگور کی بیلیں

بےپھل ہیں۔ تکابھی زیتون درختکے پھل سے محروم ہیں اور کھیتوں
میں فصلیں نہیں اُگتیں۔ باڑوں میں نہ یاں، بکر بھیڑ نہ مویشی ہیں۔

تاہم18 مَیں رب کی خوشی مناؤں گا، اپنے نجات دہندہ الله باعثکے
شادیانہ بجاؤں گا۔

رب19 ہرنوںمجھےوہیہے۔قوتمیریمطلققادرِ تیزسےکے پاؤںرَو
مہیا کرتا ہے، وہی مجھے بلندیوں پر سے گزرنے دیتا ہے۔
درِج بالا گیت موسیقی کے راہنما کے لئے ہے۔ میرےاِسے طرز کے

تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
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