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ناُحوم كتاُب
هذا صاحب ناحوم، النبي تنبأ الله، من وبوحي م.، ق. السابع القرن في
على قضوا قد يونَ الأشور كان أشور. مملـكة عاصمة نينوى بدمار الكتاب،
جراء من المصير هذا نفس لاقوا ولـكنهم م. ق. 722 سنة في السامرة
أسباب بقسوة ناحوم يصف م. ق. 612 سنة في ووحشيتهم يائهم كبر
وأكاذيبها، وجرائمها، وفظاظتها، للأصنام، عبادتها إلى فيشير نينوى دمار
ومثل 1)، (3: بالدم مليئة مدينة كانت ومظالمها. وخرافاتها، وخيانتها،
وعدله الله قداسة عن الكتاب هذا رسالة تنم البقاء. لها يحق لا المدينة هذه
يعيِّن هو به. يعترفون لا الذين بُأولئك حتى قاطبة بالأرض الله يتحكم وقوته.
وعلى ذلك، ومع الدمار. مآلها شريعته على تتعدى ُأمة وكل الُأمم، تخوم
هذا ظلمات في تُومض رجاء رسالة أيضا فهناك الدينونة قضاء من الرغم
يقّدِم و 7)؛ (1: وصالح 3)، (1: الغضب بطيء الله إن المخيف: الليل

.(15 (1: الله دينونة من ً بدلا البركة يطلب من لكّلِ ة السارَّ البشائر

ّبُ َّ الر ٢ . الَألْقُوشِّيِ نَاُحومَ يَا رُْؤ َاِب كِت فِي َ وَرَد َكمَا نِينَوَى، بِشَْأِن وَْحيٌ ١
الْغََضَب ُ يُْضمِر وَ َأعْدَائِهِ، مِْن يَنْتَقِمُ وََساِخٌط. مُنْتَقِمٌ ّبُ َّ الر وَمُنْتَقِمٌ. غَيُورٌ ٌ ِإلَه
ةَ. َّ الْبَت َ َاطِئ اْلخ ُ يُبْرِئ َ لا مَا َّ ِإن ةِ، َّ الْعِز ُ وَعَظِيم ِ غََضبِه فِي ٌ بَطِيء ّبُ َّ الر ٣ ِلخُُصومِهِ.
َ الْبَْحر ُ يَزْجُر ٤ قَدَمَيْهِ. ُ غُبَار وَالْغَمَامُ وَالْعَاِصفَةِ، ِ بَعَة ْو َّ الز فِي ّبِ َّ الر يُق َطرِ
وَيَْذبُُل ـْكَرْمَِل، وَال بَاَشانَ مَرَاِعي فَتَْذوِي الَأْنهَارِ، جَمِيَع يُنِْضُب فَيَُجّفِفُهُ.
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فِي الَأْرُض عُ وَتَتََصّدَ التِّلاَُل، وَتَذُوُب َأمَامَهُ، اْلجِبَاُل تَتَزَلْزَُل ٥ لُبْنَانَ. ُ زَهْر
ُل يَتَحَمَّ مَْن َسخَطِهِ؟ َأمَامَ يَْصمِدُ مَْن ٦ فِيهَا. اِكنُونَ وَالّسَ ُ وَالْمَْسكُونَة ِ َحضْرَتِه
ُخورُ. الّصُ ِ وَْطَأتِه َتحَْت وَتَْنحَّلُ ارِ َّ كَالن ُ غََضبُه يَنَْصّبُ غََضبِهِ؟ اْضطِرَاِم فَرَْط
ُ ه َّ وَلـَِكن ٨ بِهِ. الْمُعْتَِصمِينَ يَعْرُِف وَ يِق، الّضِ يَوِْم فِي ِحْصٌن َصاِلحٌ، ّبُ َّ الر ٧
عَلَى تَتَآمَرُونَ ِمَاذَا ل ٩ َأعْدَاءَهُ. ُ لْمَة الّظُ ُ وَتُْدرِك نِينَوَى، َ مَعَالِم ُيخْفِي َطاٍم بِطُوفَاٍن
ُ ار َّ الن َلْتَهِمُهُمُ وَت ١٠ وَاِحدَةٍ. ٍ بَة بِضَرْ يُْفنِيكُْم وَ مُؤَامَرَتِكُْم، عَلَى يَْقضِي ُ ه َّ ِإن ؟ ّبِ َّ الر
قَّشٍ َ ِحْزمَة َأْو خَمْرِهِْم مِْن حـِينَ مُتَرَّنِ ُسكَارَى َأْو ً َكثِيفَة يٍْق َّ عُل َ َشجَرَة َلْتَهِمُ ت َكمَا
وءِ. بِالّسُ ُ وَالْمُِشير ، ّبِ َّ الر عَلَى رِّ َّ بِالش تَآمَرَ مَْن يَانِينَوَى خَرََج مِنِْك ١١ ةً. َّ جَاف
وَتَْفنَوْنَ. تُْستَْأَصلُونَ كُْم َّ فَِإن وََكثِيرُونَ ُ يَاء َأقْوِ كُْم َّ َأن مََع : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه مَا وَهَذَا ١٢
ِيَةً. ثَان َيْلاَِت الْو بِكُمُ ُأنْزَِل وَلَْن عِقَاٍب َأَشّدَ عَاقَبْتُكُْم فَقَْد يَاَشعْبِي ْ َأنْتُم ا َأمَّ
قَْد ّبُ َّ الر وَهَا ١٤ َلـَكُْم. َأغْلا ُ وََأْكسِر عَنْكُْم، ورَ َأّشُ َ نِير الآنَ ُأَحّطِمُ بَْل ١٣
وََأْستَْأِصُل اْسمََك. تَحْمُِل ٌ ة َّ ي ذُرِّ لََك تَبْقَى لَْن ورُ: يَاَأّشُ بِشَْأنَِك ُ قََضاءَه َ َأْصدَر
َنجِساً. صِرَْت ََّك لَأن قَبْرَكَ، ُ وََأْجعَلُه وَمَْسبُوكَاتَِك، مَنُْحوتَاتَِك آلِهَتَِك هَيْكَِل مِْن
يُعْلُِن الَّذِي ةِ، ارَّ الّسَ الَأْخبَارِ حَامِِل الْمُبَشِّرِ قَدَمَا )تَِسيرُ( اْلجِبَاِل عَلَى هُوَذَا ١٥
لَْن ُ ه َّ لَأن نُذُورَكَ وََأْوِف بَِأْعيَادِكَ الاْحتِفَاِل عَلَى وَاظِْب فَيَايَهُوذَا لاَمَ. الّسَ

تَمَاماً. انْقَرََض قَدِ ِإْذ بَعْدُ، مِْن ُ ير الشِّرِّ يُهَاِجمََك
٢

يَق، رِ الّطَ وَرَاقِبِي اْلحِْصَن فَاْحرُسِي يَانِينَوَى، الْمُهَاِجمُ عَلَيِْك زََحَف قَْد ١
َ وََمجْد يَعْقُوَب َ بَهَاء يُعِيدُ ّبَ َّ الر لَأّنَ ٢ تِِك. َّ قُو كُّلَ وََجنِّدِي َأْسوَارَِك، مَنِّعِي
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ٌ بَة ُمخَّضَ ِ َأبْطَالِه تُرُوُس ٣ كُرُومَهُْم. وََأتْلَفُوا َسلَبُوهُْم اهِبِينَ َّ الن لَأّنَ ِيَل، ِإسْرَائ
فِي َاِت الْمَرْكَب ُ فُولاَذ يَبْرُُق بِالْقِرْمِزِ. بَلُونَ مُسَرْ بُونَ الْمُحَارِ ُ وَُجنُودُه بِالاْحمِرَارِ،
َ وَعَبْر وَارِِع، الّشَ فِي بِعُنٍْف َاُت الْمَرْكَب تَتَرَاَكُض ٤ ِجيَادُهَا. ُ وَتَتَبَخْتَر بِهَا، تََأهُّ يَوِْم
الْمَلُِك يَْستَْدِعي ٥ جَةِ. الْمُتَوَّهِ كَالْمَشَاعِِل وَمَنْظَرُهَا كَالْبَرِْق تَمْرُُق احَاِت الّسَ
وَقَْد ِ الْمَدِينَة ُسورِ ِإلَى يُهَرْوِلُونَ ُخطَاهُْم، فِي يَن ِ مُتَعَثِّر ِ ِإلَيْه فَيُسْرِعُونَ اَطهُ، َّ ُضب
َجحَافِِل َأمَامَ ُ الْقَصْر َ وَاْنهَار الَأْنهَارِ، ابَاُت َّ بَو انْفَتََحْت قَدِ ٦ يُس. الْمَتَارِ ُأقِيمَِت
يهَا َجوَارِ وَشَرَعَْت الَأسْرِ، ِإلَى ً مَسُوقَة ً يَة عَارِ الْقَصْرِ ُ َسيِّدَة َأْصبََحْت ٧ الَأعْدَاءِ.
ِإْذ مِيَاهُهَا، نَُضبَْت ٍ َكبِرْكَة نِينَوَى ٨ . ُصدُورَهُّنَ بَْن يَضْرِ وَ َمَاِم اْلح َكنَوِْح يَنُحَْن
اْنهَبُوا ٩ َلْتَفُِت. ي ُمجِيٍب مِْن َ وَلا قِفُوا.« »قِفُوا، رْخَةُ: الصَّ وَتَعْلُو َأهْلُهَا. َّ فَر
َأْضحَْت ١٠ ثَرْوَتِهَا. لِنَفَائِِس َأْو لـِكُنُوزِهَا َ نِهَايَة َ لا هََب. الذَّ اْنهَبُوا ةَ، الْفِّضَ
َطغَى الرَُّكُب، مِْنهَا ْت َّ وَاْنحَل ً رُْعبا الْقُلُوُب مِْنهَا ذَابَْت جَْردَاءَ، ً يَة خَاوِ ً مُوِحشَة
وَْمْرتَُع الُأُسودِ يُن ِ عَر نِينَوى َأيَْن ١١ ُحوُب. الّشُ َأهْلِهَا َ َوُُجوه وَعَلا ُ الَألَم عَلَْيهَا
افْتَرََس قَدِ ١٢ ِإْزعَاٍج؟ غَيْرِ مِْن وَالَأْشبَاُل ُ بُوءَة َّ وَالل الَأَسدُ يَسْرَُح َحيُْث الَأْشبَاِل
بِقَنَائِِصهِ ُ ينَه عَرِ مَلَأ قَْد لِلَبُوءَاتِهِ. ً يسَة فَرِ وََخنََق ِ َأْشبَالِه ِ لِإعَالَة يَْكفِي مَا الَأَسدُ
َاتِِك مَرْكَب فَُأْحرُِق الْقَدِيرُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل ُأقَاوِمُِك. َأنَا هَا ١٣ بَِأْشلاَئِهِْم. ُ وَكَْهفَه
غَنَائِمَِك الَأْرِض مَِن وََأْستَْأِصُل َأبْنَائِِك، لُحُومَ يُْف الّسَ َلْتَهِمُ ي وَ دُخَاناً، فَتُْصبُِح

ِيِك. ب مَنْدُو َصوُْت بَعْدُ مَا فِي دَ يَتَرَدَّ وَلَْن

٣
بَةِ، الْمَْنهُو بِالْغَنَاِئِم ةِ الْمُْكتَّظَ كَذِباً، ِ الْمُْمتَلِئَة الدِّمَاءِ ِ افِكَة الّسَ ِ لِلْمَدِينَة يٌْل وَ ١
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ُ وَجَلَبَة الْعَجَلاَِت ُ وَقَعْقَعَة يَاِط الّسِ ُ فَرْقَعَة هَا ٢ حَايَا. الّضَ مَِن ً َأبَدا َتخْلُو َ لا َّتِي ال
وَرِمَاٌح ٌ لاَمِعَة وَُسيُوٌف ِبَةٌ، وَاث وَفُرَْساٌن ٣ َاِت. الْمَرْكَب ُ وََصلَْصلَة ُيُوِل اْلخ َحوَافِرِ
هَذَا كُّلُ ٤ رُونَ. َّ يَتَعَث بِهَا لَهَا، َ نِهَايَة لا ُجثٍَث وََأْكوَامُ قَتْلَى ُ وََكثْرَة ٌ بَارِقَة
لَقَدِ الْقَاتِِل. ِسحْرِهَا َأجِْل وَمِْن ِ الآسِرَة ِ ِنَة الفَات نِينَوَى زِنَى ِ َكثْرَة َأجِْل مِْن
ّبُ َّ الر يَقُوُل ُأقَاوِمُِك، َأنَا هَا ٥ بِشَعْوَذَتِهَا. وَالُأمَمَ بِعَهَرِهَا عُوَب الّشُ اْستَعْبَدَِت
يِِك. ِخْز عَلَى وَالْمَمَالَِك عَوْرَتِِك عَلَى الُأمَمَ لُأْطلـِـــَع عَارَِك فََأْكِشُف الْقَدِيرُ،
عَنِْك يَعْرُِض يَرَاِك مَْن وَكُّلُ ٧ عِبْرَةً. وََأْجعَلُِك وَُأَحّقِرُِك بِالَأْوَساِخ وَُألَوِّثُِك ٦
هَْل ٨ يَن؟« ِّ مُعَز لَهَا َأِجدُ َأيَْن عَلَْيهَا؟ يَنُوُح فَمَْن نِينَوَى ِبَْت خَر »قَْد قَائِلاً:
بِالْبَْحرِ ِ الْمُتَمَنِّعَة ِيَاهِ، بِالْم الْمُحَاَطةِ النِّيِل ِجوَارِ ِإلَى ِ َاثِمَة اْلج َ طِيبَة مِْن َأفَْضُل َأنِْت
مِْن وَلِيبِيَا وَفُوُط مُتَنَاهِيَةَ، َّ اللا تَهَا َّ قُو كَانَتَا ُ وَمِصْر ُكوُش ٩ ِيَاهِ. الْم مَِن وَبَِأْسوَاٍر
َأْطفَالُهَا َق َّ وَتَمَز بِْي، الّسَ ِإلَى وَاقْتِيدَْت ً َأِسيرَة وَقَعَْت فَقَْد ذَلَِك وَمََع ١٠ حُلَفَائِهَا.
بِالَأغْلاَِل. نُبَلاَؤُهَا وَُصّفِدَ عُظَمَائِهَا، عَلَى وَاقْتُرِعَ َشارٍِع، كُّلِ ِ يَة زَاوِ فِي َ َأْشلاَء
وَتَتَسَاقَُط ١٢ الَأعْدَاءِ مَِن ً مَلْجَأ َلْتَمِِسينَ وَت حـِينَ، وَتَتَرَّنَ ِيَن تَْسكَر ً َأيْضا وََأنِْت ١١
ونَهَا. ُّ يَهُز مَْن َأفْوَاهِ فِي ِ اِضجَة َّ الن التِّينِ َأْشجَارِ َأثْمَارِ بَوَاِكيرِ َكتَسَاقُِط ُحُصونِِك جَمِيُع
َأْرِضِك َأبْوَاُب َصارَْت وََسطِِك. فِي كَالنِّسَاءِ مُْرتَعِبِينَ ُجنُودِِك ِإلَى انْظُرِي ١٣
ً با تََأهُّ ً مَاء نِي ِ خَزّ ١٤ مََزالِيجَِك. َلْتَهِمُ ت النِّيرَانُ وَشَرَعَِت َأعْدَائِِك. َأمَامَ ً مَْفتُوحَة
َأْصلِِحي وَب؛ الّطُ لِتَُجهِّزِي الّطِينِ َأْكوَامَ دُوسِي قِلاَعَِك. نِي َحّصِ لِْلحَِصارِ،
ُ الَأعْدَاء فَيُبِيدُِك يُْف، الّسَ وَيَْستَْأِصلُِك ارُ، َّ الن َلْتَهِمُِك ت هُنَاكَ ١٥ الّطِينِ. قَوَالَِب
مِْن َ َأْكثَر ارُِك َّ ُتج َأْضحَى قَْد ١٦ َنَادِِب. وَكَاْلج كَاْلجَرَادِ تَكَاثَرِي كَاْلجَرَادِ.
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َأْصبََح ١٧ وََطارَ. ُ َأْجنَِحتَه َ فَرَد َكجَرَادٍ دُوا تَبَّدَ هُْم وَلـَِكنَّ مَاءِ، الّسَ َكوَاِكِب
يَوٍْم فِي ِسيَاٍج عَلَى ِ الْمُتََكوِّمَة اْلجَرَادِ كََأسْرَاِب وَقَادَتُِك َنَادِِب، كَاْلج رُؤََساؤُِك
قَْد ١٨ َأحَدٌ. ُ يَعْلَم َ لا َحيُْث ِإلَى ً بَعِيدا َ تَطِير ى َّ َحت ْمُس الّشَ تُشْرُِق ِإْن مَا بَارِدٍ.
َشعْبَُك َت َّ تَشَت عَمِيٍق، ُسبَاٍت فِي عُظَمَاؤُكَ وَغَرَِق ورَ، َأّشُ يَامَلَِك رُعَاتَُك نَامَ
مُمِيٌت. وَجُْرحَُك لـَِكسْرِكَ، َ جَبْر َ لا ١٩ يَجْمَعُهُْم. مَْن يُوْجَدُ َ وَلا اْلجِبَاِل عَلَى
مِْن يُعَاِن لَْم فَمَْن َأَصابََك، ِمَا ل ً ابْتِهَاجا يَُصّفُِق لََك جَرَى بِمَا يَْسمَُع مَْن وَكُّلُ

الْمُتْمَادِي؟ َ شَرِّك
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