
يُوئيل ١:٤ i يُوئيل ١:١

يُوئيل كتاُب
الجَراد ُ بَة ضَر

فَقاَل: ِيَل، فَثُوئ بِِن ِيَل لِيُوئ ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١

يُوُخ، الّشُ ها أّيُ هَذا اْسمَعُوا ٢
الأْرِض: فِي الّساِكنُونَ ها أّيُ وَاسمَعُوا

أيّامِكُْم، فِي كَهَذا حَدََث هَْل
آبائِكُْم؟ أيّاِم فِي أْو

الُأمُورِ، ِ هَذِه عَْن أولادَكُْم أخبِرُوا ٣
أولادَهُْم، أولادُكُْم وَلِيُخْبِرْ
لَهُْم. َ التّالِي الجِيَل وَأولادُهُمُ
القاطـِـُع الجَرادُ ُ تَرَكَه ما ٤
الجَرادِ، أسراُب ُ أكَلَته

الجَرادِ، أسْراُب ُ تَرََكتْه وَما
َنادُب، الج ُ أكَلَته

َنادُب الج ُ تَرََكته وَما
ُخَرُِّب! الم الجَرادُ ُ أكَلَه

الجَراد غَزوُ
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وَابكُوا. كارَى الّسُ ها أّيُ استَيقِظُوا ٥
َمرِ الخ بِي شارِ يا وَنُوُحوا

أفواهِكُْم. مِْن ُأِخذَت َ َمر الخ لأّنَ
ُيحصَى لا وَعَدَدُها ً عَظِيمَة ً ة ُأمَّ لأّنَ ٦

أْرضِي. اجتاَحِت قَدِ
الأَسدِ، كَأسناِن أسنانُها

الأَسدِ. كَأنياِب أنياٌب وَلَها
خَراٍب، إلَى كَرمَتِي لُوا َّ َحو ٧
أجرَدَ. ِجذٍع إلَى وَتِينَتِي

بَعِيداً، ُ وَألْقَوْه بِالكامِِل ِلحاءَها رُوا َّ قَش
ِيضاً. ب أغصانَها وََجعَلُوا

عب الّشَ الحُزِنبُكاءُ ِياِب ث فِي َكعَرُوٍس نُوِحي ٨
. الّشاّبِ يسِها عَرِ مَوِت عَلَى

اللهِ. بَيِت مَِن راِب َّ وَالش عاِم الّطَ تَقدِماُت انقَطَعَت ٩
يَنُوُحونَ. اللهِ، خُّدامُ الـكَهَنَةُ،

َلِفَْت، ت الحُقُوُل ١٠
َلِفَْت، ت ُبُوَب الح لأّنَ تَنُوُح وَالأْرُض

، َجّفَ بِيذُ َّ وَالْن
فَرَغَ. ُ َيِّد الج يُت َّ وَالز
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الفَلّاُحونَ، ها أّيُ اذبُلُوا ١١
الـكَرّامُونَ ها أّيُ نُوُحوا
عِيرِ، وَالّشَ القَمِح عَلَى

الحَقِل. فِي الحَصادُ َلَِف ت قَْد ُ ه َّ لأن
الـكَرمَةُ، ِت َجّفَ ١٢

ذَبَُل. َّتِينُ وَال
مّانُ، ُّ الر يَبَِس

ّفاِح. ُّ الت ُ وََشجَر ِخيُل َّ الن ى َّ وََحت بَْل
ْت. َجّفَ قَْد الحَقِل أشجارِ كُّلُ
النّاِس. فِي ُ عادَة الّسَ ِت وََجّفَ

الـكَهَنَةُ، ها أّيُ وَابكُوا ً حُْزنا َيَش الخ البَسُوا ١٣
باِئحَ. الذَّ ُتجَهِّزُونَ مَْن يا وَنُوُحوا

إلَهِي خُّدامَ يا ادخُلُوا
َيِش، الخ بِثِياِب يَل َّ الل وَاقُضوا
راِب َّ وَالش عاِم الّطَ تَقدِماِت لأّنَ
إلَهِكُْم. هَيكَِل عَْن انقَطَعَْت

الجَراد خَراُب
وِم. للّصَ ً وَقتا عَيِّنُوا ١٤
اجتِماٍع. إلَى ادعُوا

الأْرِض ُسّكاِن وكُّلَ يُوَخ الّشُ اجمَعُوا
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إلَهِكُْم، هَيكَِل إلَى
اللهِ. إلَى وَاصرُُخوا

رَدِيئاً، ً يَوما َسيَكُونُ ١٥
يٌب، قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ

القَدِيرِ. مَِن عَظِيٍم ِبخَراٍب وََسيُؤتَى
أْعيُنِنا؟ أمامَ َطعامُنا يَنقَطـِـْع ألَْم ١٦

إلَهِنا. هَيكَِل مِْن ُ وَالبَهجَة الأفراُح وَزالَِت
راِب، ُّ الت فِي ُ البُذُور ِت َجّفَ ١٧

القَمِح، َمخازِنُ ِبَْت خَر
َخازِنُ الم انهَدَمَِت

. َجّفَ قَْد القَمَح لأّنَ
القُطعاِن! لأنينِ يا ١٨
الأبقارِ قُطعاِن لِتَيَهاِن يا
مَرعَىً! لَها لَيَس لأّنَ

هَلـََكْت. الغَنَِم قُْطعانُ ى َّ وََحت
اللهُ، يا إلَيَك أصرُُخ ١٩

ةِ، َّ ي ِّ البَر مَراِعي التَهَمَْت َ النّار لأّنَ
الحُقُوِل. أشجارِ كُّلَ أشعََل ً وَلَهِيبا

إلَيَك، تَصرُُخ ةِ َّ ي ِّ البَر َحيواناُت ى َّ َحت ٢٠
ْت، َجّفَ الجَداوَِل لأّنَ
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ةِ. َّ ي ِّ البَر مَراِعي التَهَمَْت ُ وَالنّار

٢
الله يَوِْم اقْتِراُب

صِْهيَوْنَ، فِي بِالبُوِق انْفُُخوا ١
ِس. المُقَّدَ َ َجبَلِي عَلَى ٍ َتحْذِيِر َ صَرخَة وَاْرفَعُوا

الأْرِض، ُسّكاِن كُّلُ لِيَرتَعِْد
آٍت، ِ الله يَومَ لأّنَ
يٌب. قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ

َشّدِيدَةٍ، ٍ وَعِتمَة َظلاٍم يَومُ ُ ه َّ إن ٢
قاتِمَةٍ. َ َسوداء غُيُوٍم يَومُ

الجِباِل، عَلَى ِ المُنتَشِرَة ِ لمَة الّظُ مِثُل
. وَقَوِّيٌ ٌ َكثِير عُب* الّشَ هَكَذا
قَبُل، مِْن ُ مِثلُه يَومٌ يَأِت لَْم
بَعدُ. مِْن ُ ُلُه مِث يَومٌ يَأتِي وَلَْن
َلتَهِمُ، ت نارٌ عِب الّشَ ذَلَِك أمامَ ٣

تَْشتَعُِل. لُهٌُب ُ وَخَلفَه
عَدٍَن، ةِ َّ َجن مِثُل ُ أمامَه الأْرُض

٢:٢ *
الأعداء. إلَى أْو الجَراد، إلَى إشارة عب. الّشَ
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ِبَةٌ، خَر ٌ ة َّ ي ِ ّ بَر ُ وَوَراءَه
أحَدٌ! َ يَنجُو وَلَْن

وَالفُرساِن َيِل الخ كَمَظهَرِ مَظهَرُهُْم ٤
يَرُكُضونَ. هَكَذا

ً ة َّ َضج فَيُحدِثُونَ يَقفِزُونَ ٥
الجِباِل. قِمَِم عَلَى المَركَباِت ةِ َكَضجَّ

، القَّشَ َلتَهِمُ ت وَِهيَ النّارِ َكَصوِت َصوتُهُْم
للمَعْرَكَةِ. يَصطَّفُ عَظِيٍم جَيٍش وََكَصوِت

أمامَهُْم، الُأمَمُ تَرْتَعِدُ ٦
عِب. ُّ الر مَِن ُّ تَصفَر الوُُجوهِ وَكُّلُ

كَأبطاٍل، يَرُكُضوُنَ ٧
بِينَ. كَمُحارِ الأسوارَ قُونَ َّ وَيَتَسَل

َبِهِ، مَسْر فِي ُ يَِسير كُّلٌ
ُطرُقِهِْم. عَْن يَنحَرِفُونَ وَلا

يَتَزاحَمُونَ، لا ٨
يقِهِ. َطرِ فِي يَمْشِي واِحدٍ كُّلُ بَْل

سَْهٍم، ِ بَة ضَر بِسَبَِب بَعضُهُْم َسقََط وَإْن
ُطرُقِهِْم. عَْن يَنحَرِفُونَ لا ِيَن الآخَر فَإّنَ

المَدِينَةِ، إلَى يَندَفِعُونَ ٩
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ورِ. الّسُ إلَى يَتَراَكُضونَ وَ
البُيُوَت، قُونَ َّ يَتَسَل

ُصوِص. ُّ كَالل وافِذَ َّ الن َ عَبْر وَيَدخُلُونَ
أمامَهُْم، الأْرُض ُّ تَهْتَز ١٠

تَرتَعُِش، ُ ماء وَالّسَ
يُظلِماِن، ُ وَالقَمَر مُس وَالّشَ
يقَها. ِ بَر تَمنَُع ُجومُ ُّ وَالن

أرَسلَهُ، الَّذِي َيِش الج هَذا ِ مُقَّدِمَة فِي ُ َصوتَه ُ الله يَرفَُع ١١
ِجداً، ٌ َكبِير ُ مُعَسكَرَه لأّنَ

أِشّداءَ. ُ أْمرَه يُنَّفِذُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك وَلأّنَ
وَرَهِيٌب، ٌ عَظِيم اللهِ يَومَ إّنَ َحقاً،

احتِمالَهُ؟ يَستَطِيُع وَمَن
غيِّير َّ الت إلَى ٌ دَعوَة
اللهُ: يَقُوُل وَ ١٢

بِكُْم. قُلُو بِكُّلِ الآنَ إلَيَّ »اْرِجعُوا
وِح.» َّ وَالن وَالبُكاءِ وِم بِالّصَ تَعالَوا
ِيابَكُْم، ث لا ً إذا بَكُْم قُلُو مَّزِقُوا ١٣

إلَهِكُْم، إلَى وَارِجعُوا
وَرَؤوٌف، ٌ رَِحيم ُ ه َّ لأن
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ِجّداً، وَأمِيٌن َصبُورٌ َ هُو
يقاعَهُ، إ نَوَى الَّذِي العِقاِب يقاِع إ عَْن يَتَراَجُع وَ

عِقابِكُْم، عَْن يَرِجــُع ُ فَلَعَلَّه يَعلَمُ؟ فَمَْن ١٤
الخـَيرِ، بَعَض لـَكُْم ُ يَترُك وَ

لإلَهِكُْم. ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح تَقدِماِت ُ مِنه فَتُقَّدِمُوا
الَصلاة إلَى ٌ دَعوَة

صِْهيَوْنَ، فِي بِالبُوِق انفُُخوا ١٥
وِم، للّصَ ً وَقتا عَيِّنُوا
اجتِماٍع، إلَى ادعُوا
عَب، الّشَ اْجمَعُوا ١٦

لِلاْجتِماِع. ً وَقتا حَّدِدُوا
َع. ّضَ ُّ وَالر وَالأطفاَل الشُيُوَخ اجمَعُوا

بَيتِهِ، مِْن يُس العَرِ لِيَخرُِج
ةِ. الخاّصَ ُحجرَتِها مِْن وَالعَرُوُس

. وَالمَذَبحِ الدِّهلِيزِ بَينَ اللهِ، خُّدامُ الـكَهَنَةُ، لِيَبِك ١٧
اللهُ، يا َشعبَِك عَلَى »أشفِْق وَلِيَصرُُخوا:

لََك، الَّذِيَن ُيخزَى بِأْن لاتَسمَْح
ُأْخرَى. ُأمَمٌ َتحكُمُهُْم عِندَما

إلَهُهُْم؟›« ‹أيَن الُأمَِم: تِلَك بَينَ يُقاَل بِأن تَسمَُح ِماذا ل
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لاة الّصَ ُ استِجابَة
أْرِضهِ، عَلَى ُ الله ُ َسيَغار ِحينَئِذٍ، ١٨

َشعبَهُ. وَيَرَحمُ
لِشَعبِهِ: يَقُوُل وَ ُ الله ُيجِيُب ِحينَئِذٍ، ١٩
يَت، َّ وَالز بِيذَ َّ وَالن القَمَح لـَكُمِ »َسُأرِسُل

وََستَشبَعُونَ،
ِيَةً. ثان ً ة مَّرَ الُأمَِم بَينَ للعارِ ُضوا َّ تَتَعَر بِأْن أسمََح وَلَْن

ماِل.† الّشَ مَِن القادِمِينَ عَنكُمِ سُأبعِدُ ٢٠
ِبَةٍ. وَخَر ةٍ َّ جاف أْرٍض إلَى سأطرُدُهُْم

‡، رْقِيِّ َّ الش البَحرِ إلَى جَيشِهِْم َ مُقَّدِمَة سأدفَُع
§. ْبِيِّ الغَر البَحرِ إلَى ُ وَمؤَِخرَتَه
ِيهَةُ، الـكَر ُ راِئحَتُه وََستَصعَدُ
َكثِيراً.» أذًى بُوا َّ َسب هُْم لأّنَ

الأْرض َتجديدُ
٢:٢٠ †

َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.
ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها

٢:٢٠ ‡
الميّت. البحر رْقِيّ. َّ الش البَحرِ

٢:٢٠ §
المتوّسط. الابيض البحر ْبِيّ. الغَر البَحرِ
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الأْرُض، تُها َّ أي َتخافِي لا ٢١
وَابْتَهِِجي، افرَِحي

عَظِيمَةً. ً ُأمُورا عَمَِل َ الله لأّنَ
ةُ، َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح تُها َّ أي َتخافِي لا ٢٢
َخضراءَ، َستُصبُِح ةِ َّ ي ِّ البَر مَراِعيَ لأّنَ

ثَمَراً، َسيَحمُِل َ َجر الّشَ وَلأّنَ
َكثِيراً. ً ثَمَرا َستُعطِياِن َ وَالـكَرمَة َّتِينِ ال َ َشجَرَة وَلأّنَ
بِإلَهِكُْم، صِْهيَوْنَ َ أبناء يا وَابتَهُِجوا افرَُحوا ٢٣

َصلاِحهِ. ِبحَسَِب يِف الخَرِ َ مَطَر َسيُعطِيَكُْم ُ ه َّ لأن
المَطَرَ، عَلَيكُمِ وََسيُنزُِل

المُتَأّخِرَ، َ وَالمَطَر َ المُبَكِّر َ المَطَر
الّسابِِق. فِي َكما

بِالقَمِح، ُ البَيادِر ُ َستَمتَلِئ ٢٤
الجَّدِيدِ بيذِ َّ بِالن ُ المَعاصِر وََستَفِيُض

يتُوِن. َّ الز َيِت وَز

الحَصادِ ِسنِي عَِن »َسُأعَوُِّضكُْم ٢٥
الجَرادِ وَأسراُب القاطـِـُع الجَرادُ التَهَمَها َّتِي ال

ُخَرُِّب، الم وَالجَرادُ َنادِب وَالج
عَلَيكُْم. ُ أْرَسلتُه الَّذِي ُ العَظِيم جَيشِيَ ِهيَ َّتِي ال
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وَتَْشبَعُونَ، َستَأكُلُونَ ٢٦
إلَهِكُْم اسْمَ وََستُسَبُِّحونَ

لـَكُْم،« ً عَظِيمَة ً ُأمُورا َصنََع الَّذِي
ِيَةً. ثان َشعبِي َيخزَى »وَلَْن اللهُ: يَقُوُل
وََسِط فِي أْسكُُن أنِّي وََستَعْرِفُونَ ٢٧

ِيَل. إسْرائ بَنِي َشعبِي
إلَهُكُْم، أنا وَأنِّي

غَيرِي. ٌ إلَه يُوجَدُ وَلا
ِيَةً.» ثان للعارِ َ َشعبِي َض َّ يَتَعَر وَلَْن

ُّوح الر بانِسكاِب الوَعدُ
هَذا، »بَعدَ ٢٨

النّاِس. كُّلِ عَلَى رُوِحي َسأسكُُب
وَبَناتُكُْم، أولادُكُْم ُأ َّ وََسيَتَنَب
ً أحلاما ُشيُوخُكُْم ُ وََسيحلُم
رُؤًَى. ُشبّانُكُْم وََسيَرَى
الأيّاِم، تِلَك فِي ٢٩

عَبِيدِي، عَلَى رُوِحي َسأسكُُب
وَنِساءً. ً رِجالا

ماواِت الّسَ فِي عَجائَِب ُ وََسُأظهِر ٣٠
الأْرِض. وَعَلَى
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دُخاٍن. َ وَأعمِدَة ً وَنارا ً دَما
ُظلمَةٍ، إلَى ُل َستَتََحوَّ مُس الّشَ ٣١

دٍَم، إلَى ُ وَالقَمَر
هِيُب َّ الر ُ العَظِيم ِ الله يَومُ َ يَأتِي أْن قَبَل

اللهِ، بِاسِْم يَدعُو مَْن كُّلُ َيخلُُص حينَ ٣٢
ناُجونَ هُناكَ َسيَكُونُ ُ ه َّ لأن

القُْدِس، وَفِي صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى
اللهُ، يَْدعُوهُْم مَْن هُْم

اللهُ. قاَل َكما
٣

يَهُوذا أعْداءُ عِقاُب
إلَى وَالقُْدِس يَهُوذا ُ حالَة فِيهِ َسُأعِيدُ الَّذِي الوَقِت فِي الأيّاِم، تِلَك »فِي ١
وادِي إلَى وََسُأنْزِلُهُْم الُأمَِم، كُّلَ َسأْجمَُع ٢ السَبِي.* قَبَل عَلَيهِ كانَْت ما
هُْم لأّنَ ِيَل، إسْرائ بَنِي وَمِيراثِي َشعبِي أجِل مِْن عَلَيهِْم َسأحكُمُ يَهُوشافاَط.

بَينَهُْم. أْرضِي مُوا وَقَّسَ الُأمَِم بَينَ دوهُْم بَّدَ
َشعبِي، عَلَى ً قُرعَة »ألْقَوْ ٣

للعاهِراِت، ً ثَمَنا الأولادَ مُوا وَقَّدَ
السبي.» من وَالقدس يهوذا أعيد حين الأيام، تلك »في بديلة: ترجمة ٣:١ *
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بُوها. شَرِ َّتِي ال َمْرِ الخ مُقابَِل البَناِت وَباعُوا
الفِلِْسطِيينَ؟ وَمَناطَِق وََصيدُونَ صورَ أهَل يا لِي ِ بِالنِّْسبَة ْ أنْتُم ماذا ٤

يمِي؟ تَغرِ ِيدُونَ تُر ِماذا ل
تُعاقِبُونِي! أْن ُتحاوِلُونَ ِماذا ل

يعاً. سَرِ رُؤُوِسكُْم عَلَى عِقابَكُْم أرُدُّ َسوَف
وَذَهَبِي، تِي فِّضَ ْ أخَذتُم ٥

مَعابِدِكُْم. إلَى َ َمِينَة الث َ أملاكِي ْ وَأحضَرتُم
ِيِّينَ، لليُونان وَالقُْدِس يَهُوذا أهَل ْ بِعتُم ٦

أْرضِهِْم. عَْن تُبعِدُوهُْم لـِكَي
إلَيها، بِعتُوهُْم َّتِي ال الأماِكَن مَِن لِيَعُودُوا َسُأنهِضُهُْم لـَِكنِي ٧

رُؤوِسكُْم. عَلَى انتِقامِكُْم أعماَل وََسأرُدُّ
يَهُوذا بَنِي إلَى وَبَناتِكُْم بَنِيكُْم ِيُع َسأب ٨
البَعِيدَةِ.» َسبََأ ةِ ُأمَّ إلَى َسيَبِيعُونَهُْم الَّذِيَن

اللهُ. ُ قَالَه ما َ هُو هَذا
للحَرْب الإعدادُ

الُأمَِم: بَينَ هَذا أعلِنُوا ٩
للحَرِب. أنفُسَكُْم َجهِّزُوا

ُنُودَ، الج أيقِظُوا
المَعرَكَةِ. إلَى وَيَدخُلُوا الحَرِب رِجاُل وَلِيَقتَرِْب
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ُسيُوٍف، إلَى يثِكُْم َمحارِ ِسكََك َحوِّلُوا ١٠
رِماٍح. إلَى وَمَناِجلـَكُْم

«. قَوِّيٌ »أنا عِيُف: الّضَ لِيَقُِل
بِيَهُوذا، ُ ُحِيطَة الم الُأمَمُ تُها َّ أي أسْرِِعي ١١

هُناكَ. اجتَمِعُوا
اللهُ. يا َ ُجنُودَك أْحضِرْ

يَهُوشافاَط، وادِي إلَى وَلِتَأِت الُأمَِم كَّلُ لِتَْنهَْض ١٢
بِيَهُوذا. ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم كَّلَ لُأقاضِيَ َسأجلُِس هُناكَ َّني لأن

نََضَج. قَْد الحَصادَ لأّنَ مَناِجلـَكُْم استَخْدِمُوا ١٣
امتَلأْت، قَدِ بيذِ َّ الن َ مِعْصَرَة لأّنَ وَدُوُسوا، تَعالَوْا

عَظِيمٌ. هُْم شَرَّ لأّنَ مُمْتَلِئَةٌ، الأحواُض
القَرارِ،† وادِي فِي تتَزاَحمُ ً ِجّدا ٌ عَظِيمَة ُ جَماهِير ١٤

القَرارِ. وادِي فِي يٌب قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ
ُ وَالقَمَر مُس الّشَ ُ َستُظلِم ١٥

مَعاِن. َّ الل عَِن ُجومُ ُّ الن وََستَتَوَقَُف
صِْهيَوْنَ، مِْن الله ُ َسيُزَْمجِر ١٦
القُْدِس، مَِن وََسيَصرُُخ

٣:١٤ †
يَهُوشافاط. وادِي َ هُو القرار. وادي
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وَالأْرُض. ُ ماء الّسَ ُّ وَتَهتَز
ِ لِشَعبِه ً مَلجأ ُ الله وََسيَكُونُ
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ً وَِحصنا

إلهُكُْم، أنا أنِّي »وََستَعرِفُونَ ١٧
صِْهيَوْنَ. ِس المُقَّدَ َ َجبَلِي فِي الّساِكُن

َسةً، مُقَّدَ القُْدُس وََستَكُونُ
ِيَةً. ثان فِيها ُ َباء الغُر َّ يَمُر وَلَْن
لِيَهُوذا ٌ جَديدَة َحياةٌ
الوَقِت، ذَلَِك »فِي ١٨

جَدِيداً، ً نَبِيذا الجِباُل ُ َستَْقطُر
َلِيِب، بِالح التِّلاُل وََستَفِيُض

بِالماءِ. يَهُوذا جَداوِِل جَمِيُع ُق َّ وََستَتَدَف
اللهِ، بَيِت مِْن يَنْبُوعٌ َسيَخرُُج
نِْط. الّسِ َشجَرِ وادِي وَيَْسقِي
خَراباً، مِصرُ ُ َستَِصير ١٩

ِبَةً، خَر ً ة َّ ي ِ ّ بَر ُ أدُوم وََستُصبُِح
يَهُوذا، لِبَنِي ُظلمِهِْم بِسَبَِب

ِيئاً. بَر ً دَما فِيها َسفَكُوا عِندَما
وَالقُْدُس يَهُوذا أمّا ٢٠

ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا أهلُها فَسَيَْسكُنها
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َسفَكُوهُ، الَّذِي الدَِم عَلَى َسُأعاقِبُهُْم ٢١
ِبِينَ.» المُذن َ ُأبَرِّئ وَلَْن

صِْهيَوْنَ. فِي يَسكُُن َ الله لأّنَ
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