
ناُحوم ١:٤ i ناُحوم ١:١

ناُحوم كتاُب
نِينَوَى.* عَْن نَبَوِّيٌ إعلاٌن هَذا ١

ألْقُوَش. ِ مَدينَة مِْن الَّذِي ناُحومَ يا رُْؤ كِتاُب
نِينَوَى عَلَى ِ الله غََضُب

يَنتَقِمُ. غَيُورٌ ٌ إلَه ُ الله ٢

وَيَْسَخُط. يَنتَقِمُ ُ الله
مُقاوِمِيهِ، مِْن يَنتَقِمُ ُ الله

أعدائِهِ. مِْن يَغَضُب وَ
ِجّداً. قَوِّيٌ ُ ه َّ وَلـَِكن َصبُورٌ ُ الله ٣

ُخطِئِينَ. الم ُ يُبَرِّئ وَلا
كُ، َّ يَتَحَر ِحينَ

َسيرِهِ، فِي ُ تَتبَعُه وَالعَواِصُف وابـِـُع َّ فَالز
قَدَماهُ. ُ تُثِيرُه الَّذِي ُ الغُبار ِهيَ وَالغُيُومُ

، فَيَِجّفُ َ البَحر ُ يَنتَهِر ٤
الأنهارِ. كُّلَ وَُيجَّفُِف

١:١ *
الميلاد. قبل 721- 722 سنة إسرائيل يّون ور الأّشُ ر دَمَّ ور. أّشُ عاصمة نينوى.
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، َتجِّفُ ُ الخَْصبَة وَالـكَرْمَِل باشانَ أراضِي
تَْذبُُل. لُبنانَ وَنَباتاُت

مِنهُ، ً َخوفا تَرَتجُِف الجِباُل ٥
تَذُوُب. وَالتِّلاُل

أمامَهُ، ِبخَوٍف الأْرُض تَرَْتجُِف
فِيها. الّساِكنِينَ وَكُّلُ ُ المَسكُونَة

يَغََضُب؟ ِحينَ ُ أمامَه الوُقُوُف ُ ُمِكنُه ي مَْن ٦
دِيدِ؟ الّشَ ِ غََضبِه احتِماَل يَستَطِيُع مَْن

كَناٍر، ُ غََضبُه يَنسَِكُب
ُخورُ. الّصُ ُ مِنْه َق فَتَتَشَّقَ

صاِلحٌ، ُ الله ٧

يِق. الّضِ وَقِت فِي ٌ مَلجَأ َ وَهُو
إلَيهِ. َلجَُأونَ ي بِالَّذِيَن ُّ وَيَهتَم

عَظِيٍم بِطُوفاٍن ُ ه َّ لـَِكن ٨

مُقاوِمِيهِ. عَلَى يَقضِي
لمَةِ. الّظُ إلَى ُ أعداءَه ُ يُطارِد
اللهِ؟ ِضّدَ ُتخَّطِطُونَ بِماذا ٩

عَلَيهِْم، َسيَقضِي
ِيَةً. ثان يُق الّضِ يَقُومَ وَلَْن



ناُحوم ١:١٤ iii ناُحوم ١:١٠

مُتَشابٍِك، َشوٍك مِثُل هُْم أّنَ مََع ١٠

َمرِ، بِالخ ُسكارى وَمِثُل
يابٍِس. َكقَّشٍ النّارُ فَسَتَلْتَهِمُهُمُ

مِنِْك َسيَخرُُج ١١

اللهِ. عَلَى رِّ َّ بِالش ُط ُيخَّطَ مَْن
دَنيءٌ! ٌ لَمُشير ُ ه َّ إن

اللهُ: يَقُوُل هَكَذا ١٢
يَن، وََكثِيرِ َ ياء أقوِ كانُوا وَإْن ى َّ »َحت

وَيَزُولُونَ. َسيَسقُطُونَ
أذلَلْتُِك، نِي َّ أن مََع

ِيَةً. ثان ِك َّ ُأذِل لَْن لـَِكنِّي
عَنِْك، نِيرَِك ُ َسأكسِر وَالآنَ، ١٣

َسلاِسلَِك.» وََسأنزَعُ

ورَ: أّشُ مَلَِك يا كَ ِضّدَ ً أمرا ُ الله َ أصدَر ١٤

بَعْدُ. نَسٌل لََك يَكُونَ »لَْن
هَيكَلَِك، مِْن مَسبُوٍك وَتِمثاٍل َصنٍَم كُّلَ يُل َسُأزِ

قَبرَكَ، ُ وََسُأَجهِّز
القِيمَةِ.» وَقَلِيُل ٌ َحقِير ََّك لِأن



ناُحوم ٢:٣ iv ناُحوم ١:١٥

بِشارَةً، يَحْمُِل الجِباِل عَلَى رَُسوٌل هُناكَ ١٥
لامَ. الّسَ يُعلُِن

يَهُوذا. يا بِأعيادِِك احتَفِلِي
اللهِ. إلَى بِها ْدِت تَعَهَّ َّتِي ال َ ذُور ُّ الن أْوفِي

ُأْخرَى، ً ة مَّرَ ُ نِيء الدَّ يجتاحَِك لَْن
تَماماً. ُ َسيُهزَم بَْل

٢
نِينَوَى ُ تَدمِير

ورَ. أّشُ مَلَِك يا لِيُهاِجمََك عُوِب الّشُ ُ مُبَّدِد خَرََج قَْد ١
نَةَ، ُحَّصَ الم الأماِكَن فَاْحرُِس

يَق. رِ الّطَ راقِِب
المَعرَكَةِ، َتجهِيزاِت أعِّدَ

عَظِيمَةٍ. ةٍ َّ بِقُو نَفسََك ْ َجهِّز
يَعقُوَب، َمجدَ َسيَرُدُّ َ الله لِأّنَ ٢

ِيَل. إسْرائ كَمَجدِ لِيَكُونَ
بُونَ، ِّ ُخَر الم َبَهُمُ أخر فَقَْد

ِيَل. إسْرائ كُرُومَ أتلَفُوا وَقَْد
حَمراءُ، بيهِ محارِ تُرُوُس ٣

ةً. َّ ي ِ قُرمُز ً ِيابا ث يَرتَدُونَ ُ وَُجنُودُه
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كَالنّارِ، يَلمَُع ِ المَرَْكبة مَعدِنُ
لِلمَعرَكَةِ، ِ استِعدادِه يَوِم فِي

ةٌ. َّ مُهتَز وَالرِّماُح
وارِِع، الّشَ فِي بِعُنٍْف المَركَباُت تَندَفـِـُع ٤

الّساحاِت. فِي ً مَعا تَتَسابَُق
مَشاعَِل. مِثَل يَبدُونَ

كَالبَرِق. يَندَفِعُونَ
لِقادَتِهِ، أوامِرَ ُ المُبَّدِد يُعطِي ٥

مُونَ. يَتَقَّدَ إْذ رُونَ َّ فَيَتَعَث
ورِ، الّسُ إلَى يُسرِعُونَ

الحِصارِ. بُرُوَج وَيَنِْصبُونَ
الفَيَضاِن، أبواُب انفَتََحْت ٦

َلِِك. الم ُ قَصْر وَاْنهارَ
وَتُْسبَى، ُ ـِكَة َل الم دُ َّ ُتجَر ٧
بَعِيداً. يها َجوارِ وَتُؤْخَذُ
، ُصدُورِهِّنَ عَلَى يَقرَْعَن
َماِم. الح كَهَدِيِل ْدنَ َّ وَيَتَنَه
ماءٍ ِ بِرْكَة مِثَل نِينَوَى ٨
بِسُرعَةٍ. مِْنها ماؤُها ُ يَرَشح
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َّْف«! تَوَق َّْف! »تَوَق قادَتُها: يَقُوُل
أحَدٌ. َلْتَفُِت ي لا وَلـَِكْن

ةَ! الفِّضَ انهَبُوا ٩
هَِب! الذَّ انهَبُوا

َكثرَتِها، مِْن لِلـكُنُوزِ َ نِهايَة لا
فِيسَةِ. َّ الن الأشياءِ مَِن ُ الـكَثِير وَفِيها

وَخَراٌب! وَدَمارٌ فَراغٌ ١٠
الخَوِف. مَِن أرجٌُل وَارتَعَشَْت قُلُوٌب ذابَْت

جَميعاً. ُ الوُُجوه وََشحَبَِت الأبدانُ ِت اهتّزَّ
الخَوِف. مَِن وُُجوهُهُْم ْت ابيَّضَ وَقَدِ

الُأُسودِ، مَْسِكُن أيَن ١١
الأشباِل؟ يُن وَعَرِ

بُؤَةُ، َّ وَالل الأَسدُ إلَيهِ ذَهََب الَّذِي المَكانُ أيَن
أذَى؟ الأَسدِ جَْروُ َيخشَى لا َحيُث
ِلجِرائِهِ، ً َكثِيرا ً َطعاما الأَسدُ َيجِدُ ١٢

لِلَبُؤاتِهِ. ُ وَيَذَبح
بِالفَرائِِس، ُ مَغارَتَه يَملُأ
ِق. َّ المُمَز لَحِم َّ بِال ُ وَكُهُوفَه
القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ١٣
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ِك. ِضّدُ »أنا
خاِن، الدُّ ِسوَى يَبقَى لا ى َّ َحت مركباتِِك َسُأحرُِق

المَعرَكَةِ. فِي أشبالُِك وََستُقتَُل
الأْرِض، مَِن فَرائِسَِك َسُأخرُِج

ثانيةً.» يُسمََع لَْن رُُسلِِك وََصوُت
٣

لِنِينَوَى ٌ َسيِّئَة أخبارٌ
َلَةِ، القَت َ مَدِينَة يا لَِك يٌل وَ ١

بِالـكَذِِب، َ َلِيئِة الم
بِالغَناِئِم، ِ َلِيئِة الم

الفَرائِِس. مَِن َتخلُو لا َّتِي ال
َسوٍط، باِت ضَر َصوُت ٢

دَوالِيَب، وََضجِيُج
َتجرِي ُخيُوٍل وََصوُت

تَتَقافَزُ. وَمَركَباٍت
مُندَفِعَةٌ، َيادُ الج ٣

يَلمَُع، يُف وَالّسَ
يُبرُِق. ُ مح ُّ الر

القُتلَى، مَِن أكوامٌ
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حُدُودٍ. بِلا ُثَِث الج مَِن أكداٌس
ُثَِث! بِالج رونَ َّ يَتَعَث هُْم إّنَ

ِيَةِ، لِلزّان الـَكثِيرِ الزِّنَى بِسَبَِب ٤
ِنَةِ، الفات ِ َمِيلَة الج ِ الّساِحرَة

الخادِعَةِ، بِطُرُقِها ً كامِلَة ً ُأمَما تَستَعبِدُ َّتِي ال
بِأسحارِها، ً كامِلَة َ وَعَشائِر
يَقُوُل: َ القَدِير َ الله فَإّنَ ٥

ِك، ِضّدُ »أنا
وَجهِِك،* إلَى بِِك ثَو أطراَف وََسأرفَُع

ياً، عارِ َجسَدَِك الُأمَمَ وََسُأرِي
يَِك. ِخْز المَمالَِك وَُأرِي
بِالنِّفاياِت، َسأرميِك ٦

بِاحتِقاٍر، وََسُأعامِلُِك
َمِيِع. الج أمامَ بِِك ُ وََسُأشَهِّر

يَراِك، مَْن كُّلُ مِنِك َسيَهرُُب َحينَئِذٍ ٧

ِبَةٌ، خَر ‹نِينَوَى َمِيُع: الج وََسيَقُوُل
عَلَيها؟› َسيَحزَنُ فَمَْن

٣:٥ *
أبناءَِك«! وَأسبِي »سُأدَمّرك ً أيضا الكلمات هذه تعني وجهك. … سأرفع
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عَلَيِك.» يُشفُِق مَْن هُناكَ يَكُونَ لَْن
طِيبَةَ† مِْن أفَضُل أنِت هَْل ٨
نَهْرِالنِّيِل، جَداوِِل بَينَ ِ القائِمَة

بِالماءِ. ُحاَطةِ الم
ِحْصناً، لَها ُ البَْحر كانَ َّتِي ال

ُسوراً؟ ُ عَظِيمَةً.وَالماء ةً َّ قُو أعطَياها ُ وَمِصْر ُكوُش ٩
وَداِعمِيها. حُلَفائِها مِْن وَلِيبيا فُوُط كانَِت

وَُسبِيَْت. نُفِيَْت هَذا وَمََع ١٠
شارٍِع. كُّلِ ِ يَة زاوِ فِي ُحّطِمُوا أطفالُها ى َّ َحت

أشرافِها، عَلَى ُ القُرعَة ُلقِيَِت ا
لاِسِل. بِالّسَ قُيِّدُوا وَُجهائِها وَكُّلُ

َكسَكرَى، َستُصبِِحينَ أنِت ى َّ َحت ١١
الاختِباءَ. وََستُحاوِلِينَ

العَدُّوِ. مَِن مَلاذٍ عَْن َستَبَحثِينَ أنِت ى َّ َحت
ُحُصونِِك كُّلُ َستَكُونُ ١٢

ثِماٍر، بِأفَضِل لَةٍ َّ مُحَم تِينٍ كَأشجارِ
الآكِِل. فَِم فِي ثَمَرُها يَتَساقَُط ْت َّ هُز إْن

٣:٨ †
يّين. ور الأّشُ يد على الميلاد قبل 663 سنة دُمّرت قد كانت كبيرة مصرية مدينة طيبة.



ناُحوم ٣:١٧ x ناُحوم ٣:١٣

كَالنِّساءِ! فِيِك َشعبُِك َسيَبدُو نِينَوَى، يا ١٣

لِأعدائِِك. ً تَماما ٌ مَفتُوحَة أْرِضِك أبواُب
أقفالَها. التَهَمَْت ُ النّار

الحِصارِ. أيّاِم أجِل مِْن ً ماء اجمَعِي ١٤
َتحِصيناتِِك. قَوِّي

مَل، َّ وَالر الّطِينَ أجبِلِي
اللِّبْنِ. قَوالَِب وََجهِّزِي

النّارُ، َستَلتَهِمُِك ١٥
يُف. الّسَ وََسيَقطَعُِك

كَالجَرادِ. النّارُ َستَأكُلُِك
كَالجَرادِ، تَكاثَرِي

َنادِِب! كَالج وَازدادَي
ماءِ. الّسَ َكنُُجوِم ُتجّارَِك َكثِّرِي ١٦

أمامَهُ، َ هُو ما كُّلَ َلْتَهِمُ ي الّذي كَالجَرادِ هُْم إّنَ
يَطِيرُ. ذَلَِك وَبَعْدَ

كَالجَرادِ، حُرّاُسِك ١٧
الجرادِ كَأسْراِب وقادتُِك

بارِدٍ، يَوٍم فِي الجُدراِن فِي تَسكُُن َّتِي ال
تَطِيرُ، ها فَإّنَ مُس الّشَ تُشْرُِق ِحينَ لـَِكْن

تَْذهَُب. أيَن إلَى أحَدٌ يَعرُِف وَلا
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وَنامُوا! نَعِسُوا رُعاتَُك ورَ، أّشُ مَلَِك يا ١٨
يِل. َّ الل لِقَضاءِ استَلْقُوا قادَتَُك
التِّلاِل، عَلَى ٌت َّ مُشَت َشعبَُك

يَجمَعُهُ. مَْن هُناكَ وَلَيَس
لـَِكسرِكَ، عِلاٌج هُناكَ لَيَس ١٩

لَهُ. َ ِشفاء لا وَجُرحَُك
عَنَْك، َ الخـَبَر هَذا يَسمَعُونَ الَّذيَن كُّلُ

فَرَحاً. بِأيدِيهِْم َسيَُصّفِقُونَ
المُتَواِصلَةِ؟ شُرُورِِك مِْن يُعاِن لَْم مَْن ُ ه َّ لِأن



xii

الكتاب المقدس باللغة العربية - الترجمة المبسطة
The Holy Bible in Arabic, Easy Reading Version

copyright © 2007 World Bible Translation Center
Language: العربية (Arabic)
Dialect: Standard
Translation by: World Bible Translation Center

This copyrighted material may be quoted up to 1000 verses without
written permission. However, the extent of quotation must not comprise
a complete book nor should it amount to more than 50% of the work
in which it is quoted. This copyright notice must appear on the title or
copyright page:
Arabic Holy Bible: Easy-to-Read Version Taken from the Arabic HOLY
BIBLE: EASY-TO-READ VERSION © 2007 by World Bible Translation
Center, Inc. and used by permission.
When quotations from the ERV are used in non-saleable media, such
as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar
media, a complete copyright notice is not required, but the initials (ERV)
must appear at the end of each quotation.
Requests for permission to use quotations or reprints in excess of 1000
verses or more than 50% of the work in which they are quoted, or other
permission requests, must be directed to and approved in writing by
World Bible Translation Center, Inc.
Address: World Bible Translation Center, Inc. P.O. Box 820648 Fort Worth,
Texas 76182
Email: bibles@wbtc.com Web: www.wbtc.com
Free Downloads Download free electronic copies of World Bible Transla-
tion Center’s Bibles and New Testaments at: www.wbtc.org
2015-06-09
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 20 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
050496aa-0e4c-58aa-9637-918a1806d8d9

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/arb

	ناحُوم

