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  .ِسفر رؤيا ناحوم األلقوشي. وحي علَى نينوى1

  غضب الرب على نينوى
2ِقمنتوم غَيور إلَه بٍط. اَلروذو سخ ِقمنتم بعلَى أعدائِه. الر هببِغضيِه وحاِفظٌ غَضِمن م ِقمنتم بطيُء 3. الرب الرب

هِة، ولكنالقُدر ِب وعظيمضةَالغتالب ئربِرجلَيِه.  ال ي غُبار حابوالس ،ِة، ويف العاِصِف طَريقُهعوبيف الز 4. الرب ِهرنتي
اِجلبالُ ترجف ِمنه، والتاللُ تذوب، 5. يذبلُ باشانُ والكَرملُ، وزهر لُبنانَ يذبلُ. البحر فينشفُه ويجفِّف مجيع األاِر

من يِقف أمام سخِطِه؟ ومن يقوم يف حمو غَضِبِه؟ غَيظُه 6. ض ترفَع ِمن وجِهِه، والعالَم وكُلُّ الساِكنني فيِهواألر
ِمنه ِدمتنه خوراِر، والصكالن ِكبنس7. يهو الرب علَيِه. صاِلح كِّلنيواملُت عِرفيِق، وهو ييف يوِم الض لكن و8. ِحصن

ظَالم مهعيتب ها ملَوِضِعها، وأعداؤالكًا تامه عصنبطوفاٍن عاِبٍر ي .  
فإنهم وهم مشتِبكونَ ِمثلَ الشوِك، 10. ال يقوم الضيق مرتِني. ماذا تفتِكرونَ علَى الرب؟ هو صاِنع هالكًا تاما9

  .ِمنِك خرج املُفتِكر علَى الرب شرا، املُشري باهلَالِك11. الياِبِس بالكَماِل ِّشوسكرانونَ كِمن مخِرِهم، يؤكَلونَ كالقَ

12هكذا قالَ الرب":رعبونَ فيزجهكذا، فهكذا ي وكثريين ِك. إنْ كانوا ساِلمنيةً. أذلَلتواآلنَ 13. ال أُِذلُِّك ثاني
إني أقطَع ِمن . ال يزرع ِمِن اِمسك يف ما بعد:"أوصى عنك الرب ن قدولك14". أكِسر نريه عنِك وأقطَع ربطَِك

  ."أجعلُه قَربك، ألنك ِصرت حقريا. بيِت إلَِهك التماثيلَ املَنحوتةَ واملَسبوكَةَ

نذورِك، فإنه ال يعود يعبر فيِك أيضا  أويف. عيدي يا يهوذا أعيادِك! هوذا علَى اِجلباِل قَدما مبشٍر مناٍد بالسالِم15
املُهِلك .كُلُّه ضقد انقَر.  

  سقوط نينوى
2 
فإنَّ الرب يرد 2. مكِِّن القوةَ ِجدا. شدِد احلَقويِن. راِقِب الطريق. احرِس اِحلصن. قد ارتفَعِت اِملقمعةُ علَى وجِهِك1

ِرجالُ . ترس أبطاِلِه محمر3. عظَمِة إسرائيلَ، ألنَّ الساِلبني قد سلَبوهم وأتلَفوا قُضبانَ كُروِمِهمعظَمةَ يعقوب ك
تتراكَض يف . تهيج املَركَبات يف األِزقَِّة4. والسرو يهتز. املَركَبات بناِر الفوالِذ يف يوِم إعداِدِه. اجلَيِش ِقرِمزيونَ

  . جتري كالبروِق.  منظَرها كمصابيح.الساحاِت
5ظَماَءهع ذكُري .شِيِهمثَّرونَ يف معةُ. يتسِت اِملترسِرعونَ إلَى سوِرها، وقد أُقيم6. ي والقَصر ،تحاِر انفَتاأل أبواب

7. قد ذابفَتقد انكَش بصوه .تكصوِت احلَماِم ضاِربا. أُطِلع واريها تئنوجدوِرِهنى 8. ٍت علَى صوونين
ِاَبوا ذَهبا، فال ِنهايةَ للتحِف . ِاَبوا ِفضة9ً. وال ملتِفت!" ِقفوا، ِقفوا. "كِبركَِة ماٍء منذُ كانت، ولكنهم اآلنَ هاِربونَ

هيتاٍع شكُلِّ م ِة ِمنوارِتخ10. للكَثر ذائب وقَلب ،رابالٌء وخقٍوفراغٌ وخيف كُلِّ ح عجكٍَب وواُء ر . هوأوج
  . مجيِعِهم جتمع حمرةً

11فوخي نِد، وليس مةُ وِشبلُ األسواللَّبو دمشي األسيثُ يى أشباِل اُألسوِد؟ حرعى اُألسوِد وممأو 12. أين داألس
ها أنا علَيِك، يقولُ رب "13. مأل مغاراِتِه فرائس ومآويه مفترساٍتاملُفتِرس حلاجِة ِجرائِه، واخلاِنق ألجِل لَبواِتِه حتى 



فأُحِرق مركَباِتِك دخانا، وأشبالُِك يأكُلُها السيف، وأقطَع ِمن األرِض فرائسِك، وال يسمع أيضا صوت . اجلُنوِد
  ". رسلُِك

  ويل لنينوى
3 
صوت السوِط وصوت رعشِة البكَِر، وخيلٌ ختُب 2. ال يزولُ اِلافِتراس. آلنةٌ كِذبا وخطفًاكُلُّها م. ويلٌ ملدينِة الدماِء1

 ،تقِفز ركَباتثَِث3ومةَ للجةُ قَتلَى، وال ِنهايفرى، وورحةُ جمِح، وكثرالر ريقيِف وبالس وهليب ،ضوفُرسانٌ تنه .
ثَِثِهمعثُرونَ جبي .  

4ا بِزناها، وقَبائلَ بِسحِرهاِمنمِة أُمحِر البائعِة السِة اجلَماِل صاِحبنِة احلَسانيى الز5.  أجِل ِزن" بذا علَيِك، يقولُ رأنه
ينِك وأطرح علَيِك أوساخا، وأُه6. اجلُنوِد، فأكِشف أذيالِك إلَى فوِق وجِهِك، وأُري اُألمم عورتِك واملَماِلك ِخزيِك

خِربت نينوى، من يرثي هلا؟ ِمن أين أطلُب لِك : ويكونُ كُلُّ من يراِك يهرب ِمنِك ويقول7ُ. وأجعلُِك ِعربةً
  ". معزين؟

8البحِر سور البحِر، وِمن اليت هي ِحصن وهلا املياهاِر، حاأل نيِة بأمونَ اجلاِلس نو لُ ِمنلْ أنِت أفض9ها؟ ه كوش
هي أيضا قد مضت إلَى املَنفَى بالسِيب، وأطفالُها 10. فوطٌ ولوبيم كانوا معونــتِك. قوتها مع ِمصر ولَيست ِنهايةٌ

. سكَرينأنِت أيضا ت11. حطِّمت يف رأِس مجيِع األِزقَِّة، وعلَى أشراِفها ألقَوا قُرعةً، ومجيع عظَمائها تقَيدوا بالقُيوِد
  . أنِت أيضا تطلُبني ِحصنا بسبِب العدو. تكونني خافيةً

تنفَِتح ! هوذا شعبِك ِنساٌء يف وسِطِك13. مجيع ِقالِعِك أشجار تٍني بالبواكِري، إذا اَزت تسقُطُ يف فِم اآلِكِل12
ادخلي يف الطِِّني . أصِلحي ِقالعِك. نفِسِك ماًء للِحصاِرِاستقي ل14. تأكُلُ النار مغاليقَِك. ألعدائِك أبواب أرِضِك

. هناك تأكُلُِك نار، يقطَعِك سيف، يأكُلُِك كالغوغاِء، تكاثَري كالغوغاِء15. أصِلحي اِمللبن. ودوسي يف اِملالِط
رؤساؤِك كاجلَراِد، 17. حت وطارتالغوغاُء جن. أكثَرِت تجارِك أكثَر ِمن نجوِم السماِء16! تعاظَمي كاجلَراِد

. تشِرق الشمس فتطري وال يعرف مكانها أين هو. ووالتِك كحرجلَِة اجلَراِد احلالَِّة علَى اجلُدراِن يف يوِم البرِد
18ورأش ِلكيا م كعاتر تِعسن .كظَماؤع تععلَى اِجلباِل وال. اضطَج كعبش تتتشعجمي ن19.  م ربج لَيس

فاِء. النِكساِركالش دميع كرحج . كرش رممل ي نعلَى م هألن ،علَيك فِّقونَ بأيديِهمصي كربعونَ خسمي كُلُّ الذين
  علَى الدواِم؟


