سفر ناحوم
الصحاح \لول
1وحي* على نين وى .س فر رؤي ا ن احوم \للقوش ي:
2الرب ,إله* غيور* ومنتقم*\ .ل رب ,منتق م* وذو س خط\ ..ل رب,
منتقم* من مبغضيه وحافظ* غض به عل ى أع دائه\3 .ل رب,
بطيء \لغضب وعظيم \لقدرة ولكنه ل يبرئ \لبت ة\ .ل رب,
في \لزوبعة وفي \لعاصف طريقه و\لسحاب غبار رجليه.
4ينتهر \لبحر فينشفه ويجفف جميع \لنه ار .ي ذبل باش ان
و\لكرمل وزهر لبنان يذبل5 .الجب ال ترج ف من ه و\لتلل
تذوب و\لرض ترفع من وجه ه و\لع الم وك ل\ ,لس اكنين
فيه6 .من يقف أمام سخطه ومن يقوم في حمو غضبه؟
غيظه ينسكب ك /لنار و\لص ,خور تنه دم من ه7 .ص الح* ه و
\لرب .,حصن* في يوم \لضيق وهو يعرف \لمتوكلين عليه.
8ولكن بطوفان .عابر .يصنع هلكا تامnا لموضعها وأع داؤه
يتبعه م ظلم*9 .م اذا تفتك رون عل ى \ل رب؟ ه و ص انع*
هلك ا تام nا .ل يق وم \لض يق مرتي ن10 .ف إنهم وه م
مشتبكون مثل \لشوك وسكرانون كمن خمره م يؤكل ون

ك /لقش \ليابس ب /لكم ال11 .من ك خ رج \لمفتك ر عل ى
\ل رب ش رnا \لمش ير ب /لهلك12 .هك ذا ق ال \ل رب» :,إن
ك /ن وا س المين وكثيري ن هك ذا فهك ذا يج ز,ون فيعب ر.
أذللتك .ل أذل,ك ثاني ة~13 .والن أكس ر ني ره عن ك وأقط ع
ربطك«14 .ولكن قد أوص ى عن ك \ل رب» :,ل ي زرع م ن
\سمك في ما بع د .إن ي أقط ع م ن بي ت إله ك \لتماثي ل
\لمنحوتة و\لمسبوكة .أجعله قب رك لن ك ص رت حقي را«.
15هوذا على \لجبال قدما مبشر .مناد .ب /لسلم :عي دي ي ا
يهوذا أعيادك .أوفي نذورك فإنه ل يعود يعب ر في ك أيض ا
\لمهلك .قد \نقرض كل,ه.

االصحاح \لثاني
1قد \رتفعت \لمقمعة على وجهك\ .حرس \لحصن.
راقب \لطريق .شدد \لحقوين .مك ن \لق وة ج دnا2 .ف إن
\لرب يرد ,عظمة يعقوب كعظم ة إس رائيل لن \لس البين
ق د س لبوهم وأتلف وا قض بان كرومه م3 .ت رس أبط اله
محمر* .رجال \لجيش قرمزي,ون\ .لمركبات بنار \لفولذ في
يوم إعداده .و\لسرو يهتز4 .,تهي ج \لمركب ات ف ي \لزق ة.
تتراك ض ف ي \لس احات .منظره ا كمص ابيح .تج ري
ك /لب روق5 .ي ذكر عظم اءه .يتعث رون ف ي مش يهم.
يس رعون إل ى س ورها وق د أقيم ت \لمترس ة6 .أب واب
\لنهار \نفتحت و\لقصر قد ذاب7 .وهص ب ق د \نكش فت.
أطلع ت .وجواريه ا تئن ,كص وت \لحم ام ض اربات .عل ى
صدورهن8 .ونينوى كبركة م اء .من ذ ك /ن ت ولكنه م \لن
هاربون» .قفوا قفوا!« ول ملتف ت*9 .انهب وا فض ة~\ .نهب وا
ذهبا فل نهاية للت,حف للكثرة من كل متاع .شيء10 ..فراغ*
وخلء* وخراب* وقلب* ذائب* و\رتخاء ركب .ووج ع* ف ي ك ل
حقو ..وأوجه جميعهم تجمع حمرة~11 .أين مأوى \لس ود
ومرعى أشبال \لسود؟ حيث يمشي \لسد و\للبوة وشبل
\لس د ولي س م ن يخ وف12 .الس د \لمفت رس لحاج ة

جرائه و\لخ انق لج ل لب واته حت ى مل مغ اراته ف رائس
ومآويه مفترس ات»13 ..ه ا أن ا علي ك يق ول رب\ ,لجن ود.
فأحرق مركبات ك دخان ا وأش بالك يأكله ا \لس يف وأقط ع
من \لرض فرائسك ول يسمع أيضا صوت رسلك«.

الصحاح \لثالث
1ويل* لمدينة \لدماء .كل,ها ملنة* كذبا وخطفا .ل يزول
\لفتراس2 .صوت \لس وط وص وت رعش ة \لبك ر وخي ل*
تخ ب ,ومركب ات* تقف ز 3وفرس ان* تنه ض ولهي ب \لس يف
وبريق \لر,مح وكثرة جرحى ووفرة قتلى ول نهاية للجثث.
يعثرون بجثثهم4 .من أجل زنى \لزاني ة \لحس نة \لجم ال
ص احبة \لس حر \لبائع ة أمم ا بزناه ا وقب ائل بس حرها.
»5هئنذا عليك يقول رب\ ,لجنود فأكشف أذيالك إلى فوق
وجه ك وأري \لم م عورت ك و\لممال ك خزي ك6 .وأط رح
عليك أوساخا وأهينك وأجعل ك عب رة~7 .ويك ون ك ل ,م ن
يراك يهرب منك ويقول :خربت نينوى من يرث ي له ا :م ن
أين أطلب لك معزين؟«8 .هل أنت أفضل م ن ن و أم ون
\لجالسة بين \لنهار حولها \لمياه \لتي هي حص ن \لبح ر
ومن \لبحر سورها؟ 9كوش* قوتها مع مصر وليست نهاية*.
فوط* ولوبيم ك /نوا معونتك10 .هي أيضا ق د مض ت إل ى
\لمنفى ب /لسبي وأطفالها حطمت في رأس جميع \لزقة
وعل ى أش رافها ألق وا قرع ة~ وجمي ع عظمائه ا تقي دوا
ب /لقيود11 .أنت أيضا تسكرين .تكونين خافية~ .أن ت أيض ا
تطلبين حصنا بسبب \لعدو12 .جميع قلع ك أش جار تي ن.

ب /لبواكير إذا \نهزت تسقط في فم \لكل13 .هوذا شعبك
نساء* في وسطك .تنفتح لعدائك أبواب أرضك .تأكل \لنار
مغاليقك14 .استقي لنفسك ماء~ للحصار .أصلحي قلعك.
\دخلي في \لطين ودوسي في \لملط .أص لحي \لملب ن.
15هناك تأكل ك ن ار* .يقطع ك س يف* .يأكل ك ك /لغوغ اء.
تكاثري ك /لغوغاء .تعاظمي ك /لجراد16 .أكث رت تج ارك
أكث ر م ن نج وم \لس ماء\ .لغوغ اء جنح ت وط ارت.
17رؤس اؤك ك /لج راد وولت ك كحرجل ة \لج راد \لحال ة
على \لجدران في يوم \لبرد .تش رق \لش مس فتطي ر ول
يعرف مكانها أين هو18 .نعس ت رعات ك ي ا مل ك أش ,ور.
\ضطجعت عظماؤك .تشتت شعبك على \لجب ال ول م ن
يجمع19 .ليس جبر* لنكسارك .جرحك عديم \لشفاء .كل,
\لذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم علي ك لن ه عل ى
من لم يمر شر,ك على \لدوام؟

