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 عودة للجدول مقدمة ناحوم 

 
 ناحوم كلمة عبرية معناها نياح أو راحة أو تعزية. .1
 ( ويرى القديس جيروم أنها شمال الجليل.1:1ينسب نفسه إلى ألقوش ) .2
لغزو األشررررورر إلسرررررا)يل وهر. ليهوذا. ( وليس إلسرررررا)يل )ممللة ال(ررررمال(. واد عا ررررر ا15:1تنبأ ليهوذا ) .3

)ليلة    سرنوا  حارار المدينة اواسرجة جيش أشرور  وما حل دأشرور7وربما أاام وي أورشرلي    حي  شراهد دعد  
(. ويكون اهذا اد عا ررررررررر حزكيا المل  11:1( واد كتب نبوته دعد هذا )19    18مل2)  (185000 ررررررررررررررررررررررال

ق.م. وهو عا ررررر سررررقون نو بمون ) يبة(    690سررررنة  - 725تقريبًا سررررنةوإشرررر.ياح. وحزكيا المل  كان حكمه  
( ونينوى نفسرررها  10-8:3ق.م. وهو يسرررجل هذل الثا فة وي سرررفرل )666الماررررية وي يد أشرررور دانيبال سرررنة  

. وغالبًا سرريكون دعد 612وابل سررنة    666ق.م. وبهذا يكون تاريخ نبوته دعد سررنة  612سررقجو وبربو سررنة  
 ر أيام عمرل.ق.م. وي أواب666سنة 

ق.م(  784سرررنة - 825نبوته كانو ضرررد نينوى عا رررمة أشرررور. وهذل كانو اد تااو اديمًا دمنا اس يونان )سرررنة .4
وعفا عنها هللا. وللننا نجد نبوس ناحوم هنا ليسرررررررررررو  عوس للتوبة كنبوس يونان  ال حك   رررررررررررا ر ضررررررررررردها. ألن  

 شرورها أ بثو وظيعة وال أمل وي إ الحها أو توبتها.
 ريون  مويون ووي منتهى العنف وكأمثلة لذل .كان األشو  .5

لما أيقن مل  أشرررررور أنه هال  دعد حارررررار داال له وسرررررقون عا رررررمته على يد نبوبالسرررررر أاو نبوبذ   -أ
 نار مل  داال  جمع نساؤل وي اارل وأشعل فيه حريقًا واحتران كلهن.

 كانوا يسلخون األسرى وه  أحياح. -. 
 ويعلقونها وي أعناق األحياح اآلبرين.كانوا يقجعون رؤوس البعض  -  
كانوا يلهون دقجع أنوف وأذان وأيدر األسررررى. وكانوا ينرررعون األمراح والرؤسررراح الذين يهزمونه  وي  -ث 

 أافاص ويعرضونه  للهزح اه .
مدينة ليهوذا وحا رررر  أورشرررلي   46أشرررور هي التي أسرررقجو إسررررا)يل وعا رررمتها السرررامرس  وأحراو   - ج

 .185000ك الرلتدمرها لوال معجزس هال
ملله  أشرررررررررور دانيبال  بل مارررررررررر وأبذ عا رررررررررمته  نو بمون ) يبة(. وأفاره  تقول أنه  غنموا من   - ح

مارررر اللثير )ذًبًا وعبيدًا(. لذل  كانو أشرررور وسرررك ال(رررعو. كوحش مفترس. وال عجب أن جميع  
 (.14-12:10شإممال  األرض أدغنته  تمامًا )

تناسرررب مع نبوته  وهو تنبأ دخرا. نينوى  ونبوته مر بة لنينوى للنها  سررر  النبي وهو يعني راحة وتعزية يإلعل  .6
معزية ل(ررررعب هللا  حي  يرتاح شررررعب هللا من عدول أشررررور الذر علمه. ويقال عن نبوته أنها  ررررربة ضررررمير  
غاضرررب من شرررر نينوى  أو أر شرررر عمومًا. والنبي يوضرررش أن جزاح ال(رررر  ا)مًا هو الهالك. ونبوته يسررريجر  
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واحدس هي هالك نينوى ال(ررريرس وراحة شررعب هللا. وأشررور هنا الدموية د(رررها هي رمز إلاليس عدو  عليها ولرس  
شررررعب هللا  والنبوا  انهاية ال(ررررر لهي نبوا  معزية جدًا لللنيسررررة وهي ترى ويها هالك إاليس عدوها مارررردر  

اح شعب هللا  ووعو  معزية  كل ال(رور. وهنا ال نجد أر لوم ليهوذا أو ل(عب هللا  ال إنذارا  وقك اهالك أعد 
 ل(عب هللا.

 .وهذا وعد دالثرية.. أذللتك. ال أذلك ثانية.. أكسر نيره وأقطع ربطك -أ
 .. وهذا وعد دعو س األوراح ل(عب هللا.عيدي أعيادك أي إفرحي - ب
 سيكون ل(عب هللا مجد وعظمة. ..الرب يرد عظمة يعقوب -  

الارليب وهو أعجى للنيسرته الثرية من عبو ية إاليس  وأرسرل وهذا ما وعله المسريش دعد هزيمته إلاليس على  
 وورحًا   وأعد لها أمجا ًا سماوية. لها الروح القدس المعزر يمألها عزاًح وراحةً 

ر أشررور هنا اتخريبها لنو بمون وي ماررر دالرغ  من اوس نو لتعرف أن هذل نهاية كل شررر. وأنه إن  ذك   النبي ي   .7
بجيتها ولسرررروف تسررررقك نينوى دسرررربب بجاياها. وليتعق كل با   دسررررقون  كانو نو اد سررررقجو لت(ررررامخها و 

 وهالك من سبقول.
أسلو. النبي شعرر  ونبوته تل(ف عن اوس هللا  وكيف يوجه التاريخ حسب إرا ته. )ال(عر هنا أر اآليا  مرتبة  

 . أدجديًا  وتبدأ كل بية دالثرف التالي لآلية السادقة(
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
.1" -(:1) آية  " َوْحٌي َعَلى ِنيَنَوى. ِسْفُر ُرْؤَيا َناُحوَم اأَلْلُقوِشيِ 

= كلمررة وحي تعني حمررل. وهررذل نبوس فقيلررة. وحماًل فقياًل مت.بررًا لنينوى. لمررا تررااوا اررديمررًا دمنررا اس    وحي على نينوى 
 سرعان ما إرتدوا وأرسل هللا له  هذل النبوس الثقيلة.يونان عفا هللا عنه   وللنه  

 
َضُه  2"  -(:7-2اآليات ) َََ ٌَ َغََِ يِه َوَحاِف ََِ بُّ ُمْنَتِقٌم ِمب ُمْضِيََِ . الر  َ.ال َََ بُّ ُمْنَتِقٌم َوُذو سََ بُّ ِإلٌه َغُيوٌر َوُمْنَتِقٌم. الر  َالرَّ

ِه.  َداَِِ ْوَبعََةِ 3عَلى َأَعْ بُّ ِفي ال َّ َُ اْلَبتَََّة. الرَّ ُه اَل ُيَبرِ  ْدَرِةُ َولِينََّ ِي َوَعِظيُم اْلَقُ َََ بُّ َبِطيُء اْلَيَََََََِ ِ   الرَّ ََِ ُ َوِفي اْلعََاصَََََََ
َلْيِه.  ْْ َضاُر ِر ُُ َحاُب  ُُُ َوَهْرُر ُلْبَناَ  4َطِريُقُهُ َوالسََّ اُ  َواْلَيْرَم ُُ َباشََ ُُ ْْ ِميَع اأَلْنَهاِر. َي َْ   ُ ُفُه َوُيَج ِ  َيْنَتِهُر اْلَضْحَر َفُيَنشَِ 

  .ُُ ُُ ْْ ُْوُبُ َواأَلْرُض 5َي ُ  ِمْنُهُ َوالتِ اَلُل َت ُْ اِكِنيَب ِييِه.  َاْلِجَضاُل َتْر ُُّ السَََّ ِهِهُ َواْلَعاَلُم َوُك ْْ َمْب َيِقُ  َأَماَم 6 ُتْرَفُع ِمْب َو
ُ.وُر َتْنَهِدُم ِمْنُه.   ْيُظُه َيْنَسِكُي َكالنَّاِرُ َوالصُّ َُ ِضِه؟  َِ . ِحْصٌب ِفي  7َسَ.ِطِه؟ َوَمْب َيُقوُم ِفي ُحُموِ  َغ بُّ َصاِلٌح ُرَو الرَّ

يِقُ َورُ  َِّ ِليَب َعَلْيِه.َيْوِم ال  " َو َيْعِرُف اْلُمَتَوكِ 
نينوى ل  تعرف هللا الذر يرسررررررررررررررل لهرا هذل النبوس. ولذل  ايرل لهرا هنرا من هو هللا  وما هي ادراته التي تبعر  الفز   
وي األشررار  والجمأنينة لألارار. وا  سرور من نار يثيك د(ر.به ليثميه  وينير له . وهو نار تثرق أعدا)ه . هو  

ورو  = غيور على كرامته وعلى شرر.به. ومنتق  من أعدا)ه كنينوى ألنها أ رربثو مدينة شررريرس.    يور ومنتقمغإله 
َِيه= وهو ادوس ال يثتمل ال(رر.  ذو سَ.ا = أر أنه يعتزم أن يثاسرب من يسرينون إليه وللنه    ومنتقم مب مضي

= هو ليس كاإلنسرررران   واإلنسرررران ال يسررررتجيع كبش  يظه  إنما هللا يجيل أناته لعل  ول   اليَََِي  بطئ (3وي )
= أر ال يبرئ األشرررار الذين يارررون على بجاياه   وهذل ويها ر  على   ولينه ال يبَر البتةأناته تقتا نا للتوبة.  

رير لو رجع عن شرررل سرريجد  ويتما ر فيه. أما ال(رر     غنررب هللا معنال أنه يتسررامش وي الخجأ حيتاررور أن دكمن  
هللا رحيمًا ده. وهو عظي  القدرس. وهنا يعجي تاروير من وااع الجبيعة التي يعروونها ليتاروروا ادرا  هللا وهو وي 

ليه= أر هو الذر يتثك  ويها  وهل تقف أمامه اوس أشررررررور.   ال وبعة والعاصََََ  = هو يجأل   والسََََحاب ُضار ْر
= وهكذا وعل أمام موسرى    ينتهر الضحر فينشَفه( 4يجوله مل  أشرور. ووي )  ويسرير عليه. إذًا هو أعلى منه. وهل

= األنهار هي مادر بيرا  ال(عو. ولو   ويج   ْميع األنهاروي البثر األحمر وأمام ي(و  وي نهر األر ن. 
= وإن    باشَََا  واليرمُ وهرر لبنا  يُُْ  يُُْجفو لهللو ال(رررررعو.. وماذا يارررررنع مل  أشرررررور لو جفو أنهارل.  

عن مل  أشررررور أن عا ررررمته جميلة كزهور لبنان وأن بيراته كثيرس كمراعي داشرررران الخنررررراح وا  اا ر أن يجعل  
= هرذا مرا يرونره وي  تْر  أَماَمه. والتالل َتْوب القويرة الثرااترة  الجَضال(  5اللرل يرذارل ويرذهرب عنره جمرالره. ووي )

ههالزالزل والبراكين وهل يثبو مل  أشررررررور.  هذا ما سرررررريثدث وي نهاية األيام حين تزول =    واألرض ترفع مب ْو
السرررررررررررررماح واألرض. وللن وي الواو الثالي والمعني حسرررررررررررررب الترجما  األبرى وإن األرض تثترق وتخر. كما  

( أما دالنسرربة  7= وإلهنا نار بكلة تثرق الخجاس. ووي ) مب يق  أمام سَ.طه( 6حدث وي سرردوم وعمورس. ووي )



 (اإلصحاح األول ()ناحوماألنبياء الصغار ) 

 

 
5 

ويثرص على سرالمته  وراحته . وبنفس ادراته على أن يرعب األشررار    يعرفهم وأاناح وهوللمتوكلين عليه كأحباح  
اِلٌح =   سر  الر. ارج حارين يركض إليه الارديي ويتمنع"إ"  في يوم ضَيقهملألارار   حصَنا  وهو اا ر أن يكون   صََ

ِليَب َعلَ  يِقُ َوُرَو َيْعِرُف اْلُمَتَوكِ  َِّ . ِحْصٌب ِفي َيْوِم ال بُّ  ْيهِ ُرَو الرَّ
 

 " َولِيْب ِبُطوَفا ل َعاُِرل َيْصَنُع َراَلك ا َتامًّا ِلَمْوِضِعَهاُ َوَأْعَداُؤُه َيْتَضُعُهْم َظاَلٌم.8" -(:8آية )
ََعها ََنع رالكا  تاما  لموضَََ = اد يكون المعني أن جيش داال وي هجومه على نينوى سرررررررريكون   بطوفا  عاُر يصَََ

كالجووان يكتسرررررش أمامه كل شررررر . للن هذل تعتبر نبوس عجيبة وواضرررررثة عما حدث وي بالل غزو داال لنينوى   
مما يظهر ادرا  هللا السررااي شرررحها وأنه هو المتثك  وي الجبيعة وحدل. وأفناح حاررار داال لنينوى حدث  ووان  

 جلة  واسررررررتولى البااليون على سرررررردو  األنهار وحجموها وإندوعو الميال كالجووان وأسررررررقجو أسرررررروار  عظي  لنهر
=    وأعداؤه يتضعهم ظالمنينوى المنيعة )أسررررررررروار نينوى = راجع سرررررررررفر يونان( مما سرررررررررهل  بول البااليين للمدينة. 

   ه  يتخبجون.أعداح هللا يتبعه  عالم  وه  دعداوته  له وقدوا النور  ألن هللا نور  لذل
 

َتْيِب.  9"  - (:15-9اآليات ) َمرَّ يُق   ِِ ال َيُقوُم  اَل  َتامًّا.  َراَلك ا  ُرَو َصاِنٌع  ؟  بِ  َتْفَتِيُروَ  َعَلى الرَّ َوُرْم 10َماَذا  َفِإنَُّهْم 
ْوِكُ َوَسْكَراُنوَ  َكِمْب َخْمِرِرْمُ ُيْؤَكُلوَ  َكاْلَقش ِ اْلَياِبِس ِباْلَيَماِل.   َُ الشَّ بِ  11ُمْشَتِضُكوَ  ِمْث ِمْنِك َخَرَج اْلُمْفَتِيُر َعَلى الرَّ

: »ِإْ  َكاُنوا َساِلمِ 12َشرًّاُ اْلُمِشيُر ِباْلَهاَلِك.   بُّ ا َقاَل الرَّ َْ وَ  َيَيْعُبُر. َأْذَلْلُتِك. اَل ُأِذلُِّك رَك ا ُيَج ُّ َْ اُ َفهَك َْ يَب َوَكِثيِريَب رَك
: »اَل ُيْ َرُع ِمِب اْسِمَك ِفي َما َبْعُد. 14َواآلَ  َأْكِسُر ِنيَرُه َعْنِك َوَأْقَطُع ُرُبَطِك«.  13َثاِنَية .   بُّ َولِيْب َقْد َأْوَصى َعْنَك الرَّ

َعُلُه َقْبَرَكُ أَلنََّك ِصْرَت َحِقير ا«. ِإنِ ي َأْقَطُع ِمبْ  ْْ َُ اْلَمْنُحوَتَة َواْلَمْسُبوَكَة. َأ ْيِت ِإلِهَك التََّماِثي َُ 
ُْوَرِكُ َفِإنَّ 15 اَلِم! َعيِ ِدي َيا َيُهوَذا َأْعَياَدِك. َأْوِفي ُن رل ُمَنادل ِبالسَّ ْعُبُر ِييِك  ُه اَل َيُعوُد يَ ُرَوَذا َعَلى اْلِجَضاِل َقَدَما ُمَضشِ 

ا اْلُمْهِلُك. َقِد اْنَقَرَض ُكلُُّه.  ِ  " َأْي
هذل اآليا  ت(ير لهالك جيش أشور تثو كيا س سنثاريب. وهنا يعتبرها النبي  رسًا ورمزًا لخرااها النها)ي )راجع 

 (. 37   36شإالقاة وي 
كأنل  اا رين على أن تتفواوا على  = أنها حمااة شديدس منل  أن تتآمروا على هللا  ماذا تفتيرو  على الرب

. فبعد الِيق مرتيب= وألن الهالك تام وال  اعي ألن يقوم   رو صانع رالكا  تاما  ( 2   1:2الثكمة اإللهية )مز 
من جيش  185000النيي الذر ينتهي دالهالك التام ال معنى لنيي ببر. وهذا ما حدث وي ليلة هالك الر

جتمعوا حول أورشلي  )دقيا س إ = ال(وك مفسد للزرو  الاالثة وه    شوكال رم مشتضكو  مثُ( 10أشور. ووي )
( ويدمروا أورشلي  حقل هللا. ه  ت(ادكوا وإتثدوا  9-6:3كو1سنثاريب( ليدمروا ويفسدوا زر  هللا أر ش.به )

اوها. ليخربوا شعب هللا  للن هللا سمش له  اهذا الت(اد  والتجمع  ليثراه  ويهلله  كثزمة شوك جمعوها ليثر 
وهذا سيكررل هللا فانية وللن وي  ابل مدينته  نينوى وا  سيجمعه   ابلها  أينًا كثزمة شوك ليثراها 

= كانوا كسكارى من ن(وس إنتااره  على دقية   خمررم  سكرانو  كمبالبااليون. وأفناح حااره  ألورشلي  كانوا 
كران يهذر. ته  وتفوهوا دكلما   .بة ضد هللا كسإله أورشلي  مثل دقية اآللهة يمكنه  هزيم أن األم   وعنوا
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له  مؤامرا  وظيعة تجعله    ن ويدارو    ك يثاربون شعب هللا ليسقجوه  وي الخجاياو وهكذا ال(يا ين ه  ك(
يقعون وي تجار. مؤلمة. وهللا يتركه  يجتمعون كثزمة شوك ليثراه   وعة واحدس وي البثيرس المتقدس دالنار. ووي 

= وي أفناح حااره  ألورشلي   الما تفول ملله  سنثاريب واا)د جي(ه  خرج المفتير على الرب شرا  منك ( 11)
رب(ااي دكالم شرير على هللا. وبعد هذا حينما رونوا التوبة وسخروا من إنذارا  هللا كانوا مفتلرين على الر. 

ل(عب هللا  وفي الوااع  يرا  بالهالكمش شرًا. وكل من يفتلر على الر. شرًا أو على ش.به مثل سنثاريب ويكون 
( مهما كان  12يكون م(يرًا اهالك نفسه )ما نقوله عن أشور ينجبي تمامًا على إاليس واوا  الظلمة( ووي )

دمعنى أنه  شاعرين داإل مننان وعدم الخوف من إنذارا  هللا.   كثيريب أو سالميبجيش أشور )أو ال(يا ين(  
الثا  المالك المهل   احب المنجل  يعبر ما تجز الث(ا)ش   عندما= ك يج و   وللن هكذا اال الر. 

 (. 17:14)رؤ
= هو أذله  أواًل دأن    أذللتك. ال أذلك ثانية كالمه ل(.به دعد أن  مأنه على ببر هالك أعدا)ه .  ف  يوجه هللا

يذله  فانية. وهذا حدث دعد سقون تركه  وي يد أشور وكان ذل  ليؤ اه   وللن اآلن سينجيه  من أشور وال يعو  
َعو ب م   ولقد أ   ( وهذا يعتبر ذاًل وللن كان ذل  من أجل التأ يب. ف  أتي المسيش  20:8الخليقة للبجل )رو ْبن 

وحررنا "إن حررك  االان.." وستلتمل ورحة شعب هللا اهالك إاليس وي البثيرس المتقدس دالنار وي اليوم األبير وال 
( وعد هللا دأن يعجي الثرية ل(عب أورشلي  من أشور. وأينًا وعد اتلسير  13 فانية. ووي )يعو  يذل شعب هللا

=   ييما بعد ال ي رع مب إسمكملوكه وعا)لته =  ( نهاية أشور نها)ية وينتهي14ي )نير ال(يجان عن ش.به. وو
  راته   والمسيش ضر. ال(يجان. واإلس  ي(ير لقوس ال(خص واد  دمعنى ستبيد ذكرياته وال تقوم له اا)مة فيما دعد 

= وجيش داال سوف يخر.  هللا مب ُيت إلهه التماثيُ المنحوتة والمسبوكة   ويقجع .   وايدل وأضعف ادراته جدا
لهته . األمر الذر ي(ير ألسبا. غنب هللا عليه  أر  با ته  لألوفان. بكل ش   ون أن يستثنى حتى تمافيل 
 وفانها ت(ير لل(يا ين وحروبه   وال(يا ين ال وجو  له  وي السماحدأوهناك معنى ببر لو وهمنا أن أشور 

ال حرو. ضدنا اذًا . وستنتهي كل اآلالم التي كان يثيرها عدو و ( .27:   21)السماح ال يدبلها ش   نس" )رؤ
  مه.الخير "حي  يمسش هللا كل  معة من عيوننا" وال نعو  نذكر كل اآلالم التي كان يسببها وال نذكر حتى إس
  . واآلن وال(يجان  ار مجر  اوس ولرية ينع أولار شر وى عقولنا وإن رونناها ال ياير له سلجان علينا

= دعد أن أهان سنثاريب هللا أمام أسوار أورشلي  وبعد مو  رجاله  ذهب وي  ألنك صرت حقيرا   أْعله قبرك
 انيه واار ًيكل إلهه ابرًا له  ألنه  ار حقيرًا حين أهان هللا.  إنسروخ وهناك اتله حسرس لبيو إلهه 

وجعل معاادها الوفنية ابورًا. ها هو يفتش دا. الرجاح ألورشلي  الجديدس   نهيار نينوى إ( دعد أن أعلن عن 15ووي )
ه دقدميها =  أر اللنيسة بالل اللرازس داإلنجيل. ولقد أبنع هللا ال(يجان لللنيسة وجعل لها سلجانًا أن تدوس

جالوا مب(رين دعدما جاح المسيش واال "سالمي  ن= هؤالح ه  التالميذ الذي روذا على الجضال قدما مضشر بالسالم
  فإنه ال= األ يا  تعني أوراح  وهذا عمل الروح القدس.  وعيدي يا يهوذا أعيادكأعجيك  سالمي أترك لل "  

جًا مثل البرق" وهذا جز)يًا تثقي اهالك أشور على أسوار ساا"= والمسيش ربل  يعود يعبر ييك أيِا  المهلك
 .أورشلي  ونجاس شعب هللا منه. وال(يجان  ار مقيدًا اال سلجان علينا
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 

 
ِد اْلَحْقَوْيِب. َميِ ِب اْلُقوَّ 1" - (:10-1اآليات ) ِهِك. اْحُرِس اْلِحْصَب. َراِقِي الطَِّريَق. َشدِ  ْْ َة َقِد اْرَتَفَعِت اْلِمْقَمَعُة َعَلى َو
ا.   دًّ اِلِبيَب َقْد َسَلُبوُرْم َوَأْتَلُفوا2ِْ ُ أَل َّ السَّ َُ بَّ َيُردُّ َعَظَمَة َيْعُقوَب َكَعَظَمِة ِإْسَراِِي َضاَ  ُكُروِمِهْم.    َفِإ َّ الرَّ ِْ ُتْرُس 3ُق

رْ  اُل اْلَجْيِش ِقْرِمِ يُّوَ . اْلَمْرَكَضاُت َُِناِر اْلُفواَلِذ ِفي َيْوِم ِإْعَداِدِه. َوالسَّ َْ .  َأْبَطاِلِه ُمَحمٌَّر. ِر َتِهيُج اْلَمْرَكَضاُت ِفي  4ُو َيْهَت ُّ
اَحاِت. َمْنَظُرَرا َكمَ  ُكُر ُعَظَماَءُه. َيَتَعثَُّروَ  ِفي َمْشِيِهْم. ُيْسِرُعوَ  5َصاُِيَح. َتْجِري َكاْلُبُروِق.  اأَلِهقَِّة. َتَتَراَكُض ِفي السَّ ْْ َي

اْلِمْتَرَسُة.   ُأِقيَمِت  َوَقْد  ُسوِرَراُ  َذاَب.  6ِإَلى  َقْد  َواْلَقْصُر  اْنَفَتَحْتُ  اأَلْنَهاِر  َواُب  ُأْطِلَعْت. 7َأُْ اْنَيَشَفْت.  َقِد  ُي  َوُرصَّ
َتِئبُّ َكَصْوِت اْلَحَماِم   َواِريَها  َْ .  َو ُْ َكاَنْتُ َولِينَُّهُم اآلَ  َراِرُبوَ . 8َضاِرَباتل َعَلى ُصُدوِرِربَّ َكِبْرَكِة َماءل ُمْن َوِنيَنَوى 

.  9»ِقُفواُ ِقُفوا!« َواَل ُمْلَتِفٌت.   ُِ  َمَتاعل َشِهي  ة . ِاْنَهُبوا َذَهض اُ َفاَل ِنَهاَيَة ِللتَُّحِ  ِلْلَيْثَرِة ِمْب ُك َِّ اٌغ َوَخاَلٌء َفرَ 10ِاْنَهُبوا ِف
ِميِعِهْم َتْجَمُع ُحْمَرة . َْ ُه  ُْ . َوَأْو ُِ  َحْقول ٌع ِفي ُك َْ  " َوَخَراٌبُ َوَقْلٌي َذاٌِِي َواْرِتَ.اُء ُرَكيل َوَو

= هي أ اس للنر. لتقمع المنثرف. وهذا إنذار دالثر. مرساًل لنينوى. والمقمعة هنا هي جيش داال الذر   المقمعة
(. ف  الهجة تهك  يقول له  هللا  23:50رإها ويثجمها. واد  عيو داال مجراة كل األرض )سيجتاح المدينة ليقمع

= أر مهما اذلو من جهد وإن  لن تقدر أن تهر. والقااص من هللا.  ووي   أحرس الحصب.. مكب القوة ْدا  =  
هللا يعااب أشور. ألن ( لقد أذل أشور يعقو. جدًا وأبرجه من أرضه واتل كثيرين وإستعبد األحياح.  وها هو  2)

= هذل اآلية ل  تجد لها تجبيقًا وي سقون أشور أمام داال  ال أن   يرد عظمة يعقوب كعظمة إسراِيُهللا ينوى أن  
سرعان ما أسقجو داال أورشلي  دعد ذل   وبعد إنتهاح سبي داال سقك اليهو  تثو حك  الفرس ف  اليونان وأبيرًا 

ن وهمها إال عن اللنيسة  وا  أبنع ال(يجان وذل  ألنه أعا  مجد اللنيسة )أاناح الرومان. وللن هذل اآلية ال يمك
يعقو. داإليمان( إلى مجد إسرا)يل.)الفرق اين يعقو. وإسرا)يل هو البركة التي أبذها يعقو. حينما جاهد مع هللا 

شور أو يهوذا وي داال وي(ير  وغلب وأبذ اركة ومجدًا( واد ي(ير اس  يعقو. لممللة إسرا)يل وي سبيها سواح وي أ
اس  إسرا)يل لعو تها مثررس من السبي. ولذل  ي(ير اس  يعقو. ل(عب هللا وهو مازال وي سبي إاليس ومستعبدًا 

)غل  إسرا)يل هللا  اللنيسة  على  يجلي  الرسول  وبولس  ولذل   المثررس.  لللنيسة  ي(ير  إسرا)يل  واس   (. 16:6له. 
وهللا الغيور كان يرااب ما وعله .  (  5:2المسيش و ار وي وسجها مجدًا )زكوإسرا)يل هي اللنيسة التي حررها  

= لقد سلبنا انوتنا هلل. واللرمة هي شعب هللا  والقنبان   السالبيب سلبورم وأتلفوا قِضا  كرومهم أعداؤل د(.به =  
 هللا حفق نجد أن  ولذل   ثقيقي واللرمة رمز للفرح.  ه  أورا  ال(عب  وهؤالح أتلفته  الخجية  وذهب عنه  الفرح ال

ترس أبطاله  (   3شور وباال. )أنقمته حتى جاح يوم الاليب المرموز له هنا اهجوم داال وتاوير للمعركة اين  
ال الجيش قرم يو  = أسلثة البااليين مغجاس دالدماح لذل  هي مثمرس.    محمر = فيااه  حمراح غالبًا من  م    ْر

= المركبا  تستعمل وي الهجوم كقوس حربية. إذًا الهجوم اوى جدًا كالفوالذ. والقوس   الفوالذ  المركضات ُناراألشوريون.  
شتعلو   لذل  ايل الترس مثمر   والرجال ارمزيون   من انعكاس إكما انار. وكانو النار حقيقية   ونينور كلها 

أر يوم يعد هللا الخالص ل(.به  وسيكون بال ًا اويًا  ادم المسيش   =  ورْا في يوم إعدادها .   لون النار عليه
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( وحمرها  فياده  لجخ  يقاومها  1:63شإالذر  وليف  الهوته   نار  هي  هنا  والنار  جدًا.  دقوس  سيكون  وهجومه   .)
م. وبالنسبة ألشور وعظماح أمام هذا الهجو   سيهت   للنه  كالسروال(يجان  هو لن يثبو ال سيهتز. هو وإن كان  

= هذا تاوير لجيش   تهيج المركضات في األهقة(  4الذر يهتز أمام اااص هللا. ووي )  كالسرو  أشور سيكونون 
= حينما تسلك عليها أشعة   منظررا كمصاُيحاتثموها.  إ داال ومركباته أفناح هجومه  على شوار  نينوى دعد أن  

المدينة . وتجرر كالبرق دسرعة وعنف. للن هذا يعني أينًا شعب هللا الذر حررل  و النيران الم(تعلة وي  أال(مس  
هي شعب هللا الذر يقو ل هللا.   فالمركضات  المسيش وامتأل دالروح القدس   وقا ل الروح للهجوم على إاليس دنراوس.

ا  اروا ش.بًا للمسيش ( وحينم2:6هي الفرس األايض والراكب عليه هو المسيش الذر برج غالبًا وللي يغلب )رؤ 
وراح مسيثه  نثو السماويا    يجرو  كالبرق منيرس. ألنه  حاملين وي  ابله  النور الثقيقي. وه     كمصاُيح   اروا

للن األسوار اد      أشور وه  يثاولون الهر. ناحية األسوار  عظماء( هنا  ورس  5)  ووي.  األرضيا    ا)سين  
وه     سيتعثرو  ن النهر وتلسير السدو ( وأين المفر؟ من المؤكد أنه   نهدمو دفعل الهجوم وبفعل الجووان )فينا إ

( لتعرف اوس هذل 4:10كو2+    6= المترسة هي بلة الهجوم ضد المدن )راجع أف  وقد أقيمت المترسةوي عالم.  
= هذا دالفينان  والفينان غمر البيو  والقاور   إنفتحت  أُواب النهر(  6األسلثة الروحية ووعاليتها. ووي )

اد يكون القار هو اار مل  و   = غالبا دسبب الفينان    والقصر قد ذابوا بش اللل وي يأس. وهكذا إاليس.  
= إما أن تلون إحدى مللا    ُرَصيْ (  7أشور أو ًيكل إلهه  نسروخ  أو هو كل تثاينا  إاليس السادقة. ووي ) 

لهة ولها معبد وفيه إنينوى  أو اس  إلهة م(هورس  و ار هذا االس  نعو أو اس  رمزر لنينوى. واألغلب أنها  
 جوارر وهناك رأى دأن هاب وعل دمعنى "اد انى" إشارس إلى ما اادل هللا انينوى.

أن بدعو كثيرين دقوتها. هذا ما حدث مع   = أر أبرجو من مكانها. وعهر ضرررعفها دعد  انيشََفت وُأطِلَعت قد 
أشررور  وهذا ما حدث إلاليس فبعد أن إنل(ررف انرراح هللا عليه ل  يارربش مللًا وال اويًا ال هو تثو أادامنا و ر  

= الجوارر هنا ه  كل من عل مخدوعًا عاادًا وتادعًا لل(ريجان.    لْلك فيُ ْواريها تئبمن السرماح ول  يعد له اوس 
ََدوروالَََِرب على ال = دعد الفينرررررانا   رررررار   نينوى كبركة ماء( 8= عالمة شررررردس الثزن والويق. ووي ) صَ

. وال يلتفتوا لمن يقول  يحَاولو  الهربنينوى كبركرة المراح وتعثر ويهرا اللرل. وارد يكون غرق ويهرا كثيرين. ولرذلر   
ال(رريجان يغور اللثيرين    ( وجيش داال ينهب كل الذهب والفنررة التي بزنها أشررور. ومازال9له  افوا افوا. ووي )

(  رورس لخرا. نينوى و رورس لخرا. 10دأن تلون له  كنوزه  وي هذا العال  وللن لننظر د جل هذل الفلرس. ووي )
 عتمدوا عليه تاركين  با س هللا.إ هذا العال . والرعب وي األيام األبيرس. وحمرس الوجول ت(ير للخجل من كل ما 

 
ُُ اأَلَسِدُ َوَلْيَس 11"  -(:13- 11اآليات ) َأْيَب َمْأَوى اأُلُسوِد َوَمْرَعى َأْشَضاِل اأُلُسوِد؟ َحْيُث َيْمِشي اأَلَسُد َواللَُّبَوُة َوِشْب

ُف.   ُِ َلُبَواِتِه َحتَّى َمأَل َمَياَراِتِه َفَراَِِس َومَ 12َمْب ُيَ.وِ  ْْ َراِِِهُ َواْلَ.اِنُق أَل ِْ . اأَلَسُد اْلُمْفَتِرُس ِلَحاِْة  آِوَيُه ُمْفَتَرَساتل
ْيُفُ َوَأقْ 13 َطُع ِمَب اأَلْرِض َفَراَِِسِكُ »َرا َأَنا َعَلْيِكُ َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد. َفُأْحِرُق َمْرَكَضاِتِك ُدَخان اُ َوَأْشَضاُلِك َيْأُكُلَها السَّ

ا َصْوُت ُرُسُلِك«.  ِ  "َواَل ُيْسَمُع َأْي
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  مجنثة وبلهته  ع(تارو  البؤس عالمة جبروتها. وهنا نجد وي نبرس تهك   كان األشوريون ياورون بلهته  كأسو 
= أر نينوى التي بربو.  أيب مأوى األسودضد أشور  نجد أعدا)ها سابرين منها دعد برااها. ويتساحلون ابهجة 

من  . دعد أن كانوا يخاوون منها. وإاليس بامنا يجول كأسد زا)ر يلتمس  ليس مب ي.وففبعد برااها أ بش  
( ياور أشور كأسد 12شعب هللا يهاجمه دعد أن غلبه المسيش لثسااه   ويهاجمونه اال بوف. وي )  للن  .يبتلعه

.  الما هاج  ال(يجان الب(ر ليرضي نفسه ْراِه ولبؤاته. ومأل مياراته مب الفراِسيفترس ويخني ورا)سه ليجع   
( منه .  إ(  13دسقو ه . ووي  = و الما سمعنا وي ااص   ورو سيحرق مركضاتهم ويجعلها كدخا نتقام هللا 

=    وال يسمع صوت رسلكحتراق ال(يا ين وتثوله  لدبان دإشارس الاليب التي يرسمها القديسون.  إالقديسين عن  
الذر أهان هللا أمام أسوار أورشلي ؟ وبعد برا. أشور ل  يعد أحد يسمع تجا يف   كان رب(ااي رسول المل  سنثاريب 

 فراِسك   وأقطع مب األرضرسل ملوكها. وشعب هللا الذر يعرف  وته اآلن لن يعجي أذنه فيما دعد لرسل إاليس.  
كفريسة له من  = اد تعني أنه دعد برا. أشور لن يكون لها ورا)س. وللن ليثذر كل من يستسل  إلاليس ويسقك  

 . أن هللا سيقجعه
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 
ا. اَل َيُ وُل االْفِتَراُس.  1"  -(:7-1اآليات ) ب ا َوَخْطف  َماِء. ُكلَُّها َمآلَنٌة َكِْ ٌُ ِلَمِديَنِة الدِ  وِط َوَصْوُت َرْعَشِة 2َوْي َصْوُت السَّ

ٌُ َتُ.يُّ َوَمْرَكَضاٌت َتْقِفُ ُ   ْرَحىُ َوَوْفَرُة َقْتَلىُ 3اْلَضَيِرُ َوَخْي َْ ْمِحُ َوَكْثَرُة  ْيِف َوَبِريُق الرُّ َوُفْرَساٌ  َتْنَهُضُ َوَلِهيُي السَّ
ُِ 4َواَل ِنَهاَيَة ِلْلُجَثِث. َيْعُثُروَ  ِبُجَثِثِهْم.   ْْ ُِِ َناَراُ    ِمْب َأ ْحِر اْلَضاَِِعِة ُأَمم ا  ِهَنى ال َّاِنَيِة اْلَحَسَنِة اْلَجَماِل َصاِحَضِة السِ 

َُ ِبِسْحِرَرا.   ِهِكُ َوُأِري اأُلَمَم َعْوَرَتِك َوالْ 5َوَقَضاِِ ْْ ا َعَلْيِكُ َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِدُ َفَأْكِشُ  َأْذَياَلِك ِإَلى َفْوِق َو َْ  َمَماِلكَ »رَأَن
َعُلِك ِعْبَرة .  6ِخْ َيِك.   ْْ اُ َوُأِريُنِك َوَأ ُُّ َمْب َيَراِك َيْهُرُب ِمْنِك َوَيُقوُل: َخِرَبْت ِنيَنَوىُ َمْب 7َوَأْطَرُح َعَلْيِك َأْوَساخ  َوَيُيوُ  ُك

يَب؟«.  " َيْرِثي َلَها؟ ِمْب َأْيَب َأْطُلُي َلِك ُمَع ِ 
= )راجع المقدمة( وال(يجان "كان اتااًل للناس منذ   مدينة دماء  ري  نجد هنا الته  الموجهة ألشور )أو ال(يجان(

نت(ر ويها الغش وي التجارس وإنعدم منها الادق. والخجف هو السراة. وال(يجان هو  إ=    مآلنة كْبا  وخطفا  البدح"  
إاليس يجول يلتمس اللذا. وأاو اللذا.  وهو الذر يثاول بجف أوال  هللا ليفترسه = ال يزول اإلوتراس "بامك   

  دسبب أ ماعه  وي زيا س دَ من يبتلعه". وبالنسبة ألشور وه  ال يعروون كيف ي(بعون ومألوا اال ه  أكاذيب وب  
= وفيها زنى جسدر وزني روحي أر  با س أوفان. الثسنة الجمال نظرًا   هانية  ( ألن أشور4ممتللاته . ووي )

= وه   اروا كزانية وغ(وا ال(عو. دمعاهدا  كاذدة وتظاهروا    ناراالضاِعة أمما  ُ  لغناها وعظمتها ومواعها.  
دأنه يثب أورشلي  وهو اا دًا  دالو  له   كما تفعل الزانيا  ليسقجوا النثايا. ويظهر هذا وي حوار رب(ااي 

د (. وه   الما غ(وا ال(عو. وأسقجوها وعلموها وفنيته  وجعلوا أحاز مل  يهوذا يفس17     16:36تدميرها )أش
صاحضة    وري(.  18- 7:16مل2شورر ليساعد أشور يهوذا وي حربه ) أًيكل الر. وي أورشلي  وينع فيه مذدش  

سقجته . هذل كانو الته  الموجهة إليه  أ= دأعمال ال(يا ين كانو تتعامل وبهذا داعو أممًا كثيرين و   السحر
لجيش المهاج  يسوق عرباته = هي حر. رهيبة ضده . وا  صوت السوط(  2ونأتي اآلن للقناح ضده . وي )

وصوت دعنف. وهذا  و  سيان اا س المراكب  أو تفسر على أن داال هي السون الذر ده يؤ . هللا أشور.  
 يعثرو    ( من هول المعركة وكثرس القتلى3= البكر أر المركبا    وللمة دكر تعنى عجال . ووي )  رعشة الضكر

( المهاج  5رس كانو مقدمة لخرا. نينوى نفسها النها)ي. ووي )المذكو  185000( وحا فة الر35:19مل 2) بجثثهم 
= المدينة هنا م(بهة دسيدس أ ااتها أعظ  إهانة وقد   رأنْا عليك فأكش  أذيالكليس جيش داال إنما هو هللا.  

وتنش ضعفها وأنها غير اا رس على الدوا  عن نفسها. إوتنثو وأ بثو عارية وي بجل وعار. وها أشور اد إ
= وهذا ما حدث دالنسبة إلاليس وقد  ار  أطرح عليك أوساخا  وأرينك وأْعلك عبرة( 6هذا وقك  ال وي )وليس 

= وال    لك مع يب  مب أيب أطليمن أن يهل  معها.    كُ مب يرارا يهرب منها خوفا  (  7له را)ثة نتنة جدًا. ووي )
 أحد يثبها حتى يعزيها وضيقها شديد لدرجة ال يالش معه أر عزاح.

 



 ( اإلصحاح الثالث ()ناحوماألنبياء الصغار ) 

 

 
11 

ْيَب اأَلْنَهاِرُ َحْوَلَها اْلِمَياُه الَِّتي ِرَي ِحْصُب اْلَضْحِرُ 8"  -(:11-8اآليات ) ُُ ِمْب ُنَو َأُموَ  اْلَجاِلَسِة َُ َِ ُْ َأْنِت َأْف َر
ُتَها َمَع ِمْصَر َوَلْيَسْت ِنَهاَيٌة. ُفوٌط َوُلوِبيُم َكاُنوا َمُعوَنَتِك.  9َوِمَب اْلَضْحِر ُسوُرَرا؟   ْت ِإَلى 10ُكوٌش ُقوَّ َِ ا َقْد َم  ِ ِرَي َأْي

 َْ َو ُقْرَعة ُ  َأْلَقْوا  َأْشَراِفَها  َوَعَلى  اأَلِهقَِّةُ  ِميِع  َْ َرْأِس  ِفي  ُحطِ َمْت  َوَأْطَفاُلَها  ْبِيُ  ِبالسَّ َتَقيَُّدوا ِميُع عُ اْلَمْنَفى  َظَماَِِها 
.11ِباْلُقُيوِد.  ا َتْطُلِبيَب ِحْصن ا ِبَسَبِي اْلَعُدوِ   ِ ا َتْسَكِريَب. َتُيوِنيَب َخاِيَية . َأْنِت َأْي  ِ  " َأْنِت َأْي

" وي مار ) يبة( ومار كانو  ولة اوية جدًا. وإن ع(مو أشور نفسها نو آمو  هنا النبي يذكرها دسقون "
تثذير هللا    ولتتذكر أن مار وهي كانو أاوى منها اد سقجو ابلها ول  تستجع أن تنجو من دسالم دالرغ  من  

فار األاار بير شاهد أو   .  مركبة حربية مع بيلها وعساكرها 20000   دا.   100بمون    غنب هللا. وكان لنو
ما يعيننا على أن ق.م. ولنالحق أن م666شور دانيبال مل  أشور سنة  ألعظمتها. وكانو نو بمون اد سقجو ايد  

نثفق أنفسنا وي بوف مقدس من غنب هللا أن نذكر أننا لسنا أونل ممن حل اه  هذا الغنب اإللهي من ابلنا. 
= و(مال   المياه التي ري حصب الضحر حولها= نهر النيل دفروعه.  ْالسة ُيب األنهار  ومار كانو اوية وهي

. وجنوبها كسور أو كحصبمار وشراها لهما حماية  بي.ية من البثر األايض والبثر األحمر. والبثرين لها  
وه  أينًا حلفاح      أر ليبيا والقيروان  فوط ولوبيم. وغربها نجد  قوتها مع مصر  وهذل حليفة لمار=  كوش  نجد 

ة وي نهر النيل وهي وي حماية كاملة. وبالرغ  من يعجون معونته  لمار. والمعنى أن مار لها بيراتها الممثل
. وعلى أشور أن تتعق وأن تعرف أن قرعة ألقوا . وأشراوها  اروا للسخرية =السبي والقيودهذا وهي سقجو وي 

 بسبي العدو   تطلبيب حصنا  .  أيِا  تسكريب   أنتعليها الدور دسبب شرها وست(ر. من كأس بمر غنب هللا =  
 لة  البة حمايته . وتلونين بافية أر تختفين وتختبنين دسبب عارك.= تأتي لجيران  متذل

 
.  12"  - (:19- 12اآليات ) ُِ ِميُع ِقاَلِعِك َأْشَجاُر ِتيبل ِباْلَبَواِكيِرُ ِإَذا اْنَه َّْت َتْسُقُا ِفي َفِم اآلِك ُرَوَذا َشْعُضِك ِنَساٌء 13َْ

ُُ النَّاُر َمَياِليَقِك.   َواُب َأْرِضِك. َتْأُك ْصِلِحي ِقاَلَعِك.  ِاْسَتِقي ِلَنْفِسِك َماء  ِلْلِحَصاِر. أَ 14ِفي َوَسِطِك! َتْنَفِتُح أَلْعَداِِِك َأُْ
ُرَناَك َتْأُكُلِك َناٌرُ َيْقَطُعِك َسْيٌفُ َيْأُكُلِك َكاْلَيْوَغاِءُ َتَياَثِري 15اْدُخِلي ِفي الطِ يِب َوُدوِسي ِفي اْلِماَلِط. َأْصِلِحي اْلِمْلَبَب.  

اَرِك َأْكَثَر ِمْب ُنجُ 16َكاْلَيْوَغاِء. َتَعاَظِمي َكاْلَجَراِد!   نََّحْت َوَطاَرْت.  َأْكَثْرِت ُتجَّ َْ َماِء. اْلَيْوَغاُء  ُرَؤَساُؤِك َكاْلَجَراِدُ 17وِم السَّ
يُ  َواَل  َفَتِطيُر  ْمُس  ُتْشِرُق الشَّ اْلَبْرِد.  َيْوِم  اْلُجْدَراِ  ِفي  اْلَحالَِّة َعَلى  اْلَجَراِد  َلِة  َْ َكَحْر ُرَو. َوُواَلُتِك  َأْيَب  َمَياُنَها  ْعَرُف 

ُرَعاُتكَ 18 َيْجَمُع.    َنِعَسْت  َمْب  َواَل  اْلِجَضاِل  َعَلى  َشْعُضَك  َتَشتََّت  ُعَظَماُؤَك.  اْضَطَجَعْت  وَر.  َأشُّ َمِلَك  ْبٌر 19َيا  َْ َلْيَس 
ُقوَ  ِبَأْيِديِهْم َعَلْيَكُ أَلنَّهُ  يَب َيْسَمُعوَ  َخَبَرَك ُيَصفِ  ِْ ُُّ الَّ َفاِء. ُك ْرُحَك َعِديُم الشِ  ُْ َك  َعَلى َمبْ الْنِيَساِرَك.   َلْم َيُمرَّ َشرُّ

َواِم؟  " َعَلى الدَّ
أر أحلى تين. والمعنى   البواكير مملوحس تينًا من    فحصونها كأشجار تيب تاوير لنعف أشور أمام هجوم األعداح  

وجي(ها وي منتهى النعف   شعبها(  13أنه  سيأكلونها. واآلكل هنا هو جيش داال. وسيأكل كل غناها. ووي )
سوار سقجو ألنفتثو واإأر كل الجرق المؤ ية للمدينة   واالاوا.    تنفتح ألعداِك أُواب أرضك.    كالنساءوه   

= أر   تصلح قالعهاستعدا ًا للثاار. وأينًا عليها أن  إ   اء تستقي م( عليها أن  14دسبب الفينان . ووي )
= ورن الجو.. الملبب  اذلي كل جهد من أجل تثاين االع .إ =    المالط  أدخلي في الطيب ودوسي فيتثانها  
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 بعًا كل هذا دأسلو. تهكمي أر مهما وعلو لتثاين نفس  وهو اال وا)دس  ولل هذل المثاوال   ون جدوى. وفي 
. وحتى لو اليوغاءحراو المدينة  ويكون براد  كثقل أكله الجرا  =  أ. هي نار حقيقية  كلك ناررناك تأ(  15)

( ألنها مدينة عظيمة ولان التجار ويها من كل أنثاح 16زا   وي أعدا  جي(ها واار كالجرا  وال أمل. ووي )
مواله  وهربوا ول  يبذلوا أر جهد وي العال   كثيرين جدًا وللن وي واو مثنته   ار هؤالح التجار كالجرا   أبذوا أ

لة ( إذا كانوا معتمدين على رؤسا)ه   17. ووي ) اليوغاء ْنحت وطارتالدوا  عن المدينة =   فرؤساِهم كحْر
= والجرا  مع  لو    أي سرب الجراد تافهو  ْدا . يحتشدو  وليب حينما تشرق الشمس يطير ويهرب=  الجراد

ال(مس يجير ويرحل داحثًا عن حقول جديدس يأكلها. إذًا الجيش والقا س والتجار والعظماح سيهربون ويختفون مثل 
= أر ماتوا و ونوا  وحينما ضر.   واضطجعوا  عظماؤرا نعسوا(  18جيش الجرا  حينما تظهر داال دقوتها. ووي )

( هي ضربة اال شفاح. ال أن كل من حولها سيفرح 19ووي ) .جضالتشتت شعضك على الالر ية =  و الرعاس ت(تت
 لسقو ها وي(متون ويها. 

: هذل اآليا  التي تاور سقون أشور أو ال(يجان نرى أن أر با   يستمر وي بجيته اال  ورناك تأمُ روحي
البه إلى الجبن   [ يتثول2[ ك(جرس تين يهزها العدو ويبتلع كل  اااتها أر يكون مأكاًل للعدو ]1توبة يكون ] 

[  4[ تنفتش أاوا. حواسه لتاير أعمااه ملهى لل(يجان  وتدبل الخجايا اللبيرس ]3فيسقك أمام أ غر الخجايا ]
[ تثراه نيران الخجية ويثجمه  6[ يلتاي داألرضيا  كمن يدوس وي الوحل ]5عوض الثرية ياير ذلياًل ] 

[ يكون اال جيش   غير  8قا س ه  العقل واإلرا س والعا فة ] [ يفقد اا ته  وره  لي.يش مثجمًا تمامًا وال7سيفها ] 
 .اا ر على الثر. الروحية
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 عودة للجدول تعليق على سفر ناحوم

 
 برا. نينوى:

كيه  يوم نياحة ناحوم النبي "أن الر. أرسرررررررل زلزااًل ونارًا ودمر  وأحراو ال(رررررررعب.."  5ور  وي سرررررررنلسرررررررار يوم  
 وبذل  يكون برا. نينوى ت  عن  ريي:

 ويتنش هذا من  هل ال .1
 الجضال تْر  منه والتالل تْوب.(  5:1)
 يهت .السرو ( 3:2)
 اآلكُ. ْميع قالعك أشجار تيب بالبواكير إذا إنه ت تسقا في فم( 12:3)

 ويتنش هذا من طوفا  .2
 بطوفا  عاُر يصنع رالكا  تاما  لموضعها.( 8:1)
 أُواب األنهار انفتحت.( 6:2)
 نينوى كبركة ماء.( 8:2)

 .حصار مؤلموابل أن تنهار األسوار دفعل الزلزال والجووان كان هناك 
 استقي لنفسك ماء  للحصار.( 14:3)

 أحراو كل ش  ويتنش هذا من  نار .3
 ُيظه ينسكي كالنار.( 6:1)
ََوار(  10:1) ََوك مجتمعو  داخُ األسََ ََتضكو  مثُ الشََ يؤكلو  كالقش اليابس  فإنهم ورم مشََ

 )دالنار(. باليمال
َْال الجيش قرم يو  (  4     3:2) )من إنعكرراس لون النررار األحمر على    ترس أبطَالَه محمر. ر

 كالبروق. منظررا كمصاُيح تجري التروس والمالدس(..  
ه ْميعهم تجمع حمرة.( 10:2)  أْو
 را أنا عليك يقول رب الجنود فأحرق مركضاتك.( 13:2)
 ولهيي السيف وبريق الرمح.( 3:3)
 ك.تأكُ النار مياليق( 13:3)
 رناك تأكلك نار.( 15:3)

وبرا. نينور دالجووان والنار أر ماح ونار ش  غريب  والماح والنار ال يجتمعان وللن هذا اد رأينال وي ارية من 
ارى أسيون منذ عدس أعوام. حين حدفو سيول شديدس جروو وي  ريقها بزانا  واو  ولسرتها و فا البترول على  

 ابل البيو  وأحراو القرية داللامل.  الم(ررررررررتعل إلى  و   عليهاالجاوى   البترول شررررررررتعل وحملو الميالإوجه الماح و 
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ووي نينوى غالبًا وإن الزلزال ونررررررررررررراًل عن أنه حج  األسررررررررررررروار وأنه وجر أدار البترول وي هذل المنا ي المعرووة 
 شتعلو و بل البترول المثمول دميال الجووان ليدمر المدينة العظيمة نينوى ويثراها تمامًا. إدغناها دأدار النفك و

نينوى ترمز إلاليس وي شررررورها و مويتها ولقد  ررردر ضرررد إاليس حك  دأن يلقى وي البثيرس المتقدس   وكما النا وإن
 (.10:20دالنار )رؤ

سررررر  ناحوم( وهذا ادأ جز)يًا دالارررررليب. ولقد  إوبعد هالك إاليس سررررريكون هناك راحة أادية ل(رررررعب هللا )وهذا معنى  
إاليس. للن دعد أن يهل  إاليس وي البثيرس المتقدس دالنار  سررتخدم هللا إاليس ليؤ . الب(ررر دسرربب بجاياه  وأذله  إ

( إذ أن المهل  15:1د إسرررررررا)يل أر شررررررعب هللا وي أوراح أادية )ناي   عَ ( وسررررررت  12:1ال يعو  يذل شررررررعب هللا فانيًا )نا
 نقرض كله. والر. سررررررررررير  عظمة إسرررررررررررا)يل )شرررررررررر.به وي العهد القدي  والعهد الجديد(إإاليس ال يعو  يعبر ال اد  

 (.21:3( وسيعو  شعب هللا لسااي مجدل أيام الفر وس ال سيايروا وي هينة مجد المسيش )وي2:2)نا
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 مل.ص لسفر ناحوم
 

 ونينوى هنا رمز إلاليس.   هو نبوس ضد نينوى  .1
يد يونان. وإذ تقسرررررررو وزا   بجاياها  دالنسررررررربة لنينوى وهذل النبوس نبوس دخرااها النها)ى  ولقد سررررررربي إنذارها على   .2

 هد ها هللا دالخرا. واد حدث هذا لدمويته .
 أما دالنسبة إلاليس والتهديد دخراده سيت  دالتأكيد. .3
وَ "" ا ُيَج ُّ َْ ا َفَهَي َْ  = برا. نها)ى دالرغ  من اوته . ِإْ  َكاُنوا َساِلِميَب َوَكِثيِريَب َرَي
 

 (ر؟للن من أعجى سلجان لل(يجان على الب
اِء" َْ َعَها َعَلى الرَّ َِ ي َأْخ ِْ ُِ الَّ ْْ ُْ ِمْب َأ ُِ َلْيَس َطْوعا  َُ َعِت اْلَ.ِليَقُة ِلْلُضْط ِِ  "ِإْذ ُأْخ

  (.20:8روال.ليقة ستعتق إلى حرية مجد أوالد هللا 
 = 

 َأْذَلْلُتِك. اَل ُأِذلُِّك َثاِنَية.
 ناحوم   ُرُبَطِك.َواآلَ  َأْكِسُر ِنيَرُه َعْنِك َوَأْقَطُع 

: "اَل ُيْ َرُع ِمِب اْسِمَك ِفي َما َبْعُد"  بُّ  َأْوَصى َعْنَك الرَّ
 

 ليؤ . اإلنسرران. وبعد أن ينتهى التأ يب ينتهى  ور ال(رريجان وي لقى  (20:8 رول  جْ )الب   وا  أسررل  الخليقة لل(رريجان  
 وى البثيرس المتقدس دالنار )رؤ(.

 
 ومن الذى يثررنا؟

 النبوا ... التنبؤ دعمل المسيش.هدف 
اَلِم: َعيِ ِدي َيا َيُهوَذا َأْعَياَدكِ  رل ُمَنادل ِبالسَََّ ُْوَرِك َفِإنَُّه    دالخالص(. )ورح اللنيسررة "ُرَوَذا َعَلى اْلِجَضاِل َقَدَما ُمَضشََِ  َأْوِفي ُن

 اَل َيُعوُد َيْعُبُر ِييِك َأْيِا  اْلُمْهِلُك. َقِد اْنَقَرَض ُكلُُّه"
 = نياح أو راحة أو تعزية فبالمسيش حال اإلنسان على حريته من إاليس وعلى راحته. ناحومذا معنى إس  وه
 

َتْيِب... )ناحوم( يُق َمرَّ  ِِ  اَل َيُقوُم ال
 والنيي األول كان على األرض. 

 والسماح ليس ويها ضيي... ال
َُّ َدْمَعةل ِمْب ُعُيوِنِهمْ   )رؤ(  َيْمَسُح هللُا ُك
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 األول اإلصحاح 
بُّ ِإَلٌه َغُيوٌر َوُمْنَتِقمٌ   يغير على ش.به وسينتق  من أعداح ش.به أى ال(يا ين. َالرَّ

ِي َوَعِظيُم اْلُقْدَرةِ  بُّ َبِطيُء اْلَيََِ هو  رراار على ال(رريجان وال(رريجان له مهمة تأ يبية ل(ررعب هللا. ومهما عظمو   الرَّ
 .يب ليس إال  اوس ال(يجان وهو ال ش  أمام هللا. ال هو أ اس تأ  

 
 اإلصحاح الثانى

ِهِك  ْْ  والمسيش ضد ال(يجان. = هى داال ضد أشورَقِد اْرَتَفَعِت اْلِمْقَمَعُة َعَلى َو
 َُ  بية ال معنى لها دالنسبة إلسرا)يل  َيُردُّ َعَظَمَة َيْعُقوَب َكَعَظَمِة ِإْسَراِِي

 تفهم عب الينيسة فقا  رْه
 اللنيسة )أاناح يعقو. داإليمان( إلى مجد إسرا)يل الذى جاهد مع هللا وغلب هللا أبنع ال(يجان وأعا  مجد 

 َُ  = أمير هللا ِإْسَراِِي
 = اوى مع هللا

 = هو اإلنسان أو اللنيسة ابل المسيش يعقوب  إذا
 َُ  = هو اإلنسان أو اللنيسة دعد أن أعا  لها المسيش المجد. ِإْسَراِِي

 مذلواًل من ال(يا ينأما ابل المسيش ولان اإلنسان 
َضاَ  ُكُروِمِهْم. ِْ اِلِبيَب َقْد َسَلُبوُرْم َوَأْتَلُفوا ُق  أَل َّ السَّ

 ُدم المسيحكيف ه زم إاليس 
 ة لنينوى والمقاو  داال.بأما دالنس ُتْرُس َأْبَطاِلِه ُمَحمَّرٌ 
 النبوات بالمستقبُ

َواُب اأَلْنَهاِر اْنَفَتَحْت   َواْلَقْصُر َقْد َذابَ َأُْ
هذل النبوس ايلو ابل سررررررنوا  من سررررررقون نينوى وللن هذا حدث وعاًل أن  ووان للنهر  مر األسرررررروار وسررررررهل  بول  

 داال. وحريي ضخ   مر القار.
 َرا َأَنا َعَلْيِك َيُقوُل َربُّ اْلُجُنودِ      اأَلَسُد اْلُمْفَتِرُس...

 
 ر مه مسيحنا رب الجنود  الشيطا  أسد هاِر

 
 اإلصحاح الثالث 

َماءِ  ٌُ ِلَمِديَنِة الدِ   نينوى كانو  موية و ال(يجان كان اتااًل للناس من البدح. َوْي
با   َّْاِب"وال(يجان اال عنه المسيش   ُكلَُّها َمآلَنٌة َكِْ َّْاٌب َوَأُُو اْلَي  ."َك

 


