
  ناحوم

  والتوازن ال	ھوتي

  د ق مكرم نجيب

   
  

ى الس��فر بع��د النب��ى ن��احوم . ُس��مِّ

تعزي�ة "وا�سم فى العبرية يعنى 
: ٥٧انظ��ر اش��عياء ( "أو مع��زى

وف�ى  Naoumفى السبعينية ) ١٨
مث�������������ل  Nahumالفولجات�������������ا 

والس��فر يتح��دث ع��ن . ا.نجليزي��ة
الدينون���ة ا.لھي���ة 6ش���ور بس���بب 

ويق��ع . ش��رور نين��وى عاص��متھا
السابع بعد نبوة السفر في المكان 

ميخا في الكتاب العبري ومعظم التراجم، لكنه في الترجمة السبعينية يأتي 
  .بعد سفر يونان

  

  

  التقسيم
  

�ة  -١��ة هللا العادل�وھ��ذا ا6ص��حاح ف��ى أص��ل لغت��ه أدبي��اً ( ) :١ص(دينون
أو الح��روف ". Acrostic"مكت��وب عل��ى ھيئ��ة القص��ائد الت��ى تس��مى 

ت حس�ب تسلس�ل ح�روف ا6بجدي�ة وإذا سارت أوائل ا6بيا. ا6بجدية
  ).Alphabetic(سميت القصيدة 

  



  وھذا القسم يكون قصيدة طويلة ) : ٣و  ٢ص(سقوط نينوى  -٢

  )٣:  ٣ – ١:  ٢(المعركة  •

  )٧ – ٤:  ٣(الجريمة  •

  )١٣ – ٨:  ٣(الخراب  •

  )١٩ – ١٤:  ٣(الدينونة  •
  

  

  الكتابة والتاريخ
  

ينون�ة ا.لھي�ة والموجھ�ة يتحدث ا6صحاح ا6ول عن المب�ادىء العام�ة للد
ويختل�ف ھ�ذا ا6ص�حاح . فى ھذا السفر إلى نين�وى عاص�مة مملك�ة أش�ور

ع����ن ب����اقى الس����فر، وي����ذكر  –كم����ا ذكرن����ا س����ابقاً  –ف����ى بنائ����ه ا6دب����ى 
أن ھذا ا6ص�حاح ف�ى اللغ�ة العبري�ة ھ�و قص�يدة أبجدي�ة، " أوتوايسفيلدت"

تخدم ن�احوم ھ�ذا ولق�د اس�. وھذا ما � يظھر فى الترجمات المختلفة للس�فر
ا6ص��حاح كمقدم��ة ش��عرية بھ��ذا البن��اء لك��ى تك��ون م��دخ[ً إل��ى موض��وعه 

كم��ا ي��ذكر  –الرئيس��ى ف��ى س��فره وھ��و دينون��ة هللا لنين��وى، أو ق��د يك��ون 
  .إضافة من كاتب متأخر Thoburn …" ثوبرن"
  

ويق�ول ال�بعض . أما ا6صحاح الثانى والثالث فھم�ا يكون�ان قص�يدة طويل�ة
وفى ھذا النوع من الشعر إذا ) ١٤و١١:  ١(تحتوى على إن ھذه القصيدة 

ھ�ذا الش�ىء ق�د . جمعت أوائل حروف أبياته أو آياته كون�ت ش�يئاً ذا معن�ى
يك��ون كلم��ة، أو عب��ارة م��أخوذ بھ��ا نس��بة إل��ى التك��وين ا6دب��ى المختل��ف 

وعل�ى ك�ل . المشار إليه بين ا6صحاح ا6ول وب�ين ا6ص�حاحين ا6خ�رين
من الزاوية ا6دبي�ة م�ن أق�وى ا6وص�اف الت�ى وردت  فھذه القصيدة تعتبر

وھ��ى ف��ى مس��توى أغني��ة دب��ورة ف��ى ا6ص��حاح . ف��ى العھ��د الق��ديم لمعرك��ة
الخ���امس م���ن س���فر القض���اة، ومرثي���ة داود عل���ى ش���اول ويوناث���ان ف���ى 

  .ا6صحاح ا6ول من سفر صموئيل الثانى
  



ات�ه وأسلوب ھذا السفر يتمتع بلھجة قوية، ونب�رات ص�ارمة، تج�رى عبار
وبالرغم من التشدد فى . جرياناً رتيباً أشبه بالخيل والمركبات التى يصفھا

القسوة إ� أننا � نحرم من رؤية جود هللا وخيره خلف كل ھذا م�ع ش�عبه، 
  .وطول أناته مع المتكلين عليه والمؤمنين به

  

أما من ناحية زمن كتابة ھذا السفر فيختلف كثيرون من العلماء فيما بينھم 
ولك�ن ال�رأى ال�ذى يلت�ف حول�ه . وغي�رھم Sellin, Lods, Humbertال أمث

ا6غلبية ھو أن�ه يمك�ن تحدي�د زم�ن الس�فر ف�ى الفت�رة ب�ين ا�س�تي[ء عل�ى 
�ة"��ون أى طيب�عاص��مة مص��ر ف��ي ) ٢٥: ٤٦ارمي��ا (م��ع ) ٨:  ٣" (نوأم

وذل�ك 6ن�ه . م.ق ٦١٢م إلى س�قوط نين�وى ع�ام .ق ٦٦٤ذلك الزمان عام 
ة ا6ولى بأسلوب الماضى، ويشير إلى الثانية كأنھا م�ن يتحدث عن الحادث

وبذلك يكون تاريخ الكتابة قبل سقوط نينوى بوقت قريب جداً . تاريخ مقبل
  .م.ق ٦١٢على يد القوات البابلية والمادية عام 

  

  

  النبى
  

نح��ن � نع��رف ش��يئاً ع��ن ن��احوم 
). ١:  ١" (ا6لقوش����ى"إ� لقب����ه 

" القوش"و� نعرف أيضاً موقع 

إذ يق��ول التقلي��د أنھ��ا كان��ت . ذهھ��
قريبة من نينوى، ويقول جي�روم 
والقديس ايرونيم�وس أنھ�ا كان�ت 

بينما يذكر أحد . فى شمال الجليل
آب��اء الكنيس��ة ف��ى الق��رن الراب��ع 
إل��ى جھ��ة الجن��وب  –المملك��ة الجنوبي��ة  –الم��ي[دى أن موقعھ��ا ف��ى يھ��وذا 

  . مي[ً منھا ٢٥الغربى من أورشليم على بعد نحو 
  



ه ناحوم بخراب نينوى عاصمة مملكة آشور الت�ى تق�ع عل�ى ض�فة  وقد تفوَّ
. نھ��ر دجل��ة قبال��ة الموص��ل الحالي��ة، وھ��ى م��ن أعظ��م م��دن الع��الم الق��ديم

ومل�وك آش��ور ھ��م ف�ول وتغل��ث ف[س��ر وشلمناس�ر وس��رجون وس��نحاريب 
وف�ى أيام�ه ق�ام . وآسر حدون ثم سنشارشكن الذى اسمه سراقس باليونانية

يون فحاصروا مدينة نينوى ث[ث سنين ولم يقدروا عليھا بسبب عليه الماد
ثم حدث أن فاضت مياه نھر دجل�ة وجرف�ت جانب�اً . علو أسوارھا ومتانتھا

وقيل أن المل�ك س�راقس عن�دما أيق�ن ھ[ك�ه . من ا6سوار وسقطت المدينة
جمع نساءه فى قصره وأشعل فيه النار فاحترقن جميعھن وكان ذل�ك نح�و 

  . ، وبذلك أنتقلت السلطة إلى بابل.م.ق ٦٠٧عام 
  

وف�����ى الق�����رن التاس�����ع 
عش���ر اكتش���ف بع���ض 
العلم����اء آث����ار نين����وى 
فوجدوا تماثيل وصوراً 
كثي���������رة  وكتاب����������ات 

بع���ض ھ���ذه . تاريخي���ة
التماثي����ل عل����ى ھيئ����ة 
حيوان���ات مركب���ة م���ن 
جس����م ث����ور وجن����احى 

ولك�ن ت�اريخ . نسر ورأس إنسان وھى تشير إل�ى الق�وة والس�رعة وال�ذكاء
ش���تھر بالقس���وة وال���دماء والوحش���ية والتج���ديف عل���ى هللا وعل���ى أش���ور ا

فى أيام حزقي�ا . فقد كانت قوية فى حروبھا وب[ رحمة أو حق. التابعين له
ملك يھوذا أرس�ل س�نحاريب جيش�ه وحل�وا ف�ى أرض يھ�وذا كلھ�ا وفتح�وا 

مدينة ولم تخلص مدين�ة أورش�ليم إ� بع�د ي�د ال�رب الت�ي امت�دت إليھ�ا  ٤٦
. الرب وضرب من جيش أشور مئ�ة وخمس�ة وثم�انين ألف�اً فخرج م	ك "

  ). ٣٦:  ٣٧إشعياء " (فلما بكروا صباحاً إذا ھم جميعاً جثث ميتة
  



) طيب��ة(أي ) ثيب��ة(وھ��ى ) ت��و(وح��ارب أش��ور مص��ر وأخ��ذوا عاص��متھا 

والكتابات ا6ش�ورية ت�ذكر الغنيم�ة العظيم�ة . وھي في مكان ا6قصر ا}ن
. ب والجواھر والثياب الثمينة والخيل والعبي�دالتى أخذھا من الفضة والذھ

ثم حارب ب[د ع�ي[م وقط�ع رأس ملكھ�ا وذب�ح عظماءھ�ا وأھلھ�ا، فغط�ى 
ا6رض بجث�ثھم وس�الت دم�اؤھم كنھ�ر، وھ�دم م�دنھم وأخ�ذ ك�ل كن�وزھم، 
. وقال مفتخرا أن الب[د كلھ�ا خرب�ت حت�ى ل�م يب�ق فيھ�ا � أن�اس و� بھ�ائم

Lنه قال بق�درة ي�دى : "وغرورھا فيقول  ويصور النبى أشعياء قوة أشور
�ى��نعت وبحكمت��يم. ص��ى فھ��ائرھم . Lن��ت ذخ��عوب ونھب��وم ش��ت تخ�ونقل

فأصابت ي�دى ث�روة الش�عوب كع�ش وكم�ا يجم�ع . وخططت الملوك كبطل
بيض مھجور جمعت أنا كل اLرض ولم يكن مرف�رف جن�اح وX ف�اتح ف�م 

  ). ١٤و١٣:  ١٠إشعياء " (وX مصفصف
  

ين الش�عوب ك�وحش مفت�رس، ف�[ عج�ب أن خاف�ت من�ه ھكذا كان أشور ب
لقد كان الجنود يسلخون ا6سرى وھم . جميع الممالك وأبغضته بغضاً تاماً 

� يزال��ون أحي��اء، ويقطع��ون رؤوس ال��بعض ويعلقونھ��ا بعن��ق ا6حي��اء، 
ويضعون ا6مراء ا6سرى ف�ى 
. أقف������اص ليش������اھدھم الن������اس

ويظھ����ر ذل����ك كل����ه ف����ى نب����وة 
. وم��ؤثرة ن��احوم بألف��اظ ش��ديدة

ه ن���احوم  وأم���ام ك���ل ھ���ذا تف���وَّ
برس�����الة الخ�����راب والدينون�����ة 

  .لنينوى مدينة الدماء
  

 ولكن ھذه القدرة العس�كرية س�وف تض�عف ت�دريجياً، فلق�د ب�دأ بن�و ف�س�ر

تحقي��ق حلم��ه ف��ي اس��تق[ل باب��ل ع��ن ا6ش��وريين، ) م.ق ٦٠٥ – ٦٢٥(
ل�ى نھ�ر الواقعة ع" طربيص"وتحالف مع أھل مادي في الشمال، فاحتلوا 

جن�وبي نين�وى، " أش�ور"م ، ث�م احتل�وا .ق ٦١٤دجلة شمالي نين�وى ع�ام 
  م.ق ٦١٢قبل أن ينقضوا على نينوى عام 

  



ك��ان لھ��ذا الح��دث ص��دى عمي��ق ف��ي ك��ل الش��رق، لق��د س��قط الط��اغي ال��ذي 
سحق الشعوب وا6مم، ولم تفكر الممال�ك الص�غيرة، ف�ي نش�وة الف�رح، أن 

أما ب[د يھوذا الت�ي . يكون أرحم منھمالذي سوف يأتي بعد ا}شوريين لن 
، فستقع م�ن )م.ق ٦٠٩ – ٦٤٠(كانت قد استعادت حريتھا في أيام يوشيا 

م، انتظ��اراً .ق ٦٠٩جدي��د تح��ت ني��ر المص��ريين بع��د ھزيم��ة مج��دو ع��ام 
  ).١٤ -١: ٢٥، ١١ -١: ٤٦إرميا (م .ق ٦٠٥لمجيء البابليين عام 

  

حي��رة بالطموح��ات الوطني��ة ف��ي ھ��ذا الوق��ت ال��ذي يمت��زج في��ه الت��ردد و ال
الُمخيَب�����ة، والبح�����ث 
ع�����������ن الكرام�����������ة 
المداس�����ة، س�����يتدخل 
ن����احوم النب����ي عل����ى 
. ث���������[ث مراح���������ل

ا6ولى يعل�ن فيھ�ا أن 
الرب ھو ا.له الح�ي 
ال����ذي يعي����د النظ����ام 
والس��[م، وأن��ه ملج��أ 
المت��وكلين علي��ه ف��ي 
. زم���������ن الض���������يق

ي أورش�ليم والثانية يتحدث فيھا إل�ى المس�ئولين السياس�يين والعس�كريين ف�
والثالث�ة يتح�دث فيھ�ا . يذكرھم أن الرب س�وف ي�دمر نين�وى بس�بب ش�رھا

*عن خراب ودينونة نينوى فع[ً 
 .  
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  التعاليم المستفادة
  

نتعلم م�ن الس�فر أن دينون�ة هللا  .١
إن هللا . للشرير أكيدة ومرعب�ة
كم��ا أن . إل��ه غي��ور، ن��ار آكل��ة

هللا ص��الح لل��ذين يتكل��ون علي��ه 
  ).٧و ٦ – ٤، ٢:  ١(

  

ج������اءت الدينون������ة المرعب������ة  .٢
 ٣(من أجل زناھا وسحرھا ) ١:  ٣(لنينوى 6نھا مدينة الدماء والقتل 

ولذلك أخذت ). ١١:  ٢(ومن أجل جرائمھا مع ا6مم من حولھا ) ٤: 
ولق��د رأى النب��ى أن س��قوط ). ١٠:  ٣(عقوبتھ��ا م��ن ج��نس جريرتھ��ا 
  .نينوى ھو صوت هللا للدينونة

  

ا�تكال على عظمة الجي�وش والحص�ون  من أبرز دروس السفر بُطل .٣
إن الق��وة الحقيقي��ة ھ��ى ا�تك��ال عل��ى ال��رب وحف��ظ . والتج��ارة والم��ال

طوبى ل_مة التى ال�رب إلھھ�ا الش�عب ال�ذى أخت�اره ميراث�اً "وصاياه 
  ).١٢:  ٣٣مزمور " (لنفسه

 

لم يعط ناحوم تعبيراً كافياً .يمانه فى ا�نقاذ واللطف، بقدر ما أعطى  .٤
وھ�و بھ�ذا يختل�ف . شديد للدينون�ة ف�ى وص�ف س�قوط نين�وىالجانب ال

عن نبى آخر كان كالمعزى لشعبه فى إع[ن�ه للخ�[ص م�ن الس�يطرة 
مثل ناحوم الذى معنى اسمه المع�زى م�ن ) ٥٥ – ٤٠إشعياء (البابلية 

نعم ما أعظم ھ�ذا ا�خ�ت[ف، وم�ا أروع ھ�ذه الوح�دة . القوة ا}شورية
ك�[ م�ن ص�[ح هللا م�ن ناحي�ة وق�وة  فى ا.يمان الواحد الذى يتض�من
  . هللا وشدته من الناحية ا6خرى

 



لكننا في نفس الوقت وسط الحديث المليء بالخوف وا.نتق�ام وال�وي[ت    
والدينون��ة، نج��د ف��ي كلم��ات ن��احوم ثنائي��ة ص��[ح ال��رب، الت��ي تش��رق 

كوردة جميل�ة ناض�رة وس�ط . كنجم الصبح المنير في ليل حالك الظ[م
  .كجزيرة وسط بحر ھائج مضطرب. ئة با6شواكشجرة ملي

 

ھذه الثنائية ترينا هللا ليس فقط إل�ه الدينون�ة ب�ل أيض�اً إل�ه الرحم�ة 
�وم ) "٧: ١( والنعم��ة فيق��ول ف��ي ��ي ي��ن ف��رب حص��و ال��الح ھ�ص

�ه���وكلين علي���رف المت���و يع���يق وھ��وھن���ا ن���رى الت���وازن ". الض
ل، مھم�ا ط�ا" ي�وم"فالض�يق إل�ى . ال[ھوتي الواض�ح عن�د ن�احوم

ً "وفي الضيق يكون الرب  الساكن في "يحمي شعبه، 6ن " حصنا
�ت��دير يبي��ل الق��ي ظ��ي ف��تر العل��ني . س��أي وحص��رب ملج��ول لل�أق

  ).٢و١: ٩١مز " (إلھي فأتكل عليه
   

�ه"وھ��و ��وكلين علي��رف المت�يعل��م م��ن ھ��م ويعل��م " يعل��م"أي " يع
�ه"ظ���روفھم، ���وكلين علي���رف المت��إل���يھم " يحس���ن"بمعن���ى " ويع
�ى ) "١٥: ١(ذل��ك يق���ول ن��احوم ف��ي  وف��ي. فيخلص��ھم���وذا عل�ھ

الجبال ق�دما مبش�ر من�اٍد بالس�	م عيّ�دي ي�ا يھ�وذا أعي�ادك أوف�ي 
  ".  قد انقرض كله. نذورك فإنه X يعود يعبر فيك أيضاً المھلك


