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کتاب ناحوم نب

مقدمه

از مقدمۀ کتاب ناحوم معلوم م شود که ناحوم نب از محل بنام

القوش بوده است. دیر معلومات در مورد او در این کتاب در

دست نیست.

ویل منظومه پیشناحوم سقوط امپراطوری آشور را به ش

قرن بعد از سفر یونس نب را تقریباً ی ویکند. او این پیش م

به شهر نینوا، پایتخت آشور، اعالم م کند. در زمان ناحوم شهر

نینوا دیر حالت توبه کار زمان یونس را نداشت، بله بسیار ظالم

و فاسد شده بود. مردم نینوا به قدرت امپراطوری خود م بالیدند و

آن را ب زوال تصور م کردند.

ویدر حدود پنجاه سال بعد از پیش اما در سال ۶۱۲ ق.م. یعن

ناحوم، امپراطوری بزرگ آشور از بابل شست فاحش خورد و

پایتخت آن شهر مغرور نینوا با خاک یسان گردید.

کتاب ناحوم نشان م دهد که خدای قادر مطلق بر تمام دنیا مسلط

است. ما م توانیم به او اعتماد کنیم، و هر چیزی را که او

م فرماید انجام م دهد.

فهرست مندرجات:
انتقام خداوند از نینوا: فصل ۱

سقوط نینوا: فصل ۲ ‐ ۳
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به نینوا بود در رؤیا به ناحوم ۱ ۱خداوند این پیام را که راج
اَلقُوش داد:

انتقام خداوند از نینوا

۲خداوند، خدای غیور و انتقام گیرنده است. او با خشم و غضب

انتقام م گیرد و دشمنان خود را مجازات م کند. ۳خداوند به

زودی خشمین نم شود، اما او قادر و توانا است و گناه را هرگز

ب جزا نم گذارد.

قدرت خداوند را م توان در طوفان و گردباد مشاهده کرد. ابر ها

باشند. ۴به فرمان او بحرها و دریاها خش خاکِ زیر پای او م

م شوند. کشتزارهای سرسبز باشان و کَرمل از بین م روند و

گلهای لبنان پژمرده م گردند. ۵در برابر او کوهها تان م خورند و

تپه ها هموار م شوند. جهان به لرزه م آید و ساکنین اش به

وحشت م افتند. ۶کیست که بتواند در برابر خشم او مقاومت

کند؟ غضب او مثل آتش م ریزد و صخره ها در برابر خشم او

خُرد م شوند.

۷خداوند نیو است و در روز سخت و مصیبت پناهاه م باشد و

از کسانیه به او توکل م کنند مراقبت م کند. ۸اما مانند سیالبِ

شدید دشمنان را نابود م سازد و مخالفین را در کام تاری مرگ

م فرستد. ۹آیا شما م توانید در برابر خداوند مقاومت کنید؟ او

شما را از بین م برد تا دیر نتوانید با او مخالفت نمائید.

۱۰دشمنان خداوند مانند خارهای بهم پیچیده و کاه خش در آتش

م سوزند و خاکستر م شوند. ۱۱از تو ای نینوا، شخص پیدا

م شود که علیه خداوند توطئه م کند.
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پایان رن و مصیبت

۱۲خداوند به قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل چنین م فرماید: «لشر

آشور هر قدر نیرومند و ب حساب باشد، شست م خورد و نابود

م شود. من شما را بقدر کاف به رن و مصیبت گرفتار کردم، اما

دیر این کار را نم کنم. ۱۳حاال یوغ غالم را از گردن تان

بر م دارم و شما را از بند زنجیر اسارت آشوریان آزاد م سازم.»

۱۴خداوند در مورد آشور م فرماید: «نسل به نام تو باق نم ماند.

بتها را از بتخانه هایت نابود م کنم. قبرت را م کنم، زیرا تو

«.سزاوار مرگ هست

۱۵ببینید، قاصدی از فراز کوهها پائین م شود و مژدۀ سالمت را

اعالم م کند. ای مردم یهودا، عیدهای خود را برگزار کنید و

نذرهای خود را ادا نمائید، زیرا مردم شریر دیر هرگز بر شما

حمله نم کنند. آن ها همه نابود شده اند.

سقوط نینوا

آورند و با نیروی نظام ۲ ۱ای نینوا، دشمنان بر تو حمله م
خود ترا خراب و ویران م کنند. پس بر حصارها پهره بمار و از

جاده ها مراقبت نما. قوایت را جم کن و برای جن آماده باش.

۲(دشمنان دارائ یعقوب را غارت کردند، اما خداوند شوکت و

شوه گذشتۀ یعقوب و اسرائیل را دوباره به آن ها عطا م فرماید.)

۳دشمنان با سپرهای سرخ مسل و با لباسهای سرخ نظام ملبس
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هستند. عراده های آن ها را ببین که از جال برق م زنند و بوسیلۀ

اسپها حرکت م کنند. ۴عراده ها در جاده ها و میدانها به سرعت

پیش م روند، مانند مشعل م درخشند و برق آسا م جهند.

۵سرکردگان نظام احضار م شوند و آن ها سراسیمه و با عجله

بطرف دیوارها م دوند و منجنیق های خود را آماده م کنند.

۶بندهای آب باز هستند و قصر شاه را وحشت فراگرفته است.

۷مله را برهنه کرده با خود اسیر برده اند و کنیزانش مانند فاخته ها

ناله م کنند و سینه زنان بدنبالش م روند. ۸شهر نینوا مثل حوض

آب است که سوراخ شده باشد، ساکنین آن فرار م کنند. به فریاد

کسان که آن ها را از فرار بازم دارند توجه نم کنند.

۹خزانه های شهر پر از اشیای نفیس اند. نقره ها را تاراج کنید!

طال ها را به یغما ببرید! ۱۰شهر نینوا خراب و متروک و ویران شده

است. دلها از ترس آب م شوند، زانوان م لرزند، برای مردم نیرو

نمانده و رن از چهره ها پریده است.

۱۱کجاست آن شهری که زمان بیشۀ شیران و مسن شیر بچه ها

بود، شهری که در آن مردان، زنان و جوانان در رفاه و امنیت

زندگ م کردند؟ ۱۲مردانش مثل شیر دشمنان را م دریدند و از

همسر و فرزندان خود حفاظت م کردند. خانه های شان از غنایم و

اسیران جن پر بودند.

۱۳خداوند قادر مطلق م فرماید: «من ضد تو هستم! عراده هایت

را م سوزانم. سربازانت را در جن هالک م سازم. تمام مال و

دارائ را که از مردم بزور گرفته ای، از تو پس م گیرم و دیر

کس به پیغام و تقاضایت توجه نم کند.»
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گناهان نینوا

۳ ۱وای بر تو ای شهر خون ریز که پر از دروغ و قتل و غارت
هست! ۲به صدای قمچین، غرش عرابه ها، تاخت اسپان و جهش

عراده ها گوش بدهید! ۳سواران برای حمله آماده اند. شمشیرها و

نیزه های براق آن ها م درخشند. تعداد بیشمار اجساد مقتولین در

همه جا بچشم م خورد و سربازان دشمن در حین رفتن بر آن ها

م افتند. ۴این نینوای زناکار و جادوگر مانند ی زن قشن با

افسونِ زیبائ خود مردم را بدام مرگ م فرستاد و با فریب و

نیرن آن ها را بنده و غالم خود م ساخت.

۵خداوند قادر مطلق م فرماید: «من ترا جزا م دهم و برهنه ات

م کنم تا در پیش تمام اقوام خوار و رسوا شوی. ۶ترا با کثافات

م پوشانم، ذلیلت م سازم و مایۀ عبرت مردم م گردانم. ۷همه

کس از دیدن تو نفرت کرده رو بر م گردانند و م گویند: نینوا ویران

شد. کس بحال او افسوس نم خورد و تسل اش نم دهد.»

نابودی حتم

۸ای نینوا، آیا تو بهتر از تبس، پایتخت مصر هست؟ آن شهر را

هم دریای نیل از هر طرف احاطه کرده و مثل دیواری از آن

محافظت م کرد. ۹حبشه و تمام قلمرو مصر تحت فرمانش بودند.

قدرت و بزرگ او حد و اندازه نداشت و کشورهای فوط و لیبیا

متحدین او بودند. ۱۰با اینهم مردم تبس اسیر و تبعید شدند. اطفال

شان را در کوچه و بازار زدند و کشتند. بر اشراف شان قرعه

انداختند و رهبران شان را در بند و زنجیر بستند و همه به اسارت

برده شدند.
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۱۱و تو ای نینوا، مثل اشخاص مست گی م شوی و برای اینه از

شر دشمنان در امان باش، خود را پنهان م کن. ۱۲قلعه هایت به

درختان انجیر م مانند که میوه هایش پخته شده باشند. و وقتیه

درختان را تان بدهند، میوه هایش به دهان خورنده م ریزند.

۱۳مردان جن ات مثل زنان شده اند. کشورت در برابر قوای

دشمن ب دفاع مانده است و دروازه هایت با پشت بندهای شان در

آتش م سوزند. ۱۴چون بزودی محاصره م شوی پس آب را

ذخیره کن. قلعه هایت را مستحم ساز و گل را آماده کن و برای

ساختن دیوارهایت خشت بمال. ۱۵اما باوجود همه تالش هایت،

در آتش م سوزی، در جن قطعه قطعه م شوی و دشمنانت ترا

مثل مل که محصول را م خورد، از بین م برند.

مثل مور و مل زیاد و بیشمار شدی، ۱۶تعداد تاجرانت زیادتر از

ستارگان آسمان بودند، ول هم مانند خیل مل بال گشودند و

پرواز کردند. ۱۷حاکمان و پیشوایانت مثل مل هائ هستند که در

روزهای سرد بر دیوارها جم م شوند، اما وقت آفتاب م درخشد

و هوا گرم م شود هم پرواز م کنند و کس نم داند که به کجا

رفته اند.

۱۸ای پادشاه آشور، حاکمانت مرده و اعیان و اشرافت به خواب

ابدی فرو رفته اند. قومت بر کوهها پراگنده شده اند و کس نیست

که آن ها را جم کند و برگرداند. ۱۹زخمت دوائ ندارد و

جراحاتت عالج ناپذیر اند. همه کسان که خبر نابودی ترا

م شنوند از خوش کف م زنند، زیرا هی کس نیست که از دست

تو ظلم و ستم ندیده باشد.
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