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مقدمة يونان

عودة للجدول

 .1انتهى سفر عوبديا بهالك أدوم (رم اًز لهزيمة الشيطان بالصليب) واقامةة صةهيون (أي الكنيسةة) .وأن الكنيسةة
سةةترا اممةةم وتمتةةد شةةمااً ورنوبةاًخ رمة اًز لةةدحوة اممةةم للمسةةي ية .ويرةةس سةةفر يونةةان لةةيالن ق صة ار ة قبولة
لألمم في شكة إرسالية أ د أنبيائ ليدعو اممم للتوبة (نينوى).

ُ .2يظهر هذا السفر أن ق هو إل الرميع يهوداً وأممخ ي ب الرميع ويريد أن الرميةع يتوبةون فيحلصةون .ولكةن
من الكتاب المقدس مكتوب أساساً لليهةودخ لةذلك يركةز علةى تاةامالع ق مةع الشةاب اليهةودي .إا أننةا ومةن

حالة الكتاب المقةدس نلمةإ إهتمةام ق وتااملة مةع كةة الشةاوبخ وأنة لةم صي رقص رةر تاامالتة علةى اليهةود فقةط.
وهذا نراه [ ]1في إرساة يونان لشاب نينةوى الةويني [ ]2ق يتاامةة مةع بلاةامخ وبلاةام وينةيخ ولكنة يتنبة عةن

المسةيإ [ ]3ق يكلةم أيةوب بةة نةرى أصةدقاب أيةةوب (وكلهةم ليسةوا يهةوداً) يةروا رىى سةماوية [ ]4ق يةتكلم مةةع
أبيمالك ملك الفلسطينيين أيةام أبونةا إبةراهيم [ ]5ملكةي صةادك كةان كاهنةاً ع الالةيخ (بةة وبةارك إبةراهيم) .ولةم
يكن يهودياً []6ق يكلم فرعون ونبوحذ نصر بة الم ]7[ .لةم يكةن يونةان هةو النبةي الو يةد الةذي لة تاةامالع
ورسالة مورهة للوينيين بة إيليا كان ل رسالة مع صيدونخ واليشع مع أرام.

 .3بينما نرد اليهود يقاومون امنبياب ويضطهدونهم إذ ب هة نينوى يقبلون ك ارزة يونان .وتكررع هةذه الصةورةخ إذ
رفض اليهود المسيإ وقبل اممم.

 .4تنب يونان بن أمتاى في أيام يرباام الياني ملك السامرة (2مة )25:14وقد تنب أن ق يرد دود السامرة إلةى
مدحة ماة شمااً والى ب ر الاربة رنوباً وكان نبياً إلسرائية (مملكة الشماة) والي سةنة 754-525ك.م.
وعاصر عاموس النبي.

 .5راب في التقليد اليهودي أن إبن أرملة صرفة صيدا الذي أقام إيليةا النبةي (1مةة )15ويةرى الةباض أنة كةان
مناسباً أن يرسة يونان لألمم يا أن أم أممية.

 .6ا يورد غيره بهذا ااسم وا غير أبي باسم أمتاى.
 .7كلمةةة يونةةان فةةي الابريةةة تانةةي مامةةة وتانةةي أيض ةاً مت ة لم .وكلمةةة أمتةةاى تانةةى ال ةةك .وبةةذلك يكةةون المانةةى
الرمزي للسفر أن المسيإ المت لم (الذي ة علي الروح القدس مية مامة ليمس

ذبي ة نفس ) والذي دفن في القبر يالية أيامخ كبقاب يونان 3أيام في رةو
ليشهد لل ك (يو .)37 : 15يم كان حروج يونان من رو

فيصير رئيس كهنةة ليقةدم

ال ةوع .والمسةيإ هةو ال ةك ورةاب

ال وع رم اًز لقيامة المسيإ.

 .5قد ا تورد نبوة صري ة من فم يونان النبي عن المسيإ في هذا السفر إا أن:
أ -صار يونان بنفس نبوة عن عمة المسيإ الفدائي أي موت وقيامت .

ب -إنذاره لنينوى بحرابها إن لم تتب كان نبوةخ لكنها لتوبتها لم تهلك.
ع -ذهاب لألمم الوينية (نينوى) كان نبوة عن قبوة اممم.
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ا -نبوت في (2مة .)25:14كة هذا يراة من نبياً عظيماً.

ج -هو مةن رةع ةافر فةي الرليةة وهةي تباةد مسةافة سةاعة سةي اًر علةى امقةدام عةن الناصةرةخ فهةو رليلةي
كما كان المسيإ من الرلية.

 .9نينوى عاصمة مملكة أشور .وهي علةى نهةر درلةة مكةان مدينةة الموصةة اليةاً .وكةان أهلهةا أغنيةاب ويابةدون

الشةةديد.

اإللهةةة عشةةتاروع .وسةةماها نةةا وم النبةةي مدينةةة الةةدمار مونةةة كةةذباً واحتطاف ةاًُ .عةةر ملوكهةةا بةةالان
وكانةةع تسةةليتهم رةذع أنةةو امسةةرى وقطةةع أيةةديهم وأذانهةةم وعرضةةهم للسةةحرية والهةةزب أمةةام الشةةاب .وقةةد دمةةر
نبوبالسر ملك بابة نينوى.

.11

نرى ق في هذا السفر سيداً على كة الحليقة فهةو ]1[ :يرسةة نةوباً عظيمةاً يةم يوقفة

وتاً ليبتلع يونان يم يلقي

ينمةا يريةد [ ]2ياةد

ين يريد ق [ ]3ينبةع يقطينةة يةم ية مر دودة لت كلهةا وتتلفهةا [ ]4يرسةة ري ةاً شةرقية

لتضةرب يونةان .وقةد تبةدو هةذه امفاةةاة أنهةا عنيفةة ولكنهةا كانةع لت قةةك مصةال ة ق مةع اإلنسةان وتالةن م بةةة
ق .ولقد تاب يونان فاالً واسةتفاد مةن الةدروس وهكةذا تابةع نينةوى ولةم يهلةك شةابها .ربمةا كةان الةدواب مة اًر لكنة
يىتي بنتائج مبهرة .وطرك ق ا تفشة أبدا .

غالباً فقد عةاد الب ةارة إلةى المينةابخ إذ كةانوا لةم يبتاةدوا عنة خ وهةم كةانوا قةد ألقةوا بكةة أمتاةتهم فةي الب ةر.

.11

ونشروا قصة يونانخ واذا بيونان يظهر ويارفون من قصة ال وع ونرات  .وينتشر الحبر ويصة إلى نينوىخ يم

يصة يونان إلى نينوى .وقد يكون هذا سر توبتهم الاريبة .قاً كة اممور تامة مااً للحيةر للةذين ي بةون ق.

لقةةد ةةوة ق عنةةاد وهةةرب يونةةان إلةةى سةةبب بركةةة مهةةة نينةةوى وللب ةةارة الةةذين من ةوا .لقةةد أحةةرج ق مةةن الرةةافي
الوة.

.12

مشكلة يونان هي نفس مشكلتناخ أننا نتذمر علةى ق ةين نةرى أن أفكةار ق وحطتة تحتلة

عةن أفكارنةا

وحططنةةا أو أنهةةا ضةةد إرادتنةةا .فلنسةةلم بة ن ق ا يحطةةس فةةي أفكةةاره قبةةة أن يهةةيج الب ةةر مةةن ولنةةا أو يبتلانةةا
وع لو تحاصةمنا مةع ق .ولةيال ظ كةة مةن دعةاه ق لحدمتة أا يهةرب أو ياتةذر في ةدا لة نفةس الشةس خ

اي يبتلا الاالم بملذات وب زان .

.13

عةةن إمكانيةةة بقةةاب يونةةان ياليةةة أيةةام فةةي رةةو

ال ةةوع :نقةةاد الكتةةاب المقةةدس يريةةدون ةةذ

الرب وتاً عظيماً ليبتلع يونان" و "أمر الرب ال وع فقذ
لن يرنون فائدة من ت ري

كلمة ق لتطابك مالوماتهم.

ا يتةةين "أعةةد

يونان إلى البر" .ولكن على هىاب أن يارفوا أنهم

أ -أشار السيد المسيإ لهذه القصة في (مع)41-39:12

ب -هناك أب اا عن ال يتان وورد أن هناك نوع يمكن أن تنطبك علي هذه القصة .وفية يكةون ال ةوع
ضحماً وبال أسنان .وهو يسير في الماب فات اً فم على مدى إتساع  .يم يقفة فكي ويضغط بلسان
على الماب حالة تروي

في فم خ ب ما يشب الشةبكة فيحةرج المةاب تاركةاً الغةذاب ورابه .ويبلة طةوة

هذا النوع (95-51قةدم) وقةد سةد أ ةد يتةان هةذا النةوع قنةاة بنمةا .وترويفة امنفةي أباةاده تصةة إلةى
( 7×7×14قدم) واذا ابتلع ال وع شيئاً وورده كبي اًر فإن يقذفة إلةى هةذه ال رةرةخ واذا شةار أن شةيئاً
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كبي اًر في رأس فإن يسبإ إلى أقرب شةاطس ويقذفة هنةاك .وقةد أحررةوا صةياداً مةن هةذا التروية

باةد

45ساعة من ابتالع ال وع ل  .وكان ياًخ ولكن في الة إغماب من ت يير الصدمةخ وكان ذلك باد

أن إص ةةطادوا ال ةةوع بقنبل ةةةخ وس ةةمى ه ةةذا الش ةةحر يون ةةان الق ةةرن الاشة ةرين .وك ةةان ذل ةةك ف ةةي القن ةةاة
اإلنرليزي.

.14

ق يكش

لنا حط النبي ليكون لنا رراب .فةإذ قبةة ق هةذا النبةي باةد أن هةرب منة رافضةاً تنفيةذ مةا أمةره

ب خ فإن هذا ياطينا رراب أن ق سيقبلنا إن قدمنا توبة .ولقد سةطر النبةي هةذه القصةة ماترفةاً بحطايةاه .ولكةن
علينا أن ا نتمادي فةي اتهاماتنةا لة خ بةة نةذكر يقةة المهمةة التةي كلفة ق بهةاخ وهةي أن يةذهب ليكةرز لشةاب

ويني وعدو.

نينوى المدينة العظيمة :تكرر هذا اللفظ في ( )11:4 + 3:3 + 1:3 + 1:1ونفهم من (تك 11:11خ  )12أن
هناك عدة مدن أ اطع بمدينة نينوى هي ر وبوع عير وكالإ ورسن بين نينوى وكالإ .وفي سفر التكوين يسمى
هةةذه المدينةةة المكونةةة مةةن امربةةع مةةدن خ المدينةةة الكبي ةرة (تةةك . )12:11ويسةةميها هنةةا المدينةةة الاظيمةةة وهةةذه كمةةا
نطل ةةك ا ن لف ةةظ الق ةةاهرة الكب ةةرى عل ةةى الق ةةاهرة القديم ةةة والرية ةزة
و لوان والقليوبية فكان هناك نينوى امصلية خ وغالبا فهذه كةان

له ةةا س ةةور ي ةةم انض ةةمع له ةةا 3م ةةدن وه ةةي ك ةةالإ ور وب ةةوع عي ةةر
ورسن وبنوا ولهم كلهم سور وا د عظيم إ توى نينةوى المدينةة

الاظيمةةة أو نينةةوى المدينةةة الكبيةرة كمةةا يسةةميها سةةفر التكةةوين أو

رحوبوت
عير

كما نسميها ا ن نينوى الكبرى.

وفي يونان ( )3:3نسمع عن نينوى الاظيمة مسيرة يالية

أيام .وهذا ياني ت ديد م يط المدينة الكبيرةخ فهذه يقطاها

السائر على قدمي في 3أيام أما نينوى امصلية فم يطها

يقطا السائر على قدمي في مسيرة يوم وا د  .إذاً القوة

مسيرة يوم أو مسيرة 3أيام هي طريقة لت ديد م يط المدينة.

رسن
كالح

نينوى
مسيرة يوم واحد أي
محيطها

كيف يتم الحساب ؟

تقدر المسافة التى يمكن للررة الاادى أن يقطاها فى الساعة
والى  5كيلومتر  .ويمكن للررة أن يسير لمدة  11ساعاع

تقريبا فى اليوم  .وبالتالى يمكن للررة أن يسير  51كيلومتر
فى اليوم .

نينوى مسيرة ثالثة أيام
أي محيط المدينة العظيمة
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إذاً نينوى مسيرة يوم يصبإ م يطها تقريبا  51كيلومتر .

ونينوى الاظيمة مسيرة  3أيام يصبإ م يطها تقريبا  151كيلومتر.
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اإلصحاح األول

عودة للجدول

1
َمتَّاي قَ ِّائلا«2 :قُِّم اذ َ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم ِّة َوَن ِّاد َعلَ ْي َها،
ص َار قَ ْو ُل َّ
الر ِّب ِّإلَى ُيوَن َ
آية (َ " -:)1و َ
ْه ْب إلَى ني َن َوى ا ْل َمدي َنة ا ْل َعظ َ
ان ْب ِّن أ َ
أل ََّن ُه قَ ْد ص ِّع َد َش ُّرُهم أَم ِّ
امي».
َ
ْ َ
ِّ ِّ ِّ
يم ِّة  :كان م يط نينوى 96كيلو متر وأباادها  32 × 16كيلو متر (وهذا مانى مسيرة  3أيام
ا ْل َمدي َنة ا ْل َعظ َ
 )3:3وارتفاع أسوارها 111قدم وسمك أسوارها ب يا تسير علي من  3إلى  4مركباع ربية .وعلى امسوار

 1511برج ارتفاع كة برج 211قدم.
ص ِّع َد َش ُّرُهم أَم ِّ
امي = في التررمة السباينية صاد صراخ شرهم أمامي .وهذا يشب "صوع دم أحيك صارخ إلى
َ
ْ َ
من امرض" (تك )11:4وصراخ سدوم وعمورة قد كير (تك .)21:15وكانع دعوة يونان للك ارزة والحدمة في

نينوى من نوع فريد .فهو النبي الو يد الذي دعي لحدمة مدينة أممية ا ليتنب عنها بالدمار بة يدعوها للتوبة.

ونينوى كانع عاصمة أشور ألد أعداب إسرائية .وهرب يونان بسبب هذه الصاوبة .لكن ق الم ب إستغة تى

هروب هذا في ت قيك مقاصده اإللهية .فما دا فى قصة ال وع كان سببا فى توبة أهة نينوى وايمان ب ارة

السفينة باع .ونفس الشس دا مع بولس ومرقسخ فلقد إستغة ق حالفهما ليرسة مرقس ليبشر في مصر.
3
ام
ق
ف
َ
َ
آية (َ " -:)3
ُج َرتَ َها َوَن َز َل
فَ َدفَ َع أ ْ

الر ِّب ،فَ َن َزل ِّإلَى يافَا ووج َد س ِّفي َن اة َذ ِّ
يوَن ُ ِّ
يش،
يش ِّم ْن َو ْج ِّه َّ
اه َب اة ِّإلَى تَْر ِّش َ
ب ِّإلَى تَْر ِّش َ
ان ل َي ْه ُر َ
ُ
َ ََ َ َ
َ
ِّ
الر ِّب.
يش ِّم ْن َو ْج ِّه َّ
ب َم َع ُه ْم ِّإلَى تَْر ِّش َ
يها ،لِّ َيذ َ
ْه َ
ف َ

لماذا هرب يونان من المهمة التي كلفه بها هللا ؟

[ ]1هنةةاك سةةبب مةةذكور فةةي ( )2:4وهةةو أن ة عةةر أن ق فةةي ر مت ة سةةيقبة تةةوبتهم فيصةةير يونةةان فةةي أعيةةنهم
ككاذب.

[ ]2يونان كان يتمنى هةالك أشةور منهةا ألةد أعةداب إسةرائيةخ ولةيس الصةفإ عةنهمخ لةذلك حةرج باةد أن ورة إنةذاره
منتظر حرابها.
لنينوى وصنع ل مظلة أمام المدينة
اً

[ ]3ربما حا

يونان من شر امشوريين فهم دمويون وربما قتلوه لو أنذرهم.

[ ]4ذهاب مشور عدو إسرائية ياتبر حيانة لملك إسرائيةخ وربما إتهموه بالترسس للادو.

[ ]5ذهاب لشاب ويني ضد فكر ومزاج شاب إسرائية الةذين ياتبةرون أنفسةهم شةاب ق المحتةارخ وبةذلك سيسةقط
من نظر شاب خ وكهنة وأنبياب شاب .
يش = ربما تكون في رنوب أسبانيا أو شماة غرب إفريقياخ وهي أباد بلد ماروفة وقتئذ .فهو يريةد أن يهةرب
تَْر ِّش َ
من ق مباد مكان ممكنخ وهذا رهة باع.
يش تانى ب ر.
وكلمة تَْر ِّش َ
وكلمة َيافَا تاني رماة.
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َن َز َلَ ..ن َز َلَ ..ن َز َل = تتكرر كلمة نزة في هذه ا ية مرتين يم ت تي يانيةة فةي يةة ( .)5فهةو نةزة إلةى يافةا يةم إلةى
السةةفينة يةةم نةةزة إلةةى رةةو السةةفينة .وبهةةذا تكةةررع كلمةةة نةةزة 3مةراعخ وهكةةذا منة تةةرك ق وهةةرب منة نرةةده فةةي
نزوة مستمر وبالحطية عموماً نكون في نزوة مستمر .وهو نزة إلى يافا أواً (هذه تشةير لمةن يتةرك ق وينرةذب

لرمةاة الاةةالم فيافةةا تانةةي رمةةاة) يةةم نةةزة إلةةى السةةفينة خ والسةفينة فةةي الب ةةرخ ومةةاب الب ةةر مةةالإخ ومةةن يشةةرب منة

ياطش (وهذه تشير لمن ينرذب لرماة الاالم ويبدأ يشبع شهوات من الاالم) يةم نةزة لقةاع السةفينة يةا نةام نومةاً
عميقاًخ ولم يوقظ هياج الب ر (وهذه إشارة لمن عةاش فةي الحطيةةخ ففقةد واسة الرو يةةخ أي أطفة الةروح القةدس

فية خ ولةةم ياةةد يسةةمع صةةوع تبكيةةع الةةروح وانذا ارتة ) .ميةةة هةةذا الحةةاطس مةةاذا يفاةةة ماة ق؟ ا ةةة سةةوى ترربةةة
صابة .وهذا ما دا فلقد رموه في الب ر ومن إلى رو

ال وع.

ُج َرتَ َهددا = إتكال ة ا ن علةةى م ةوارده الذاتيةةة إذ إنفصةةة عةةن الةةرب أمةةا مةةن يكلف ة الةةرب بامةةة مةةا يقةةوم الةةرب
فَد َددفَ َع أ ْ
بتسةديد كةةة إ تياراتة  .والحةةادم الةةذي يحةدم ق ب مانةةة ترةةده يةتكلم بكلمةةاع هةةي مةن الةةروح القةةدس ياطيهةا لة  .أمةةا
الحادم المنفصة عن ق بسبب حطاياه ترده يتكلم من فلسفات البشرية.

4
ب ِّريحا َش ِّ
ث َنوء ع ِّ
يدةا ِّ
ِّ
الس ِّفي َن ُة تَ ْن َك ِّس ُر
ظ
د
ح
ف
،
ر
ح
ب
ل
ا
ى
ل
إ
د
الر
ل
س
َر
أ
ف
آية (" -:)4
َ
َ
ُّ
اد ِّت َّ
ْ
َّ
َ
َ
يم ِّفي ا ْل َب ْح ِّر َحتَّى َك َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ا
ْ
َ
ٌ
َ
ْ
َ
ٌ
ِّ
يدةا = كان حط يونان أن ظن أن بهروب سيهرب من قخ ولم يدري أن ق في كة مكان.
الر ُّ
فَأ َْر َس َل َّ
يحا َشد َ
ب ِّر ا

هذا ما عبر عن داود في مز 139وبالذاع ا ية ( 7خ " )5أين أذهب من رو ك ومن ورهك أين أهرب"..

(مز . )12-1:139وبسبب هروب من ق ورهل باع خ رلب على نفس هذه الاواص  .كان يليك ب أن يهرب
إلى قخ ا أن يهرب من  .هو هرب من قخ فما عاد يسمع صوع ق الهادئ المنحفض الحفي

الذي سما

إيليا (1مة( )12:19فهذا ا يسما إا من كان قريباً من ق ) .ومن يونان إبتاد وهرب من ق دي ق بلغة
أحرى هي لغة الضيقاع المتوالية (ريإ شديدة -نوب عظيم -وع )..ليكش

عما في داحل من ريإ عصيان

عني واضطراب داحلي .هذا ما دا أيضاً لإلبن الضاةخ ف ين ترك أبوه رابع علي المراعة .فإن متى
يكون الرب غير ر ٍ
اضخ ا يكون شس في أمان .ف ين صلب المسيإ اضطرب نظام الكون وصارع هناك ظلمة.
علينا إذاً أن نار سبب أي ضيقة تمر بنا فقد يكون ورابها حطية رالتنا نبتاد عن ق فما عدنا نسمع صوع

تبكيت المنحفض.

5
ون وصر ُخوا ُك ُّل و ِّ
َّ
اح ٍد ِّإلَى ِّإ ِّ
الس ِّفي َن ِّة ِّإلَى ا ْل َب ْح ِّر
له ِّهَ ،وطَ َر ُحوا األ َْم ِّت َع َة الَِّّتي ِّفي َّ
آية ( " -:)5فَ َخ َ
َ
اف ا ْل َمل ُح َ َ َ َ
ان قَ ْد َن َزل ِّإلَى جو ِّ
اضطَ َج َع َوَنا َم َن ْو اما ثَ ِّقيلا.
ف َّ
لِّ ُي َخ ِّففُوا َع ْن ُه ْمَ .وأ َّ
الس ِّفي َن ِّة َو ْ
ان فَ َك َ
َما ُيوَن ُ
َْ
َ
ون :هم حبراب بالب رخ ولكن سبب حوفهم أنهم شاروا أن وراب الااصفة شس غير عاديخ فهي
فَ َخ َ
اف ا ْل َملَّ ُح َ
هبع فر ة وبدون مقدماع وكانع عنيفة رداً.
وصر ُخوا ُك ُّل و ِّ
اح ٍد ِّإلَى ِّإ ِّ
له ِّه = هم شاروا ب ن هناك شس غير عادي فلر وا لهتهم بينما
َ
َ ََ
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دام َن ْو امدا ثَ ِّقدديلا = ك نة ا يريةد أن يةرى أمةواج غضةب ق علية خ هةةو نةوم الهةروب ولةيس نةوم السةالمخ هةةو
يوَن ُ
دان َن َ
يهرب من واقا  .وتضي السباينية أن غطيط نوم يونان هو الذي لفع أنظار الربان إلي .
َوطَ َر ُحوا األ َْم ِّت َعد َة = لةم تكةن أمتاةتهم مهمةا كانةع عزيةزة علةيهمخ أغلةى مةن يةاتهمخ فهةم رمةوا مةا كةان غاليةاً علةيهم
ليشتروا ياتهم الرسدية خ فهة نقبة أن نلقي ملذاتنا الاالمية لنشتري ياتنا امبدية وهي امهم.
6
ِّ
ُّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
له َك َع َسى أَ ْن َي ْفتَ ِّك َر ِّ
اص ُر ْخ ِّإلَى ِّإ ِّ
له ِّفي َنا
اإل ُ
ال لَ ُهَ « :ما لَ َك َنائ اما؟ قُم ْ
اء ِّإلَ ْيه َرئ ُ
آية ( " -:)6فَ َج َ
يس النوت َّية َوقَ َ
فَلَ َن ْهلِّ َك».
الن ِّ
ِّ
يس ُّ
وتيَّ ِّة يوبخ يونانخ بة يطلب إلي أن يصلي .وهذا شس محرة أن يطلب هذا الويني من نبي ق أن
هنا َرئ ُ
يصلي .فبسبب هروب فقد مركزه كنبي مرسة ليوبخ ملك أشور الاظيمة خ ورلس يتلقى التاليم من هذا الويني.
َن َي ْفتَ ِّك َر ِّ
له ِّفي َنا = كانوا كوينيين يشارون أن لهتهم الكييرة هي واسطة بينهم وبين اإلل امعظم الذي
َع َسى أ ْ
اإل ُ
ا يارفون  .ومازاة ليومنا هذا كيير من الناس يب يون مضطربين وسط عقائد كييرة وا يارفون أين يورد ق وا

كي

يردون  .ولكن ق يتكلم م اواً أن يصة صوت لكة وا د .فهو كلم يونان برىيا خ ولما هرب من كلم

بالطبياة اليائرة .يم ها هو يكلم عن طريك ب ار ويني .فياليتنا نسمع صوت ومن ل أذنان للسمع فليسمع.

7
ف ِّبسب ِّب م ْن ِّ
ِّ
ِّ
ض ُه ْم لِّ َب ْع ٍ
هذ ِّه ا ْل َبلِّ َّي ُة» .فَأَْلقَوا قَُر اعا ،فَ َوقَ َع ِّت ا ْلقُ ْر َع ُة
ال َب ْع ُ
ضَ « :هلُ َّم ُن ْلقي قَُر اعا ل َن ْع ِّر َ َ َ َ
آية (َ " -:)7وقَ َ
ان.
َعلَى ُيوَن َ
ُن ْل ِّقي قَُر اعا = ق يكلم كة وا د ب سب ما يفهم  .فاع كلم المروس بالنرم ميالً وهو ا يوافك على طريقتهم.
وهنا ق ا يوافك على القرعة ولكن كلمهم بها فهم ا يفهمون سواها.
ِّ
ان = وربما كان في السفينة من هو أشر من يونان ولكن ق أرسة الااصفة قاصداً
فَ َوقَ َعت ا ْلقُ ْر َع ُة َعلَى ُيوَن َ
يونانخ فاع يىدب أواده "الذي ي ب الرب يىدب ".
8
ِّ
ِّ ِّ
ض َك؟
آية ( " -:)8فَقَالُوا لَ ُه« :أ ْ
يب ُة َعلَ ْي َنا؟ َما ُه َو َع َملُ َك؟ َو ِّم ْن أ َْي َن أَتَ ْي َ
ت؟ َما ِّه َي أ َْر ُ
َخ ِّب ْرَنا ِّب َس َب ِّب َم ْن هذه ا ْل ُمص َ
ت ؟»
َو ِّم ْن أ ِّ
َي َش ْع ٍب أَ ْن َ

كة هذه امسئلة ليري وا ضمائرهم .كانع أسئلتهم بطريقة لطيفة وأيبتوا أنهم كماب .وكانع أسةئلتهم توبيحةاً لطيفةاً

ليونان .ففيما هم يس لون كان يليةك بيونةان أن ي اررةع نفسة فةي كةة تصةرفات وياتةر بلسةان بحطيتة وعصةيان .
وهم في كمتهم لم يشاىوا أن يظلموهخ لذلك ها هم يستفهون من .

9
له َّ ِّ ِّ
الر ِّب ِّإ ِّ
ص َن َع ا ْل َب ْح َر َوا ْل َب َّر».
ف ِّم َن َّ
ال لَ ُه ْم« :أََنا ِّع ْب َرِّان ٌّيَ ،وأََنا َخ ِّائ ٌ
الس َماء الَّذي َ
آية ( " -:)9فَقَ َ
هنا إرابات على أسئلتهم .وعن سىالهم مةا هةو عملةك قةاة " وأََندا َخ ِّ
الدر ِّب .والةرب الةذي أعبةده هةو خدال
دن َّ
دائ ٌ
ف ِّم َ
َ

البحر واألرض والسماء .وليس كما تظنون أن هناك لهة كييرة .وربما أحبرهم أن نبي.

8

األنبياء الصغار (يونان)( اإلصحاح األول)

11
ِّ
ال َع َرفُوا أ ََّن ُه َه ِّ
ت ه َذا؟» فَِّإ َّن ِّ
اف ِّ
ب ِّم ْن
آية ( " -:)11فَ َخ َ
يماَ ،وقَالُوا لَ ُه« :لِّ َما َذا فَ َع ْل َ
ار ٌ
الر َج َ
ال َخ ْوفاا َعظ ا
الر َج ُ
َخ َب َرُه ْم.
َو ْج ِّه َّ
الر ِّب ،أل ََّن ُه أ ْ
ِّ
يما فهم أروا ماذا يستطيع هذا اإلل أن يفاة .وكان سىالهم "إذا
فهم عرفوا أن إل الب ر غاضب فَ َخافَوا َخ ْوفاا َعظ ا
كان إلهك هكذا قوياً وأنع نبياً ل فلماذا فعلت هذا.
11
اض ِّط َر اابا.
ص َنعُ ِّب َك لِّ َي ْس ُك َن ا ْل َب ْح ُر َع َّنا؟» أل َّ
اد ْ
ان َي ْزَد ُ
َن ا ْل َب ْح َر َك َ
آية ( " -:)11فَقَالُوا لَ ُهَ « :ما َذا َن ْ
واذ عرفوا أن نبي س لوه عن عالج لهذه المصيبة التي هم فيهاخ فإضطراب الب ر بهذه الصورة يشهد عن غضب

ق.

وني وا ْطر ُح ِّ
آية (12" -:)12فَقَال لَ ُهمُ « :خ ُذ ِّ
وني ِّفي ا ْل َب ْح ِّر فَ َي ْس ُك َن ا ْل َب ْح ُر َع ْن ُك ْم ،أل ََّن ِّني َعالِّ ٌم أ ََّنهُ ِّب َس َب ِّبي ه َذا
َ َ
َ ْ
ِّ
َّ
يم َعلَ ْي ُك ْم».
الن ْو ُء ا ْل َعظ ُ
ربما قاة يونان هذا باد أن صلي وأرشده ق .وهو قاة هذا ال ة بص ار ة وشراعةخ فهو ا يريد أن يهلك أ د

بسبب  .وقول هذا يشير لتسليم الكامة ل يات في يد ق ..فهو فهم أن ق يريد أن يىدب  .وهنا يونان بإلقائ في
وي صسلم للقبر لينام المىمنون ب
الب ر فيهدأ كان مميالً للسيد المسيإخ الذي كان ابد أن ُيلقصي ب على الصليب ُ
الذين كانوا في اضطراب كالب رخ ينامون بالسالمخ هكذا نرا الب ارة بإلقاب يونان في الب رخ وهكذا نحلر
بموع المسيإ.

ِّ
الرجال ج َذفُوا لِّير ِّجعوا َّ ِّ
ِّ 13
ان
يعوا ،أل َّ
َن ا ْل َب ْح َر َك َ
اآليات (َ " -:)14-13ولك َّن ِّ َ َ َ
السفي َن َة ِّإلَى ا ْل َب ِّر َفلَ ْم َي ْستَط ُ
َُ ُ
14
الر ِّب وقَالُواِّ « :
ْ ِّ
َج ِّل َن ْف ِّ
الر ُج ِّلَ ،والَ تَ ْج َع ْل
آه َيا َر ُّ
س ه َذا َّ
ب ،الَ َن ْهلِّ ْك ِّم ْن أ ْ
ص َر ُخوا ِّإلَى َّ َ
اضط َر اابا َعلَ ْي ِّه ْم .فَ َ
ت».
يئا ،أل ََّن َك َيا َر ُّ
َد اما َب ِّر ا
ت َك َما ِّش ْئ َ
ب فَ َع ْل َ
لم يرد هىاب الب ارة الطيبون إلقاب يونان في الب رخ بة اولوا إنقاذه برروعهم إلى البر فلم يستطياوا .ا ظ

اد
َي ْزَد ُ
َعلَ ْي َنا

تصرفاتهم الطيبة فهم لم يستاملوا حبرتهم أواً بإلقاب اممتاةخ لكنهم صلوا أواً .وهم باد وقوع القرعة على يونان

لم يوبحوه بكلمة وا رر وا مشاعره مع أن السبب في كة حسائرهم .وهم لم يطر وه مباشرة بة اولوا إنقاذه .ألم

تكن تصرفاع هىاب لتحرة يونان الذي رفض أن يذهب مميالهم الوينيين في نينوى!! لقد أظهر ق ل أن ا
يورد في إسرائية إيمان مية هذا وا رقة مشاعر مية هذه .بينما شاب إسرائية ولهم الناموس وامنبياب يتمادون

في حطاياهم .وكان تصرفهم مية بيالطس الذي غسة يدي قائالً" :أنا برئ من دم هذا البار" .
ت = أنع يا رب ألزمتنا أن نفاة هكذا .وما ن ن سوى أدواع في يدك .فلتكن
أل ََّن َك َيا َر ُّ
ت َك َما ِّش ْئ َ
ب فَ َع ْل َ
مشيئتك.
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15
ف ا ْل َب ْح ُر َع ْن َه َي َج ِّان ِّه.
ان َو َ
آية ( " -:)15ثُ َّم أ َ
ط َر ُحوهُ ِّفي ا ْل َب ْح ِّر ،فَ َوقَ َ
َخ ُذوا ُيوَن َ
ان .لنلك عنا حطايانا فتهدأ ياتنا.
هم طر وه بكة ا ترام واكرام = ثُ َّم أ َ
َخ ُذوا ُيوَن َ
16
ِّ
الر َجال ِّم َن َّ ِّ
ور.
يح اة لِّ َّلر ِّب َوَن َذ ُروا ُن ُذ اا
آية ( " -:)16فَ َخ َ
يماَ ،وَذ َب ُحوا َذ ِّب َ
الرب َخ ْوفاا َعظ ا
اف ِّ ُ
اف ِّ
ال ِّم َن
في التقليد اليهودي أن الب ارة ينما عادوا للبر منوا بإل إسرائية واحتتنوا وانضموا لشاب ق .فَ َخ َ
الر َج ُ
الر ِّب = هذا ماناه أنهم منوا ب .
َّ

يح اة لِّ َّلر ِّب = هذا يرمز لتقديم الذبي ة ا ن باد موع المسيإ .فلقد صار من قنةا تقةديم ذبي ةة المسةيإ
َوَذ َب ُحوا َذ ِّب َ
باد موع المسيإ وقيامت .
ور = غالباً نذورهم كانع أن يىمنوا باع إل إسرائية ويقدموا ل ذبي ة لو نروا من هذه الااصفة.
َوَن َذ ُروا ُن ُذ اا
يخرج من الجافي حلوة  -:الرافي هةو هةروب يونةان مةن ق  ...وانظةر كية إسةتامل ق فةي ان يراةة هةىاب
الب ارة الوينيون يىمنون ب خ بة إنتشار القصة ووصولها إلى نينوى خ إذ ورد الب ارة يونان على الشاطس خ راة

أهة نينوى يىمنون .

17
ف ا ْلح ِّ
ان ِّفي جو ِّ
ِّ
ث
الر ُّ
َما َّ
آية (َ " -:)17وأ َّ
وت ثَلَ ثَ َة أ ََّي ٍام َوثَلَ َ
ان ُيوَن ُ
ان .فَ َك َ
يما لِّ َي ْبتَلِّ َع ُيوَن َ
ُ
ب فَأ َ
َْ
َع َّد ُحوتاا َعظ ا
لَ َيال.

اممور تسير بتدبير إلهي فها هو ال وع ينتظر يونان في الماب ليهب مبيتاً مناً ا موتاً .فاع ا يريد اانتقام من
يونان بة أن يصل

لكي يرسل من رديد .وهكذا كة ترربة يسمإ بها ق لناخ هو أن ينصلإ النا ونكمة

عملنا الذي حلقنا ق مرل (أ  )11:2ونصلإ لملكوع السمواع .وكما كان يونان في بطن ال وع يالية أيام

ويالا ليالي هكذا كان المسيإ في القبر يالا أيام ويالا ليالي .والمسيإ ماع يوم الرماة وقام فرر ام د أي

أن قضى في القبر رزب من يوم الرماة ويوم السبع كامالً ورزب من يوم ام د .ولكن هذه المدة ت سب يالا
أيام ويالا ليالي ..لماذا؟ [ ]1ياتبر اليهود أرزاب اليوم يوماً كامالً في سابهم [ُ ]2يابر اليهود عن اليوم بقولهم
صباح ومساب (تك إص اح  + 1دا  + 14:5تا1 + 19:9مة.)5:19
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اإلصحاح الثاني
نرد هنا تسب ة يونان في رو

وهو في رو

عودة للجدول

ال وع .وهي تسب ة مد رائاة .لقد إرتاز يونان ل ظاع صابة رةداًخ فقةد كةان

ال وع كمن دحة قبر .ولكن يبدو أن ق دفع يونان لكة هذه الضيقاع تةى يصةلى هةذه الصةالة

والتةي يقةةدم فيهةا توبةةة فيتصةالإ مةةع ق .وهةو لةةم يصةلي وهةةو فةي رةةو

السةفينةخ ولكنة هةا هةةو يصةلي فةةي رةةو

ال وع .هذه فائدة من فوائد التراربخ ف ينما نبتاد عن ق يسمإ لنا ق أن ندحة إلى عمك ترربةة (بطةن سةفينة
هائرة في ب ر هائج) فإن ظة ال اة كما هو علي (نوم عميك كما نةام يونةان) يةدحلنا ق إلةى عمةك ترربةة أشةد

(رو

ال وع) ينئذ نصرخ مع داود "من امعماك صرحع إليك يا رب" ونصرخ مع يونان بهذه الصالة الرائاة

التي يمتةزج فيهةا الشةكر واإليمةان بةة الشةاور بتازيةة الهيةة .بةة هةو شةار باإلسةترابة ولةذلك نرةد الصةالة بصةيغة

الماضي .وربما يكون يونان افظةاً لكلمةاع مزاميةر داود فصةالت شةبيهة بصةالة داود وهةذه فائةدة أن ن فةظ أقةواة
الكتاب المقدس ونستحدمها في ضيقاتنا.

في نهاية اإلص اح السابك نرد ق عاد ليونان بم ار م وأنقذه من الموع سواب في الب ر أو فةي رةو

ال ةوع.

وهنةةا نرةةد يونةةان ياةةود ع بالصةةالة .بةةة أن هةةذه الصةةالة رةةابع ماب ةرة عةةن عمةةة السةةيد المسةةيإ الحالصةةي فةةي

ل ظاع موت على الصليب ودفن في القبرخ لذا تتغنى بها الكنيسة في بدب الساعة اليانية عشةرة مةن يةوم الرماةة
الاظيمةةةخ باةةد أن تنشةةد بل ةةن ال ةةزن م اريةةي إرميةةاب .فةةإن كانةةع الم اريةةي تالةةن عةةن مة اررة مةةا فالتة حطايانةةا بالسةةيد
المسيإخ فتسب ة يونان تكش

عن نصرة الرب على الر يم والموع وعمل الكفاري الذي يرفانا للسماوياع.

1
ف ا ْلح ِّ
له ِّه ِّم ْن جو ِّ
الر ِّب ِّإ ِّ
وت"،
ان ِّإلَى َّ
صلَّى ُيوَن ُ
ُ
َْ
آية ( " -:)1فَ َ
= أحي اًر راب الاالج الذي استامل ق بالشفاب ليونان.
2
ِّ
ت ِّم ْن جو ِّ
ض ِّ
ت ِّم ْن ِّ
ف ا ْل َه ِّ
ص ْوِّتي" .
الر َّ
يقي َّ
اوَي ِّة ،فَ َس ِّم ْع َ
ص َر ْخ ُ
الَ « :د َع ْو ُ
َْ
ب ،فَ ْ
ت َ
استَ َج َابنيَ .
آية (َ " -:)2وقَ َ
جو ِّ
ف ا ْل َه ِّ
اوَي ِّة = كلمة رو المستحدمة هنا هةي غيةر كلمةة رةو ال ةوع .لةذلك نفهةم أنة إعتبةر نفسة وهةو فةي
َْ

رةةو ال ةةوع ميةةعخ وأن هةةذا قبةرهخ فهةةو يقةةوة رةةو الهاويةةة أي القبةةر .وبهةةذا التشةةبي نرفةةع أعيننةةا ا ليونةةان بةةة
ص ْدوِّتي = كة ن يونةان
للمسيإ الذي في بطن القبر .فيونان كان رم اًز للمسيإ .وا ظ صةيغة الماضةي = فَ َس ِّدم ْع َ
ت َ
شةةار بإسةةترابة ق لصةةالت خ ولكةةن كي ة شةةار بهةةذه ااسةةترابة ؟ مةةن التازيةةاع التةةي شةةار بهةةا فةةي قلب ة  .ولةةو

طبقنةةا هةةذه الصةةالة علةةى المسةةيإ فهةةو قةةد صةةرخ وصةةلي ليقيمنةةا ن ةةن مةةن مةةوع الحطيةةة واسةةتريب لة (عةةب)7:5

فالمسيإ نزة إلى ياتنا ليرفانا ما بة في .
آية (3" -:)3أل ََّن َك طَ َر ْحتَِّني ِّفي ا ْل ُع ْم ِّ ِّفي َق ْل ِّب ا ْل ِّب َح ِّ
ط ِّبي َن ْهٌرَ .ج َاز ْت فَ ْوِّقي َج ِّميعُ تََّي َارِّات َك َولُ َج ِّج َك" .
َحا َ
ار ،فَأ َ
أدرك يونان أن ق هو الذي طر وليس المال ون
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ط َر ْحتَِّني ِّفي ا ْل ُع ْم ِّ َج َاز ْت فَ ْوِّقي َج ِّميعُ تََّي َارِّات َك َولُ َج ِّج َك = وهذا تابير عن امام التي إرتازها المسيإ فةي
أل ََّن َك َ
أام ة س ةواب فةةي يات ة أو علةةى الصةةليب .ولررةةك تشةةير بالةةذاع للمةةوعخ فةةال يةةاة وسةةط اللرةةج والتيةةاراع مي
إنسان .وعلى الرغم من ام ...يقوة

َحدداطَ ِّبددي َن ْهدٌر = النهةةر رمةةز للةةروح القةةدس الماةةزي (يةةو 35:7خ  .)39أي أن يونةةان وسةةط هةةذه الضةةيقة الرهيبةةة
فَأ َ
مةةأله الةرب مةةن تازياتة بةةالرغم مةةن أامة "عنةةد كيةرة همةةومي فةةي داحلةةي تازياتةةك تلةةذذ نفسةةي" كة ن ق ص ةةوة ميةةاه
الب ةةر المال ةةة لنهةةرخ مياهة

لةةوة .كمةةا أن المسةةيإ بصةةليب وهبنةةا نهةةر رو ة القةةدوس يةةروي نفوسةةنا ويهبهةةا يمةةا اًر

(كما دا للفتية في أتون النار).

4
ِّ ِّ
ت ِّم ْن أ ِّ
ود أَ ْنظُُر ِّإلَى َه ْي َك ِّل قُ ْد ِّس َك" .
َع ُ
ت :قَ ْد طُ ِّرْد ُ
آية ( " -:)4فَ ُق ْل ُ
َمام َع ْي َن ْي َكَ .ولك َّنني أ ُ
َ
ك ن وايك أن سيحرج ويرى الهيكة يانية .وكان اليهةود يورهةون نظةرهم للهيكةة ينمةا يصةلون .وكة ن يونةان فةي
ِّ ِّ
دك = هةو
َع ُ
ت :قَ ْد طُ ِّرْد ُ
صالت كان ل نفس الشاور فهو ور قلب للهيكةة .فَ ُق ْل ُ
ود أَ ْنظُُر ِّإلَى َه ْي َك ِّل قُ ْد ِّس َ
ت َولك َّنني أ ُ
صةةورة لامةةة المسةةيإ فقةةد صةةار كمطةةرود إذ صةةرخ قةةائالً "إلهةةي إلهةةي لمةةاذا تركتنةةي" .ولكنة ملنةةا فية ودحةةة إلةةى

امقداس السماوية "أقامنا ما وأرلسنا ما في السماوياع" (أ .)6:2

ف ع ْشب ا ْلب ْح ِّر ِّب أر ِّ
آية (5" -:)5قَِّد ا ْكتََنفَتْ ِّني ِّم َياهٌ ِّإلَى َّ
الن ْف ِّ
ْسي.
س .أ َ
َحاطَ ِّبي َغ ْمٌر .ا ْلتَ َّ ُ ُ َ
َ
طريقةةة ال ةةوع فةةي إبةةتالع طاام ة هةةي أن يرةةري فات ةاً فم ة فيةةدحة المةةاب ةةامالً ما ة كةةة مةةا في ة مةةن طاةةام

(أسةةماك) وأعش ةةاب ب ري ةةة .ي ةةم ي ةةدفع الم ةةاب م ةةن فت ةةة ف ةةي أرسة ة ويتبق ةةى الطا ةةام ل ةةذلك ور ةةد يون ةةان نفسة ة م اطة ةاً
بامعشاب والماب ولكن قول قَِّد ا ْكتََنفَتْ ِّني ِّم َياهٌ ِّإلَدى َّ
الدن ْف ِّ
س = تشةير امة النفسةية برانةب امة الرسةدية .وهةذه
نبوة عن أام المسيإ في موت ونزول إلى الر يم فصار كمن إكتنفت المياه إلى النفس .ولكن كما نرا يونان ولم
يغرك في هذه المياه هكذا قام المسيإ ولم ينتصر الموع علي  .بة هو ص رصر من أسرتهم المياه وأغرقتهم.

6
ِّ
ت ِّإلَى أَس ِّ
اف ِّل ا ْل ِّج َب ِّ
الَ .م َغالِّي ُ األَ ْر ِّ
ب
الدر ُّ
ت ِّم َن ا ْل َو ْه َد ِّة َح َي ِّاتي أ َُّي َهدا َّ
َص َع ْد َ
آية (َ " -:)6ن َزْل ُ
ض َعلَ َّي ِّإلَى األ ََبد .ثُ َّم أ ْ
َ
ِّإ ِّ
لهي" .
أَسد ِّ
داف ِّل ا ْل ِّج َبد ِّ
دال = .كةةان القةةدماب ياتقةةدون أن امرض مىسسةةة علةةى عمةةك عظةةيم (مةةز .)2:24وأنهةةا مىسسةةة علةةى
َ
المياه .وهنا يتصور يونان ك ن نزة إلى أعماك عظيمةةخ تةى وصةة إلةى أعمةاك الميةاه يةا أساسةاع أو أسةافة
الربةةاة .وأنة ا أمةةة لة يانيةةة فةةي أن يحةةرج كة ن َم َغددالِّي ُ األ َْر ِّ
ض =أي كةةة المغةةاليك التةةي فةةي امرض قةةد أغلقةةع
علي  .إذاً ا أمة في الحالر .هنا يشب يونان المكان الذي هو في بهاوية أو غرفة ت ةع ربةاة امرض ومغلقةة

بكة المغالي = الترابيس التي ا يمكن فت ها أو الوصوة إليها .وهذا وص

للهاويةة التةي يةذهب لهةا البشةر باةد

الموع (قبة المسيإ) .وا يستطيع إنسان الحروج من هذا المكان .فكان البشةر قبةة المسةيإ بةال ررةاب .تةى رةاب
وكس صر هذه المغاليك وأصادنا من هذه الهاوية التي كان ا رراب لنا في الحروج منها.
المسيإ ص
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ب ِّإ ِّ
لهي".
الر ُّ
ت ِّم َن ا ْل َو ْه َد ِّة َح َي ِّاتي أ َُّي َها َّ
َص َع ْد َ
وهذا مانى صالة يونان :ثُ َّم أ ْ
والوهدة ماناها ال فرة وفي هذه نبوة عن قيامة المسيإ وهةي تةوازي (مةز" )11:16ا تتةرك نفسةي فةي الهاويةة وا

تدع قدوسك يرى فساداً" .فالمسيإ قام وأقامنا ما وأنقذنا من الهاوية.

7
صلَ ِّتي ِّإلَى َه ْي َك ِّل قُ ْد ِّس َك.
الر َّ
ت َّ
َع َي ْت ِّف َّي َن ْف ِّسي َذ َك ْر ُ
آية (ِّ " -:)7ح َ
ين أ ْ
اء ْت ِّإلَ ْي َك َ
ب ،فَ َج َ
ب = فقد يونةان كةة ررةاب فةي ذراع بشةري يحلصة مةن رةو
الر َّ
ت َّ
َع َي ْت ِّف َّي َن ْف ِّسي َذ َك ْر ُ
ِّح َ
ين أ ْ

ال ةوع .ولةيس مةن

يحلص سوى الربخ فلر للرب .وهذه ا ية تشب قوة المسيإ "نفسي زينة رداً تى الموع" "إن أمكةن أن تابةر
عني هذه الك س".

ِّ
ِّ 8
ين يراع َ ِّ
ون ِّن ْع َمتَ ُه ْم" .
يل َكاذ َب اة َيتُْرُك َ
آية ( " -:)8اَلَّذ َ ُ َ ُ
ون أ ََباط َ
ِّ
ِّ 8
ين يراع َ ِّ
ون ِّن ْع َمتَ ُه ْم = ربما يقصد نفس أن في هرب ب ياً عن ار ت وذات ترك نامت .
يل َكاذ َب اة َيتُْرُك َ
اَلَّذ َ ُ َ ُ
ون أ ََباط َ
وربما يقصد الوينيين ميةة شةاب أشةور الةذين يابةدون أباطيةة تةاركين ق ويكةون فةي هةذا الكةالم تبريةر حفةي لاةدم

ذهابة لنينةةوى .وفةي هةةذه ا يةة نبةةوة عةن اليهةةود الةذي صةةدقوا كهنةتهم وصةةلبوا المسةيإ .ومةةازالوا تةى ا ن ي ارعةةون
أباطية كاذبة تاركين المسيإ ال قيقي القادر أن يفةيض علةيهم مةن نامتة  .وسةيقبلوا ضةد المسةيإ الباطةة ليحسةروا

كة نامة.
9
ِّ
ص ْو ِّت ا ْل َح ْم ِّد أَذ َْب ُح لَ َكَ ،وأ ِّ
ص" .
آية ( " -:)9أ َّ
ُوفي ِّب َما َن َذ ْرتُ ُه .ل َّلر ِّب ا ْل َخلَ ُ
َما أََنا فَ ِّب َ
كة مىمن مملوب من الروح ال قدسخ وكة تائب شاعر بغفةران ق ا يسةتطيع إا أن يابةر عةن فر ة بالتسةبيإ باةد

أن يمأله الروح فر اً وتازية.
11
ان ِّإلَى ا ْل َب ِّر" .
الر ُّ
َم َر َّ
وت فَقَ َذ َ
ب ا ْل ُح َ
ف ُيوَن َ
آية (َ " -:)11وأ َ
درس حر ليونان في الر مة .فها هو ال وع يلقي دون أن يىذي  .فكي

يرفض هو حالر أهة نينوى .الب ارة

أعطوه درساً وال وع أعطاه درساً حر .لكن هذه ا ية نبوة عن قيامة المسيإ .فما كان ممكناً للقبر أن يظة

مغلقاً علي "منك ا تترك نفسي في الهاوية وا تدع قدوسك يرى فساداً" (مز )11:16ويونان رمز للمسيإ.
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اإلصحاح الثالث

عودة للجدول

1
الر ِّب ِّإلَى يوَنان ثَ ِّاني اة قَ ِّائلا«2 :قُِّم اذ َ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يم ِّةَ ،وَن ِّاد
ص َار قَ ْو ُل َّ
ُ َ َ
اآليات ( " -:)4-1ثُ َّم َ
ْه ْب إلَى ني َن َوى ا ْل َمدي َنة ا ْل َعظ َ
3
َِّّ
ِّ ِّ
َما ِّني َن َوى فَ َكا َن ْت َم ِّدي َن اة
ب ِّإلَى ِّني َن َوى ِّب َح َس ِّب قَ ْو ِّل َّ
الر ِّب .أ َّ
لَ َها ا ْل ُم َن َ
ام ُيوَن ُ
ان َوَذ َه َ
اداةَ التي أََنا ُم َكل ُم َك ب َها» .فَقَ َ
هلل م ِّسيرةَ ثَلَ ثَ ِّة أ ََّي ٍام4 .فَابتَدأَ يوَنان ي ْد ُخل ا ْلم ِّدي َن َة م ِّسيرةَ يوٍم و ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ين َي ْو اما
احدَ ،وَن َ
الَ « :ب ْع َد أ َْرَب ِّع َ
َ َ َْ َ
يم اةِّ َ َ
ادى َوقَ َ
ْ َ ُ ُ َ ُ َ
َعظ َ
ِّ
ب ِّني َن َوى»".
تَ ْن َقل ُ
هذه إرسالية يانية عاد بادها يونان لوظيفت  .كما دا مع بطرس باد إنكاره ين كرر ل المسيإ يالا مراع

"إرع غنمى" .وباد أن ضيع يونان نقوده ( )3:1إذ دفع أررة السفينة .وضيع الوقع وتاب وت لم .ها هو ياود
لنقطة البداية .وا ظ أن ق لم يررح مشاعره بسبب هروب ولم يررح مشاعر بطرس وأعاده لدررة الرعاية .وكما

حرج يونان من بطن ال وع إلى اممم (الوينيين) هكذا قام المسيإ من الموع وانتشرع المسي ية بين كة اممم.
ِّني َنددوى الم ِّدي َندد اة ِّ
يم د اة = هةةي عظيمةةة فةةي بنائهةةا وتاةةداد سةةكانها وقوتهةةا ولكنهةةا أصةةب ع عظيمةةة فةةي توبتهةةا
َ
َ
العظ َ
َ
(و اررةع المقدمةة ر .)4لةذلك سةتقوم يةوم الةدين وتةدين هةذا الريةةخ منهةا اسةترابع لت ةذير ق .وق دائمةاً ي ةةذر
قبةة أن يضةةربخ وطةوبى لمةةن يسةتريب للت ةةذير فهةو ينرةةي نفسة مةةن الضةرباع ويحلةةر .أمةا سةةدوم وعمةورة فلةةم

يستريبوا لنداب لوط .والاالم لم يسترب لنوحخ وقايين لم يسترب لصوع ق المباشر ل .
م ِّدي َن د اة ع ِّظيم د اةِّ ِّ
هلل = أي عظيمةةة أمةةام ق .هةةي مدينةةة عظيمةةة عخ فللةةرب امرض وملىهةةا (مةةز )1 : 24لكةةن
َ َ
َ
الشيطان إغتصبهاخ ولكن ق مازاة يتطلع إليهاخ فاع ل فيها  12ربوة من البشر خ هو حلقهم خ اذاً هو يريدهم .
وهو ياولهم ويشتاك رروعهم الي  .وهكذا اإلنسان حلقة ق الاظيمة تى إن إن ر فاع يشتاك لتوبتة ورروعة

إلي ليسةكن فية ويصةير مدينةة عظيمةة وا ةظ أن ق يقةدر نينةوى وي سةبها مدينةة عظيمةةخ ويونةان ا يقةدرها .إذاً

علينا أن نسلم وا ناترض على أ كام ق فا ر القلوبخ فكم من شحر ندين لكن في نظر ق يكون عظيماً.
ِّ
يرةَ ثَلَ ثَ ِّة أ ََّي ٍام = أنظر مل وظة ر 4
َمس َ
ِّ
ب ِّني َن َوى = ا ظ أن الطوفان نزة لمدة أرباين يوماً والمسيإ ررب إبليس لمدة  41يوماً.
َب ْع َد أ َْرَب ِّع َ
ين َي ْو اما تَْن َقل ُ
وأن أورشليم حربع باد المسيإ بة41سنة .وموسى وايليا صاما  41يوماً .فامرباين هو رقم الترربة واإلمت ان
وباده نناة مرداً أو عقاباً .هي فرصة ياطيها ق لنا وبادها يقوة "من يغلب يرا ال ياة امبدية" وقد راهد

المسيإ 41يوماً وانتصر على إبليس .وهكذا

صة موسى على الشرياة  .ولكن من يهزم إبليس يكون

ك ورشليم مارضاً نفس لحراب شامة كالطوفان .ولذلك تفهم مدة امرباين يوماً على أنها فترة ياتنا الزمنية التي
فيها إن غلبنا نرا المرد .وهنا ياطي ق نينوى فرصة 41يوماً فإن تابوا نروا أنفسهم وأن رفضوا إنقلبع عليهم

المدينة.

5
َهل ِّني َنوى ِّب ِّ
ص ِّغ ِّ
وحا ِّم ْن َك ِّب ِّ
يرِّه ْم" .
اهلل َوَن َ
ص ْوٍم َولَ ِّب ُسوا ُم ُس ا
يرِّه ْم ِّإلَى َ
اد ْوا ِّب َ
آم َن أ ْ ُ َ
آية ( " -:)5فَ َ
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وحا = هي قماش غليظ حشن منسوج من شار الماعز أو وبر الرماة وكان لبس المسوح عالمة لل زن.
ُم ُس ا
وهنا هو عالمة زن على الحطيةخ أي عالمة توبتهم .قاً كانع توبة عظيمة .لقد منع نينوى أما إسرائية
فقاوموا غير مصدقين .هم قدموا توبة قيقية عملية بصوم ومسوح واشترك فيها الكة الكبار والصغار تى

البهائم .مع أن يونان لم ياط كلمة رراب وا دة .ولم يكلمهم عن م بة ق وترفق وا صعلمهم شيئاً عن التوبة.
6
ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
الرَم ِّاد" .
س َعلَى َّ
اءهُ َع ْن ُهَ ،وتَ َغطى ِّبم ْس ٍح َو َجلَ َ
ام َع ْن ُك ْرس ِّيه َو َخلَ َع ِّرَد َ
آية (َ " -:)6وَبلَ َغ األ َْم ُر َمل َك ني َن َوى ،فَقَ َ
عظيمة توبة نينوى فالملك يتواضع ويقدم توبة وهكذا الاظماب .وهناك ت مة فإن شبهنا نينوى باإلنسان فيكون

الملك مميالً إلرادت والاظماب يشيروا لمواهب وقدرات  .والبهائم يشيروا للرسد بطاقات الاضلية والشهوانية .و ينما
يتقدس كة هذا ل ساب ق .يصير هذا اإلنسان عظيماً أمام ق.

ودي وِّق ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ 7
ظم ِّائ ِّه قَ ِّائلا« :الَ تَ ُذ ِّ َّ
اس َوالَ ا ْل َب َه ِّائ ُم َوالَ ا ْل َبقَُر
الن ُ
يل في ني َن َوى َع ْن أ َْم ِّر ا ْل َملك َو ُع َ َ
اآليات (َ " -:)8-7وُن َ َ َ
هللا ِّب ِّشد ٍ
الناس وا ْلبه ِّائم ،ويصر ُخوا ِّإلَى ِّ
اءَ 8 .وْل َيتَ َغطَّ ِّبم ُسو ٍح َّ
َّةَ ،وَي ْر ِّج ُعوا ُك ُّل
َوالَ ا ْل َغ َن ُم َش ْي ائا .الَ تَْر َ
ع َوالَ تَ ْش َر ْب َم ا
ُ َ ََ ُ ََ ُْ
ُ
اح ٍد ع ْن طَ ِّر ِّ
و ِّ
يئ ِّة َو َع ِّن الظُّ ْلِّم الَِّّذي ِّفي أ َْي ِّد ِّ
يه ْم" .
يق ِّه َّ
الرِّد َ
َ
َ
فيها توبة سلبية = تركهم للمظالم .وتوبة إيرابية = صاموا وصلوا .ونينوى كانع مدينة مشهورة بالظلم (رارع
نا وم إص ا ي  2خ .)3
9
ض ِّب ِّه فَلَ َن ْهلِّ َك»".
آية ( " -:)9لَ َع َّل هللاَ َي ُع ُ
ود َوَي ْن َد ُم َوَي ْرجعُ َع ْن ُح ُم ِّو َغ َ
ا ظ توبة نينوى صا بها رراب في الرب .فلنقدم توبة مص وبة برراب.
11
َعمالَهم أ ََّنهم رجعوا ع ْن طَ ِّر ِّ
يئ ِّةَ ،ن ِّد َم هللاُ َعلَى َّ
َن
يق ِّهِّم َّ
الرِّد َ
الش ِّر الَِّّذي تَ َكلَّ َم أ ْ
آية (َ " -:)11فلَ َّما َأرَى هللاُ أ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
ص َن ْع ُه" .
ص َن َع ُه ِّب ِّه ْمَ ،فلَ ْم َي ْ
َي ْ
ندم ق هو تابير ب سب مفهوم البشر ا ياني أن ق يغير رأي ويندمخ بة أن اإلنسان هو الذي يغير وضا

بالنسبة ع فيصير ال كم بالنسبة ل محتلفاً .فاندما يااند اإلنسان يسقط ت ع الت ديبخ واذ يرتد عن شره ويررع

إلى قخ يرد ق فات اً أ ضان .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يرةَ ثَلَ ثَ ِّة أ ََّي ٍام = أنظر المقدمة (أي م يط المدينة يقطا السائر في يالية أيام).
يم اةِّ هلل َمس َ
ملحوظةَ :مدي َن اة َعظ َ
ان ي ْد ُخل ا ْلم ِّدي َن َة م ِّسيرةَ يوٍم و ِّ
اح ٍد = أي دحة يونان إلى نينوى المدينة امم مدينة الملك والاظماب
َ َ َْ َ
فَ ْابتَ َدأَ ُيوَن ُ َ ُ َ
والتي م يطها يمشي السائر على قدمي في ٍ
يوم وا د .هو دحة من أسوار المدينة الاظيمة ووصة للمدينة امم.
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اإلصحاح الرابع

عودة للجدول

1
ِّ
الر ِّب وقَالِّ « :
ظَ 2 .و َ َّ ِّ
س ه َذا َكلَ ِّمي
آه َيا َر ُّ
يدا ،فَا ْغتَا َ
ان َغ ًّما َشد ا
اآليات ( :)4-1فَ َغ َّم ذلِّ َك ُيوَن َ
ب ،أَلَ ْي َ
صلى إلَى َّ َ َ
ِّ
وف ور ِّح ِّ
ت بع ُد ِّفي أَر ِّ
ض ِّب
ت ِّإلَى ا ْل َه َر ِّب ِّإلَى تَْر ِّش َ
ت أ ََّن َك ِّإ ٌ
يش ،ألَني َعلِّ ْم ُ
اد ْر ُ
ضي؟ لِّذلِّ َك َب َ
يء ا ْل َغ َ
ِّإ ْذ ُك ْن ُ َ ْ
يم َبط ُ
ْ
له َر ُؤ ٌ َ َ ٌ
4
3
ِّ
ِّ
ِّ
بُ ،خ ْذ َن ْف ِّسي ِّم ِّني ،أل َّ ِّ
الر ْح َم ِّة َوَن ِّاد ٌم َعلَى َّ
ب:
الر ُّ
اآلن َيا َر ُّ
ال َّ
ير َّ
الش ِّر .فَ َ
َو َكث ُ
َن َم ْوتي َخ ْيٌر م ْن َح َياتي» .فَقَ َ
الص َو ِّ
اب؟».
ت ِّب َّ
« َه ِّل ا ْغتَ ْظ َ

ق ر م نينوى ولم يهلكها
ِّ
1فَ َغ َّم ِّ
يدا = فهو غار لكرامت لئال ي سب نبياً كاذباًخ هو تنب بإنقالب المدينة وها هي قد
ان َغ ًّما َشد ا
ذل َك ُيوَن َ
نرع .وربما هو غار على إسرائية التي لم تقدم توبة شبيهة وليس أمامها فرصة للنراة مية نينوى .وصلى يونان
هنا ولكن شتان الفرك بين صالت هنا وصالت وهو في رو

ال وع .فهو هنا برر نفس في هروب من ق أواً

ين أرسل خ باد أن كان قد دان نفس أواً في بطن ال وع ين قاة "الذين يراعون أباطية كاذبة"..
وف ور ِّح ِّ
ض ِّب مع أن لو كان غير ذلك لكان قد أهلك هو نفس فو اًر.
يء ا ْل َغ َ
يم َبط ُ
وهو هنا يلوم ق أن َر ُؤ ٌ َ َ ٌ
بُ ،خ ْذ َن ْف ِّسي = ولو فاة ق لهلك يونان وحلصع نينوى ولكن ق ال نون ا يترك
وكانع صالت الحاطئة َيا َر ُّ
لضيقة نفس بة يدحة ما في وار وياطي درساً باليقطينة تى يتصالإ ما .

ِّ ِّ
ِّ ِّ
اآليات (5 :)9-5و َخرج يوَن ُ ِّ
ص َن َع لِّ َن ْف ِّس ِّه
َ ََ ُ
س َش ْرِّق َّي ا ْل َمدي َنةَ ،و َ
ان م َن ا ْل َمدي َنة َو َجلَ َ
6
ِّ ِّ
الظ ِّل ،حتَّى يرى ما َذا ي ْح ُد ُ ِّ
ِّ
ب ِّ
الر ُّ
َع َّد َّ
له َي ْق ِّطي َن اة فَ ْارتَفَ َع ْت فَ ْو َ
اإل ُ
ث في ا ْل َمدي َنة .فَأ َ
َ ََ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّم ْن أ ْ ِّ
يما.
ص ُه ِّم ْن َغ ِّم ِّه .فَفَ ِّر َح ُيوَن ُ
ل َك ْي ُي َخل َ
َجل ا ْل َي ْقطي َنة فَ َر احا َعظ ا
8
7
ِّ
ِّ
الش ْم ِّ
ث ِّع ْن َد طُلُوِّع َّ
س أ َّ
ض َرَب ِّت ا ْل َي ْق ِّطي َن َة فَ َي ِّب َس ْتَ .و َح َد َ
َع َّد هللاُ ُد َ
ودةا ع ْن َد طُلُوِّع ا ْلفَ ْج ِّر في ا ْل َغد ،فَ َ
ثُ َّم أ َ
َن هللاَ
س َعلَى َأر ِّ
ض َرَب ِّت َّ
الَ « :م ْوِّتي َخ ْيٌر ِّم ْن
ان فَ َذُب َل .فَ َ
ب لِّ َن ْف ِّس ِّه ا ْل َم ْو َ
ْس ُيوَن َ
يحا َش ْرِّق َّي اة َح َّارةا ،فَ َ
َع َّد ِّر ا
أَ
طلَ َ
الش ْم ُ
تَ ،وقَ َ
َح َي ِّاتي».
9
ِّ ِّ
اب ِّم ْن أ ْ ِّ
الص َو ِّ
الص َو ِّ
اب َحتَّى ا ْل َم ْو ِّت»".
ت ِّب َّ
ت ِّب َّ
ال« :ا ْغتَ ْظ ُ
انَ « :ه ِّل ا ْغتَ ْظ َ
ال هللاُ لِّ ُيوَن َ
َجل ا ْل َي ْقطي َنة؟» فَقَ َ
فَقَ َ
ا ْل َي ْق ِّطي َن َة = هي شررة حروع وهي تنمو بسرعة وتر بسرعة وورقها عريض .وهةي نمةع بسةرعة وغطةع المظلةة
التي صناها يونان حارج نينوى منتظ اًر حرابها .يم ضرب ق اليقطينة ففسدع ورفع .ف ةزن يونةان علةى رفافهةا.
س تَ ْحتَ َها ِّفي
ُه َن َ
اك َمظَلَّ اة َو َجلَ َ
ون ِّظلُ علَى أر ِّ
ْس ِّه،
ان لِّتَ ُك َ
ُيوَن َ
َ َ

وكان درس ق ل  :أن

زن من أرة حراب يقطينة لم يصناها هةو وا تاةب فيهةا وهةي ليسةع لة خ أفةال يشةفك ق

على شاب هو حلق خ وهو شاب ل .

المعني الرمزي لليقطينة :اليقطينة تمية إسرائية التي ظلع إلى ين من حالة الشرياة والنبواعخ تاهدها ق منذ

حرورها من مصر فنمع وترعرعع مية هذه اليقطينةةخ وظللةع .ولكةن بسةبب حطاياهةا وعبادتهةا لألويةان إنفصةة
ق عنها ف كلها الدود وفسدع ورفع (كما لان المسيإ التينة فرفعخ وكان هةذا رمة اًز لحةراب إسةرائية) .وفةي نفةس
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الوقع يحلر اممم (نينوى) .وهذا ما قال بولس الرسوة "بزلة اليهود صار الحالر لألمم" (رو 11:11خ .)12
وربمةةا فهةةم يونةةان هةةذا المانةةى الرمةةزي فةةإغتم غمةاً شةةديداًخ وبهةةذا فهةةو قةةد شةةاب اابةةن امكبةةر الةةذي إغةةتم لفةةرح أبية

برروع اابن امصغر الضاة" الذي كان ميتاً فااش.

وهنا يطلب يونان الموع يانية
َم ْوِّتي َخ ْيٌر ِّم ْن َح َي ِّاتي = وقد تكون هذه بروح النبةوة إذ يابةر عةن لسةان ةاة المسةيإ الةذي إشةتهى أن يمةوع هةو
وا يهلةةك البشةةر .كمةةا عبةةر بةةولس عةةن هةةذا الموضةةوع وقةةاة "وددع أن أكةةون أنةةا نفسةةي م رومةاً مةةن أرةةة إحةةوتي

أنسبائي سب الرسد" (رو .)5-1:9فيونان المملوب باً لشاب ينما فهم المانى الرمزي لليقطينة إشتهى موت .
ِّ
ِّ ِّ
ان ِّم ْن أ ْ ِّ
ت وهذا حط نقع
ب لِّ َن ْف ِّس ِّه ا ْل َم ْو َ
وقارن بين موقفين فَفَ ِّر َح ُيوَن ُ
يما ...فَ َذُب َل .فَطَلَ َ
َجل ا ْل َي ْقطي َنة فََر احا َعظ ا
في رميااًخ أن نفرح فر اً شديداً بحيراع هذا الاالمخ ونغتم غماً شديداً إذا حسرنا شيئاً في هذا الاالم .عموما هذه
المشاعر المفرطة فى ال زن والفرح هى للمبتدئين رو ياً  .ولنال ظ أن المشاعر المفرطة (في الفرح) هي أساس

المتاعب المفرطة (أي الغم) .فهو فرح باليقطينة كاطية مادية تنقذه من ال رخ ولم يفرح بم ار م ق ن و نينوى.
إذاً علينا أن ا نفرح ب ي يقطينة عالمية (ماة/مركز )..فلكة يقطينة دودة ت كلها (رارع 1كو .)31-29:7قاً
ليس في هذا الاالم ما يفر نا فر ا شديدا ردا أو ما ي زننا زنا شديدا ردا  .فماذا يفرح المىمن من مادياع هذا

الاالم أكير من مرد السماب الماد ل  .وماذا ي زن

قيقة أكير من حطاياه التي سو

ت رم من هذا المرد

امبدى .
ِّ
ِّ
ت لَ ْيلَ ٍة
يها َوالَ َرَّب ْيتَ َها ،الَّتي ِّب ْن َ
تَتْ َع ْب ف َ
ِّ
ِّ
يها أَ ْكثَُر ِّم ِّن اثْ َنتَ ْي َع َش َرةَ
الَّتي ُي َ
وج ُد ف َ

11
ت َعلَى ا ْل َي ْق ِّطي َن ِّة الَِّّتي لَ ْم
الر ُّ
ال َّ
ت َش ِّف ْق َ
ب« :أَ ْن َ
اآليات ( :)11،11فَقَ َ
11
َشفَ ُ أََنا علَى ِّني َنوى ا ْلم ِّدي َن ِّة ا ْلع ِّ
يم ِّة
ظ
أ
ل
ف
َ
أ
ت لَ ْيلَ ٍة َهلَ َك ْت.
َ
َ
ْ
َكا َن ْت َوِّب ْن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ ِّ
الن ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين الَ يع ِّرفُ َ ِّ
ِّرْب َوةا ِّم َن َّ
يرةٌ؟».
اس الَّذ َ َ ْ
ون َيمي َن ُه ْم م ْن ش َمال ِّه ْمَ ،وَب َهائ ُم َكث َ
يونان بفكره اليهودي الضيك ظن أن ق هو إلة إسةرائية و ةدها .ولكةن ق يالةن هنةا أنة مسةئوة عةن كةة الاةالم.

ورمزي ةاً فيونةةان كةةان مكتفي ةاً بإس ةرائيةخ ولةةم يقبةةة أن تر ة خ وا يقبةةة حةةالر اممةةم المتميةةة فةةي نرةةاة نينةةوىخ هةةو
مكتة ٍ بنةاموس إسةرائية وشةرياتها .ولكةن ق يفةةتإ عينية علةى المسةةتقبة .ففةي يةة ( )5نرةةد يونةان يرلةس شةرقي
المدينةةةخ قبةةة أن يشةةرح لة ق رفةةض إسةرائية وقبةةوة اممةةم .والشةةرك يشةةير للمسةةيإ شةةمس البةةر .فكة ن ق يريةةد أن
يقوة ل ا تكتفي بوضع إسةرائية ال ةاليخ بةة أن المسةيإ سةي تي لةيحلر الاةالم كلة  .بةة حةراب إسةرائية (المميةة

في رفا

اليقطينة) ليس هو النهاية .بة هم سيقبلوا ضد المسةيإ = الريح الشرقية المدمرة الحارقة .وأام يونةان

منها تشير ام المىمنين على يد ضد المسيإ.

اثْ َنتَ ْي َع َش َرةَ ِّرْب َوةا = والربوة =  .11111إذاً الادد الكلي = .121111
ون َي ِّمي َن ُه ْم ِّم ْن ِّش َمالِّ ِّه ْم = أي ا يميزون الشر من الحير .فقالوا هةذا عةدد امطفةاة .ويصةبإ عةدد المدينةة
الَ َي ْع ِّرفُ َ

الكلي  .611111وقد يشير هذا من نينوى شاب ويني بال ناموس يارفهم الحير والشر.
والمعنى الرمزى إلثنتى عشرة ربوة
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اثْ َنتَ ْي َع َش َرةَ = شاب ق  .ربوة = 11111
ورقةةم  1111ورقةةم  11111همةةا إشةةارة للمالئكةةة السةةمائيين الةةذين هةةم ألةةو

ألةةو

وربةواع ربةواع( .دا . )11:7

ورقةةم  11×11×11 = 1111ورقةةم  11هةةو الوصةةايا فيصةةبإ رقةةم  1111إشةةارة للكمةةاة التش ةرياى وامدبةةى فةةى

السماب .

اثْ َنتَ ْي َع َش َرةَ ِّرْب َوةا = هم شاب ق الذين حلصوا بدم المسيإ وصاروا ي يون كسمائيين.
ددون = لبس ةةاطتهم .فنين ةةوى الت ةةي نر ةةع ف ةةي مقاب ةةة اليقطين ةةة الت ةةي هلك ةةعخ ه ةةي إش ةةارة للكنيس ةةة الت ةةي نال ةةع
الَ َي ْع ِّرفُد َ
الحالر بالمسيإخ في مقابة رفض اليهود .وهذه الكنيسة يابر عنها رمزياً بة 12ربوة.

 = 12هو عدد التالميذ في الاهد الرديد وهو عدد امسباط في الاهد القديم.

إذاً هو إشارة لشاب ق عموما سواب في الاهد القديم أو الاهد الرديد.

[( 3المىمنين باليالوا)خ ( 4في كة الاالم)]
4 × 3 = 12
ون َي ِّمي َن ُه ْم ِّم ْن ِّش َم ِّال ِّه ْم = هذا إشارة للحليقة الرديدة التى عادع كامطفاة .فإن كان أ د في المسيإ فهو
الَ َي ْع ِّرفُ َ
حليقة رديدة (2كو .)17:5وليس المقصود طبااً عدم التمييز بة بساطة المىمنين الةذين لهةم سةلطان أن يرفضةوا

ويدينوا الحطية.
ِّ ِّ
يرةٌ ؟ = ق حالك الكة يهتم بكة حليقت تي البهائم خ فهو الذي ياطي فراخ الغربان طاامها
َوَب َهائ ُم َكث َ
(مز .)9 : 147أما التفسير الرمزى والذي في يشير الة  12ربوة للقديسين الذين يايشون ياة سماوية في
ِّ ِّ
يرةٌ إشارة لمن ازالع شهوت ت كم خ وهىاب كييرون .فليسع كة الكنيسة على
الكنيسة خ يكون هىاب الة َب َهائ ُم َكث َ
هذه الدررة من البساطةخ التي يميلها الة  12ربوة.
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دراسة فى سفر يونان

عودة للجدول

لماذا هرب يونان من تنفيذ أمر هللا؟

 .1نينةوى (أي عاصةةمة مملكةة أشةةور) كانةع ألةةد أعةداب إسةرائية (شةاب يونةةان) فكةان يونةةان يتمنةى حرابهةةا .بةة باةةد أن عةةاد
وأنذرها رلس أمام المدينة منتظ اًر حرابها.

 .2ربما حا

يونان من شر امشوريون فهم دمويون وربما قتلوه لو أنذرهم.

 أ د ملوكهم ين أيقن أن ملك بابة سيهزم رمع كة نسابه في قصره وأ رقهن.
 كانوا يسلحون امسرى وهم أ ياب.

 كانوا يقطاون رىوس الباض ويالقونها في أعناك ام ياب ا حرين.
 كانوا يلهون بقطع أنو

و ذان وأيدى امسرى.

 كانوا يضاون الرىساب واممراب المهزومين في أقفار ويارضونهم للهزب بهم.

 .3كان يونان يار أن ق ر يم وسيقبة توبتهم فيصير أمامهم ككاذب.
 .4ذهاب لملك أشور ياتبر حيانة لملك إسرائية.
 .5ربما إتهم امشوريون بالترسس للادو.

 .6ذهاب لشاب وينى ضةد فكةر ومةزاج شةاب إسةرائية الةذين ياتبةرون أنفسةهم شةاب ق المحتةار .وبةذلك سيسةقط فةي نظةر
شاب (شاب وكهنة وأنبياب).

 .7كان يتمنةى بةامولى أن يرسةل ق لشةاب إسةرائية فياظمة الشةاب .علةى أن ق باةد نرا ة فةي مهمتة مةع نينةوى عينة
نبياً لشاب إسرائية.
مع كل هذه األسباب ،هل كان يونان محق ا في هروبه ورفضه لوصية هللا؟

قطااً ا:

 .1ق ا يحطس .هو كان يالم أن مهمة يونان ستنرإ .
 .2ين ُيرسة ق رسواً أو ياطى ق إنسان وصية ياطي إمكانياع إتمام عمل  .وهذا ما نسمي وزناع أو مواهب.
ٍ
ين صعلصى ن را صمة ق ارل ُمتصصنو صعة” (ابط .)11 :4
”لصي ُك رن ُك ُّة صوا د ب ص صسب صما أ ص
صح صذ صم روهصبةً صي رحد ُم بهصا صب را ُ
صال ص
ض ُك رم صب راضاًخ صك ُو صكالص صب ص
ان صي رحد ُم أص ص ٌد فص صك صن ُ م رةن قُةوٍة صي رمصن ُ هصةا قُخ ل صكةي صيتص صمر صةد قُ فةي ُكةة صشةي ٍب1( ” ...بةط :4
ان صيتص صكل ُم أص ص ٌد فص صك ص رق صواة قخ صوا رن صك ص
”إ رن صك ص
ر
ر
.)11
هل يجب أن ينجح الخادم الذي ُيرسله هللا؟
 .1يونان نرإ وتاب شاب نينوى ونروا من الهالك.
 .2المسيإ نفس نرإ مع قلة ورفض الباقونخ ولكن رسالت غيرع ور الاالم.
 .3إرمياب لم ينرإ مع أ د ورفض الرميع.
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لكن عن طريك إرميا أنذر ق الشاب بحراب أورشليم وحراب الهيكة وذهابهم للسبي إن لم يتوبوا
وبهةذا تبةةرر ق فةةي أ كامة إذ أنةةذر قبةةة أن يضةةرب .ولةةذلك يقةوة داود النبةةى "لكةةى تتبةةرر فةةى أقوالةةك وتغلةةب إذا وكمةةع" .
وهذا هو أسلوب ق دائماً  ..ينذر قبة أن يضرب.

أميلة:

 .1هذه المرة أرسة يونان فتابع نينوى ونرع من الهالك .لكن باد  111سنة عادع لشرور أفظةع ف رسةة لهةا نةا وم النبةي
وأنذرها ولم تتب فإ ترقع بيد ملك بابة.

 .2ق أنذر سدوم وعمورة بادة ضرباع حفيفة قبة أن ي رقها.
وماذا يحدث لمن يرفض وصية هللا؟

 فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من ور الرب فنزة إلى يافا
 فورد سفينة ذاهبة إلى ترشيش ونزة فيها
 ف رسة الرب ري اً  ..فحا

المال ون  ..وأما يونان فكان قد نزة إلى رو

السفينة واضطرع ونام نوماً يقيالً ..

 .1إذاً هو نزوة مستمرخ ك ن إنسان يتد رج على سفإ ربة ويارض نفس للهالك.
 .2النوم ماناه عدم الشاور بإنذاراع ق.

 .3الب ارة طلبوا من الصالة إلله باد أن أيقظوه!!!
ياللاةةار ...الب ةةارة الوينيةةون يشةةارون بغضةةب ق خ ونبةةي ق ا يشةةار إذ نةةزة عةةن مسةةتواه كيي ة اًر ففقةةد اإل سةةاس بصةةوع ق
وانذارات = نام نوماً يقيالً.

هل يترك هللا أوالده لهذا المصير؟ أي الهلك؟

كما فاة ق مع اإلبن الضاة ورده عن طريك مراعة  ..رد يونان عن طريك الرياح والنوب الاظيم وال وع الذي ابتلا ..

ق ل وسائة متاددة نسميها الترارب
فالحليقة كلها ت ع أمره

فهة ننتظر تى يهيج الاالم في وروهنا أو يبتلانا وع (الاالم) أم نتوب؟
ما معنى شعب هللا المختار؟

هة ق لم يتاامة إا مع اليهود تاركاً بقية الاالم؟

 .1ق إل الحليقة كلهاخ يشرك شمس على امبرار وامشرار.
 .2الكتاب المقدس هو تاامالع ق مةع اليهةود لةذلك يركةز علةى اليهةود  ..لكننةا نلمةإ مةن حةالة الكتةاب المقةدس أيضةاً أن
ق كان يتاامة ويدعو وير م ويكلم كة الحليقة.
أ-

ق أرسة يونان لشاب نينوى الويني.

ب -ق أعطى بلاام النبي الويني أرمة نبواع عن المسيإ وبواسةطتها إنتظةر المرةوس المسةيإ .يةم أرسةة ق نرمةاً
للمروس ليذهبوا للمسيإ.
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ع -ملكي صادك كان كاهناً ع الالي وبارك إبراهيم أبو ا باب.

ا -موسى تزوج من بنع ييرون كاهن مديان ونسمع في (حةر )11عةن كمةة هةذا الررةة ووصةيت التةي إنتفةع بهةا
موسى .وم بة هذا الررة ع.

ج -أيوب وأصدقاىه لم يكونوا من اليهود وق كان يكلمهم بالرىى وام الم والمالئكةخ بة مباشرةً.
ح -ق كلةةم أبيمالةةك ملةةك الفلسةةطنيين وكلةةم فرعةةون ونبوحةةذ نصةةر بةةام المخ ب ةة أدب نبوحةةذ نصةةر ملةةك بابةةة تةةى
من (دانياة .)4
خ -رقة مشاعر الب ارةخ في سفر يونانخ تدة على تاامة ق ماهم.
د -أرسة إيليا لصيدون وكان ل رسالة ماهم وكان إلليشع رسالة مع أرام.
إذ ا ما معنى شعب هللا المختار؟

ورُسةةة المسةةيإ .وكةةان عنةةدهم النبةواع التةةي تُظهةةر أن
هةةم كةةانوا محتةةارين لياةةدهم ق كشةةاب ية تي منة المسةةيإ وأمة الاةةذراب ُ
فكرة الفداب هي فكرة أزلية .وقاة ا باب عنهم أمناب مكتبة المسي يةخ فبين أيديهم نبواع ناطقة بفداب المسيإ لكة الاالم .
ولنالم أن كنيسة المسيإ عروس المسيإ هي كنيسة وا دة ممتدة من دم تى اليوم مرو اًر بالشاب اليهودي.

قاة بولس الرسوة في (رو  )11أن اليهود (أي من في الاهد القديم) هةم الزيتونةة امصةلية .ومةن مةن مةنهم بالمسةيإ إسةتمر

في الزيتونة .ومن رفض المسيإ كان غصناً في الزيتونة رفض ق وقطا من الزيتونة .أمةا اممةم فكةانوا زيتونةة بريةة غريبةة

عن شاب ق .ومن من من اممم صار غصناً أحذه ق وطا صم ب (يبت ) في الزيتونة امصلية.
ما معنى نينوى المدينة العظيمة؟

وما مانى نينوى المدينة مسيرة  3أيام؟
وما مانى المدينة مسيرة يوم وا د؟

المدينة الاظيمة = القاهرة الكبرى = (القاهرة  +لوان  +الريزة  +قليوب)
نينددوى المدينددة العظيمددة = نينةةوى امصةةلية  +ر وبةةوع  +كةةالإ  +رسةةن (تةةك

رحوبوت

مسدديرة  3أيددام = هةةو م ةةيط المدينةةة الاظيمةةة .فكةةان هنةةاك سةةور ي ةةيط بةةامربع

مدن .يستطيع اإلنسان أن يسير ول في يالية أيام.

كالح

)11 :11
نينوى

مسيرة يوم = هو م يط نينوى امصلية التي بها قصر الملك.
هذا السفر هو سفر حنان هللا

.1

رسن

نان ق على شاب نينوى فهةو ا يريةد مةوع الحةاطس بةة أن يررةع وي يةا

( ز .)23 :11
.2

نان ق مع يونان فإذ أحط يونان أعاده ق بترربة شديدة (ت ديب) ومن ي ب الرب يىدب (عب .)6 :12

 .3في أيناب الترربة ي يط ق يونان بالتازياع (رارع إص اح .)2
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ف اط بي نهر (التازياع)

منك طر تنى في الامك في قلب الب ار
شمال ت ع رأسي
.4

ويمين تاانقني (نش )6 :2

ينما تذمر يونان على ق إذ سامإ نينوى وكان يتمنى هالكها ياامل ق بمنتهي ال نان وياطي درساً باليقطينة.

 .5بة نان ق يمتد تى إلى البهائم

أفال أشفك أنا على نينوى المدينة الاظيمة التي يورد بها  121111إنسان وبهائم كييرة (يون .)11 :4
أا يرزك ق طيور السماب

(مع )26 :6

وأا يرزك ق فراخ الغربان

(مز )9 :147

بة يهتم بزنابك ال قة وياطيها رمااً

(مع 21 :6خ )29

فضائل أهل السفينة

صةلُّون خ فالكتةاب يقةوة "فحةا
هم رجال صلة...قبةة أن يسةتحدموا مهةاراتهم وحبةراتهم الب ريةة نرةدهم ُي ص
كة وا د إلى إله وطر وا اممتاةة التةى فةى السةفينة إلةى الب ةر" ( . )5 : 1وهةم يعرفدون أن فدو آلهدتهم إلده آخدر عظديم
المال ةون وصةرحوا

هةةو مةةن بيةةده أن ينقةةذهم خ لةةذلك عةةرفهم ق بنفسة كمةةا فاةةة مةةع القةةديس موسةةى امسةةود ومةةع المرةةوس الةةذين يب يةةون عن ة خ

ويامة هذا عين مع كة من يطلب بصدك وكة من يرد في شيئاً صال ا أو يرد أن فتيلة مدحنة أو قصبة مرضوضة .

رجال بسطاء...يلقون قرعة وايقين أن ق سيكش

لهم عن المتسبب .

عادلين فى حكمهم...فهم ي ققون مع يونان قبة إلقائ فى الب ر.
فى منتهى الرحمة والشدفقة....فنرةدهم متةرددين فةى إلقةاب يونةان فةى الب ةر تةى باةد أن عرفةوا أنة السةبب فيمةا ي ةدا لهةم
وأنهم بإلقائ يهدأ الب ر .

هللا يبحث عن خلص كل إنسان

يقةةوة بةةولس الرسةةوة " ق يريةةد أن الرميةةع يحلصةةون " (1تةةى . )4 : 2ويقةةوة الرسةةوة عةةن نفسة أن ة كةةان يامةةة كةةة مةةا فةةى

إمكان " ليحلر على كة اة قوما" (1كو )22 : 9وبامولى فإن ق يامة هذا خ فنرده يساى وراب شاب وينى هةو نينةوى
ويساى وراب الب ارة .

بة يساى ق لمصال ة يونان واعطائ درساً تةى باةد أن عانةد ق وهةرب منة إذ أحطة كمةا عمةة دم إذ أحطة خ بةة كةان

نوم يونان فى بطن السفينة هو نوع من الهروب من ق خ وباد أن ةزن يونةان علةى أن ق لةم ي ةرك نينةوى من يونةان كةان
متمرك ة اًز ةةوة ذات ة خ هةةو يريةةد أن ة لةةو قةةاة "نينةةوى سةةتحرب" فةةال بةةد أن ق يحربهةةا خ فةةال تنةةزة كلمت ة إلةةى امرض  .وكةةان

الدرس أن اإلنسان الذى حلقة ق عزيةز علةى ق خ وا يريةده أن يهلةك بةة يامةة المسةت ية ليحلصة  .....عريةب أنةع قةاً
يا رب فى م بتك وشفقتك على حليقتك!!
ويقوة الرسوة أن يالم (أى أن هذه بديهيةة ا ت تةاج إليبةاع) " أن كةة امشةياب تامةة ماةا للحيةر للةذين ي بةون ق" (رو: 1

 )21فكي

نرى تطبيك هذه ا ية هنا ؟

الحليقةةة كلهةةا تطيةةع ق خ وق يسةةحرها لإلنسةةان ولحالصة  .فنةةرى الةريإ والب ةةر وال ةةوع والشةةمس واليقطينةةة والةةدودة خ كلهةةا
كانع أدواع فى يد ق يستحدمها فى هدف أا وهو حةالر اإلنسةان  .ونرةد أن ع وسةائة متاةددة فهةو ينةذر نينةوى ويحية
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الب ةةارة بهيةةاج الب ةةر يةةم بسةةلطان فةةى إعادتة لهدوئة خ فيةةروا يةةده القويةةة ويىمنةوا ويقةةدموا ذبي ةةة ( . )16 : 1وياةةود ويالطة
يونان وياطي درساً ويقنا  .لذلك نقوة عن ق أن ضابط الكل .

بة نرى أن طاعة يونان كانع لحالر أهة نينوى خ وكةان تمةرد يونةان لحةالر الب ةارة فةاع يحةرج مةن الرةافى ةالوة خ بةة

صار يونان فى رو

ال وع رم از للمسيإ.
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