
سوني تَابك  
  

  يونس يهرب من اهللا

١ 

١تَّاىنِ َأمب سونقَاَل اُهللا ِلي٢: و"مهتُ شّرَأياِئي، َألنِّي را قَضلَهلِّغْ َأهبو ،ةيمظى الْعينَون ينَةدِإلَى م بقُمِ اذْه".  
٣ي اتِّجف بذَهاِهللا، و نم برهِلي قَام سوني نيشَلَكشتَر ةً ِإلَى . اهرافسينَةً مفس دجثُ ويافَا حَل ِإلَى يفَنَز

  .وظَن َأنَّه ِإن ذَهب ِإلَى تَرشيشَ، يهرب من اِهللا. تَرشيشَ، ودفَع اُألجرةَ ونَزَل فيها مع الركَّابِ
فَخَافَ الْبحارةُ ٥.  الْبحرِ، فَثَارتْ زوبعةٌ عنيفَةٌ حتَّى كَادت السفينَةُ تَتَحطَّملَكن اَهللا َأرسَل رِيحا شَديدةً علَى٤

ِإلَى ِإلَهِه منْهم داحخَ كُلُّ ورصا. وهولَتمح نخَفِّفُوا مرِ، ِليحى الْبف ينَةفنَةَ السا شُحومرو .فَكَان سونا يَأم قَد 
كَيفَ تَنَام؟ قُم وتَضرع ِإلَى : "فَراح ِإلَيه قَاِئد السفينَة وقَاَل لَه٦. نَزَل ِإلَى قَاعِ السفينَة، ورقَد ونَام نَوما عميقًا

كلنَا فَالَ نَهرفْتَكي لَّهلَع ٧." ِإلَهِكِلب مهضعةُ بارحقَاَل الْبضٍوع" : هذي هف ببنِ السرِفَ مةً ِلنَععي قُرا نُلْقالَوتَع
  .فََألْقُوا قُرعةً فَوقَعتْ علَى يونس." الْبلْوى

٨َألُوهنَا: "فَسلَيع ةيبصالْم هذي هف ببنِ السنَا ملَ. َأخْبِرب يا هجِْئتَ؟ م نَأي نم؟ ولُكما عبٍ مشَع أي نم؟ وكد
فَلَما َأخْبرهم وعرفُوا َأنُّه ١٠." َأنَا عبراني َأتَّقي الْمولَى رب السماء الَّذي صنَع الْبحر والْبر: "فَقَاَل لَهم٩" َأنْتَ؟

قَالُوا لَها واِهللا، خَافُوا جِد نم ارِبلْ: "هاذَا فَعذَا؟ِلم١١" تَ هفَقَالُوا لَه ،َأكْثَر رحالْب اجهو" : ِلكَي ُل بِكاذَا نَفْعم
خُذُوني وارموني في الْبحرِ فَيسكُن، َألنِّي متََأكِّد َأن هذه الزوبعةَ الشَّديدةَ حدثَتْ : "َأجابهم١٢" يسكُن الْبحر عنَّا؟

  ."سببِي َأنَالَكُم بِ
فَصرخُوا ِإلَى ١٤. ولَكن الرجاَل جدفُوا ِليرجِعوا ِإلَى الْبر، فَلَم يقْدروا َألن الْبحر هاج علَيهِم َأكْثَر من قَبُل١٣

نَا مسُئوِلين عن قَتِْل واحد برِيء، فََأنْتَ يا رب فَعلْتَ يا رب، الَ تُهلكْنَا بِسببِ هذَا الرجِل، والَ تَجعلْ: "اِهللا وقَالُوا
فَخَافَ الرجاُل من اِهللا جِدا، ١٦. ثُم َأخَذُوا يونس، ورموه في الْبحرِ، فَتَوقَّفَ الْبحر عن هيجانه١٥." كَما شْئتَ

َأما اُهللا، فََأعد حوتًا عظيما بلَع يونس، فَكَان يونس في بطْنِ الْحوت ثَالَثَةَ ١٧. ا نُذُوراوقَدموا لَه ضحيةً ونَذَرو
  .َأيامٍ وثَالَثَ لَياٍل

  



 دعاء يونس

٢ 

١ هلَى ِإلَهوالْم سونا يعد وتطْنِ الْحب نمقَاَل٢وو" :ف كخْتُ ِإلَيرص ماللَّه اقمَأع نتَ ِلي، مبتَجي فَاسيقي ض
طَرحتَني في اَألعماق، في قَلْبِ الْبِحارِ، الْمياه الْغَزِيرةُ تُحيطُ بِي، َأمواجك ٣. الْقَبرِ استَغَثْتُ فَسمعتَ صوتي

ـِي بلَغَت الْمياه حوِلي ِإلَى ٥' فَهْل سَأعود َأرى بيتَك الْمقَدس؟. طُرِدتُ من محضرِك'فَقُلْتُ، ٤. الْعاتيةُ تَعبر فَوق
نَزلْتُ ِإلَى ُأسسِ الْجِباِل، ِإلَى عالَمٍ انْغَلَقَتْ علَي َأبوابه ٦. َأنْفي، َأحاطَ الْعمقُ بِي، الْتَفَّ عشْب الْبحرِ حوَل رَأسي

دلَ. ِإلَى اَألبةفْرالْح نا ميي حتَنفَعِإلَهِي، ري وبا ري نَّك٧. ك لَغَكا اُهللا، فَبي تُكي، ذَكَري تَنْقَضاتيا َأخَذَتْ حلَم
َأما َأنَاَ فُأقَدم لَك ضحايا هي ٩. الَّذينَ يعبدون اَألصنَام التَّافهةَ، ينْبذُون نعمتَك علَيهِم٨. دعاِئي في بيتك الْمقَدسِ

تُها نَذَري بِمُأوفو ،دمي الْحذُ. َأغَاننْقَأنْتَ الْم ماللَّه ".  
 .وَأمر اُهللا الْحوتَ، فَقَذَفَ يونس ِإلَى الشَّاطِئ١٠
  

   يونس يذهب إلى نينوى

٣ 

١يةً ثَانرم سونقاَل اُهللا ِلي ا"٢: ةًثُمبِه كي ُأكَلِّمالَّت الَةسمِ الرلِّغْهبو ،ةيمظى الْعينَون ينَةدِإلَى م بقُمِ اذْه".  
يامٍ وكَانَـتْ نينَوى مدينَةً عظيمةً، يحتَاج الشَّخْص ِإلَى ثَالَثَة َأ. فَقَام يونس وذَهب ِإلَى نينَوى كَما كَلَّمه اُهللا٣

بعد َأربعين يوما تَخْرب : "فَدخََل يونس ِإلَى الْمدينَة، وسار فيها يوما واحدا وهو ينَادي ويقُوُل٤. ِلزِيارتها
  ."نينَوى

٥كَبِيرِه نشَ موا الْخَيلَبِسمٍ، ووا بِصونَادى بِاِهللا وينَوُل نَأه نفَآمميرِهغِإلَى ص ٦. م ى، فَقَامينَون كلم رلَغَ الْخَببو
ادملَى الرع لَسجشَ، والْخَي لَبِسو ،يلَكالْم هاءرِد نْهع خَلَعو ،هشرع نقُوُل٧. عى يينَوي نالَغًا فب ردَأصو :

"اِئهظَمعو كلرِ الْملَى َأمع الَ بِنَاء ،قَرالْبو الْغَنَمو اِئمهالْب كَذَِلكبِ، والشُّرنِ اَألكِْل وع النَّاس عتَنمي َأن جِبي ،
اءم بالَ تَشْرى وعش٨َ. تَرالْخَي اِئمهالْبو النَّاس سلْبي َأنو .نوا عجِعريو ،ةدخَ الْكُلُّ ِإلَى اِهللا بِشرصيهِمِ ولُوكس 

وهتَكَبي ارالَّذ نْفنِ الْععو يءد٩. الركلفَالَ نَه يدالشَّد هبغَض نَعمينَا ولَيقُ عشْفيرِقُّ اُهللا وا يمبرِي؟ ردي نفَم".  
حكَم بِها  ء، رحمهم اُهللا، ولَم يرسِل الْمصاِئب الَّتيفَلَما رَأى اُهللا ما عملُوه وَأنَّهم رجعوا عن سلُوكهِمِ الردي١٠

هِملَيع. 
  



   غضب يونس

٤ 

١بغَضو بِ ذَِلكبا بِسجِد سوني تَاءقَاَل٢. فَاسا اَهللا وعدي : "وازِلْتُ فَأنَا مو ا قُلْتُهم وذَا هه سَألَي ،با ري آه
ي؟ ولَديشَبشبِ ِإلَى تَررتُ ِإلَى الْهعرذَا َأستَرِقُّ فَالَ ! ِلها، وجِد بحمو يملحو يمحرو نُونح ِإلَه ارِفٌ َأنَّكفََأنَا ع

اِئبصُل الْمسي٣. تُراتيح نم ري خَيتوم َألن ،با ري يخُذْ نَفْس اُهللا٤." فَاآلن فَقَاَل لَه" : ي َأنقُّ فالْح ْل لَكه
  "تَغْضب؟

وخَرج يونس من نينَوى، وجلَس في مكَانٍ شَرق الْمدينَة، وصنَع ِلنَفْسه هنَاك مظَلَّةً وجلَس تَحتَها في الظِّلِّ ٥
ينَةدثُ ِللْمدحاذَا يى مرينَة٦ً. ِليقْطاُهللا ي دفََأع ةدش نم تَاحري ِلكَي ،هْأسلَى رع الفَكَانَتَ ظ سونقَ يتْ فَونَم ،

را. الْحيدا شَدحفَر ينَةقْطبِالْي سوني ت٧ْ. فَفَرِحبِسينَةَ فَيقْطالْي تضةً قَروداُهللا د دمِ التَّاِلي، َأعورِ الْيفَج نْدع نلَكو .
ما طَلَعت الشَّمس َأعد اُهللا رِيحا شَرقيةً حارةً، فَضربت الشَّمس علَى رْأسِ يونس فََأعيا جِدا، وَأراد َأن ول٨َ

  ."موتي خَير من حياتي: "يموتَ وقَاَل
٩سونفَقَاَل اُهللا ِلي" : بتَغْض ي َأنقُّ فالْح ْل لَك؟هينَةقْطِل الْيَأج نم "ابقُّ: "فََأجالْح ِلي ،منَع . انبَأنَا غَضو

توالْم شْكلَى وَأنِّي ع ةجرا : "فَقَاَل اُهللا١٠." ِلدا، ِإنَّمتَهيبالَ را ويهف بتَتْع ي لَمالَّت ينَةقْطلَى الْيقْتَ عَأنْتَ شَف
 ١٢٠ ٠٠٠فيها َأكْثَر من َأفَالَ َأشْفقُ َأنَا علَى مدينَة نينَوى الْعظيمة، الَّتي ١١! ة وماتَـتْ في لَيلَةطَلَعتْ فى لَيلَ

  "بِاِإلضافَة ِإلَى بهاِئم كَثيرة؟.  ال يعرِفُون يمينَهم من شماِلهِمشَخْصٍ
  


