
ـالة الر١٠٦س 
 

  ـانـانونَونَة ية يــنَنَيقطييقطي
 

(Arabic - Jonah’s vine) 
 

 .انانــونَونَة ية يــيقطينَيقطينَ :عنُم ا اليوحديثنَموضوع .. أحباِئى
 

 فر ِسوِمنلانونَياح األوحاألص  نقرأ العدداِد السس : 
 

""فأعفأعددالر الر بباإلله اإلله ي ة فاة فاقطينَقطينَ يرتفعوقَوقَ ف فتْتْرتفعي ونَونَ يان لتكونع عالًالً ِظ ِظان لتكون لى رِل ِلهِِهأِسأِسلى ر كى يخِلخِلكى يصصهِم ِمه نغَ غَن م١."هِِهم 
 

 ِقإن صروِبة هانونَ يبِه الرجو اإللِه  ِمن ِنى شيشإلى ترتذِكرا  بمسلجهالو حىع نآد م وحناء والذي 
وقعا فى المعوِةصي لمي اطيعو ة اِهللاصيله ام. ا إذ أنّهملما أدركا فداحة مااا ارتكب ختبأ آدموام رِمأته نو ِهجالر ب 

 بتلى بِها ي م أخطر هوِهِتسئولي من ع وتخليِهوبِهر ه أو اِهللاِهج ونان ِم اإلنساءاختب و.نِةر الجج شَِطس فى واإللِه
المؤِمن.ال اَهللا ولكن ي كنَتربْل.ا بِهبتلينَا اا فيم ي لنَمد ا ياد لمة ِفونَعى الحال وياِلعجاألم ِهى حيِن ِفر.وذلك م ا حثَد 

معونَ يِعان النبى ندماوَلا حاله رِموب طِة الخُنِة اإللهيالم رسِةوملح ِهاِتي.بِه وشبيه م ا حثَد آلدموام أبطَلإذ رأته  
 ا اُهللا وأعدهبقَ التى سطةِِ الخُن ِموِبر الهالِةاض حر أعن ِمضاًع بشُ نناِقادتنَ ولفاِئ.اًديا أبهمالِك لهإبليسطة  خُاُهللا

نَلكى سلكقَ اهللا وا فيهالج ِعل طراع إبليسا ِخدايحضاربينِم اله طِةالخُ نِة اإللهيالم رسِةوملح هاِتي٢.م 
 

 أوالًالًأو : :استبداُلاُلاستبداله ِم ِمةٍٍةطط بِخ بِخطة اِهللاطة اِهللا ِخ ِخارِبارِب اله ننص نْهِِهعِِعنْنْ صص نْ أو ِمنص أو ِمن ع إبليسع إبليس....إن اِهللاِة كلم تعلن كّلكّل"  أنم ن ن ؤِمؤِم م
مخلوقٌخلوقٌمفى الم فى الم سيح يسيح يسسوع ألعوع ألعماٍلاٍلمص ص الحةٍٍةالحقد قد س ابقَبقَ سهدا اُهللا فأعهدكى كى  ل ل اُهللا فأعييسلكسلكفيه اا فيه".ولكن انِح  هو كثيراًفُا يؤِس مافُر 
بعضؤِم المفالنين ي سلكونفيم ا أعداهللاه له بْلم ي هربونم تجهينعكس اِه االتجوطلوب  الميقومونبإج اء تعديل ر

 ٣.شيشإلى تر االتجاه  وقررِه عليب الرارا أشَ مبسى حان إلى نينوونَ يبذه يلمف .ما لههمس التى ر اِهللاطِةفى خُ
 

  باحتياجاِتِهرين اآلخَام اهتمهدِعسي ....هِِهتِِتوِنوِنععمم إلى  إلى ةِِةحتاجحتاج بالنفوس الم بالنفوس الماالِتِهاالِتِهبب م مممدد وع وعهِِهذاِتذاِتبب  ه كلياًه كلياًاماماهتماهتم: : ثانياًثانياً 
وال يحركناًاِك سإذا س أخُأله وهالع فى ِمو ٍةحنَن صادفته. إن فتور محةبنؤِم الم يوتَإخْ عُلجفىه ح يِمٍةر ن إذا  رِهأم

كان قداختب ر اإليمان قاَل . الأموحنا الّ يرسإإ":  األولىِهالِتول فى رسنأأ   قاَل قاَلنححدحِِحأأ  ىىنّنّإإ  دبأأ و و اَهللا اَهللاببغَغَبضخَخَأأ  ضاهاهفه و و  فه
 ةؤي رب الرىنَي فى عاء س لقد."ههررصِِصبب ي ي لم لمىى الذ الذ اَهللا اَهللاببحِِح ي يننأأ  ررقِدقِد ي ي كيفَ كيفَههررصصببأأ  ىى الذ الذاهاهخَخَأأ  ببحِِح ال ي ال ينن م مننألأل  ..ببكاِذكاِذ

ة دينَموِدى فىنينوشّال  قيفقاَلر لي ونان النبى: "قمقماذه اذه ببإلى نينو ىى إلى نينو".ولكن ي رالونان قر هورإلى ترشيش ب.لقد  
أراُهللاد أن فتِق يأهَلد ى األشْ نينوار لتَرعالِخود افُرالض الة إلى حِةظيراِع الرحاِلى الص.ولكن ونَ يانكان ى عاِن ي
ا معانيِهيضعب ؤِم المِم.نين نفتور الم حأو انِعِةب اِمدها نحطاِة الخُواحتاَل إ الذين بليسهمليع  مهدقيو٤.ِهوِد بقي 
 

  فحين.شيئة اِهللا ومتتفقُ  التى ال....وِبوِبررلهله ا اطريقَطريقَ له  له ددههمم ي يوهووهوالهارب بتسهيالِت إبليس الهارب بتسهيالِت إبليس   اعاعددنخِِنخِِاا: : ثالثاًثالثاً 
 .ةومسرطة الميل الِخِد على تع وافقَب الرة أنالما عها ظنّمب ر.ة إلى ترشيش سفينة ذاهبدجافا وونان إلى ي يزَلنَ

ا  ما هْلالنَو أمقُننِفا مندا ِعنَ أنفسأُلا نس ليتنَ.!وِبر الهِةردفع أج ِلتوفراً ماُل الم كان.اتهرج أفع ودِة إلى السفينَزَلفنَ
 .ٍة وقتيبلذٍةن ؤِم الماِءر بإغْود العفَد هحققُ وي إبليسشيئِة مع ميتفقُ  أم.؟هد قصحققُ وي اِهللاشيئِة مع م يتفقُهقننِف

 

 راا: : ابعاًابعاًرنطونطواءقلِبقلِب  اءاله ارِبارِب الهعلى أس على أس ررار ونوار ونوايايا ال يا ال يرضرضى الرى الربابنْها عنْهو و ع الماِلاِلخَخَالمطونطونله له   ال يال يددررونون.... سَلأر 
الرشَ ريحاًب ديدة إلى البحر فحثَدنوء ع ظيمالسفينة تنكِستْ حتى كاد افَخَف رالمالح ونوص وا كّلخُرإلى ٍداِح و 

 وارفع ي لم .قيالً ثماً نوام ونََعطجا واضهوِف إلى جزَل نَلقدف لهِه إلى إِة فى السفينَالةفع صر يان فلمونَا ي أملهِهإ
أسبابوِف الظرالص عواألخِْةب اِئطار والخسر التى يتعرضونله النَب ا ولكن ونَاني ىيرفُع!.لقد طر حالمالح ون 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،                           ٦: ٤ سفر يونان ١
  ٢١ – ١٤: ٣  إنجيل يوحنا   ،   ١٣ – ٨: ٣ سفر التكوين ٢
  ٣: ١سفر يونان             ،   ١٠: ٢س  إلى مؤمنى أفسرسالة بولس الرسول ٣
 ٣ – ١: ١سفر يونان           ،     ٢٠ & ٨ & ٧: ٤رسالة يوحنا الرسول األولى  ٤
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 انونَأيقظوا يف مهاحو وأرم سفينتهوندوا يفِق وكادموا أمتعته فقد لقد.مهنْخففوا عر ليح إلى البِة السفينَن ِمةعاألمِت
ليصلى!.ولم ا سألوهع قاَلِه نفِسن له أنَأنَ": ما عبا عبراِناِنرىِم ِمفٌفٌاِئاِئا خَا خَ وأنَ وأنَى ننالر الر بهِِهلل إ إبالس الس ماِءاِءمالذى ص نَنَ الذى صععالب الب ححرروالب ١.ّ"رر والب  
 

 ان وقاَلونَ إلى يِة النوتيئيس راء جلقد.. ..  بِه بِه الالئقُ الالئقُهه مكانَ مكانَرفُرفُععيي  ن الذى الن الذى الؤِمؤِمالم للمالم للم أهل الع أهل العبيخُبيخُتوتو: :   ساًساًخاِمخاِم 
له: "ممالك؟؟ماًماً ناِئ ناِئالك.!.!قم قم اص اص رإلى إ إلى إخْخْر لهلهككع ع سسى أنيفتِك يفتِكى أن رراإلله فينَ فينَ اإلله ا فال نهلِِلا فال نهكك".وحين ألقو اًعا قرلي عرفوا سببِة البلي. 

تْوقعالقر عُونَة على يفَان فاعترأن م ا حثَدكان ه و سبوأشَبه علار يهمبأن ي طرحفىوه مالي لي سكنالب حنْر عهم 
ولكن النوتياولوا ِعة حالجِفوِق المبالع وِةدإلى الب رفلم اوا ف يستطيعضطروا إلى طرونَح يان فى البر فتوقفَح 

البحرع ناجِه هي.  ثَ أندوحَأعاُهللاد  وتاً حابتلع يلحانونَ ي ونَان ولمقْ يَض رر.وب عثالثِةد أي ام أمرالر بوتَ الح 
 ٍةان بطاعونَ يابة واستج ثانيِهلي إهدران وونَلة يشِك مب الرالج ع لقد.ارب اله اِهللاجُلا رج ونَران إلى البونَ يفقذفَ

 ٢.ِةوحيا الرنَاِتية لحافع نَوساًر دا نتعلمهنْ وِم..ارب الهها نبي بهالجى ع التب الرَلاِئس واآلننسرد  و.لٍةكاِم
 

 ))أوِخ ِخ اُهللا اُهللاأوقفَأوقفَ: : ))الًالًأو طة يونَونَطة يان التى ران التى رسسممهها للها للهروِبوِبروأع وأع ادادهِعِه إلى  إلى هضِعِهوضواألو لل األو.... اَهللا  إنال يشاءهالك ٍد أح 
 ِمن وجِه وِبرا للههمسى ر الِتطته خُقفَ أوهو أنّ ه يونَانِهِدب عع م اُهللاهعنَا ص م ولكن.انونَ ي بهالِكحمس يلمف

بالروأع ادإه برسالة بطرس الرسول الثانية  .ِهلي اءج فلقدوهِة اِهللا ومحر حتى ال نَفشََل ِمن دعأأ" :هذا الوناَهللا اَهللان   
يتأنّتأنّيى علينَلينَى عا وها وهو ال يشَشَو ال ياءأأ  اءنني هِلهِل يكنَنَأأ  كاسأأ   بْل بْلاسنني قبَلقبَل يالج الج ميعميعالى التو الى التو بةِِةب". لمِخ اُهللافْوِق ي دمان بْلونَة يأع ادإلى ه 

األول وقاَلركزِهم ِل له مٍةرٍة ثاني: "قمقماذه اذه ببإلى نينو إلى نينو ى المةِِةدينَدينَى المالعظيم اِداِد ونَ ونَةِِة العظيمى لهاى لهنَاداا المنَادالتى أنَ التى أنَةَةَا الم ا أكلما أكلمككبه اا به..فقام فقام   
يونَونَيانانو و ذهذهببإلى نينو إلى نينو ى بحى بحسقوِل قوِلبِِبس الر الر ببفآم فآم نأهُل أهُلن نينو ونَ ونَى باِهللاى باِهللا نينو ادادوا بصوا بصمو"..وي جُلسالو حاإلى لهىذا القوَل ه: 
"فلما رأى اُهللاا رأى اُهللافلمأع أع ممالهم أنّم أنّالهههممر ر جعجعوا عوا عنطريِق طريِقن همهمالر دِِد نَ نَديئِةديئِة الرمعلى الشّ على الشّ اُهللا اُهللام ررالذى تكلم الذى تكلم أن أن ي ي صنَنَصععههبهم فل فل بهم مميص نَنَ يصععه٣."ه 
 

  ثماٍلام وثالث لي أي لثالثِة....انانونَونَ ي يتلعتلع ليب ليبظيماّظيماّ ع عوتاّوتاّ ح حدد أع أعر ثمر ثمححة إلى البة إلى البيديددِِد شَ شَ ريحاً ريحاًبب الر الرسَلسَلأرأر: : ))ثانياثانيا(( 
أمرالر بفقذفَوتَ الح ونَ يانإلى الب ر.تَ لقد علمونَ يانأع ظمد س ليتنَرا نتعلمف .هقد إان نَوصلى يلى الرلهِهإ ب 
منوِف جوقاَل وِت الح: "ددععوِم ِمتُتُو نىى ضيق ضيقنالر الر ببفاستج فاستج ابىىنناب..ص ص رِم ِمتُتُخْخْر ننج ج وفِِفواله اله َاويَةِِةاويفس مِِم فسعتَتَعص ِتىِتىوو ص . .الذينالذين  
ييرراعاعونأأ  ونباطيَلاطيَلبكاذب كاذب ة ية يتركونِن ِنتركون ععمتهمتهمأأ  ..ممنَنَأأا ا ما فبصا فبصوتِِتوالح الح مأأ  دِِدمذبذبححلك ىىوفوفأأ و و لكبم بم ا نذرتهلل لل..ا نذرته رربالصالص الخَ الخَب". ليِمس ن 

حٍثدي ماِهللا على أوالِدر إال وكان قص نْ ِم اِهللادخَه يرهوعلى الخُم الذىوص صانح ِةفَرسئوليالم ارباً ِمنالتى  ه 
 . بفضلِه واعتراٍفِهِم السٍدم وحٍةفى طاع ِهلي إارعظ ونسا نتِع ليتنَ.ِه إليِةود للع طريقاً لههدم ي فاُهللا.إئتمنَه اُهللا عليها

 ٤.ِهِم أجل اسنا ِمه عليِهشفاِق وإِهطِفوع ِهبا بحهرغمو ي فه.الة الضس النفدر يسيلة كى ال يعدم وإن اَهللا
 

 اض التى تظهرر األع أخْطرن إاًابقسا قلنَ ....االِةاالِةببم المم المدد وع وعةِِةببحح بفتور الم بفتور الماِباِبصص الم الم القلِب القلِبعالجعالج  ::))ثالثاثالثا(( 
بووحضؤِم على المن حيني هرِمب نو اِهللاِه وجه  اماهتم وِنِتِههعِة إلى ماالِتِه بالنفوس المحتاجبم مداً بذاِتِه وعكلي. 

وهذا ما عالجهالر ِةبونَان  فى شَخِصيي.لقد  كانالر ب يرفُعح اجان إلى القلِبونَة ييِدِد الجعلى شفقُ الذى ي 
ا اُهللالنفوس التى خلقها انخَِهورِت على صِة ولكنّهِة القديمتْ بحيل الحيعد.بالر الجونَان و  عيذلك دأع يقطينة  بأن

ة طينَق اليتْبرة ضود د اُهللادالى أعوم الت فى الي ولكن.ا بهانونَ ي ففرحِةديدس الشّم الشَِةارر حن ِمانونَ يلتظلَل
فيتْبسفحزن ونَ يانعلي ها ثمأع ريحاً اُهللاد شرقي ة حارة فضرالشَتْب مسان فاغتاظ فقال اُهللاونَ على رأس يانونَ لي: 
ا على ا على  أنَ أنَ أشفقُ أشفقُ أفال أفال هلكتْ هلكتْ ليلٍة ليلٍةتَتَ وبنْ وبنْ كانتْ كانتْ ليلٍة ليلٍةتَتَبنْبنْا التى ا التى بيتهبيتهرر  ا والا وال فيه فيهبب تتع تتعة التى لمة التى لم على اليقطينَ على اليقطينَ أشفقتَ أشفقتَأنتَأنتَ"

نينوىنينوىالم ةِِةدينَدينَ المالع الع ظيمةِِةظيمالتى ي التى ي وجوجددبه به ا أكثرِم ِما أكثر نناثنتى اثنتى ع شْشْ عرةَةَررب رب وة ِمة ِموناس ااس ا النّ النّنلذينلذينال ي ال ي ععرفونرفوني مينَمينَ يههمِم ِمم نِش ِشن ماِلاِلمهم٥."!!هم  
 

 ِتلكى فى ِع متركشلت وكع أد واآلن. اِهللاِةكلمبا ملنَا تأ فيمساًرى دِع مماليو تَ تعلم لعلك..عزيزى القارئ 
الِةالص: انَأبا السماوى.. ِناختبرنّ قلبى امتِحرفْى واعرفْى واعأفكارى وأنظر إن كان طريقٌ فى ى ِن واهِداطٌل ب

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم: من قلتَ ايى ِد فأقبلنى سيمخَلِصىوع سم ي أصلى فى اس..اًدي أبطريقاً
 

 : فى ذلكا ستجدرهالة أو غيس الر تلكاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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١
  ١٠ – ٤: ١سفر يونان  

  ١٠ – ١: ٣ & ١٠ – ١: ٢ & ١٧ – ٦: ١سفر يونان  ٢
 ١٠ – ١: ٣ سفر يونان  ،          ٩: ٣ة بطرس الرسول الثانية رسال ٣
               ١٠ – ١: ٢ سفر يونان ٤
  ١١ – ١: ٤ سفر يونان ٥
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