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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثاµ حلضرP �إلماL �ملهد< �

:v�Z0 من

KA

في �حا� �لقر��

آلَ$ َ�َقْد َعَصْيَت َقْبُل َ�ُكْنَت ِمَن ﴿
ْلُمْفِسِديَن﴾ (يونس: ٩٢).

لتفسـ*:
حاال�   e ينفع  
منا  �إلميا�   �
  
معينة، 8ما 
.� تبني �حلق �حصحص 
فال قيمة لإلميا� عندئذ، أل� �لثو�� 

منا يترتب على ما يبذله �إلنسا� من 
�ألمر  8ما  ما،  ألمر  �تضحية  جهد 
�لذ< ال يكّلف فهمه جهًد� �ال عنا] 

فال يثا� عليه بشي].

يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَ$ ِلَمْن  ﴿َفاْلَيْو1َ ُنَنجِّ
َخْلَفَك 8َيًة َ�6ِ$َّ َكِثً* ِمَن لنَّا2ِ َعْن 

8ََياِتَنا َلَغاِفُلوَ$﴾ (يونس: ٩٣)

لتفسـ*:  
جز�ً]  �إلنسا�  ®ز<  تعا�  �هللا   �

حكيًما. لقد �من فرعو� 
مياًنا كا� 
�هللا    Yفجز�  ،¨�Z بد��  قالٍب  مبثابة 
 ��0 بدنه  ّجنى  حيث  هذ�،  ¬سب 

.Yملن بعد PًCع lلر�¨، ليص�
8ما قوله تعا� ﴿ننّجيك ببَدنك﴾.. 
فاعلم �8 �لقر�� �لكرمي هو �لكتا� 
 Pجنا يذكر  �لذ<  �لوحيد  �لسما�< 
 P�Zجثة فرعو� من �لغر&، بينما �لتو
�ِمثُلها  .لك،  عن  شيًئا  تذكر  ال 

إميان �يع القوم بنبيِّهم حدٌث عظيم
حتقق مرتني فقط L تاريخ اإلنسانية 
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�لتاZيخ. �َمن 8صد& من �هللا  كتب 
ِقيًال. فاليوL، �بعد مر�Z ثالثة �الٍ{ 
من �لسنني، قد ُعثر على جثة فرعو� 
�هي  موسى،  صاحب  "ِمِنَفتا¨" 
�ملصر<  �ملتحف   e �آل�  %فوظة 

Qا  عي.   Lبأ 8Zيته  �قد   .Pبالقاهر
~يف  �لقامة   lقص شخص  جثة 
�َحلَنِق  مالمُح  �جهه  تعلو  �جلسم، 
�لُشقَّة  8بعد  ما  ��حلمق.  ��لغضب 
�لزََّمنّية بيننا �بينه، �مع .لك فإ� �هللا 
- جّل شأنه - ª ينقذ جسمه من 
�لفنا] فحسب، بل 8بقاY جثًة %فوظة 

.Yملن بعد PCآل�، لتكو� ع� �

ما 8قوt هذY �آلية برهاًنا على فضل 
 P�Zيّدعي 8هل �لتو .
�لقر�� �لكرمي. 
�ملوسو<  �لعصر  تاZيخ  تسر0  Q8ا 
�لعصر  .لك   e ّمت قد  تد�ينها   �8�
�لكن   ،(١١:١ �خلر��:  (سفر 
�لقر�� يأÃ بعدها ¬و�u 8لفي سنة، 
من  8حد��  عن   Zلستا� �يكشف 
عصر �لتوP�Z بينما هي غافلة عنها. 
�لو�قع   �
 بل  فحسب،  هذ�  �ليس 
يصّد& موقف �لقر�� مؤكًد� فضله 

.P�Zكماله على ما جا]� به �لتو�
�سم   �8 �ملفسرين  بعض  .كر  لقد 
فرعو� موسى هو Zعمسيس �ليس 
بصحيح،  ليس  هذ�  �لكن  منفتا¨. 
أل� Zعمسيس هو �لذ< ترّبى موسى 

� e بيته، 8ما �لذ< ُبعث موسى 
 µلثا� �بنه  فهو  gمن حكمه   e نبًيا 

� .لك،  l8يًضا تش P�Zِمِنَفتا¨. ��لتو
سيدنا   P0ال� عند  8نه  فيها   0َZَ�َ  .

 e رين موسى كا� بنو 
سر�ئيل مسخَّ
بنا] مدينة �Äها Zعمسيس (�خلر�� 
�مللك  �سم   �8 هذ�  من  �يبد�   .(١
�لذ<  عندئٍذ هو Zعمسيس  �حلاكم 
 e 0Z� ه. كماÄكا� يب مدينته با
�لتوP�Z 8يًضا 8نه بعد �فاP هذ� �مللك 
(�خلر��  نبًيا  موسى  سيدنا  ُبعث 
٢). فامللك �لذ< Z8ُسل 
ليه موسى 
ِمِنَفتا¨  هو  للغر&  تعر³  ��لذ< 
 Yتؤكد ما  �هذ�  Zعمسيس،  بن 
8يًضا (�نظر �لد  �ليهو0ية  �ملوسوعة 

.(Menephatah ٨، كلمة
منها   v�Z0  Pعد �آلية  تعّلمنا  كما 
 �
 Z08نه ®ب على �إلنسا� �8 يبا
فعل �خل��l، �كلما 0ُعي 
� حسنة 


ليها. �Zعليه �8 يسا

تعا� ال  �هللا   �8 ��لدvZ �آلخر هو 
يضيع شيًئا من عمل �إلنسا� مهما 
 �
 �نظر��  ضئيًال.   �8 قليًال  كا� 
فرعو� كيف يعلن 
ميانه حلظة �ملو� 
جلثته  8ماًنا  تعا�  �هللا  من  به  فينا/ 
�لو   - 
ميانه  �سينفعه  �ألقل،  على 
 PًCع جثته  متثل  طاملا   - قليًال  نفًعا 
لآلخرين ��0فًعا إلمياQم. �من 8جل 
.لك كا� حضرP �لشيخ �ألكC %يي 
 tه �هللا - يرÎZ - لدين بن �لعر��
�8 �هللا تعا� سو{ ُينّجي فرعو� من 
عذ�� �آلخرP.(شر¨ �لقاشاµ على 

فصو¦ �ِحلكم، ¦٣٢٢).

 ?َ ُمَبوَّ 6ِْسَرِئيَل  َبِني  ْ?َنا  َبوَّ ﴿َ�َلَقْد 
َفَما   Cِيَِّبا لطَّ ِمَن  َ�GَHَْقَناُهْم   Jٍِصْد
ْخَتَلُفو َحتَّى َجاMَُهُم ْلِعْلُم Hَ َّ$6ِبََّك 
 َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْو1َ ْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنو

ِفيِه َيْخَتِلُفوَ$﴾ (يونس: ٩٤).

والدرس اآلخر هو أن اهللا تعاq ال يضيع شيًئا من عمل 
اإلنسان مهما كان قليًال أو ضئيًال. انظروا إq فرعون 
 qكيف يعلن إميانه حلظة املوت فينال به من اهللا تعا
أماًنا جلثته على األقل، وسينفعه إميانه - ولو نفًعا قليًال - 
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:Cلكلما Uشر 
�بّو8   Y8بّو من  ظر{  �سم  مبو8َّ: 
فيه  له  �مّكن   Yهّيأ مÐًال:  له 

(�ألقر�).
فاضل  فعٍل  كل  عن  يعبَّر  ِصد&: 
ظاهًر� �باطًنا بالصد&، فيضا{ 
ليه 
~و  به  يوصف  �لذ<  �لفعل  .لك 
 �8) �قوله  صدٍ&)  مقعد   e) قوله 

�م َقَدLَ صدٍ&) 
(�ملفر��0).

لتفس*: 
تعا�:  قوله 
﴿�gZقناهم من 
 . . ﴾ � لطّيبا �
�لوحي  �علم �8 

�إل�ي يأe Ã �ملحل �أل�/ بني كل 
ما gZقنا �هللا من طيبا�، ألنه ينـز/ 
يكو�.  ما  �8حلى  8طيَب  �هللا  من 
�تع �لكلمة 8يًضا �لطيبا� �ملا0ية، 
رين من  أل� ب 
سر�ئيل كانو� مسخَّ
ِقَبل فرعو� e مصر e صناعة �للَِّنب 
 ��0 �لطينية  �ألعما/  من  �غlها 
من  فكا�  عليها،   P8جر يعطيهم   �8
 �8 - Yلصعب عليهم - ��حلا/ هذ�
�Zمبا  �لطيبا�،   Yֲדذ هنا@  يتمتعو� 
بالسرقا�،  عليها  Òصلو�  كانو� 
مصر  من  خر�جهم  بعد  �لكنهم 

.lحلال/ �لوف� &gجد�� �لر�
ح�  �ختلفو�  ﴿فما  تعا�  قوله  8ما 
جا]هم �لعلم﴾ فاملر�0 من �لعلم هنا 
يكن   ª  .
  ،P�Zلتو� �ليس  �لقر�� 
هنا@ بني نز�/ �لتوP�Z �تشكيل 8مة 
 �8 ميكن  gم  فاصل  
سر�ئيل  ب 

 تلفو� فيه.
على  �ليهو0   Lبلو �آلية  تع  �ال 

�إل�ي  �لوحي   lتفس  �8 �الختال{ 
بأكثر من معÔ 8مٌر %ظوZ، أل� هذ� 
�لقر��   e  0Z� ما  مع   Õيتنا �لزعم 

منا �ملر�0 � ،tمو�ضع 8خر e نفسه
من �الختال{ هنا �ختالفهم e شأ� 
�لنÖ �. لقد كا� بنو 
سر�ئيل كلهم 
سو{  عظيًما  نبًيا   �8 على  متفقني 
 e ُيبعث �م، فلما جا]هم �ختلفو�
8مرY �كفر�� به. �.لك كما يفعل 

Qم كانو� �يع×  .
 ،Lملسلمو� �ليو�
يؤمنو� مبجي] �ملسيح �ملوعو0 � 
�كانو�  �إلسالمية،  �ألمة  إلصال¨ 

 YZيصّدقو� كل �ألنبا] �ملتعلقة بظهو
��حلديث  �لكرمي  �لقر��   e  P0Zلو��
�ملوعو0  �لشريف، فلما جا]هم هذ� 
 sل� قالو� بأ� �ألنبا]  كفر�� به، بل 
��Zيا�  �بأQا  �gئفة   YZظهو تذكر 

موضوعة.
�باالختصاZ فإ� �ملر�0 من �ختال{ 
ب 
سر�ئيل هنا هو �ختالفهم حو/ 
�ألنبا]  حتقق 
 Öبالن �خلاصة 
�ملوعو0 �م. فما 
�gلو� يؤمنو� ֲדا 
ظهر   �8  �

�ملصدِّ&   Öلن�
من  معهم  ملا 
8نبا]، فمنهم من 
من  �منهم  �ألنبا]  تلك   e �ختلف 

كفر ֲדا Qائًيا. 
�مما يدّ/ على �8 �الختال{ هنا يع 
 e ال  �لكرمي  �لقر��   e �ختالفهم 
�لتوP�Z قو/ �هللا e �آلية �لتالية ﴿فإْ� 

ليك..﴾  8نزلنا  مما  شك   e كنَت 
 �.
 بالقر��،  �ملخاَطب  8يها   :>8
هؤال]  فاسأْ/   Y8مر  e تشك  كنت 
ينتظر��  �ليهو0  كا�  �فعًال   .Lلقو�
�لعر�   e ملوسى  مثيل   Öن بعثة 
بفا�Z �لصC، ح� 
ّ� كتب �لتاZيخ 
جا]��  بعضهم   �8 على  لتشهد 

نبًيا  أن  على  متفقني  كلهم  إسرائيل  بنو  كان  لقد 
 L اختلفوا  جاءهم  فلما  eم،  ُيبعث  سوف  عظيًما 
إذ  اليوم،  املسلمون  يفعل  كما  وذلك  به.  وكفروا  أمره 
 � املوعود  املسيح  مبجيء  يؤمنون  *يعًا  كانوا  إنهم 
بأن  قالوا  بل  به،  كفروا  املوعود  هذا  جاءهم  فلما   ....
األنباء ال� تذكر ظهوره زائفة وبأنها روايات موضوعة.
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 /�8 ليكونو�  �ملدينة،  ��ستوطنو� 
له   ��Zفلما جا]هم صا به.  �ملؤمنني 
 Lالبن هشا Pl8لّد �ألعد�]. (�لس �

.(Zألنصا� Lسال
� ١ بدُ] 

ا َ?ْنَزْلَنا 6َِلْيَك  ﴿َفِإْ$ ُكْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّ
ِمْن  ْلِكَتاَ]   $َ�Mَُيْقَر لَِّذيَن  َفاْسَأِ[ 
ْلَحقُّ ِمْن Hَبِّـَك  bَMََقْبِلَك َلَقْد َجا
ْلُمـْمَتِريَن﴾  ِمَن  َتكcوَننَّ  َفَال 

(يونس: ٩٥)

لتفسـ*:  
ال تع �آلية �8 �لقر�� �لكرمي يوّلد 
�لقلو�، �
منا �ملقصو0   e @لشكو�
 .
 �عتر�³،  من   Zلكفا�  Y00ير ما 

يوقعهم  �لقر��  بأ�  gعمو� 
فر0ّ �هللا عليهم  �لُشُبها�.   e
قائًال: 8يها �ملعتر³، 
.� كا� 
�لشكو@  يسّبب   Lلكال� هذ� 
 - تزعم  كما   - قلبك   e
��نتفعو�   Y�8قر �لذين  فاسأ/ 

 lين� �لقلو�  يطهر  8نه  لتعر{  به، 
�لباطن �يهب �ليقني.

كما تبني �آلية بكل �ضو¨ �جال] 
ال   Yحد� �لسما�<  �لكتا�   �8
من  بد  ال  بل   ،vلنا� �د�ية  يكفي 
 Lأل� معرفة �لعلو ،Yيا
معّلم يعّلمهم 

�Zحانية  جتربة  تتطلب  �لر�حانية 
�لو قليلة. فإ.� vZ0 �إلنسا� كتاًبا 
 e بنفسه  يبّت  ال   �8 ®ب  Äا�ًيا 
�ألموZ �لs يسا�YZ �لشك فيها، بل 
عليه �8 يستشl فيها u�8 �لعلم ֲדذ� 
كالًما  هذ�  كا�   �.
 ألنه  �لكتا�، 

�ًيا e �حلقيقة فال بد �8 تنكشف 
مفاهيمه �فق ما يتمتع به �لقاÙZ من 
سبحانه  �هللا   tلد �قرٍ�  �Zحانية 

�تعا�.
 lضم  �8 خطًأ  �لبعض  ظّن  لقد 
 � �لرسو/   �
 يرجع  هنا  �خلطا� 
شكو�  �لذين  هم  �Q8م  �8صحابه، 
 �8 �هللا  فأمرهم   ،µلقر�� �لوحي   e
   .tZلنصا�� �ليهو0  شأنه   e يسألو� 
يكو� هذ�   �8 �ملستحيل  من  �لكنه 

ًها 
� �لرسو/ �، أل�  �لكالL موجَّ
�لذ< يتلقى �حي �هللا تعا� ال ميكن 
 �8  Lجر فال  صحته.   e َيُشّك   �8
�لذين   �
 موجه  8يًضا  هنا  �خلطا� 
8َثبتُّ   �8 سبق  �قد  فيه.  �ختلفو� 
�هللا  بال�Cهني، أل�  �لزعم  خطأ هذ� 

تعا� قد 8ّكد 
مياQم �لقو< بصد& 
﴿ُقل  بقوله  �خر  موضع   e �لقر�� 
 Plهللا على بص� �
هذY سبيلي 08عو 
8نا �من �ّتبع﴾  (يوسف: ١٠٩). 
�بديهي �8 �ملقتنع بالشي] على �جه 
 YZال ميكن �8 يسا� PCخل�� Plلبص�

�لشك فيه.
تدحض  8يًضا  �لتالية  �آلية   �8 كما 

هذ� �لزعم �لفاسد كليًة.

 ُبو َكذَّ لَِّذيَن  ِمَن  َتُكوَننَّ  ﴿َ�َال 
هللاَِّ َفَتُكوَ$ ِمَن ْلَخاِسِريَن *  Cِِبَآَيا
لَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة Hَبَِّك  َّ$6ِ

َال ُيْؤِمُنوَ$﴾ (يونس: ٩٦ - ٩٧)

:Cلكلما Uشر 
��لِكْلمة:  �لَكِلمة  كلما�: 
به  ينطق  ما  �كلُّ  �للفظُة؛ 
 �8 كا�  مفر�0ً  �إلنسا� 
�لكلمة  �ُتطلَق  مركًبا. 
 .Pلقصيد�� �خلطبة  على 
��لعشُر كلماٍ�: �صايا �هللا �لعشر. 

(�ألقر�).

لتفسـ*:
بالعذ��،  �لوعيد  تع  هنا  �لكلمة   
��ملر�0 من �آلية �8 �لذين �ستوجبو� 

وضوح  بكل  اآلية  تبني  كما 
السماوي  الكتاب  أن  وجالء 
الناس،  eداية  يكفي  ال  وحده 
بل ال بد من معّلم يعّلمهم إياه...



اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني -   جمادى األولى والثانية ١٤٢٧ هـ - حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ م

٨

 Pيسعو� للنجا ª Ý بالعذ�� Zإلنذ��
��آلية  8بًد�.  يؤمنو�  لن  فإQم  منه 
�لكرمي  �لقر��   C  كلما  8نه  تؤكد 
به  يريد  فإمنا  يؤمنو�  لن   Zلكفا�  �8
من  ينتفعو�  ال  �لذين   Zلكفا� فقط 

.Zليس �يع �لكفا� ،Zإلنذ��

 َيَرُ� َحتَّى  8ََيٍة  ُكلُّ  َجاMَْتُهْم  ﴿َ�َلْو 
ْألَِليَم﴾ (يونس: ٩٨) [َْلَعَذ

لتفسـ*:
يريد��  ال  �لذين   �8 �آلية  تصر¨ 
على  ينـز/  �لذ<  باحلق  �النتفا� 
Zسل �هللا سبحانه �تعا� ال تنفعهم 
شيًئا،  �هللا  عند  من  �لناgلة  �آليا� 
 e تصبح  �ملعجز��   tCك  �ّ
 بل 

.�، فال  .P.نظرهم  خدعًة �شعو
 >8 8عد�]   Y00ّير ملا  قيمة  �ال   PCع
 ،Pُيرهم �ية �ال معجز ª من 8نه Öن
به، �
� كا�  �منو�  قد  لكانو�  
ال �
 e نو�بغ� Pضو� جهابذZهؤال] �ملعا
�لعلوL. بل ®ب على كل 
نسا� �8 
 Öلن� 8مر   e  Zلقر�� بنفسـه  يتخذ 
�بعد   ،Y8مر  e  eلكا� �لتدبر  بعد 
قياسه على سنة �ألنـبيا] �آلخـرين 
من   Lُيحـَر ال  ح�  �8حـو��م، 

قـبو/ �حلـق.

َفَنَفَعَها  8َمَنْت  َقْرَيٌة  َكاَنْت  ﴿َفَلْوَال 
 8َمُنو ا  َلمَّ ُيوُنَس  َقْو1َ  6ِالَّ  6ِميَاُنَها 
ِفي  ْلِخْزِ�   [ََعَذ َعْنُهْم  َكَشْفَنا 
6َِلى ِحني﴾  َ�َمتَّْعَناُهْم  ْنَيا  لدُّ qِْلَحَيا

(يونس: ٩٩)

:Cلكلما Uشر 
قرية: �لقرية: �ِملْصـُر �جلامع؛ �قيل: 
كل مكاٍ� �تصلت به �ألبنية ��تُّخذ 

قر��Zً؛ �ُع �لناv (�ألقر�).
�لبعُد؛  �لعقاُ�؛  ��و�ُ�؛  �خلز�: 
لندمُة: �8صُل �خلز< ُ./ٌّ  ُيستحيا 

منه (�ألقر�).
يصلح  مبهم  �قٌت  �حلني:  حني: 
جلميع �ألgما� طا/ �8 قصر. �قيل: 

�لدهُر؛ �ملدPُ (�ألقر�).

لتفسـ*: 

� �آلية حتتو< على �لكثl مما يساعد 
 @�Z0
 على  �ملتفكر  �ملتدبر  �إلنساَ� 

8شدَّ  ما  �لو�سعة.  �هللا  ÎZة  عظمة 
�إل�ية  �لرغبة  على  0اللًة  كلماِتها 
كلها،  �لدنيا  تؤمن   �8  e �مللّحة 
�كم تنّم 8لفاظها عن �ألسف �لبالغ 
لعدL �جو0 8مم 8خرt كقوL يونس 
�لعذ��  �لذين عندما جا]هم   ،�
نصوًحا  صا0قة  توبًة  كلهم  تابو� 
َل بقبو�ا �ّجناهم  لدZجة �8 �هللا تفضَّ

من �لعذ�� �ملحّقق.
 Öلن� مع  8يًضا  هذ�  حد�  �قد 
�لكرمي �، حيث 0خل قومه �يعا 
e طاعته يوL فتح مكة، فنجو� من 
�لعذ��، Ý �منو� به حًقا، فأصبحو� 
�هكذ�  �نعمه،  �هللا  ألفضا/  �Zثًة 
متت مماثلة �لنÖ �لكرمي بسيدنا يونس 

.Lعليهما �لسال
كا� سيدنا يونس نبًيا من 8نبيا] �هللا 
8كد  �قد   ،Lلسال� عليهم   Lلعظا�
فيه  8ماكن  �لكرمي á eسة  �لقر�� 
من  مرسل   Öٌن يونس  سيدنا  بأ� 
�لنسا]   Zسو �هي:  تعا�،  �هللا  عند 

بل �ب على كل إنسان أن يتخذ بنفسه القرار L أمر 
الن� بعد التدبر الكاL L أمره، وبعد قياسه على سنة 
األنبياء اآلخرين وأحواeم، ح� ال ُ�َرم من قبول احلق.
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(�آلية: ١٦٤) ��ألنعاL (�آلية: ٨٧) 
��ألنبيا]   (١٤٠ (�آلية:  ��لصافا� 
(�آلية:٤٩)،  ��لقلم   (٨٨ (�آلية: 
�ألخlتني  �لسوZتني   e ُ.كر  �قد 
باسم (صاحب �حلو�) �(.� �لنو�) 

حلا0ثته مع �حلو�.
�لنبوية  �ألحا0يُث  .لك  تذكر  كما 
�لشريفة، فقا/ �لنÖ �: ”ما ينبغي 
ألحد �8 يقو/ 
µ خl من يونس بن 
م�“ (�لبخاZ<، �ألنبيا]). �ال يظّنن 
8حد بذلك 8نه � ª يكن بأفضل من 
يونس �، �
منا سبب قوله هذ�- 
 Öحو� 8يًضا- �8 �لنZكما .كر �لشا
ª يكن قد 8ُخC عندئذ بفضله على 
سائر �ألنبيا] عليهم �لسالL، �بعد �8 
8خYC �هللا بذلك 8علن: "8نا سيد ُ�ْلِد 

�L0 �ال فخر" (�بن ماجه، �لزهد).
�tZ8 �8 ما قاله �لنe � Ö �حلديث 
�أل�/ يرجع 
� سبب �خر 8يًضا .< 
بالذ��،  �آلية   Yهذ مبوضو�  صلة 
فإنه ال يتحد� هنا عن 8فضلية كلية 

� 8فضيلته  lمنا يش
ليونس � �
حيث  �آلية،   e  PZملذكو� �جلزئية 
كا� سيدنا يونس �لوحيد بني سائر 
�ألنبيا] �لذ< �من به قومه �يًعا عند 
يتيّسر   ª بينما  �لعذ��،   Zثا� äZية 
.لك أل< نÖ �خر 
� .لك �لوقت، 
�ملناسب  � من   Öلن� يَر   ª لذلك�

�8 يفّضل نفسه على سيدنا يونس، 
8كد�  قد  �ألحد��  كانت   �ْ
�
 Yهذ  e بينهما  تشاُبًها  بعد  فيما 
على  قومه  تا�  حيث  �خلصوصية، 
يدY لدt فتح مكة ��منو� به �يًعا، 
 Lفنجو� من �لعذ�� كما حد� بقو

.Lيونس عليهما �لسال
لقد ُ�لد سيدنا يونس e غا� هابر 
 e يبو�g (Gath Happer) مبحافظة 
gمن �مللك يربعاL �لذ< كا� حكمه 
�مليال0  قبل   ٧٤١ �
 بني ٧٨١  ما 
ِلوستمنستر،  �لتو�Zتية  (�ملوسوعة 
هذ�  .كر  جا]  �قد   .(Jonah كلمة 
 :µسفر �مللو@ �لثا) P�Zلتو� e مللك�

.(١٤
 .P�Zلتو� e هنا@ كتا� باسم يونا�
�لكن �لباحثني êتلفو� فيما 
.� كا� 
 Zبتحر نبو]ته   e بّشر  �لذ<  يونا� 
ب 
سر�ئيل من Zِبقة �ُأل�Zميني، هو 
هو   L8 �لكتا�  هذ�  صاحب  نفس 

شخص �خر؟
 Öلن� 8حد��   P�Zلتو� سر�0  لقد 
يونا�  �لر�  8مر   :Ãكاآل يونا� 
�ملدينة   tنينو  �
�.هْب  ُقم،  قائًال: 
�لعظيمة، �نا0ِ عليها، ألنه قد عظم 
شرها. فخا{ يونا� �8 يتو� 8هلها 
8نذZهم  �لذ<  �لعذ��  من  �ينجو� 
 tنينو  �
 يتجه   �8 من  فبدًال  به، 

هنا@  من  �Zكب  يافا،   �
 هر� 
�لكن  ترشيش.   �
 .�هبة  سفينة 
�لسفينَة   Pشديد Zيا¨  حاصر� 
�صرخو�  �ملّالحو�  فخا{   .Pًفجأ
 �lً8خ�  .tجد� بد��  ��تم   L8ما
8لقو� �لقرعة ليعرفو� من هو �لسبب 
e هذY �لبلبلة. فوقعت �لقرعة على 
فقا/:  حاله،  عن   Yفسألو يونا�. 
 ،�Z ��8مر  طاعة  من   �ُZفر لقد 
َفاْطَرحوe µ �لبحر، فيسكن �لبحر 
عن  فتوقف  فيه،   Yفطرحو عنكم. 
عظيًما  حوًتا  �لر�  �8مر  هيجانه. 
 L8يا ثالثة  جوفه   e فكا�  ليبتلعه، 
�حلو�  �لر�  �8مر  لياٍ/.  �ثال� 
 Lملا �ستر0 صحته قا� .Cل� �
فقذفه 
�.هب 
� نينوt، �8نذZ 8هلها بأQم 
يوًما.  Z8بعني  بعد   Zلدما� سيصيبهم 
��منو�،  �ملعاصي  عن  8هلها  فتا� 
فرفع �هللا عنهم �لعذ��. فشق .لك 
على يونا� فخر� 
� �لCية. فأنبت 
�هللا هنا@ يقطينًة فاZتا¨ 
ليها يونا�. 
 Pفأكلت �لشجر ،Pً0�0 سل �هللاZ8 Ý
 PZحر� من  يونا�   t.فتأ فيبست. 

ليه:  �هللا  فأ�حى  �تضايق.  �لشمس 
 sل� �ليقطينة  على  8شفقَت  8نت 
8نا  8شفق  8فال  
نباִדا،   e تتعب   ª
يبلغو� عشر��  �لذين  عبا0<  على 
�آلال{ �قد خلقُتهم. (ملخص من 
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ِسفر يونا�).
 �8 �لكرمي  �لقر��  �Z0سة  من  يبد� 
بيا� �لتوP�Z هذ� ليس بصحيح مائة 
 Pلعد يرفضه  �لقر��   �8� باملائة، 

�جوY منها:
 Pشد بكل  ينفي  �لقر��   �
 �8ًال: 
8نبيا]  من   Öن  الف   �8 �صر�مة 
�هللا تعا� صريَح �لوحي، �
ال لُرفع 
 e يعلن  تعا�  ��هللا  كليًة.  �ألما� 
�لقر�� �لكرمي صر�حًة: ﴿�ما Z8سلنا 
�هللا﴾  بإ.�  ليطا�  
ال  Zسو/  من 
(�لنسا]: ٦٥)، �يأمر نبيه � باتبا� 
 ﴾Yقَتِد� ﴿فبهد�هم  قائًال  �لرسل 
�إلنسا�  على   >8  ..(٩١ :Lألنعا�)
�8 يقتد< ֲדد< �لرسل كافة، ��8 
يسعى لتكو� 8عماله مصطبغة بنفس 
�لصبغة ��لر�¨ �ملتجلية e 8عما�م. 
مصابني  8نفسهم  �ألنبيا]  كا�  فلو 
�ألمر�³   Yֲדذ  - باهللا  ��لعيا.   -

فكيف  �هللا  ��8مر  �يعصو�   Plخلط�
يأمرنا باتباعهم؟

ثاني×: يبد� من بيا� �لقر�� �8 سيدنا 
يونس Z8ُسل 
� قومه، �لكن يبد� 
كا�  8نه  �ليهو0ية  �لر��يا�  من 
يهو0< �ألصل، �لكنه ُبعث 
� 8مة 
8هل  �ألشوZيو�  هم  يهو0ية،   lغ
عاصمة  حينئٍذ  كانت   sل�  tنينو
 �8 �لعلم  مع  �ألشوZية.  �ململكة 
هي  
منا  بسوZية  ليست   Yهذ  Z8شو
�0لة 8خرt كانت حد�0ها �جلنوبية 
 Lا/ مدينة بابل ح� �وë تبد8 من
Z8مينيا ëاًال، �تصل 
� �لكر0ستا� 
لدجلة  �لغر�  �لشاطى]   �
� شرًقا 
��قعة  منطقة  كانت  �كأQا  غرًبا. 
 .uحلا� �لعر�&  من  غر�  جز]   e
لقد كانت لألشوZيني e �قت من 
�أل�قا� مملكة قوية كانت عاصمتها 
8شوZ �لs كانت تقع على بعد ستني 

 Lليو� تسّمى   sل�� �ملوصل  ميًال من 
نقلو�  �لكنهم  شرِجت،  قلعا� 
 �
  Z8شو من  بعد  فيما  �لعاصمة 
قبل  قرن×  عشر  ثالثة   uو�¬  tنينو
كلمة  �ليهو0ية،  (�ملوسوعة  �مليال0 

.(Nineveh

 ª لقر��� بيا�  �باختصاZ فإنه �فق 
يكن سيدنا يونس من ب 
سر�ئيل، 
 �
 يبعث   ª فإنه  منهم  
. كا�   �8
�لقبائل  من  قبيلة   �
 بل   ،tنينو
 [�Z� تضاZبت  �لقد  �إلسر�ئيلية. 
كا�   �.
 فيما  8يًضا  �ملستشرقني 

حضرته 
سر�ئيلًيا L8 ال؟
 �8 عـاقل  كل  �يستـطيـع 
موقف   �8 تـدبر   î0بأ  @Zيـد
�ألمـرين   e �لكـرمي  �لقر�� 
�لعـقل   �
 8قر�  كلـيهما 
 Yتذكر ما  عكس  على  ��ملنـطق، 

.P�Zلتو�

ـــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع قـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــ غـــــــــــــــــــــــــــــيَّ
لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيت ل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوَّ يل  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــســــــــــــــــــكــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــفـ ـــــــــــــــــــــــــــــــوًمـ يـ
أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  أن حـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــي  يف 


