
ُ رْجَمَة َّ الت ُ ة َّ ِي َب العَر ُ طَة المُبَّسَ
Language: العربية (Arabic)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Arabic Easy-to-Read Version © 2009, 2016 by Bible
League International.
PDF generated on 2017-08-22 from source files dated 2017-08-22.
73d0fe03-b753-5297-abae-4b22a83fd08e
ISBN: 978-1-5313-1303-6



1 ٨:١ يُونَان

يُونَان َاُب كِت

لِيُونَان ِ اللّٰه ُ دَْعوَة
ِ المَدِينَة إلَى حَالًا وَاْذهَْب «قُْم ٢ فَقَاَل: اَي، َّ أمِت *بِْن لِيُونَانَ ِ بِكَلِمَتِه ُ اللّٰه مَ َّ تَكَل يَْصنَعُونَهَا.»١١ َّتِي ال رُورِ ُّ بِالش ُ أعْلَم نِي َّ أن أهْلَهَا ْغ ِ ـّ َل ب †وَ نِينَوَى، ِ الـكَبيرَة
َحيُْث يَافَا، إلَى فَنَزََل . ِ اللّٰه وَجْهِ عَْن ‡بَعِيدًا تَرِْشيَش إلَى لِيَهْرَُب انطَلََق يُونَانَ لـَِكّنَ ٣
تَرِْشيَش إلَى مَعَهُْم لِيَْذهََب َ فِينَة الّسَ وَرَِكَب ُأجرَتَهَا فَدَفََع تَرِْشيَش. إلَى ً ذَاهِبَة ً َسفِينَة وَجَدَ

. ِ اللّٰه وَجْهِ عَْن بَعِيدًا
َ فِينَة الّسَ أّنَ وَبَدَا َشدِيدَةٌ، ٌ عَاِصفَة فَحَدَثَْت البَْحرِ. عَلَى ً ة َّ ي قَوِ يحًا رِ ُ اللّٰه فَأْرَسَل ٤
َّتِي ال ِ بِالبَِضاعَة وَألقَوْا لِلعَوِن. َطلَبًا ِ لِإلَهِه مِْنهُْم كُّلٌ وََصلَّى ُ حَارَة َّ الب َاَف فَخ ٥ مُ. َستَتََحّطَ

تَغْرََق. فَلَا ، أَخّفَ ُ فِينَة الّسَ لِتُصبَِح البَْحرِ إلَى ِ فِينَة الّسَ فِي
عَمِيقًا. نَومًا وَنَامَ هُنَاكَ وَاستَلْقَى فِينَةِ، الّسَ دَاِخِل إلَى يُونَانُ نَزََل الأثنَاءِ، ِ هَذَه وَفِي
إلَينَا، َلْتَفُِت ي فَقَْد لِإلَهَِك، وََصّلِ قُْم نَاِئمٌ؟ أنَْت ِمَاذَا «ل لَهُ: وَقَاَل يُونَانَ إلَى القُبطَانُ َ َاء فَج ٦

نَمُوُت.» فَلَا
المِحنَةَ.» ِ هَذِه لَنَا َب َّ َسب مَْن َ لِنَعلَم بَيْنَنَا، ً قُرعَة «لِنُلِْق لِبَعٍْض: بَعْضُهُْم ُ ارَة البَحَّ قَاَل َّ ثُم ٧
المِحنَةِ؟ ِ هَذِه َسبَُب َ هُو مَْن «أخْبِرنَا لَهُ: فَقَالُوا ٨ يُونَانَ. عَلَى ُ القُرْعَة وَوَقَعَِت قُرعَةً، فَأجرُوا

قَومَُك؟» هُْم وَمَْن أنَْت َلَدٍ ب أّيِ مِْن أتَيَْت؟ أيَْن وَمِْن عَمَلَُك؟ َ هُو مَا

.١٤:٢٥ اني َّ الث الملوك َاب كت فِي المذكور النّبيّ أنّه الأغلب يونَان ١:١*

الميلَاد. قَبَْل ٧٢٢-٧٢١ َسنَة إسْرَائيِل يّون ور الأّشُ ر دَمَّ ور. أّشُ عَاصمة نينوى ١:٢†
بإسبَانيَا. اليَوْم يعرف مَا فِي ربّمَا ترشيش ١:٣‡
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وَاليَابِسَةِ.» البَْحرِ خَالَِق مَاءِ، الّسَ َ إلَه ، َ اللّٰه أعبُدُ عِبرَانِيٌّ، «أنَا يُونَانُ: لَهُْم فَقَاَل ٩
هَارٌِب ُ ه َّ أن عَلِمُوا هُْم لِأّنَ فَعَلْتَهُ؟» الَّذِي «مَا لَهُ: وَقَالُوا َشدِيدًا َخوْفًا الرِّجَاُل َاَف فَخ ١٠

أخبَرَهُْم. َكمَا ، ِ اللّٰه وَجْهِ مِْن
هَيَجَانًا. َ أْكثَر أْصبََح َ البَْحر لِأّنَ البَحرُ؟» لِيَهْدَأ بَِك نَفعَُل «مَاذَا قَالُوا: َّ ثُم ١١

بِسَبَبِي.» هَا َّ كُل َ العَاِصفَة ِ هَذِه لِأّنَ فَيَهْدَأ، البَْحرِ إلَى بِي «ألقُوا فَقَاَل: ١٢
َ البَْحر لِأّنَ يَْستَطِيعُوا، فَلَْم اليَابِسَةِ، إلَى عَائِدِيَن ُيجَّدِفُوا أْن حَاوَلُوا الرِّجَاَل لـَِكّنَ ١٣

هَيَجَانًا. َ أْكثَر أْصبََح
قَتِل َ ة َّ وَمَسؤُولِي َّجُِل، الر هَذَا َحيَاةِ ثَمََن تُحَمِّلنَا لَا ، ُ اللّٰه «يَا وَقَالُوا: ِ اللّٰه إلَى وا ُّ فََصل ١٤

تَشَاءُ.» مَا تَْفعَُل أنَْت َك َّ لِأن بَرِيءٍ، رَجٍُل
َ اللّٰه الرِّجَاُل وَخَاَف ١٦ حَالًا. ُ البَحر فَهَدَأ البَْحرِ، فِي ِ بِه وَألقَوْا ِيُونَانَ ب أمسَكُوا َّ ثُم ١٥

عُهُودًا. وَقَطَعُوا ُ لَه وَذََبحُوا عَظِيمًا، َخوْفًا
َ ثَلَاثَة ِ مَكَة الّسَ بَطِن فِي يُونَانُ وَمَكََث يُونَانَ، َع ـِ لِتَبْتَل ً َكبِيرَة ً سَمَكَة ُ اللّٰه أْرَسَل َّ ثُم ١٧

لَيَاٍل. وَثَلَاَث اٍم َّ أي

يُونَان ُ َصلَاة
فَقَاَل: لِإلَهِهِ*، يُونَانُ َصلَّى مَكَةِ، الّسَ َجوِْف وَمِْن لِي!١٢ فَاْستَجَاَب ِضيقِي مِْن َ اللّٰه «دَعَوُت ٢

صَرَخُت، ِ يَة الهَاوِ أعْمَاِق مِْن
صُرَاِخي. فَسَمِعَْت

العَمِيِق، البَْحرِ فِي بِي «ألقَيَت ٣
ارَاُت، َّ ي َّ الت بِي أحَاَطْت البَْحرِ قَلِْب وَفِي

فَوْقِي. ِ الهَادِرَة أموَاِجَك وَجَمِيُع
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لِنَْفسِي: ُلُْت ق عِنْدَئِذٍ ٤
عَيْنَيَْك، عَْن بَعِيدًا ُطرِدُت قَْد نِي َّ إن ‹هَا

جَدِيدٍ.› مِْن ِس المُقَّدَ هَيْكَلَِك َ َنحْو ُ َسأنظُر نِي َّ لـَِكن
، عَلَيَّ ُ ِيَاه الم «أغلَقَِت ٥
غَمَرَنِي. العَمِيُق ُ وَالبَحر

رَأسِي. َحوَْل التَّفَ البَْحرِ عُشُب
الجِبَاِل، أَساَساِت إلَى نَزَلُت ٦

الأْرِض، أعْمَاِق إلَى وَاْنحَدَرُت
الأبَدِ. إلَى وَرَائِي ُأغلَِق ُ ه َّ أن فَظَنَنُْت

القَبْرِ، مَِن َحيَاتِي َمَت أق َك َّ لـَِكن
إلَهِي*. يَا

أمٍَل، كُّلَ وَفَقَْدُت تَعِبُْت «عِنْدَمَا ٧
، َ اللّٰه تَذَكَرُت

ِس. المُقَّدَ هَيْكَلَِك فِي إلَيَْك َصلَاتِي وَارتَفَعَْت
افِهَةَ، َّ الت الأْصنَامَ يَعْبُدُونَ «الَّذِيَن ٨

لََك. تِهِْم َّ َمحَب عَْن وْنَ َّ يَتَخَل
لََك، ُ وَأذَبح وَأحمَدُكَ فَسَُأَسبِّحَُك أنَا ا أمَّ ٩

لََك. ِنُذُورِي ب وَُأوفِي
خَلَاصِي.» يَْأتِي ِ اللّٰه َمَِن ف

اليَابِسَةِ. إلَى ُ فَألْقَتْه َ مَكَة الّسَ ُ اللّٰه أمَرَ عِنْدَئِذٍ ١٠
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لِيُونَان ُ ِيَة ان َّ الث ِ اللّٰه ُ دَْعوَة
ِ الـَكبِيرَة ِ المَدِينَة إلَى َاِل الح فِي وَاْذهَْب «قُْم ٢ وَقَاَل: يُونَانَ إلَى ً ِيَة ثَان ُ اللّٰه مَ َّ وَتَكَل بِهَا.»١٣ ُأخبِرُكَ َّتِي ال رَِسالَتِي أهْلَهَا ْغ ِ ـّ َل ب وَ نِينَوَى،
ً َكبِيرَة ً مَدِينَة نِينَوَى وَكَانَْت . ُ اللّٰه قَاَل َكمَا نِينَوَى، إلَى وَذَهََب الفَوْرِ عَلَى يُونَانُ فَقَامَ ٣

لِاْجتِيَازِهَا. اٍم َّ أي ِ ثَلَاثَة َ مَِسيرَة وََتحتَاُج
يَومًا، بَعِينَ أْر «بَعْدَ يَقُوُل: وَ يُعلُِن َ وَهُو وَاِحدٍ يَوٍْم َ مَِسيرَة وَمَشَى المَدِينَةَ، يُونَانُ فَدَخََل ٤

نِينَوَى.» رُ َستُدَمَّ
ذَلَِك فَعَلُوا وَقَْد َيَْش. الخ َلبَسُونَ ي وَ َسيَُصومُونَ هُْم أّنَ وَأعلَنُوا ِ بِاللّٰه نِينَوَى َشعُْب فَآمََن ٥

َصغِيرِهِْم. إلَى َكبِيرِهِْم مِْن هُْم، ُّ كُل
خَيْشًا، وَلَبَِس ُ بَه ثَو وَخَلََع عَرِشهِ، عَْن قَامَ نِينَوَى، مَلِِك إلَى ُ الخـَبَر وََصَل وَعِنْدَمَا ٦

نِينَوَى: كُّلِ فِي َ الِي َّ الت َلـَكِيَّ الم الأْمرَ َ أصدَر َّ ثُم ٧ مَادِ. َّ الر بَيْنَ وَجَلََس
مَاءً. يَشْرَْب وَلَا َطعَامًا، َحيَوَاٌن وَلَا إنْسَاٌن يَْأكُْل لَا وُزَرَائِهِ، َارِ وَكِب َلِِك الم مَِن بِأمرٍ
وَاِحدٍ كُّلُ وَلِيَكُّفَ تِهُْم، َّ قُو بِكُّلِ ِ اللّٰه إلَى وا ُّ وَلِيَُصل خَيْشًا، ُ وَالبَهَاِئم اُس َّ الن وَلِيَلْبَِس ٨
غََضبِهِ، عَْن وَيَرِْجُع حُكمِهِ، عَْن يَعْدُِل َ اللّٰه فَلَعَّلَ ٩ ُظلْمِهِ. وَعَْن يرِ، الشِّرِّ ِ مَسلـَكِه عَْن

نَهلَِك. فَلَا
ِ حُكمِه عَْن ُ اللّٰه فَعَدََل يرَةِ، الشِرِّ مَسَالـِِكهِمُ عَْن وا َكّفُ هُْم وَأّنَ فَعَلُوهُ، مَا ُ اللّٰه فَرَأى ١٠

يُنَّفِْذهُ. وَلَْم بِهِْم، ُ َسيُوقِعُه ُ ه َّ إن قَاَل الَّذِي العِقَاِب ِبخُُصوِص
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اللّٰه ِ رَْحمَة بِسَبَِب يُونَانَ غََضُب
! ُ اللّٰه يَا «آهِ وَقَاَل: ِ اللّٰه إلَى يُونَانُ وَاشتَكَى ٢ وَغَِضَب. َكثِيرًا يُونَانُ َ فَانْزََعج إلَى١٤ َبُْت هَر هُنَا، إلَى َ آتِي بِأْن أْرضِي فِي مْتَنِي َّ كَل فَحـِينَ َسيَحْدُُث. هَذَا أّنَ عَرَفُْت
الَّذِي العِقَاِب عَْن تَعْدُِل ، وَُمحِّبٌ وََصبُورٌ ٌ وَرَِحيم رَؤُوٌف ٌ إلَه َك َّ أن عَلِمُْت لِأنِّي تَرِْشيَش

َيَاةِ!» الح عَلَى المَوَْت ُل أفَّضِ فَأنَا أمِتْنِي، ، ُ اللّٰه يَا وَاْلآنَ ٣ بِهِ. حَكَمَْت
اَس؟» َّ الن هَؤُلَاءِ ُأهلِْك لَْم لِأنِّي تَغَْضَب أْن لََك «أَيحِّقُ : ُ اللّٰه قَاَل ٤

ظِلِّهَا فِي وَجَلََس ً مِظَلَّة لِنَْفِسهِ َصنََع وَهُنَاكَ شَرقَهَا. وَجَلََس المَدِينَةِ، مَِن يُونَانُ وَخَرََج ٥
لِلمَدِينَةِ. َسيَْحُصُل مَا لِيرَى

وَالدُودَة اليَْقطِينِ ُ نَبْتَة
ِ عَلِيه وَلِتَُخّفَِف ُ رَأَسه لِتُظَلَِّل يُونَانَ فَوَْق ٍ بِسُرعَة *وَنَمَْت يَْقطِينٍ، َ نَبتَة اللّٰهُ* وَأنبََت ٦

اليَْقطِينِ. ِ بِنَبتَة َكثِيرًا يُونَانُ فَفَرَِح انزِعَاجَهُ،
ْت. فَجَّفَ اليَْقطِينِ ِ نَبتَة عَلَى ً دُودَة ُ اللّٰه َط َّ َسل الِي، َّ الت اليَوِْم فَجرِ عِنْدَ لـَِكْن ٧

ُ حَرَارَة ْت فَاشتَّدَ ةً، حَارَّ ً ة َّ شَرقِي يحًا رِ ُ اللّٰه َط َّ َسل مَاءِ، الّسَ فِي ْمُس الّشَ ارتَفَعَِت وَعِنْدَمَا ٨
أْن مِْن أموَُت أْن لِي ٌ «خَيْر وَقَاَل: المَوَْت لِنَْفِسهِ وََطلََب فَذَبَُل يُونَانَ، رَأِس عَلَى ْمِس الّشَ

أحيَا.»
َيحِّقُ «نَعَْم، يُونَانُ: فَقَاَل اليَْقطِينِ؟» ِ نَبتَة عَلَى تَغَْضَب أْن لََك «أَيحِّقُ لِيُونَانَ: ُ اللّٰه فَقَاَل ٩

المَوِْت!» ى َّ َحت أغَضَب أْن لِي

كِل الّشَ كُرَّوَي ليَس ُ ثَمَرَه لـَكّنَ القرِْع، ِ فَصيلَة مِْن َ وهُو اءَ، َّ ب الدُّ أيًْضا ى وَيُسَمَّ يقطين ٤:٦*
مُفلطَحًا. بَْل
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فِي نَمَْت لَقَْد بِإنبَاتِهَا. َشأٌن لََك يَكُْن لَْم َّتِي ال ِ بتَة َّ الن لِأْمرِ اهتَمَمَت «لَقَدِ : ُ اللّٰه فَقَاَل ١٠
ُ أْكثَر يَْسكُنُهَا َّتِي ال نِينَوَى ِ الـكَبِيرَة ِ المَدِينَة لِأْمرِ أنَا ُّ أهتَم لَا فَلِمَاذَا ١١ مَاتَْت. لَيلَةٍ وَفِي لَيلَةٍ،
مَِن ُ الـكَثِير وَكَذَلَِك ِشمَالِهِْم. مِْن يَمِينَهُْم ُمَيِّزُونَ ي يَكُونُوا لَْم إنْسَاٍن ألَْف يَن وَعِشرِ ٍ مِئَة مِْن

َيَوَانَاِت؟» الح
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