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holy_bible_1
اىشبٖت
مٞف ٝبق ٜشذض ف ٜبطِ ح٘ث ثالثت اٝاً رُٗ اُ ٝذخْق اٗ ٖٝضٌ ؟
فٕٓ ٌجة اٌ ًٌٕخ اسرُالا ً صاسم أدشاء انذٕخ ،أٔ ًٌٕخ ؿٕاء تأؿُاَّ أٔ غغلا ً فً نجح انثذغ أٔ
نطذُّ ْٔضًّ يغ تالً درى ًٌٕخ ػصغاً َرٍجح ضغظ أػضاء انجٓاػ انٓضًً نهذٕخ
تانؼصاعاخ انٓاضًح انرً ذفغػ نٓضى انًأكٕالخٔ ،ئٌ نى ًٌد ػصغاً فٕٓ ًٌٕخ ْضًا ً دٍس ٌظٔب
األطؼًح صاسم انذٕخ .فكٍف نٍَٕاٌ أٌ ٌثمى دٍا؟

اىضر

نغٌٕا

 )8ؿفغ ٌَٕاٌ 17 :1
ث ثَوالَوثَوتَو َوَّٝم ٍاً َوٗثَوالَو َو
د
َوٗ َو َّمٍا اى َّمض ُّب فَو َو َو َّمز ُحح٘حًتا َو ِظ ً ٞتَا ىِظَٞو ْببخَويِظ َو ُٝحَّ٘واَُو  .فَو َوناَُو ُٝحَّ٘واُُح فِظَ ٜو ْب٘ ِظ ا ْبى ُح ٘ ِظ
ىَوَٞواه.
جوف الحوت
معني جوف
لسان العرب

من جافه ومن الشئ االجوف اي ما انطبق علي فراغ
فهو من الفم الي المخرج
ويطلق عليه بطن
والقلب جوف والفرج جوف

Now the LORD had prepared a great fish to swallow up Jonah. And
Jonah
was in the belly of the fish three days and three nights.
Belly
اَرفار
ّ انرجٌٕف انٓضًً ٔيهذماذ,  عدى, ِ يؼض, ٍتط
انشغاع انًُرفز
فٕٓ ٌضل اٌضا ػهً انجٓاػ انٓضًً ٔيهذماذّ يٍ انفى

1 καὶ προςέταξεν κύριοσ κήτει μεγάλῳκαταπιεῖ ν τὸν Ιωναν καὶ ἦν Ιωνασ
ἐν τῇ κοιλί ᾳ τοῦ κήτουσ τρεῖ σ ἡμέρασ καὶ τρεῖ σ νύκτασ

koilia
koy-lee‘-ah

From κοῖλος koilos (“hollow”); a cavity, that is, (specifically) the abdomen;
by implication the matrix; figuratively the heart: - belly
lexicon dic
1) the whole belly, the entire cavity
ًًاي اَّ انرجٌٕف انٓض

ػثغٌا

ְילשה ֵל לֹֽות
ָׁ֥ ָ ְילשה ִ ָֹ֖מ םּוש
ָׁ֥ ָ  ַו ְימַ ן ְיהוָה֙ה  ָ ג ָד֔דֹול ִלבְילֹ֖ עַאֶת־ ָֹונָ֑ה ַו ְיהִ  ֹונָה֙ה  ִבמ ְֵיע  ַה ָ֔ד גש1

H4578
מעה
mê‛eh
may-aw'
From an unused root probably meaning to be soft; used only in plural
the intestines, or (collectively) the abdomen, figuratively sympathy;
by implication a vest; by extension the stomach, the uterus (or of
men, the seat of generation), the heart (figuratively): - belly, bowels,
X heart, womb.
H4578

מעה
mê‛eh
BDB Definition:
1) internal organs, inward parts, bowels, intestines, belly
1a) inward parts
1b) digestive organs
1c) organs of procreation, womb
1d) place of emotions or distress or love (figuratively)
1e) external belly
اي انه يتكلم عن اي تجويف وبخاصه التجويف الهضمي من الفم فما بعده
التيني
1 Et præparavit Dominus piscem grandem ut deglutiret Jonam: et erat Jonas
in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus.
Anatomy ًذجٌٕف ذشغٌذ

1 :2 ٌ) ؿفغ ٌَٕا9
،ث
َو َو
 اى َّمض ِّب ِظى ِظٖ ِظٔ ِظٍِْب َو ْب٘ ِظ ا ْبى ُح ٘ ِظُٚحَّ٘واُُح ِظىَوٝ ٚطيَّم
ٔكهًح جٕف صلٍمح جضا فً انرؼثٍغ الَٓا ذؼثغ ػٍ تضاٌح فرذح انفى انً َٓاٌح انمُاِ انٓضًٍح ٔنكٍ كهًح
ّتاطٍ غٍغ صلٍم
ٍفهًاطا طكغ فً اَجٍم يرً تاط
40 :12 ئَجٍم يرى

َّم ٍاً َوٗثَوالَو َوٝث ثَوالَوثَوتَو َو
 قَو ْبيبٜاُ فِظ
اإل ْبّ َو
 بَو ْبط ِظِ ا ْبى ُح ٘ ِظُٜحَّ٘واُُح فِظٝ َوَّّمُٔح َوم َوَا َوماَُو
ؼ ِظ
َو ُحنُُ٘ح ابْبُِح ِظٝ  ٕ َون َوشا،َواهٞد ىَو
َّم ٍاً َوٗثَوالَو َوٝع ثَوالَوثَوتَو َو
.َواهٞد ىَو
ا َو ْبص ِظ

فرغجًٓا تطٍ كرمغٌة ْٕٔ اٌضا نفظ يمثٕل

For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall
the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
40 ὥζπερ γὰρ ἦν ἰωνᾶς ἐν ηῇ κοιλίᾳ ηοῦ κήηοσς ηρεῖς ἡμέρας καὶ ηρεῖς
νύκηας, οὕηως ἔζηαι ὁ σἱὸς ηοῦ ἀνθρώποσ ἐν ηῇ καρδίᾳ ηῆς γῆς ηρεῖς ἡμέρας
καὶ ηρεῖς νύκηας.
40 Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus, et tribus noctibus, sic
erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus et tribus noctibus.

Belly ٍٍفُالدظ اٌ ذغجًح كُج جًٍؾ اؿرشضو كهًح ٔادضِ ًْٔ جٕف فً االٌر
ٔاٌضا انرغجًح انـثؼٍٍُح انٍَٕاٍَح نهؼٓض انمضٌى ٔانُـشح انٍَٕاًَ نهؼٓض انجضٌض
κοιλία

انالذًٍُ اٌضا اؿرشضو َفؾ انكهًح
Ventre

. (Anatomy) stomach, belly, venter, tummy

ٔتٓظا صنٍم اٌ كاٌ فً اي يكاٌ يٍ جٕف انذٕخ ٔنٍؾ فً ايؼاؤِ أ يؼضذّ ذذضٌضا

كهًح دٕخ ػثغٌا
H1709
ּדאג ּדגo
dâg dâ'g
dawg, dawg
From H1711; a fish (as prolific); or perhaps rather from H1672 (as
timid); but still better from H1672 (in the sense of squirming, that is,
moving by the vibratory action of the tail); a fish (often used
collectively): - fish.
فانكهًح انؼثغٌّ ذؼًُ ؿًكّ أ كائٍ تذغي
ٔاضاف تؼض كهًح كائٍ تذغي كهًح ػظًٍا اي ػًاللا
ٔذكٌٕ االٌّ ٔاػض هللا كائٍ تذغي ػًالق

ًٌََٕا
40 :12 ًير

G2785
κῆτος
kētos
Thayer Definition:
1) a sea monster, whale, huge fish
Part of Speech: noun neuter
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: probably from
the base of G5490

G2785
κῆτος
kētos
kay'-tos
Probably from the base of G5490; a huge fish (as gaping for prey): whale.

ٔفرؼًُ اٌضا كائٍ تذغي ػًالق اي ؿًكّ ضشًّ جضا أ دٕخ ػًالق نٓظا نٕشثد آَا ؿًكّ ا
كائٍ تذغي اسغ فٓظا يغ االَجٍم ؿٍكٌٕ صذٍخ

ذاعٌشٍا

أٔالً :دمٍمح ششصٍح ٌَٕاٌ:
اىظٞغت اىؼضٝاّٞت ٗاىعضبٞت ىالػٌ اىعبضّ٘ٝ" ٛت"ٍٗ .عْآ حَاٍت.
ماُ ّ٘ٝاثاُ اىْب ٜبِ اٍخا ٍِ ٛػبظ طب٘ىُ٘ (ٝش ٕ ٍِٗ .)16-10 :19اى ٜج حافض ي ٚبعز
ثالثت ٍٞاه ٍِ اىْاطضة.
ٗا ص ح ّٔ ٕ٘ اىَشم٘ص فٍ 2 ٜو  ّٔ ٗ 25 :14حِب فٝ ٜاً ٝضبعاً اىثاٍّ ٜيل اىؼاٍضة.
ٗحْب ّٗٛاُ بضر حزٗر اىؼاٍضة ىٍ ٚزدو حَاة شَااًت ٗ ى ٚب ض اىعضبت ٗديٞي اىعقبت ْ٘با ًت.
ٗماُ ٍ٘ض٘ع ّب٘ءحٔ ّقاس بْ ٜػضائٞو ٍِ ظيٌ اٟصاٍ" ِٞٞاىؼ٘صٗ ."ِٞٝماّج ّب٘ءحٔ ٍطب٘ ت
بطاب ٗطْ ٜرب ٜديق ٜمْب٘ءة ٕ٘ش ٗ اٍ٘ع.
ٕٗشا اىْ٘ع ٍِ اىْب٘اث ماُ ٝظار

ٕ٘ ٙف ٜقي ٜاىش

اىعبضاّ.ٜ

انؼٓض انجضٌض
(ّ )1فغ اىنالً ،فإّٔ ا ٝق٘ه" :طاص ق٘ه اىض

ى ٚاإلّؼاُ" بو ىّ٘ٝ" ٚاثاُ بِ اٍخا "ٛاىخ.

( )2مالً ٝؼ٘ع سا قاه ّٔ " :مَا ماُ ّ٘ٝاُ ف ٜبطِ اى ٘ث اىخ ..ص اه ّ ْٙ٘ٞػٞقٍُ٘٘ فٜ
اىزٕ ٍ ِٝشا اىجٞو ٗٝز ٌّٖ ،ّْٔ٘ٝحاب٘ا بَْاراة ّ٘ٝإُ٘ٗ .سا

ٌ ٍِ ّ٘ٝاُ ْٕٖا".

( ُ )3حْب اى ٘ث ىٞغ ٍِ اى ناٝاث اىخ ٜغاٝخٖا ُ حثٞض فض٘ه اىْاع ٗرٕشخٌٖ .بو غاٝخٔ اىضٍظ
ىٍ٘ ٚث اىَؼٞح ٗقٞاٍخٍٔ .ا بذظ٘ص ح٘بت ٕو ّ ْٙ٘ٞفَِ اىَ خَو ٌّٖ حاب٘ا ٗقخ ٔٞفقظٗ .ىٌ
حشمض ٕشٓ اىخ٘بت ا فٕ ٜشا اىؼفضٗ .ىعو ٕشٓ اىؼفض عو ف ٜزار ا ػفاص اىْب٘ٝت ُ ٍا ٗصر فٔٞ
ٝضٍظ ىٍ٘ ٚص ٍؼخقبيٞت ،مقٞاٍت اىَؼٞحٗ ،حبشٞض ا ٌٍٗ ،ػ٘اء قبو ٕشا اىض  ٗ ٛساك فاىزصع
اىشٝ ٛيق ٔٞاىؼفض ٗاحز.

شاٍَا ًٌَٕ :اٌ انُثً ٔانذٕخ:
ٔئٌ كاَد ششصٍح ٌَٕاٌ ششصٍح دمٍمح يإكضج تانكراب انًمضؽ ،فانًشكهح ذرؼهك تؼالقذّ تانذٕخ،
ٔانرً ذظٓغ ألٔل ْٔهح أَٓا يٍ َـج انشٍال .فٓم يٍ انًًكٍ نذٕخ أٌ ٌثرهغ ئَـاَا ً ٌٔثمى صاسهّ دٍا ً
شالشح أٌاو؟! ٔال ٌرؼغض نهًٕخ تأي طغٌمح يٍ انًظكٕعج فً يمضيح ْظا انمـى؟! ْم ْٕ يجغص دهى
يؼػج دهًّ ٌَٕاٌ؟ تانطثغ ال ،فشٓاصج انـٍض انًـٍخ ٔاضذح كم انٕضٕح فً ْظا األيغ.

ػهًٍا
دٍس ٌركهى ػُّ انكراب انًمضؽ لائالًٔ" :أيا انغب فأػض دٕذا ً ػظًٍا نٍثرهغ ٌَٕاٌ ،فكاٌ ٌَٕاٌ فً
جٕف انذٕخ شالشح أٌاو ٔ شالز نٍالٔ ..أيغ انغب انذٕخ فمظف ٌَٕاٌ ئنى انثغ" (ٌٕ17:1؛ ).10:2
فكٍف ٌذضز ْظا؟ فاٌ كاٌ هللا لض صتَّغ دٕذا ً نٍرهمى ٌٌٕاٌ  Jonahفٕع ئنمائّ يٍ انـفٍُح انرً كاٌ
ْاعتا ً ػهٍٓا ،فاَّ ٌرهماِ نهًٕخ ٔانفُاء ٔنٍؾ نهذٍاج ٔانثماء..
فهٕ نى ٌؼض انغب ْظا انذٕخ نكاٌ ٌَٕاٌ ياخ غغلا فً انثذغ ٔنى ذكٍ نّ فغصّ نهُجاِ تؼض اٌ ٌرؼظب
كصٍغا

أ) انذٍراٌ:
ًْ َٕع يٍ انذٍٕاَاخ انصضٌٍح انرً ذهض ًْٔ ذغضغ أٔالصْا ًْٔ ،ذؼٍش فً انًاء ًْٔ .ذُمـى

َٕػٍٍ:

األٔل :طٔاخ األؿُاٌDenticete

انصاًَ :ػضًٌح األؿُاٌMysticete

ٔألٔل ْٔهح َجض أٌ انُٕع األٔل ال ًٌكٍ أٌ ٌكٌٕ ْٕ انًمصٕصٔ ،ئال ذؼغض ٌَٕاٌ نهًٕخ تأؿُاَّ( .
ٌٔـًً تانذٕخ انماذم ) ٔنٓظا ػهٍُا أٌ َثذس فً انُٕع انصاًَ.
 -عدم وجود أسنان حٌث ٌوجد فً الجزء الخلفً من تجوٌف الفم صفائح رقٌقة تتصل بالفكٌن

 حٌث تندفع، وٌستخدمها فً أسلوب أكله الغرٌب،ً تقرٌبا300  وٌصل عددها إلى،ًالعلوي والسفل
 ثم تغلق الفكٌن باللسان الماء إلى الخارج، وما ٌحمله من أطعمة،هذه الحٌتان فاتحة فمها للماء
.مستبقٌة الطعام خلف هذه الحواجز
Megapetera  فمنها النوع المعروف باسم،ً هذه الحٌتان من األنواع الضخمة جدا-2
 وطولهBalaenoptera Musculus  ونوع آخر ٌسمى،ً قدما50  والذي ٌبلغ طوله،Medosa
 وفً أحد المرات سد أحد هذه الحٌتان..ً  طنا150 ً ووزنه حوال،ً قدما95-75 ٌتراوح ما بٌن
.قناة بنما لضخامته
من انواعه الحوت االزرق
The Blue whale is, and always has been, the largest animal
ever to exist on earth. This whale can grow to a length of
33m (110ft) and weigh 190 tonnes but on the average it is
much smaller. The Blue whale is called a "rorqual" a
Norwegian word for "furrow" and refers to the pleated
grooves running from its chin to its navel. The throat
grooves, in addition to streamlining the shape of the whale,
allow the throat area (cavum vent-rale) to expand
tremendously during feeding, and can hold 1,000 tons or
more of food and water when fully expanded. By taking
tonnes of water into its mouth and filtering out the fish or
krill with its baleen plates a medium-sized Blue whale can
eat over 4 tons of krill a day.
The head of the Blue whale forms up to a quarter of the total
body length and compared with other rorquals is very broad.

It has twin blowholes with exceptionally large fleshy
splashguards to the front and sides. The baleen plates in the
mouth of the Blue whale can be 90cm-1m (35-39in) in
length the longest of all the rorquals but not the longest of
all whales.
Family: Balaenopteridae
Subfamily: Balaenopterinae
There are 3 different subspecies:
balaenoptera musculus - Northern Hemisphere
balaenoptera intermedia - Southern Hemisphere
balaenoptera brevicauda - Tropical Southern Hemisphere
Other Names: Sulphur-bottom, Sibbald's Rorqual, Great
Northern Rorqual
Most Blue whales live in the Southern Hemisphere while
smaller populations inhabit the North Atlantic and North
Pacific. They migrate long distances between low latitude
winter mating grounds and high latitude summer feeding
grounds and are often seen in parts of California, Gulf of
California (Sea of Cortez), Gulf of St. Lawrence, Canada and
the northern Indian Ocean.

Before mans intervention there were 228,000 Blue whales
swimming the oceans of the world. Between 1904 and 1978,
whalers scoured the seas for this huge cetacean, most were
taken in the southern hemisphere, many against the law.
Current figures suggest that a mere 11,700 animals are left.
As the population figure suggests, it was ruthlessly and
relentlessly slaughtered for every reason imaginable, almost
to the point of extinction. Now on the endangered list, the
Blue Whale is protected (since 1967) worldwide by
international law. It is not to be hunted by anyone for any
reason at all. Suggestion are that some populations may
never recover.

http://www.whales.org.au/discover/blue/blue2g.gif
 ومن، تتمٌز أٌضا ً بمعدتها المعقدة التً تتكون من عدة حجرات قد تصل إلى ستة حجرات-3
.الممكن لمجموعة من الناس أن تختبئ فً إحداها

 -4الحوت ٌتنفس الهواء مباشرة وٌخزنه فً تجوٌفا ً أنفٌا ً كبٌراً جداً طوله  14قدماً ،وعرضه
سبعة أقدام وارتفاعه سبعه أقدام ،وذلك الستخدام مخزون الهواء للتنفس عند النزول إلى أعماق
البحر لفترة طوٌلة.
 -5هذا النوع من الحٌتان إذا ابتلع جسما ً كبٌراً ٌحوله على هذه الحجرة الممتلئة هواء وال ٌُدخِله
إلى معدته بل وٌسعى لٌقلبه خارجا ً على الشاطئ بعٌداً عن المٌاه حتى ال ٌبتلعه مرة أخرى.

http://www.indonesianfauna.com/images/bluewhale.gif
ومن خالل دراستنا للحٌتان ٌمكننا أن نجزم أن أحدها من األنواع الضخمة العدٌمة األسنان قد
وحوله إلى تجوٌف الرأس الممتلئ بالهواء حتى اقترب الحوت من الشاطئ ،وهناك
ابتلع ٌونان َّ
ألقى ٌونان.
ٌا لها من غواصة عظٌمة أرسلت فً وقتها المناسب الستبقاء حٌاة ٌونان بل ونقله سلٌما ً إلى
الشاطئ ..إنه عمل هللا العجٌب.

فٌلم عن الحوت االزرق

/http://staceyloh.wordpress.com/2008/06/24/blue-whale

ب) األسماك:
والستكمال الدراسة العلمٌة علٌنا أن نبحث أٌضا ً فً هل ٌوجد من األسماك أحجام تتناسب مع
حجم اإلنسان؟ وإذا وجدت هذه األحجام ،فهل هً مؤهلة لمكوث ٌونان بها ثالثة أٌام؟
بالبحث نجد أنه من جهة الحجم فهناك سمكة القرش الكبٌر الذي ٌبتلع أجساما ً أكبر من حجم
اإلنسان ،ولكن هذه األسماك مفترسة تمزق فرٌستها أوالً ثم تبتلعها.
ولكن توجد أنواع من األسماك أٌضا ً ٌمكنها أن تبتلع إنسانا ً ولكنها لٌست من نوع سمك القرش
المؤذي وهو ( Rhinodon Typicusأو  ،)Rhincodon Typusومنه ،Whale shark
 ..Cific Shark ،Shark Indopa Boneوتتمٌز ه ذه األنواع بعدة ممٌزات تؤهلها البتالع
إنسان دون أن تؤذٌه ،ومن هذه الممٌزات:
 -1كبر حجمه الذي ٌصل إلى  36قدما ً.
 -2له تجوٌف فم كبٌر ٌصل طوله إلى حوالً  15قدما ً.
 -3ال توجد أسنان بتجوٌف الفم.
ٌ -4سبح على سطح المٌاه فاتحا ً فمه فً أغلب األحٌان.
ومن الجدٌر بالذكر أنه مذكور فً الموسوعات العالمٌة بأنه أشهر مثال على الحٌتان التً ال
تهاجم اإلنسان (معظم أنواع الحٌتان ال تهاجم االنسان)..

E
ro
اىخاصٝخ ٗح٘ث ّ٘ٝاُ
لقد سجل التارٌخ أحداثا ً متشابهة لقصة ٌونان سواء بالنسبة للحًتان أو بالنسبة لألسماك.

أ) بالنسبة للحٌتان:
تذكر القصص:
 -1أن شخصا ً وزنه  100كجم قد تمكن من المرور من فم حوت مٌت إلى تجوٌف أنف الحوت.
 -2نشرت مجلة  Sunday School Timesأن كلب أحد صائدي الحٌتان فقد منه مرة ،ولكنه
وجده حٌا ً بعد ستة أٌام فً رأس أحد هذه الحٌتان.
ومن هنا ٌسجل لنا التارٌخ إمكانٌة حدوث قصة ٌونان ،حٌث ٌسجل أمثلة مشابهة.

ب) بالنسبة لألسماك:
 -1فقد أحد الجنود فً جزر هاواي وبعد ٌ 30وما ً تمكن صٌادي جزٌرة هاواي أن ٌصطادوا سمكة
من نوع  Rhinodon Typicusوكانت المفاجأة أنهم وجودوا هٌكالً عظمٌا ً متماسكا ً غًر مكسور
لرجل طوله  6أقدام.
 -2حادثة مشابهة فً جزر هونولولو حٌث اختفى اثنان خرجا فً مركب ،وخرجت السفن للبحث
عنهما .ولكنهم لم ٌعثروا سوى على المركب مقلوبة على ُبعد  30مٌالً من الشاطئ ،وبعد عدة
أٌام تمكن بعض من الصٌادٌن من اصطٌاد سمكة من نفس النوع  R. T.فوجد بأحد هذه األسماك
جثة أحد التاجرٌن .حٌث تعرفا علٌه من أسنانه الصناعٌة  .ولقد ذكرت هذه القصة وقتها وكالة
األنباء المتحدة  .United Pressمصدر المقال موقع أنبا تكالهٌمانوت.
 -3والحادثة الثالثة حدثت فً القنال اإلنجلٌزي (أسكتلندا) حٌث كان أحد البحارة من األسطول
اإلنجلٌزي ٌقوم بالصٌد ،فسقط من المركب فتلقفته سمكة عظٌمة من نوع

 RTالسابق الذكر،

وفرت هاربة أمام زمالء هذا البحار  .فانطلقت السفن تبحث عنها ،فوجدوها بعد

 48ساعة،

وتمكنوا من اصطٌادها بقنبلة زنتها رطالً ،وبعد سحبها والتفت ٌش داخلها الستخراج جثة البحار
(اسمه جٌمس بارتلً) ،كانت المفاجأة أنهم وجدوه حٌا ً ولم ٌمت ،ولكنه كان فً غٌبوبة فنقلوه
إلى المستشفى وخرج منها سلٌما ً .بل وتم عرض هذا البحار فً معرض بلندن تحت اسم "ٌونان
القرن العشرٌن" .وقد نشرت كذلك إحدى الجرائد الفرنسٌة هذا

الحادث تحت عنوان ٌ" :ونان

الثانً" .Le Deuxieme Jonas

وفً عام  1953نجح بعض البحارة فً بحر الشمال (بٌن هولندا وأنجلترا) من طعن أحد الحٌتان
بهلب السفٌنة ،ثم حقنوه ببعض المواد حتى ٌحتفظوا به أطول فترة ممكنة ..ولما جذبوه تبٌن لهم
أن طوله أكثر من  84قدما ً (أي م ا ٌزٌد على  25متراً) ،وكان قلبه بحجم بقرة ،وأما رأسه فثلث

طول جسمه (أي بمثابة غرفة طولها نحو ثمانٌة أمتار ( 8متر) تتسع لعدد من الناس  .وفعالً أتوا
بفتاة كبٌرة ،فنزلت إلى فمه واختفت فً فكه األسفل اختفاء تاماً ،وذلك لٌبرهنوا أنه من الممكن
أن ٌبتلع الحوت ال إنسانا ً واحداً ،بل أكثر من إنسان.
المهم أن هذا الحوت سموه أٌضا ً "حوت ٌونان"  ،Jonah's Whaleوخصصوا له سفٌنة تحمله
وتطوف به حول العالم كله ،حتى ٌراه كل انسان

 ..ومن الجدٌر بالذكر أن نٌافة األنبا

غرٌغورٌوس المتنٌح قد رآه أكثر من مرة (فً مانشستر بإنجلترا – فً أكسفورد بانجلترا أٌضا ً –
فً مٌدان التحرٌر بالقاهرة حٌن ُعرض فً عام  1955للجمهور
http://www.sg-es.net/vb/showthread.php?t=2697

فهل بعد هذا كله ال تصدق قصة ٌونان؟ فالكتاب المقدس ٌشهد لها ،والعلم
ٌسندها بأمثلة حٌة.
والننسً انها اٌضا معجزه صنعها العلً لٌونان

ٗاىَجز هلل رائَا
انًصاصع
لايٕؽ انكراب انًمضؽ
يٕلغ االَثا ذكال
يٕلغ ػهًً نضعاؿاخ انذٍراٌ

ٌؤكدها ،والتارٌخ

Whales in danger

