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 آيات في التنمية البشرية

 (1/2وحتى يف بطن احلوت .. هناك أمل )

 2016 يونيو 9 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

 

األمل كلمة تحمل الكثير من المشاعر الفياضة التي يمكن عندما يتعلق 
بها اإلنسان الذي تسوّد الدنيا أمام عينيه أن يتحمل هذا الظالم حتى 
يتمكن من الوصول إلى بر األمان، واألمل كلمة واحدة مجردة فما بالنا إن 

األمل »الزمتها مصطلح اإليجابية فغدت  لم تأتِ الكلمة مجردة وإنما
، فكيف يكون شعور هذا اإلنسان، وخاصة إن كانت اإليجابية «اإليجابي

 متعلقة بالذات اإللهية العظيمة ؟

ذهب »ال نعرف ماذا كان شعور سيدنا يونس عليه السالم عندما 
ولكن كل الذي نعرفه ويمكن أن نشعر به هو تعلقه باألمل « مغاضبًا

ي وهو في بطن الحوت وينادي بدعائه الخالد )ال إِلَهَ إِال أَنْتَ اإليجاب
 .87 اآلية –سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ( كما وردت في سورة األنبياء 

اآلية الكريمة على الرغم من قصرها إال أنها تحمل معنيين عظيمين، 
هلل سبحانه وتعالى القادر األول: إعالن العبودية واأللوهية للواحد األحد، ا

على كل شيء، مصرف كل األمور، وهو محرك كل األمور في هذا الكون، 
وهو الذي يسمع دبيب النمل السوداء على الصخرة الصلداء في الليلة 
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الظلماء، وهو الذي ال تخفى عنه خافية، فسبحانه وتعالى، لذلك بدأ بها 
وربما التسرع في اتخاذ  سيدنا يونس عليه السالم، ثم االعتراف بالخطأ

القرار، فقد خرج يونس عليه السالم من قريته من غير أن يستأذن رب العز 
 سيدنا أي –والجاللة الذي بعثه وطلب منه إرشاد البشر إلى اإلسالم، وهو 

 المطلوب وإنما يؤمنوا، لم أو آمنوا إن مطالب غير – السالم عليه يونس
 .و عدمه فهذا بيد اهللأ إيمانهم أما يدعوهم، أن فقط منه

ثم االعتراف بالخطأ يكون نتيجة »يقول أبو دجانة البلوشي في مقال له: 
حتمية للشعور بعظمة اهلل تعالى وقدرته واليقين بذلك، فالمرء إن علم 
أن هناك من هو أقوى منه وطلب منه التوقف عن أمر ما وإال عاقبه فإنه 

لناهي هو اهلل تعالى، وبالتالي يتوقف عنه مباشرة، فكيف إن كان اآلمر وا
فإنه يمتنع كليًا إن وقع اإليمان واليقين في قلبه، ويتراجع عما هو فيه أو 
ما كان عليه صاغرًا تائبًا، وهو أيضًا يستشعر عظمة اهلل تعالى وأنه اإلله 
الحق وأنه اآلمر الناهي وأنه المجازي والمعاقب، وأن كل شيء بأمره 

أن ينقص في حق ربه تعالى أو أن يعصيه وال وتقديره فيستحي حينها 
 يوفيه حقه من عبادة وطاعة مع أنه مهما فعل فلن يستطيع أن يرد جزءً

 .«بسيطًا من حق اهلل تعالى عليه، ويبقى األمل في رحمة اهلل ورضوانه

وفي بطن الحوت، عندما ابتاله اهلل سبحانه وتعالى بهذه المشكلة، فكر 
عالً تجاوز وتسرع في اتخاذ القرار، وهو يعلم وراجع نفسه، فشعر أنه ف

في قرار ذاته أن اهلل سبحانه وتعالى قريب من العبد وذلك مصداقًا لآلية 
 سَأَلَكَ وَإِذَا»: تعالى قال حينما 186 اآلية –الكريمة في سورة البقرة 

لْيَسْتَجِيبُوا لِي فَ دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِيبُ قَرِيبٌ فَإِنِّي عَنِّي عِبَادِي



3 
 

، عند ذلك وهو في ظلمات بطن الحوت، «وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
وظلمة الليل وظلمة البحر، وقف ينادي وهو يعرف أن صوته سوف يصل 
إلى الذات اإللهية التي تسمع الكلمة قبل أن تخرج من الفم، فبدأ دعائه 

يعدُّ من أهم وأقوى أسباب السعادة الخالد بتوحيد اهلل تعالى، والذي 
والراحة النفسية والفكرية والبدنية، ثم توجيه النداء والرجاء إلى الرب 
الصمد المستحق والكفيل بتحقيق الغايات والرغبات وباستقامة الحياة 

 .والنفس، ثم اإلقرار بالخطأ، مهما كان حجم هذا الخطأ

 .ولنواصل رحلتنا غدًا مع سيدنا يونس عليه السالم وهو في بطن الحوت

 

 


