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 آيات في التنمية البشرية

 (2/2) وحتى يف بطن احلوت .. هناك أمل

 2016يونيو  10النشر في جريدة أخبار الخليج: تاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

  .. مسباألقلنا 

إن سيدنا يونس عليه السالم تمسك بهذا الدعاء، وربما بهذا األمل 
اهلل على هذا الخطأ، بعفو اهلل الذي اإليجابي من غير أن يشك لحظة بعفو 

يمكن أن ينزل في لحظة ليأمر الحوت الذي ال يُعرف من أين جاء أن يخرجه 
 عليه السالم إلى بر األمان. 

 كل نستشف أن يمكن ولكننا هناك، بقي كم – في الحقيقة –ال نعرف 
 منه فتدفق جوارحه به واختلجت تدفقت التي الفياضة المشاعر تلك
)ال إِلَهَ إِال أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ(، فاستمر  الدعاء هذا

يتقلب بين الرجاء والتوسل وهو متمسك باألمل حتى نزلت من رب 
العالمين الرحمة، إذ ينزل األمر للحوت أن أوصل النبي الذي تحتضنه في 

في اآليتين  بطنك إلى بر األمان، وهذا ما يذكره تعالى في سورة الصافات
( لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ 143)فَلَوْال أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ) 144و 143

فلوال أنه كان من »(، ويقول القرطبي في تفسير هذه اآليات 144يُبْعَثُونَ )
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المسبحين أي: من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي عقوبة له، 
 .«حوت قبرًا له إلى يوم القيامةأي: يكون بطن ال

وقد يعتقد البعض أن التجربة المريرة التي عاشها سيدنا يونس عليه 
السالم في بطن الحوت كانت قاسية إلى درجة العجز، إال أن هذه النظرة 
في الحقيقة قاصرة إلى حد عدم القدرة على النظر في أعماق القصة، 

بقاءه في بطن الحوت فترة حقيقة إن قصة سيدنا يونس عليه السالم و
من الزمن ومعاناته وآالمه ودعاءه وصالته بهذا الدعاء كلها يجسد فيها 
اهلل سبحانه وتعالى مدى رحمته التي يمكن أن ينزلها على عباده الذين 
يقتربون منه خطوات فيمنحهم األمل اإليجابي الذي يلقيه في قلوبهم 

وجههم العوائق البشرية  عندما تشتد بهم المحن والبالءات، وتقف في
التي يمكن أن تكسر ذواتهم وقدراتهم على التحمل، لذلك فإنّ من 
تتكالب عليه الهموم والظلمات حتى يشعر بالعجز فإنه يمكن أن يتغنى 
بدعاء سيدنا يونس عليه السالم )ال إِلَهَ إِال أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ 

باألمل اإليجابي فإنّ فعل فإنّ فرج اهلل قادم ال الظَّالِمِينَ( على أن يتمسك 
 .محال

هذا األمل يتكرر دائمًا عندما تقف تلك اإلحباطات أمام دعوات الرسل، 
ففي قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم المثل فحينما هم قومه برميه 
في تلك النار المتأججة والملتهبة والتي ال تبقي وال تذر، في أثناء هذا 

ذي تعرض له سيدنا إبراهيم عليه السالم يتجلى األمل الموقف ال
 نَارُ يَا قُلْنَا) 69 اآلية –اإليجابي حينما قال لنا تعالى في سورة األنبياء 

 .(إِبْرَاهِيمَ عَلَى وَسَالماً بَرْداً كُونِي
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ا على الرسل فحسب وإنما إن التمسك بهذا األمل علمًا أن هذا ليس قصرً
البشر، ولكن المهم أن تؤمن به الجوارح والمشاعر  اإليجابي هو منهاج لكل

 .والقلوب قبل أن ينطقها اللسان

 

 


