
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ٌة أِلُوِِل اأْلرْلبراِب  }قال تعاىل:   وِعربر ربات  يف ِسَير األنبياء عليهم الصالة والسالم عر   ِصِهْم ِعرْبر انر يِف قرصر ْد كر قر لر

  
ٍ
ء ْ ْفِصيلر ُكلِّ َشر تر ْيِه ور در ْْير ير لركِْن ترْصِديقر الَِّذي بر رى ور ِديًثا ُيْفَتر انر حر ا كر ْوٍم ُيْؤِمنُونر مر ْْحرًة لِقر رر ُهًدى ور ]يوسف:   {ور

ة   فكانت  .[111 ُل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مكَّ لتقول له: لستر وحدك عىل   قصُص القرآن تتنزَّ

اهلل عليه وسلم   صىل  النبي  قلب  فتثبت  ُسِل  الرُّ ِمنر  ْزِم  اْلعر ُأوُلو  ر  ربر صر َمر  كر اْصرِبْ  فر الطريق،  نرُقصُّ  }هذا  ُكالا  ور

ِذكْ  ٌة ور ْوِعظر مر ِذِه اْْلرقُّ ور كر يِف هر اءر جر ادركر ور ا ُنثربُِّت بِِه ُفؤر ُسِل مر  الرُّ
ِ
لرْيكر ِمْن أرْنبراء ى لِْلُمْؤِمنِْير عر  .    [120]هود:  {رر

اهلل   عىل رسول  تنزل  معه حمصورةٌ كانت  املؤمنُة  ِش   والقلَّة  ال    الدعوة   ، وطريُق عاب مكةيف  وطويل،  شاقٌّ 

هناية له  ون  يرر املُسلمون  الطريق،تالقصُص    ههذ  تفكان  ،يكاُد  هنايةر  هلم  قصص    كِشُف  عليهم  وتقص 

 يف سبيل اهلل                                             أصحاب الدعوات وصربهم عىل األذى 

قصٌة كانت تقول لنبيِّنا صىل اهلل عليه وسلم : إياك أن ُتلِقير مهمةر  ،  نِقُف عند قصِة نبيٍّ من أنبياء اهلل  لعلنا و

سالة الر  }  مهَم كذبوك أو عادوك   الدعوة وأعباء الرِّ بِّكر ور ُهور  فراْصرِبْ ِْلُْكِم رر اِحِب اْْلُوِت إِْذ نرادرى ور صر ُكْن كر تر

ْكُظومٌ   .[48]القلم:  {مر

ى]تلك هي قصُة يونس عليه السالم وقد كان بعثره اهلل إىل أهل  ْينرور من أرض املوصل، فدعاهم إىل توحيد   [ نر

بوه، فلَم طالر ذلك عليه خرجر من بْي أظُهرهم هر }اهلل  وعبادته، فكذَّ ا النُّوِن إِْذ ذر ذر اِضًباور   [ 87]األنبياء/{بر ُمغر

له  به، وعصياهنم  هم  مغاضبًا قومه من أجل ربه، أي : من أجل كفرهم  بعد ثالث ، ووعدر العذاِب  ة  ُحلولر 

القرية  من  فخرجر  ْيهِ }أيام،  لر عر ْقِدرر  نر ْن  لر أرْن  عليه[  87]األنبياء:  {فرظرنَّ  ُنضيِّق  لن  فسيحةٌ  أي:  فهي    األرض، 

دونوالُقرى كثَية،  ُهه اهلل إىل قوٍم آخرين، واألقواُم ُمتعدِّ  .                       وما دام هؤالء يستعُصون عىل الدعوة، فسُيوجِّ

ُقوا نزولر العذاب هبم؛    لكنه ، ونِدموا عىل ما كان فملا خرجر من بينهم، حتقَّ قذفر اهلل يف قلوهبم التوبةر واإلنابةر

عوا إىل اهللمنهم إىل نبيِّهم،   بحولِه وقوتِه عنهم ومل يكن ذلك ألحٍد    هفكشفر   أن يكشف عنهم العذاب  وترضَّ

ها إيَمهُنا،  ،  غَيهم  ا، فنزلر هبا العذاب، فآمنرت حْي نزلر هبا العذاُب فنفعر برت رسوهلر فَم من أمٍة من األُمم كذَّ

ا إِيَمر }قال تعاىل:   هر عر نرفر نرْت فر ٌة آمر ْرير انرْت قر لرْوالر كر ْزِي يِف اْْلريراِة  فر ابر اْْلِ ذر نُْهْم عر ْفنرا عر شر نُوا كر ْومر ُيوُنسر ملرَّا آمر  هُنرا إاِلَّ قر



 

 

تَّْعنراُهْم إِىلر ِحْيٍ            مر ْنيرا ور  .98يونس: {الدُّ

انر ِمنر املُْدْ } مر فركر اهر لِْير إِْذ أربرقر إِىلر اْلُفْلِك املْرْشُحوِن فرسر إِنَّ ُيوُنسر ملرِنر املُْْرسر ِضْير ور   [ 141،140    ،139]الصافات:  {حر

يف وسط وشاطِئ البحر؛ حيث ركِبر سفينًة مشحونًة بالناس واملتاع،    السالم إىل  يونس عليهيقوُد الغضُب  

أرادوا ختفيفر أْحال السفينة لتنُجو من الغرق، فاقَتُعوا عىل من ُيلُقونه من  فالرياُح واألمواج، البحر كثرت  

ت    السالم،عليه    يونس  فكان من بْي من ألقوهمالسفينة   ح نفوُسهم بإلقائِه، ولكنَّ الُقرعة خرجر فلم تسمر

مرة،   بعد  مرًة  إذن  عليه  بغَي  خروج  البحر،    اهلل  من  ألنه  يف  ُه  }فُألِقي  مر اْلترقر ُملِيمٌ فر ُهور  ور ]الصافات:   {اْْلُوُت 

ه اْلوُت [  142 يأكل له ْلًَم، ومل هيِشم له   مل  لكنه  ُمستحقٌّ للَّوم؛ ألنه ختىلَّ عن املهمة التي أرسلره اهلل هبا، التقمر

نادرى وومكثر يف بطنه ما شاء اهلل أن يمُكث،  ،  عظًَم  الليل،  البحر، وُظلمة  يف ُظلمة بطن اْلوت، وُظلمة 

ا فقال:عليه  ربَّه  الظَّاملِِْير }لسالم  ِمنر  ُكنُْت  إِِّنِّ  انركر  ُسْبحر أرْنتر  إاِلَّ  هر  إِلر ملا  ،  [87]األنبياء:  {الر  املالئكة  أن  ُروير 

فاستجابر اهلل له   ،غريبة   أرض  يف  من عبٍد معروٍف،   سِمعرت ذلك قالت: يا ربِّ صوٌت ضعيٌف معروٌف،

لِكر   ذر كر ، ور اه من الغمِّ ،   اهلل نِْجي  ي ونجَّ بِِّحْير   }والسبب:    املُْْؤِمنِْير انر ِمنر املُْسر ُه كر لرْوالر أرنَّ ْوِم   فر ْطنِِه إِىلر ير لربِثر يِف بر لر

ُثونر  خاء  [144،  143]الصافات:  {ُيْبعر من الطائعْي الذاكِرين؛ للبِثر يف بطن اْلوت إىل    فلوال أنه كان يف حال الرَّ

ُد هلذا املعنى قولُ ، يوم القيامة ظ اهلل)) صىل اهلل عليه وسلم :  هويشهر ك حيفرظك  احفر ظ اهلل جِتده جُتاهر  (( ،احفر

، يف حاِل ضعٍف من ف  ُيلِقي اْلوُت يونسر عليه السالم عىل ساحِل البحر، يف مكاٍن ليس فيه شجٌر وال ظلٌّ

ن،  أرْنبر }البدر ور ِقيٌم  ُهور سر ور  
ِ
اء رر بِاْلعر اُه  نربرْذنر ْقطِْيٍ فر ير ِمْن  ًة  رر جر شر ْيِه  لر عر ُله [146،  145]الصافات:  {ْتنرا  ُيظلِّ ع،  القرر ، وهو 

ُب هذه الشجرة باب الذي ُيقال: إنه ال يقرر ه اهلل بالعودة إىل قوِمه،  ،    بورِقه العريض، ويمنُع عنه الذُّ ثم أمرر

نوا به، وكان عدُدهم مائةر ألٍف ال ينقُصون عن   ُقوه كلُّهم وآمر هذا العدد، وهذا إكراٌم من اهلل تعاىل لنبيِّه فصدَّ

ما من األنبياء نبيٌّ إال  )) وتفضيٌل له، وهلذا كان نبيُّنا حممٌد صىل اهلل عليه وسلم  أكثرر األنبياء أتباًعا، قال:  

، فأرُجو أن أكون   تابًِعا  ُأعطِير ما مثُله آمنر عليه البرش، وإنَم كان الذي ُأوتيُت وحًيا أوحاه اهلل إِلَّ أكثُرهم 

 ((  يوم القيامة

 : فهي  ويف هذه القصة الكثَي من العرب 

 من أجلِها،  أنه  صحاب الدعوات  رسالة أل-
ِ
ها، وأن يصرِبوا عىل التكذيِب واإليذاء ال ُبدَّ أن حيتِمُلوا تكاليفر

 .وتكذيُب الصادق الواثِق مريٌر عىل النفس، لكنَّها التكالِيف

هوا التحملو  صرِب الن  مفال ُبدَّ    ، وال جيوُز هلم أن ييئرُسوا من صالح النفوس، واستِجابة القلوب، مهَم واجر



 

 

إنكاٍر وتكذيٍب،     الناس،  فمن  فيهُجرون  يستِجيُبون  الناس ال  يغضُبوا ألن  أن  املُصلِحْي  السهل عىل  من 

ْدرُ }قال تعاىل:   ولكن هذا ال ينُُصُ اْلقَّ  ِضيُق صر ْد نرْعلرُم أرنَّكر ير قر لر ُكْن ِمنر  ور بِّكر ور ْمِد رر بِّْح بِحر ُقوُلونر فرسر كر بَِمر ير

ْأتِيركر اْليرِقْيُ  تَّى ير بَّكر حر اْعُبْد رر اِجِدينر ور  .[99 -97]اْلجر:  {السَّ

ْل ُسوًءا جُيْزر بِهِ } :أن املؤمن قد يعاقرب عىل ذنبه يف الدنيا، قال تعاىل - ْعمر ْن ير  [ 123]النساء:  {مر

تعاىل:  - قال  يرًسا  العرس  مع  وأنَّ  الكرب،  مع  ج  الفرر ا}أن  ُيرْسً اْلُعرْسِ  عر  مر إِنَّ  ا فر ُيرْسً اْلُعرْسِ  عر  مر  {إِنَّ 

 [ 5،6]الرشح/

له    يضاً أ -   واْلضوع  حمبته  من  قلوهبم  يف  ما  مكنون  منهم  ليستخرج  الصاْلْي  عباده  يبتيل  تعاىل  اهلل 

واالنكسار بْي يديه؛ لَيفع بذلك درجتهم ويوصلهم إىل أكمل املنازل التي ال تنال إال بإظهار ما يف قلوهبم  

ل هذا الدعاءر الذي فيه توحيٌد وتنزيهٌ  ،من العبودية بالبالء واملحن ُكنُْت }فتأمَّ انركر إِِّنِّ  هر إاِلَّ أرْنتر ُسْبحر إِلر الر 

عن سعد بن أيب وقَّاٍص قال:  ف  يونس عليه السالم برشىلك يف دعاء    املهموُم واملُبتىلر   أهيايا  ف  {ِمنر الظَّاملِِْير 

وسلم:   عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسوُل  أنت))قال  إال  إله  ال  اْلُوت:  بطن  يف  وهو  دعا  إذ  النُّون  ذي   دعوُة 

 قطُّ إال استجابر اهلل له 
ٍ
    .ُسبحانك إِّن كنُت من الظاملِْي؛ فإنه مل يدُع هبا رجٌل مسلٌم يف َشء

 

 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ِل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 


