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 (1 ) 
 راجعنا من الطائف ،  بينما كاف نبينا زلمد 

كقد آذاه أىليها كقذفوه باحلجارة حىت أدموا قدميو ركن اىل بستاف، 
" . عدَّاس"فبعث أصحابي البستاف إليو قطفنا من العنب مع غالمهم 

. مث أكل .. باسم اهلل  : فقاؿ النىب 
! إف أىل ىذه البالد ال يقولوف ذلك : فقاؿ عدَّاس 
من أل البالد أنت ؟  : قاؿ النىب 
. من نينول : قاؿ عدَّاس 
تلك بلد النىب الصاحل يونس بن مىت ،                         : قاؿ النىب 

 .كاف نبينا كأنا نىب 
 .. كىنا 

. كأسلم على يديو ..  يقبلهما  أكب عدَّاس على قدمى النىب 
. كقد أخذىم الذىوؿ ! فنظر أصحاب البستاف متعجبني 

.. كعند رجوع عدَّاس اىل أسياده حكى ذلم ما حدث 
كما قصة كحكاية النىب .. كلكن يبقى سؤاؿ من ىم أىل نينول 
 .الصاحل يونس بن مىت عليو السالـ 

 ............
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.. فمدينة كبرية تقع على هنر دجلة نينول أما 
 .تتبع حضارة كبرية قامت ىف ىذه ادلنطقة تيعرؼ باحلضارة اآلشورية

، حيث يبلغ عدد سكاهنا مائة ألف كىى مدينة عامرة بالسكاف 
 .نسمة أك يزيدكف 

 كاألصناـ احلجرية ، مث يعبدكهنا  ةينحتوف التماثيل ادلرمرمكأىل نينول 
.  من دكف اهلل سبحانو 

كيبني ذلم . فأرسل اهللي إليهم رجالن من بينهم يأمرىم بعبادة اهلل كحده 
 .رلٌرد حجارة ال تضٌر كال تنفع أف ىذه التماثيل كاألصناـ 

..  ككيف يصنعوف أشياء بأيديهم ، مث يتخذكهنا آذلة تيعبد 
! ىل ديتنع الصنمي منو ؟.. كىل إذا حطم أحديىم صنمنا بالفأس 

إف اهلل ىو اإللو احلق ادلستحق بالعبادة ألنو ىو الذل خلق كرزؽ 
....  كىو الذل يضر كينفع كحيىي كدييت .. كدبَّر 

كرغم أف أىل نينول كانوا أناسنا طيبني ، كلكنهم رفضوا دعوة نبيهم 
. يونس عليو السالـ 

..  كظلوا على حاذلم يعبدكف التماثيل كاألصناـ 
فكيف .. ك الردي الوحيد لديهم أهنم كجدكا آبائهم على ىذه احلاؿ 

! يًتكوف عبادة األنصناـ الىت عبدىا األباء كاألجداد ؟
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كحٌذرىم من نزكؿ . . كحٌذرىم يونس عليو السالـ من عاقبة عنادىم 
 .العذاب اإلذلي ، إذا ظٌلوا على عنادىم كعبادة األصناـ 

ال تتعب نفسك ىف دعوتنا إىل إذلك ... يا يونس : فقاؿ القـو 
.. فنحن ال خناؼ من عذاب اهلل كال نؤمن بإذلك فافعل ما بدا لك 

كضاقت نفسي يونس عليو السالـ من ىذه الردكد العقيمة ، كمن كثرة 
. دعوتو ذلم كعدـ استجابتهم لو 

كظن يونس عليو السالـ أف دعوتو قد انتهت كليس ذلا أل تأثري على 
..  استشاط لذلك غضبنا قومو ؼ

كذىب كخرج يونس عليو السالـ بدكف أف يأمره اهلل مبغادرة نينول 
 كيتابع ككاف يًتٌقب نزكؿ العذاب بأىل نينول .. باجتاه البحر

.. أخبارىم من بعيد 
 (2 ) 

كبعد ذىاب يونس عليو السالـ ، بدت عالمات العذاب اإلذلى على 
بغيـو سوداء كاحلة ، قومو فانقلب اجلوي متامنا كأظلمت السماءي 

 .كبدخاف يف أعايل السماء 
ككاف بني أكلئك رجله عامله شديدى النصح ذلم ، فدعا قومو إليو  
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كما جربنا عليو .. أنتم تعلموف صدؽ يونس عليو السالـ : كقاؿ ذلم 
كإف العذاب سينزؿ عليكم إذا أصررمت على العناد .. كذبنا قط 
. كادلكابرة 

.. فتوبوا إىل اهلل من عبادة احلجارة كاألصناـ الىت ال تنفع كال تضر 
!  ك ارمحوا أنفسكم كأكالدكم كبالدكم  

.. ككم مسعنا على أمم أخرل دمرىا اهلل مبجرد خركج نبيها 
 . .رأل أىل نينول عالمات العذاب 

كأراد اهلل هبم اخلري .. ك ضرب الرجل الصاحل على مواطن التأثري فيهم 
 ..كألكؿ مرة شعر أىل نينول بالندـ .. فاستيقظوا كأفاقوا 

كأخذكا األطفاؿ الرضع من أحضاف .. فاجتمعوا يف صعيد كاحد 
أمهاهتم حىت يعٌم البكاء ، فبكى األطفاؿ ، كبكت األمهات ، ك 

فضجت من .. أبعدكا احليوانات عن ادلراعي حىت جتوع كتعلوا أصواهتا
 .. اجلوع 

كارتفعت أصوات األطفاؿ كاألمهات كاحليوانات كالكبار كالصغار 
كتطلب رمحتو كعفوه ىف أصوات من .. كلها تتضرع اىل اهلل تعاىل 

... اخلوؼ كاإلدياف باهلل القادر على كشف الضر عنهم 
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... كظهرت السماء مرة أخرل  .. فانكشف الدخاف شيئنا فشيئنا 
. كأشرقت الشمس من جديد 

 . ك فرح الناس برمحة اهلل الواسعة ك بنعمة اإلدياف ك النجػػػاة 
كظل أىل نينول ينتظركف عودة نبيهم ، ك لكن دكف جدكل لقد 

.. كمل يعػد ... ذىب يونس عليو السالـ غاضبان 
 أين ذىب يونس ؟..  فيا ترل 

 (3 ) 
...  أما يونس عليو السالـ 

فقد رأل بعد أف قطع مسافةن طويلةن مجاعةن تريدي اإلحبارى فطلبى منهم 
. أف يأخذكه معهم ، فقبلوا طلبو كركب معهم السفينة 

 ىبت عاصفةه ..  كانقلب البحري فجأة..   الليلي على السفينةكأسدؿ
األمواجي فراحت ترتفعي كاجلباؿ كتعالت ..  سليفة كادت تشق السفينة

 . كهتبط كالودياف

 ..   فموفاتحه ميه يشق ادلياه كىو ته عظككراء السفينة كاف حو
 كأصدر .. كاستمرت العاصفةي ..  يتعقب السفينةى احلوتي مضى ك

كالبضائعي طيرحت الصناديقي ؼأمحاؿ السفينة، القبطافي األكامرى بتخفيف 
. الغاليةي رخيصةن ال قيمةى ذلا ىف سبيل النجاة 
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لقد ثارت العاصفةي يف غري كقتها : كصاح ربَّافي السفينًة كرجاليو قائلني 
ثارت بسببو ئ معنا على سطح السفينة رجل خاط..  ادلعهود
 من خرج امسو ألقيناه يف.. سنجرم القرعة على الركاب.. العاصفة

  ..البحر

مجيع الركاب ىف ىذه القرعة كمن بينهم كاف يونس عليو كساىم 
  يونس عليو السالـ كأيجريت القرعةي فخرج اسمي .. السالـ 

ا أف يونس عليو السالـ رجله طيبه  كرأل ركابي السفينة ك ربَّاهني
رج اسمي كمرة ثالثة ، كىف كًل مرةو كاف يخ .. مرة ثانيةفأعادكا القرعة 

 . عليو السالـ يونس

أنو قد أخطأ ألنو ترؾ عليو السالـ أدرؾ يونسي ك   ..انتهى األمر
 .. كاآلف فاف اهلل سبحانو كتعاىل يعاقبو..  اهللمن غري إذف ق بقـو

ينظر إىل البحر اذلائج  على حاجز السفينةعليو السالـ كقف يونس 
عليو السالـ ىف ىذه األمواج ىول يونس مث .. ادلتالطمة كاألمواج 

.. ادلتالطمة ، كىذا الربد القارس 
كانصرؼ بو .. كفجأة اجتو إليو احلوت فابتلعو أماـ الركاب مجيعنا 

..  احلوت اىل أعماؽ أعماؽ  البحار 
..  ككاف يونس عليو السالـ لقمة سائغة ألكرب الثدييات البحرية 
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(4 )
 !ككجد يونس عليو السالـ نفسو يف باطن احلوت الكبري ادلظلم 

ك يف تلك اللحظة أدرؾ يونس عليو السالـ انو كاف عليو أف يعود إىل 
.. نينول ، ال أف يسافر كيًتكهم 
ظلمة الليل ، ظلمة أعماؽ البحر .. كبني ىذه الظلمات الثالث 

 :كظلمة باطن احلوت ىتف يونس 
 ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى الظَّاًلًمنيى  الَّ 

 ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى الظَّاًلًمنيى  الَّ 

 كاف نداءي يونس عليو السالـ نداء اإلدياف باهلل القادر على كل شيء

شعر يونس عليو السالـ انو كاف عليو أف يعود إىل نينول مرٌة أخرل 
 .ال أف يسافر كيًتؾ قومو  

علم يونس عليو السالـ أنو ال صلاة لو شلا ىو فيو إال اللجوء اىل مالك 
 .الكوف العظيم ك خالق احليتاف كالبحار 

من أجل ىذا راح يونس عليو السالـ يسبح هلل اخلالق البارئ ادلصٌور 
الذل ال ختتلط عنده األصوات كال ختفى عليو خافية ىف األرض أك .. 

 .السماكات 
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ك متٌر الساعات ، ك يونس عليو السالـ يف باطن احلوت ، ك متٌر 
 . . .الساعات ك احلوت يطوؼ يف أعماؽ ادلياه 

:  ظل يونس عليو السالـ يسٌبح هلل ، كاف يهتف 
 ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى الظَّاًلًمنيى  الَّ 

 ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى الظَّاًلًمنيى  الَّ 

ك ىكذا متٌر األياـ كالليايل حىت تعب احلوت من السباحة فناـ ىف 
.. األعماؽ 

النباتات ككل ادلخلوقات اليت تعيش يف ف ككمسعت األمساؾ كاحليتا
يصدر من  كاف التسبيح..  عليو السالـ أعماؽ البحر صوت يونس
كاجتمعت كل ىذه ادلخلوقات حوؿ ..  جوؼ ىذا احلوت دكف غريه

كيله بطريقتو اخلاصة كلغتو ..  احلوت كراحت تسبح اهلل ىي األخرل
 . اخلاصة

 على أصوات التسبيح  عليو السالـابتلع يونسل كاستيقظ احلوتي الذ
احليتاف ف فشاىد يف قاع البحر مهرجانا عظيما ـ.. ىو اآلخر

كاألمساؾ كاحليوانات البحرية كالطحالب كالصخور كالرماؿ كىي تسبح 
 .. يف التسبيح معهم كاشًتؾ احلوت  .. اهلل
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ظل طواؿ .. زمنا ال نعرؼ مقداره كمكث يونس يف بطن احلوت
 كدموعو الوقت يقـو بتسبيح اهلل كيقوؿ بقلبو كلسانو

 ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى الظَّاًلًمنيى  الَّ 

 ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى الظَّاًلًمنيى  الَّ 

بل مسعت مالئكة السماء صوتنا معركفنا لديها كلكنو يأتى من مكاف 
إنو صوت عبدل يونس ، : فقاؿ ذلم اهلل سبحانو .. غري معركؼ 

. فارجتت ادلالئكة بالتسبيح كاحلمد كاالستغفار ليونس عليو السالـ 
ك مىٍن ىف أعماؽ البحار مع .. فالتقى تسبيح مىٍن ىف باطًن احلوت 

.. مالئكة السماء 
...  44كصدؽ فيهم قوؿ اهلل تعاىل ىف سورة االسراء آية 

 كإف من شئ إال .  تسبح لو السموات السبع كاألرض كمن فيهن
   يسبح حبمده كلكن ال تفقهوف تسبيحهم إنو كاف حليما غفورا 

مسع ..  يف توبتو عليو السالـ ًصٍدؽى يونس  اهللي سبحانو كتعاىلكعلم
 كصدرت األكامر للحوت أف..  اهلل تعاىل تسبيحو يف جوؼ احلوت

 من جوفو عند  عليو السالـخيرج إىل سطح البحر كيقذؼ بيونس
.  ..كأطاع احلوت..  اإلذلية جزيرة حددهتا األكامر
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كلوال أف يونس عليو السالـ كاف من ادلسبحني لصار باطني احلوت 
لكن يونس عليو السالـ استغفر ربو . قربنا لو لألبد قربنا يسري بصاحبو 

 ..سبحو فنجَّاه ربي العادلني ككذلك ينجى اهلل عباده ادلؤمنني 

(5 )
ككاف جسمو قد فقد .. كأيلقى يونس عليو السالـ على شاطئ اجلزيرة 

مقاكمة حرارة الشمس بعد قضاءه تلك الفًتة الطويلة ىف باطن احلوت  
من رمحة اهلل الواسعة أف الشاطئ كاف خالينا من الصخور ك إالٌ ك

 .لتمزؽ بدف يونس عليو السالـ 
ككاف يونس . يونس اآلف يف غاية الضعف ، جسمو مشبع بادلياه 

 . .بل كاد ديوت من العطش . عليو السالـ منهك القول ظامئان 

إنٌو ال يستطيع احلركة حيتاج إىل اسًتاحة مطلقة يف الظل كلكن ماذا 
 !يفعل ك ىو كحيد على الرماؿ ؟

ليستظل بأكراقها العريضة  (القىرٍع  )فأنبت اهلل عليو شجرة من يقطني 
. كيأكل من مثرىا كيستعيد قوتو كطاقتو 

ك إف من خواص اليقطني احتواؤه على مواد تفيد يف ترميم اجللد 
 .كتقوية البدف 

 .ك من خواٌصو أنو دينع عنو الذباب الذم ال يقرب ىذه الشجرة 
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(6) 
 .استعاد يونس عليو السالـ صحتو ك عاد إىل مدينتو نينول 

ك فرح يونس عليو السالـ عندما رأل أىلها يستقبلونو ك ىم فرحني 
..  برمحة اهلل 

..  لقد آمن اجلميع ، فكشف اهلل عنهم العذاب
كلكم حزف أىل نينول عندما ذىبوا اىل الشاطئ يسألوف عن نبيهم 

ا رآه  فلما رجع ركاب السفينة اىل الشاطئ .. بعد خركجو لعل أحدن
ككيف ابتلعو ذلك احلوت ! ككيف أيلقى يونس . حكوا ما حدث ذلم 

! أماـ أعينهم 
... فظن أىل نينول أهنم فقدكا نبيهم لألبد 

كلقد كاف يومنا مشهودنا يـو رجوع يونس عليو السالـ إليهم لقد ترؾ 
.. الرجاؿ مراعيهم كمواشيهم 

كتركت النساء البيوت كخرجن الستقباؿ نىب اهلل يونس عليو السالـ 
.. حىت األطفاؿ أقبلوا لتحيتو كاستقبالو .. 

ا كبرينا للمدينة مل كلن ترل مثلو  ... لقد كاف عيدن
 

 .. حسنات األبرار سيئات ادلقربنيف إ: ككما ييقاؿ 
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 لو صدر من  ،ادلعاندةة من قريتو اجلاحديونس عليو السالـ فرار فإف 
فهو قد فرَّ . عليهااب ذلك منو حسنة ييث  لكاف ،أم إنساف صاحل

  .بدينو من قـو رلرمني

 ..كما عليو إال البالغ ..  نيب أرسلو اهلليونس عليو السالـ كلكن 

أمر يستوجب تعليم اهلل .. ميزاف األنبياء يف.. خركجو من القرية إذف
  ..تعاىل لو كعقابو

ىذه حدكد مهمتو .. فليس عليو النتائج ، إمنا عليو البالغ كالدعوة 
.. كليس عليو أف يتجاكزىا 

فشاءت إرادة اهلل سبحانو  .. بغري إذفيونس عليو السالـ كلقد خرج 
أف يؤمنوا مجيعنا كمل يتخلف منهم أحد ليعلم يونس عليو السالـ 

 .. كمجيع الرسل كالدعاة أف األمر كلو هلل كليس ألحد 
 على أف يستقر ىذا ادلعٌت ىف نفوس ادلسلمني عن كحرصنا من النىب 

الى تػيفىًضليوً  عىلىى    قاؿ .. عليو السالـ مىتف النيب الكرمي يونس ب
يػٍره ًمٍن   :  كقاؿ   .ييونيسى ٍبًن مىىتَّ  الى يػىٍنبىًغى ًلعىٍبدو أىٍف يػىقيوؿى أىنىا خى
 ييونيسى ٍبًن مىىتَّ 

 . يوناف..  النوف ذا..  يونستلك قصة النىب الصاحل 
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... كقد ذكر اهلل تعاىل قصة يونس كقومو 
  :الصافات قاؿ تعاىل يف سورةؼ

 (140) ًإٍذ أىبىقى ًإىلى اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوفً  (139) ييونيسى لىًمنى اٍلميٍرسىًلنيى  كىًإفَّ 

 (142) فىاٍلتػىقىمىوي احلٍيوتي كىىيوى ميًليمه  (141) اٍلميٍدحىًضنيى  فىسىاىىمى فىكىافى ًمنٍ 

يػىٍوـً  لىلىًبثى يف بىٍطًنًو ًإىلى  (143) فػىلىٍوالى أىنَّوي كىافى ًمٍن اٍلميسىبيِّنًحنيى 
عىثيوفى  نىا عىلىٍيًو شىجىرىةن ميِّنن  (145) فػىنىبىٍذنىاهي بًاٍلعىرىاء كىىيوى سىًقيمه   (144)يػيبػٍ كىأىنبىتػٍ
ٍلنىاهي ًإىلى ًمئىةً  (146) يػىٍقًطنيو  تػٍَّعنىاىيٍم  (147) أىٍلفو أىٍك يىزًيديكفى  كىأىٍرسى فىآمىنيوا فىمى
 . 148 ػ 139:  سورة الصافات، اآليات  (148) ًإىلى ًحنيو 

 
 :  األنبياء كقاؿ تعاىل يف سورة

الظُّنليمىاًت أىف  النُّنوًف ًإذ ذَّىىبى ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىف لَّن نػٍَّقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىل يف  كىذىا
نىاهي  (87) الظَّاًلًمنيى  الَّ إًلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحىانىكى ًإ يِّن كينتي ًمنى  نىا لىوي كىصلىَّيػٍ بػٍ فىاٍستىجى

  (88) اٍلميٍؤًمًننيى  ًمنى اٍلغىميِّن كىكىذىًلكى نينًجي
  .88 ػ 87: سورة األنبياء ، اآليات 
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دعاء الغم  
ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من 

الظالمين  
ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من 

 الظالمين 

ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من 
 الظالمين 

 
 

 


