
  



٥ قصة يونس عليه السالم

  املقدمة
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

  ...وبعد
فهذه قصة نيب اهللا يونس عليه السالم، وما حدث له مع قومه            

وكُلا نقُص علَيك ِمن أَنباِء الرسِل ما       نسوقها ملا ذكره اهللا يف كتابه       
  كادِبِه فُؤ تثَبن     كره اهللا يف كتابـه     فنسوقها لتثبيت الفؤاد، وملا ذ

 لَقَد كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ِلـأُوِلي الْأَلْبـابِ       : الكرمي حيث قال  
فنسوقها لالتعاظ واالعتبار، سائلني اهللا أن ينفعنا ا ومبا فيها مـن            

  .فوائد وعرب، وإخواننا املسلمني
 هذه القصة املباركة ضمن قصص األنبياء اليت خنرجهـا          مث إنَّ 
 وعظات وآداب وأحكـام      تباعا مظهرين ما فيها من عربٍ      إلخواننا

ومعامالت ومعتقدات، فاهللا أسأل أن حيشرنا مع هذا الرهط الكرمي          
صالة وأمت تسليم فهم أئمتنا، وهم قدوتنا        من األنبياء عليهم أفضل   

وهم سادتنا، وهم هداتنا بإذن اهللا، وفقنا اهللا واملسلمني التبـاعهم           
  .آثارهم ومجعنا م يف الفردوسويسر علينا اقتفاء 

 من فقهها وفوائدها، واهللا املستعان وال       فإىل هذه القصة وشيءٍ   
  .حول وال قوة إال باهللا

  وصلى اهللا على نبينا حممد وسلم
  كتبه

   أبو عبد اهللا مصطفى بن العدوي



٦ ة يونس عليه السالمقص 

  بعض الوارد من اآليات يف ذكر نيب اهللا
  يونس عليه السالم

ِإذْ أَبق ِإلَى   * وِإنَّ يونس لَِمن الْمرسِلني     : قال اهللا تبارك وتعاىل   
فَالْتقَمه الْحـوت  * فَساهم فَكَانَ ِمن الْمدحِضني * الْفُلِْك الْمشحوِن  

   ِليمم وهو *      ِحنيبسالْم كَانَ ِمن هلَا أَنِم      * فَلَوـوطِْنِه ِإلَى يلَلَِبثَ ِفي ب
* وأَنبتنا علَيِه شجرةً ِمن يقِْطٍني      * فَنبذْناه ِبالْعراِء وهو سِقيم      * يبعثُونَ

 فََآمنوا فَمتعناهم ِإلَـى ِحـنيٍ     * وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلٍْف أَو يِزيدونَ       
  ].١٤٨ - ١٣٩: الصافات[

اِضبا فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيِه     وذَا النوِن ِإذْ ذَهب مغ    : وقال تعاىل 
               ِمـن ـتـي كُنِإن كانحبس تِإلَّا أَن اِت أَنْ لَا ِإلَهى ِفي الظُّلُمادفَن

  الظَّاِلِمني *        ِمِننيـؤِجي الْمنن كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس 
  ].٨٨ - ٨٧: األنبياء[

فَاصِبر ِلحكِْم ربك ولَا تكُن كَصاِحِب الْحوِت       :  سبحانه وقال
     كْظُومم وهى واداِء      * ِإذْ نرِبـذَ ِبـالْعِه لَنبر ةٌ ِمنمِنع كَهاردلَا أَنْ تلَو

   ومذْمم وهو *     اِلِحنيالـص ِمن لَهعفَج هبر اهبتفَاج ] ٤٨: القلـم - 
٥٠[.  

ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني : وقال سبحانه
ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط 

نيَآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى وِعيسو وداوا د
  ].١٦٣: النساء[زبورا

فَلَولَا كَانت قَريةٌ َآمنت فَنفَعها ِإميانها ِإلَّا قَـوم         : وقال سبحانه 
يونس لَما َآمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الِْخزِي ِفـي الْحيـاِة الـدنيا             



٧ قصة يونس عليه السالم

  ].٩٨: يونس[ ومتعناهم ِإلَى ِحٍني
  معاين مفردات اآليات السابقةبعض 

  معناها  الكلمة
ِلنيسرالْم  الرسل الذين أرسلهم اهللا هلداية اخللق.  
قأَب  فر  
  الْفُلْـــــِك

  الْمشحوِن
  السفينة الكبرية املمتلئة

ماهفَس   أجرى القرعة(قارع.(  
ِضنيحدالْم   الذين وقعت عليهم القرعة(املغلوبني(  
فَاهقَملْت  ابتلعه.  
ِليمم   الم عليه -مكتسب اللوممذنب- فعل ما ي   
ِحنيبسالْم   املكثرين من التسبيح-املُصلني   
  طِْنِه ِإلَىلَلَِبثَ ِفي ب

  يوِم يبعثُونَ
  .لكان بطن احلوت له قربا إىل يوم القيامة

اهذْنبفَن   طرحناه-ألقيناه .  
راِءِبالْع    أرض لـيس    - اليبس من الشطّ     -الساحل 

  .فيها نبات وال شيء يستتر به
ِقيمس  مريض.  
قِْطٍنيي  ١(اليقطني القرع عند مجهور املفسرين(.  

                                     
: اليقطني القرع، وقال بعض العلماء: وقد صح أيضا عن ابن مسعود أنه قال) 1(

إا شجرة مساها اهللا ذا : كل نبات ليس له ساق فهو يقطني، وقال آخرون
  .االسم



٨ ة يونس عليه السالمقص 

َونِزيدي أَو  بل يزيدون.  
ِإلَى ِحٍني  إىل بلوغ آجاهلم باملوت.  
وِنذَا النو       ،أطلق صاحب النون، وهو يونس عليه السالم

  .ألن احلوت التقمه» ذا النون«عليه 
ااِضبغم   ا قومهغاضب عليهم ومنهم-مغاضب   
ِهلَيع قِْدرن لَن       لن نضيق عليه، ومنه قوله تعاىل :   اا ِإذَا مأَمو

   قَهِه ِرزلَيع رفَقَد لَاهتاب  تعـاىل  وقولـه  : َِّإن
ي نِلم قزطُ الرسبي كبرقِْدرياُء وش  

اِتالظُّلُم         ظلمة قاع البحر، وظلمة الليل البهيم وظلمة
  .بطن احلوت

كبكِْم رِلح  لقضاء ربك.  
 اِحِبــص كَــ

  الْحوِت
  .يونس عليه السالم

ىادن  دعا.  
كْظُومم  اا وغمممتلئ مه.  
كَهاردت  أدركته.  
َِبذلَن  لطُرح.  
ذْمموم   من ربه غري مرضي عليه -عليه ذم -  

  



٩ قصة يونس عليه السالم

  :وبعد
  .فهذا نيب اهللا الكرمي يونس * 

   !!)١(إنه ذو النون 
  !!إنه صاحب احلوت 

  .إنه يونس بن متى عليه السالم* 
  .كذا نسبه النيب 

 من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن         )٢(ففي الصحيحني   
» ولَ إين خري من يونس بن متى      ما ينبغي لعبٍد أن يق    «:  قال النيب  

  .ونسبه إىل أبيه
  !!فعلى ذلك فمتى هو أبوه* 
إن هذا النيب الكرمي من األنبياء الذين أمرنا اهللا بالتأسي م * 

  .واالقتداء م
وِإسماِعيلَ والْيسع قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة األنعام 

لْنا فَضكُللُوطًا وو سونيوالَِمنيلَى الْعا عإىل قوله تعاىل  : أُولَِئك
  ].٩٠ - ٨٦: األنعام[الَِّذين هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتِدِه

 *م واهللا يقول إنمن املسبحني املنيبني إىل ر ه نيب َِبيلس ِبعاتو
ِإلَي ابأَن نم.  

  .لنبوةإنه نيب أُويت أيضا الكتاب واحلكم وا* 
أُولَِئك : إذ اهللا قال يف شأن هؤالء األنبياء الذين قدمنا ذكرهم     

  .الَِّذين َآتيناهم الِْكتاب والْحكْم والنبوةَ
                                     

  .وت، اللتقام احلوت له، والنون هو احل)ذو النون(وأطلق عليه ) 1(
  ).٣٤١٣حديث (البخاري ) 2(
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لقد سبح هذا النيب ونادى ودعا يف مكان مل نعلم أن أحـدا             * 
  .لقد سبح يف بطن احلوت! من البشر سبح فيه ودعا ونادى

 *إنجتىب خمتاره نيبم !!     *ه من الصاحلني إن!!  
فَاجتباه ربه فَجعلَه ِمـن     : قال تعاىل يف شأن هذا النيب الكرمي       

اِلِحنيالص.  
  !لقد آمن من قوم هذا النيب الكرمي مائةُ ألف أو يزيدون* 

ـ * وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلْـٍف أَو يِزيـدونَ         : قال تعاىل  َآمنوا فَ
  .فَمتعناهم ِإلَى ِحٍني

لقد سميت سورة من كتاب اهللا باسم هذا النيب الكـرمي، أال            
  !!وهي سورة يونس

فإىل شيء من قصة هذا النيب الكرمي وسريته سائلني اهللا تبارك    * 
  .وتعاىل أن ينفعنا ا واملسلمني

 أهل بلدة هذا النيب الكرمي إىل     لقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل      * 
بالعراق، فدعاهم إىل اهللا    » املوصل« من أرض    )١(»نينوى«يقال هلا   

سبحانه وتعاىل، وحذَّرهم من عاقبة كفرهم الـذين هـم عليـه،            
وحذَّرهم من مغبة عصيام، فأبوا عليه، ومتردوا على أمره وخالفوه          
وعصوه، فغضب منهم وتعجل وخرج من بالدهم من غري إذن من           

، وترك هلم بالدهم واجته إىل ساحل البحر، ظنـا  )٢(اهللا له باخلروج   
                                     

  .وقد صح السند بذلك إىل قتادة، وهذا قول مجهور املفسرين) 1(
، لصنيع قومه الذي صنعوه من التكذيب، وكان هذا عن اجتهاد منه ) 2(

وليس فيه تعمد خمالفة أمر اهللا، وليس فيه تعمد العصيان أبدا، فاألنبياء صفوة 
  .وخرية خلق اهللا
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  .منه أن لن يعاتب على هذا الضجر والغضب والعجلة يف اخلروج
وذَا النوِن ِإذْ ذَهب مغاِضبا فَظَن أَنْ لَن نقِْدر         : كما قال تعاىل  

         بس تِإلَّا أَن اِت أَنْ لَا ِإلَهى ِفي الظُّلُمادِه فَنلَيع     ِمـن تي كُنِإن كانح
الظَّاِلِمني.  
  !!أما قومه فماذا صنعوا بعد خروجه عليه السالم؟* 

  !! إن مل يؤمنواإم فكروا فيما توعدهم به نبيهم 
إم يعرفون أن األنبياء عليهم السالم ال يكذبون فمن مثَّ أيقنوا           

  !برتول العذاب عليهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم
هللا سبحانه وتعاىل قذف ذلك يف قلوم فمـن مثَّ آمنـوا            إن ا 

فَلَولَا كَانت قَريةٌ َآمنت فَنفَعها : فنفعهم هذا اإلميان، كما قال تعاىل 
ِإميانها ِإلَّا قَوم يونس لَما َآمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الِْخزِي ِفي الْحياِة           

عتما وينِإلَى ِحٍنيالد ماهن ]٩٨: يونس.[  
  ن ينفع يف دفع العذاب غاية النفعفاإلميا

   ما يفْعلُ اللَّه ِبعـذَاِبكُم ِإنْ شـكَرتم وَآمنـتم         : قال تعاىل 
  ].١٤٧: النساء[

قها إىل أقوام واملصائب والعقوبات قد تكون يف طري
م فيصرف عنهم السوء واملكروه، فيستغفروا ردفع عنهم وت

  .الباليا والِنقم واملصائب والعقوبات
   وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغِفرونَ: قال تعاىل

  ].٣٣: األنفال[
  !!ولنرجع إىل نيب اهللا يونس عليه السالم، وما صنع* 

لقد اجته عليه السالم إىل سفينة واستوقفها وركبها؛ كي يسافر          
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 الذين عاندوه وخالفوه وكانـت الـسفينة مليئـة          بعيدا عن قومه  
ِإذْ أَبق ِإلَى   : اب واألمتعة كما قال تعاىل    ومشحونة بالبضائع والركَّ  

فلعبت األمـواج بالـسفينة     ] ١٤٠: الصافات[ الْفُلِْك الْمشحونِ 
خففون من األمحال الـيت معهـم       توا ي دؤوخشي أهلها الغرق، فب   
  .و متاع، وبضاعة تلو بضاعةبإلقائها يف اليم متاعا تل

وا يف أمٍر آخر، وهـو      ن كل هذا مل يجِد ومل ينفع، فبدؤ       ولك
 التفكري يف التخفف من األشخاص حىت تسلم هلم سفينتهم ويـسلم      

وا بالفعل يف التفكري اجلاد يف      جلُّ الركاب وإن غرق بعضهم، فبدؤ     
 األمحال واألثقال، ولكن من يلقـى     إلقاء بعضهم يف اليم لتخفيف      

 يما بينهم ملعرفة من يلقى، فوقـع      أوالً، فاتفقوا على أن يستهموا ف     
فَـساهم فَكَـانَ ِمـن      : ، كما قال تعـاىل    السهم على يونس    

ِضنيحدالْم]فأُلقي يونس   ] ١٤١: الصافات     يف اليم، وهللا األمر 
 وهو على كل شيء     -من قبل ومن بعد، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل         

يونس عليه السالم حوتا عظيما جاء يشق البحـر،          سخر ل  -قدير  
ى ألمٍر يريده اهللا وألمٍر قد      ، ومل تتناوله أسنانه بأذ    فابتلع يونس   

  .قدره اهللا
 يف بطنه إىل قاع البحار، فهناك اجته احلوت ويونس 

 وظلمة قاع ،ظلمة بطن احلوت: تراكمت على يونس ظلمات
 عما هو فيه من كرب وهم البحر، وظلمات الليل البهيم، فضالً

ونكٍد وغم لكونه ذهب مغاضبا وخرج بغري إذن من اهللا له 
باخلروج ولكنه حاول احلركة فبدأ يتحرك، فكان أول من كان من 

أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك ِإني : أمره أن قال مناديا يف الظلمات
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الظَّاِلِمني ِمن تكُن]ا ] ٨٧: األنبياء تلك الدعوة اليت ما دعى
مكروب إال وفرج اهللا مهَّه، وكشف اهللا كربه، فأكثر عليه الصالة 

فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني : والسالم من التسبيح، كما قال تعاىل
، ]١٤٤ - ١٤٣: الصافات [لَلَِبثَ ِفي بطِْنِه ِإلَى يوِم يبعثُونَ* 

بح وتاب واستغفر، وكان أيضا قبل هذا البالء يسبح فسبح وس
  .ويستغفر ويكثر من الصالة

وهكذا املؤمنون ال يقنطون من رمحة اهللا، وال ييأسـون مـن            
الذنب وقابل التـوب،     روحه فقد علموا عن اهللا عز وجل أنه غافر        

      وجل أن ها وسعت كل شيء، وعلموا أنه      وعلموا عن رمحة اهللا عز
ألوابني غفورا، فاستغفر يونس واسـتغفر، وهلَّـل        سبحانه كان ل  

ووحد وأخلص يف الدعاء واهللا جييب دعـوة املـضطر إذا دعـاه             
: ويكشف السوء، سبح يونس واعترف بالذنب، ونادى ربه موحدا        

         الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبس تِإلَّا أَن أَنْ لَا ِإلَه] ٨٧: األنبياء [
لك يف مكان مل يصل إليه بشر حي حبـاٍل مـن األحـوال،          فعل ذ 

فحينئذ تداركته نعمة من ربه والقته رمحة ربه، فلكثـرة تـسبيحه            
فَلَولَا : واستغفاره أجناه اهللا تبارك وتعاىل، كما قال سبحانه       وليله  

     ِحنيبسالْم كَانَ ِمن هأَن *    بِم يوطِْنِه ِإلَى يثُونَلَلَِبثَ ِفي بع] الصافات :
١٤٤ - ١٤٣.[  

أجناه اهللا سبحانه بأن اجته احلوت إىل جانب الرب فقذف يونس           
: الصافات[ وهو سِقيم بالعراء - أي طرحه -عليه السالم ونبذه   

وهو مريض، ومن فضل اهللا على هذا النيب الكرمي أنه          : ، أي ]١٤٥
: يم، كما قال تعاىل   مل ينبذ بالعراء وهو مذموم، ولكنه نبذ وهو سق        
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              ومـذْمم ـوهاِء ورِبـذَ ِبـالْعـِه لَنبر ةٌ ِمنمِنع كَهاردلَا أَنْ تلَو 
  .، والسقيم غري املذموم]٤٩:القلم[

ارات تـذهب باخلطايـا وتـذهب بـاألوزار         فاألمراض كفَّ 
  .فتداركت نعمة ربنا يونس عليه السالم

  :أنه املراد بالنعمة
: النبوة، فـاملعىن : إن املراد بالنعمة هنا:  من قالفمن أهل العلم 

  . جعله نبيا قدلوال أن اهللا
 هو فضل اهللا عليه ونعمتـه عليـه بعبادتـه           :ومنهم من قال  

  .فلوال عبادته السابقة اليت تفضل اهللا ا عليه: السابقة، أي
أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت     :  هو نداؤه يف بطن احلوت     :ومنهم من قال  

الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبس] ٨٧: األنبياء.[  
  .لوال أن رمحه ربه:  وهو أن املعىن:ووجه آخر

إن اهللا سبحانه وتعاىل حفظ نبيه يونس : مث إنا نرجع فنقول* 
) شجرة من القرع(عليه السالم وأنبت عليه شجرة من يقطني 

وأَنبتنا علَيِه شجرةً ِمن : فأظلته وسترته واستدفأ ا، كما قال تعاىل
 مث أنعم اهللا عليه بإرساله ثانيةً، ومن عليه ]١٤٦: الصافات[ يقِْطٍني

وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلٍْف : بالدعوة إىل اهللا عز وجل، كما قال تعاىل
] ١٤٨ - ١٤٧: اتالصاف[ فََآمنوا فَمتعناهم ِإلَى ِحٍني* أَو يِزيدونَ 

 فصلوات اهللا وسالمه على هذا النيب الكرمي وعلى نبينا حممد 
  .أفضل صالة وأزكى تسليم

نـورده  : وهذا سياق احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل للقصة        * 
  .مع التنبيه على أنه مل يصح يف الباب خرب عن رسول اهللا 



١٥ قصة يونس عليه السالم

مأخوذ مـن   إن ما ساقه احلافظ ابن كثري رمحه اهللا، كثري منه           
سياق اآليات الكرمية وظواهرها، وبعضه مأثور عن بعض الـسلف          

مل نقف هلا على  آثارالصاحل، ومثَّ آثار منها قد صحت أسانيدها، ومثَّ         
  .إسناد صحيح، وال يبعد أن يكون بعضها قد أُخذ من اإلسرائيليات

  :قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا* 
   ِوتاِحِب الْحكَص كُنلَا تو ذا النون، وهو يونس بن     : يعين

ا على قومه     متفكان من أمره مـا  ،ى عليه السالم حني ذهب مغاضب 
كان من ركوبه يف البحر والتقام احلوت له، وشرود احلوت بـه يف             
           البحار وظلمات غمرات اليم، ومساعه تسبيح البحر مبا فيه للعلـي

 نـادى يف  ئـذٍ القدير، الذي ال يرد ما أنفذه مـن التقـدير، فحين     
، قال أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمني   : الظلمات
، فَاستجبنا لَه ونجيناه ِمن الْغم وكَذَِلك ننِجي الْمؤِمِنني       : اهللا تعاىل 

لَلَِبثَ ِفي بطِْنِه ِإلَى يوِم     *   فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني    : وقال تعاىل 
 قال ابن عبـاس،     ِإذْ نادى وهو مكْظُوم   :  وقال ها هنا   ،يبعثُونَ

مغموم: يوجماهد، والسد.  
وقد قدمنا يف . مكروب: وقال عطاء اخلراساين، وأبو مالك

ي كُنت ِمن أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك ِإن: احلديث أنه ملا قال
الظَّاِلِمني :يا : خرجت الكلمة حتف حول العرش، فقالت املالئكة

 :فقال اهللا تعاىل! رب، هذا صوت ضعيف معروف من بالد غريبة
يا رب، عبدك : قالوا. هذا يونس: قال! ال: قالوا! أما تعرفون هذا؟

: قالوا. نعم: الذي ال يزال يرفع له عمل صاحل، ودعوة جمابة؟ قال
فال ترحم ما كان يعمله يف الرخاء فتنجيه من البالء؟ فأمر اهللا أ
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فَاجتباه ربه فَجعلَه ِمن : احلوت فألقاه بالعراء، وهلذا قال تعاىل
اِلِحنيالص.  

  :)١(وقال أيضا 
بعث اهللا يونس عليه السالم إىل أهل نينوى،        : قال أهل التفسري  

 عز وجل، فكذبوه ومتردوا علـى       من أرض املوصل فدعاهم إىل اهللا     
كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بـني            

  .حلول العذاب م بعد ثالث أظهرهم ووعدهم
قال ابن مسعود، وجماهد، وسعيد بن جبري، وقتادة، وغري 

فلما خرج من بني ظهرانيهم، وحتققوا : واحد من السلف واخللف
قلوم التوبة واإلنابة، وندموا على نزول العذاب م قذف اهللا يف 

ما كان منهم إىل نبيهم فلبسوا املسوح، وفرقوا بني كل يمة 
وولدها، مث عجوا إىل اهللا عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه 
ومتسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات واألمهات، 
، وجأرت األنعام والدواب واملواشي، فرغت اإلبل وفصالا

وخارت البقر وأوالدها، وثغت الغنم ومحالا، وكانت ساعة 
عظيمة هائلة، فكشف اهللا العظيم حبوله وقوته ورأفته ورمحته عنهم 

وسهم كقطع ؤالعذاب الذي كان قد اتصل م بسببه ودار على ر
فَلَولَا كَانت قَريةٌ َآمنت فَنفَعها : الليل املظلم، وهلذا قال تعاىل

اِإميهان] وجدت فيما سلف من القرون .هلَّا: أي] ٩٨: يونس 
ه مل يقع ذلك، بل كما قال تعاىلقرية آمنت بكاملها، فدلَّ على أن :

 ِبِه مِسلْتا أُرا ِبما ِإنفُوهرتِذيٍر ِإلَّا قَالَ من ٍة ِمنيا ِفي قَرلْنسا أَرمو
                                     

  ).٢٦٥ص(» بياءقصص األن«) 1(
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  ].٣٤: سبأ [كَاِفرونَ
ا قَوم يونس لَما َآمنوا كَشفْنا عنهم عذَاب الِْخـزِي          ِإلَّ: وقوله

آمنـوا  : أي] ٩٨: يـونس [ ِفي الْحياِة الدنيا ومتعناهم ِإلَى ِحنيٍ     
  .بكماهلم

  :وقال أيضا
هل كان إرساله إليهم قبل احلوت أو بعده؟ أو مهـا    : واختلفوا

  أُمتان؟
  .»التفسري«وطة يف على ثالثة أقوال هي مبس

أنه عليه السالم ملا ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب         : واملقصود
   م وثقلـت مبـا        سفينة يف البحر فلج م، واضطربت وماجت ت

فاشـتوروا  : ذكره املفسرون، قالوا  فيها، وكادوا يغرقون، على ما      
فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقـوه مـن             

خففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة علـى نـيب اهللا           السفينة ليت 
يونس، فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية، فوقعت عليه أيضا، فشمر          
ليخلع ثيابه، ويلقي بنفسه، فأبوا عليه ذلك، مثَّ أعادوا القرعة ثالثة،           

  .فوقعت عليه أيضا ملا يريده اهللا به من األمر العظيم
ِإذْ أَبق ِإلَى الْفُلِْك    * ونس لَِمن الْمرسِلني    وِإنَّ ي : قال اهللا تعاىل  

فَالْتقَمه الْحوت وهـو    * فَساهم فَكَانَ ِمن الْمدحِضني     * الْمشحوِن  
ِليمم] وذلك أنه ملا وقعـت عليـه        ].١٤٢ - ١٣٩: الصافات 

 القرعة ألقي يف البحر وبعث اهللا عز وجل حوتا عظيما من البحـر            
األخضر، فالتقمه، وأمره اهللا تعاىل أن ال يأكل له حلما وال يهشم له             

إنه : عظما، فليس لك بزرق، فأخذه فطاف به البحار كلها، وقيل         
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جوف وملا استقر يف    : قالوا. ابتلع ذلك احلوت حوت آخر أكرب منه      
          احلوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه، فتحركت فإذا هو حي

مل  يا رب اختذت لك مسجدا يف موضـع       : وقالفخر هللا ساجدا،    
  .عبدك أحد يف مثلهي

: وقد اختلفوا يف مقدار لبثه يف بطنه، فقال جمالد عن الـشعيب           
وقـال  . فمكث فيه ثالثًا  :  عشيةً، وقال قتادة   هظَالتقمه ضحى ولفِ  

  .سبعة أيام: جعفر الصادق
  :ويشهد له شعر أمية بن أيب الصلت

  وقد بات يف أضعاف حوٍت لياليا    نساوأنت بفضٍل منك جنيت يو
 مكث يف جوفه أربعني   :وقال سعيد بن أيب احلسن وأبو مالك      

  .يوما، واهللا أعلم كم مقدار ما لبث فيه
 أنه ملا جعل احلوت يطوف به يف قرار البحار اللجية :واملقصود

ويقتحم به جلج املوج األجاجي، فسمع تسبيح احليتان للرمحن، 
وى ورب السموات  احلصى لفالق احلب والنوحىت مسع تسبيح

 فعند ذلك . وما بينها وما حتت الثرىالسبع واألرضني السبع
وهنالك قال ما قال بلسان احلال واملقال كما أخرب عنه ذو العزة 

واجلالل الذي يعلم السر والنوالبلوى سامع جوى، ويكشف الضر 
جميب الدعوات األصوات وإن ضعفت، وعامل اخلفيات وإن دقت، و

 -وإن عظمت، حيث قال يف كتابه املبني املرتل على رسوله األمني 
وذَا النوِن ِإذْ : وهو أصدق القائلني ورب العاملني وإله املرسلني

بذَهإىل أهله: أي ى ِفيادِه فَنلَيع قِْدرن أَنْ لَن ا فَظَناِضبغم
* أَنت سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمني الظُّلُماِت أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا 
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ِمِننيؤِجي الْمنن كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس]األنبياء :
٨٨، ٨٧ [ِهلَيع قِْدرن أَنْ لَن فَظَنوقيل معناه.  أن نضيق عليه :
 وقِدر وقدر كما قال ر من التقدير، وهي لغة مشهورة، قدنقدر

  :الشاعر
  تباركت ما تقِْدر يكُن فَلَك األمر    فال عائد ذاك الزمانُ الذي مضى

  ِاتى ِفي الظُّلُمادفَن        قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن
ميمون وسعيد بن جبري وحممد بن كعب واحلسن وقتادة والضحاك،         

  .ليلظلمة احلوت، وظلمة البحر، وظلمة ال
ابتلع احلوت حوت آخر فصارت     : وقال سامل بن أيب اجلعد    * 

فَلَولَا أَنه كَـانَ ِمـن       :وقوله تعاىل . ظلمة احلوتني مع ظلمة البحر    
  ِحنيبسثُونَ     * الْمعبِم يوطِْنِه ِإلَى يلَلَِبثَ ِفي ب ـه   : معناه:  قيلفلوال أن

ليل والتسبيح، واالعتـراف هللا  سبح اهللا هنالك وقال ما قال من الته      
باخلضوع، والتوبة إليه والرجوع إليه، للبث هنالك إىل يوم القيامة،          

هذا معىن ما روي عن سعيد بـن        . ولبعث من جوف ذلك احلوت    
 مـن   فَلَولَا أَنه كَانَ  : معناه: وقيل: جبري يف إحدى الروايتني عنه    

املطيعني املصلني الذاكرين :  أيِمن الْمسبِحنيقبل أخذ احلوت له 
  .هللا كثريا
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  وقصته أمور مستفادة من سرية هذا النيب الكرمي
أن أهل الفـضل وأهـل      « :نأخذ من سرية هذا النيب الكرمي     

، ولكن مـن    »الصالح، قد تصدر منهم زالت يف بعض األحيان       
 بكثٍري مما صدر     يرزقهم توبةً وإنابةً هي أعظم     فضل اهللا عليهم أن اهللا    

  .نهم من زالت، فتغفر هلم زالم وترفع هلم الدرجاتم
ِليكَفِّر اللَّه عنهم أَسوأَ الَِّذي عِملُوا ويجِزيهم       : كما قال تعاىل  

  ].٣٥: الزمر [أَجرهم ِبأَحسِن الَِّذي كَانوا يعملُونَ
وكإيضاح لذلك قد يصدر من شخٍص ميني منعقدة كفارـا          

 لشدة خوفه من اهللا ورغبة يف ثوابه        -م عشرة مساكني فيطعم     إطعا
بالعشرة اُألول وترفع الـدرجات      عشرة مع العشرة، فيكفر عنه       -

  .بالعشرة اُألخر
فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه   : وهذا أحد الوجوه يف تأويل قول اهللا تعاىل       

عظيمـةٌ مـن     فالشخص يذنب مث يحدث توبةً       سيئَاِتِهم حسناتٍ 
الذنب ويكثر من عمل الصاحلات فتغفـر الـسيئات ويثبـت يف            

  .صحائفه أعمال بر وصالح تورثه مزيدا من احلسنات
 أهل الفضل قد تصدر منهم زالت، فعلى        إنَّ: ولنرجع فنقول * 

  .هذا جبل آدم عليه السالم، وجبلت ذريته
ِلـق  وخ: فقد خلق اإلنسان ضعيفًا كما قـال اهللا سـبحانه         

  ].٢٨:النساء [الِْإنسانُ ضِعيفًا
وكَانَ الِْإنـسانُ   : وكذلك خلق عجوالً كما قال سبحانه     * 
  ].١١: اإلسراء[ عجولًا
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لَما صور » وكذلك فإنه خلق خلقًا ال يتمالك، قال النيب        * 
         كَهرتاَء اُهللا أَنْ يا شم كَهرِة تنِفي الْج مفَ اُهللا آد    ِطيفي ِليسلَ إبعج

ِبِه ينظُر ما هو؟ فَلَما رأه أَجوف عـرف أنـه خِلـق خلْقًـا ال                
الَكمت١(»ي(.  

والَّـذي نفْـِسي    «: وجبلَ اإلنسان على اخلطأ، قال النيب       
             ـذِْنبٍم يـاَء ِبقَـوولَج ،اُهللا ِبكُـم بوا لَذَهذِْنبت لَم ِدِه، لَوونَ ِبي

ملَه ِفرغونَ اَهللا فَيِفرغتس٢(»فَي(.  
ـ «: وقدرت على ابن آدم الذنوب، قال رسول اهللا          ب كُت

علَى ابِن آدم نِصيبه ِمن الزنا، مدِرك ذَِلك لَا محالَـة، فَالْعينـاِن            
     و ،اعِتما اِالسماهاِن ِزناُألذُنو ،ظَرا النماهِزن انُ ِزناللِّس  ،الْكَلَام اه

ا الْخطَـا، والْقَلْـب يهـوي        والرجلُ ِزناه  ،ا الْبطْش والْيد ِزناه 
هكَذِّبيو جالْفَر ذَِلك قدصيى، ونمت٣(»وي(.  

 فعصت ذريته، وجحدت فجحدت ذريته وعصى آدم * 
 صحيح لشواهده  بإسناد)٤(»سنن الترمذي« ففي كما قال النيب 

لَما «: قال رسول اهللا : من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
مسِرِه كُلُّ نظَه قَطَ ِمنفَس هرظَه حسم ماُهللا آد لَقا خاِلقُهخ وٍة ه

 مهاٍن ِمنسي كُلِّ إننيع نيلَ بعجِة، وامِم الِْقيوِتِه إلَى ييذُر ِمن
                                     

  .من حديث أنس رضي اهللا عنه مرفوعا) ٣٦١١(أخرجه مسلم ) 1(
  .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا) ٢٧٤٩(أخرجه مسلم ) 2(
من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ٢٦٥٧(، ومسلم )٦٢١٢(البخاري ) 3(

  .مرفوعا، واللفظ ملسلم
ث حسن صحيح، وشاهده عند هذا حدي: وقال) ٣٠٧٦(الترمذي حديث ) 4(

  ).١/٦٤(، واحلاكم )٢٠٨٢(ابن حبان 
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أَي رب، من هؤالِء؟ : وِبيصا ِمن نوٍر، ثُم عرضهم علَى آدم فَقَالَ
 هؤلَاِء ذُريتك، فَرأَى رجالً ِمنهم فَأَعجبه وِبيص ما بين عينيِه :قَالَ
 ِمن ِمن آِخِر الْأُمِمرجلٌ هذَا : أي رب، من هذَا؟ فَقَالَ: فَقَالَ

قَال لَهي تكيذُر :د؟ قَالَ: فَقَالَ. داوهرمع لْتعج كَم بر :ِستني 
  سنةً، فَلَما قُِضي عمره ِمن عمِري أَربِعنيأَي رب، ِزد: قَالَ. سنةً

بعونَ سنةً؟ أَولَم يبق ِمن عمِري أَر: آدم جاَءه ملَك الْموِت فَقَالَ
 فَجحد آدم فَجحدت ذُريته،: أَولَم تعِطها ابنك داود؟ قَالَ: قَالَ

ذُر تفَنِسي مآد ِسينوهتيذُر ِطئَتفَخ مِطئَ آدخو ،هتي«.  
  .فلم ينج من الذنوب أحد، حىت أهل الصالح* 

و يؤاِخذُ اللَّه الناس ِبظُلِْمِهـم مـا   ولَ: قال اهللا سبحانه وتعاىل   
  ].٦١: النحل[ ترك علَيها ِمن دابٍة

والَِّذي جاَء ِبالصدِق وصدق ِبـِه أُولَِئـك هـم          : وقال تعاىل 
فِّر ِليكَ* لَهم ما يشاُءونَ ِعند ربِهم ذَِلك جزاُء الْمحِسِنني         * الْمتقُونَ  

اللَّه عنهم أَسوأَ الَِّذي عِملُوا ويجِزيهم أَجرهم ِبأَحسِن الَِّذي كَـانوا           
  ].٣٥ - ٣٣: الزمر[ يعملُونَ

أم عملوا أعماالً فيها سوٌء لكن غفرهـا اهللا         : ففيه دليلٌ على  
  .هلم

 فال ينبغي أبدا أن نيأس من روح اهللا وال أن نقنط من رمحتـه،    
فهمها ارتكبنا من آثام ومهما اقترفنا من معاٍص فباب التوبة مفتوح،         

غفر فيقول لن ييذنب الشخص ذنبا ومن اإللقاء باليد إىل التهلكة أن  
  .يل فيترك االستغفار

التوبة ال  ولكن أهل العلم والفضل يعرفون ويدركون أن باب         



٢٣ قصة يونس عليه السالم

  .ا الْقَوم الْكَاِفرونَِإنه لَا ييئَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّيغلق 
فآدم عليه السالم أكل من الشجرة وكذا زوجته، ولكنهما         * 

ربنا ظَلَمنا أَنفُـسنا وِإنْ     : أقرا بالذنب واعترفا به وأقلعا عنه، فقاال      
اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَننمحرتا ولَن ِفرغت لَم.  

 فنجاه اهللا   – قبل أن يبعث     –نفسا  وموسى عليه السالم قتل     * 
رب ِإني ظَلَمت نفِْسي فَاغِْفر ِلي فَغفَر لَه ِإنه هـو           : من الغم، وقال  
ِحيمالر فُورالْغ.  

 صدر من بعضهم الذي صدر يـوم  وأصحاب نبينا حممد   * 
لْتقَى الْجمعـاِن ِإنمـا   ِإنَّ الَِّذين تولَّوا ِمنكُم يوم ا : أحد وقال تعاىل  

            غَفُور ِإنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسِض معطَانُ ِببيالش ملَّهزتاس
ِليمح] ١٥٥: آل عمران.[  

:  بقولـه  وأيضا فإن اهللا سبحانه وتعاىل عاتب نبيه حممـدا          
 لَّىوتو سبع *الْأَع اَءهىأَنْ جم.  

 أي قبض وجهـه     عبس أنه   خيرب اهللا عز وجل عن نبيه       
 وأعـرض   وتـولَّى وتضايق وظهر عليه أثر الضيق والكراهية،       

بوجهه ملا جاءه عبد اهللا ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى، كان قد              
 منشغالً بـدعوة رجـل     أسلم وجاء يسأل عن دينه وكان النيب        

هذا الرجل الكافر هو     إن: م، قيل كافر من عظماء قريش إىل اإلسال     
 عن عبد اهللا ابن أم مكتوم وتـضايق    أُيب بن خلف فأعرض النيب      

من أسئلته، وأقبل على هذا الرجل القرشي طمعا يف إسالمه فعاتب           
  .أَنْ جاَءه الْأَعمى* عبس وتولَّى اهللا نبيه يف ذلك وأنزل 
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 عبس وتولَّى نزل  أُ: قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها      
يـا  :  فجعـل يقـول  يف ابن أم مكتوم األعمى، أتى رسول اهللا  

 رجل من عظماء قـريش      رسول اهللا أرشدين، وعند رسول اهللا       
أترى مبـا   : فجعل رسول اهللا يعرض عنه ويقبل على اآلخر ويقول        

  .)١(ال ففي هذا أُنزل: أقول بأسا؟ فيقول
 يكرم عبد اهللا لم أن الرسول هذا وقد ذكر بعض أهل الع

  .بن أم مكتوم ويرحب به بعد نزول هذه اآلياتا
ات عرضها السموات واألرض عدت هلم جنواملتقون الذين أُ* 

والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم : يقول اهللا يف شأم
م ومن يغِفر الذُّنوب ِإلَّا اللَّه ولَم يِصروا ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا ِلذُنوِبِه

  ].١٣٥:آل عمران [علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
 *        ى ِفيادِه فَنلَيع قِْدرن أَنْ لَن ا فَظَناِضبغم بوِن ِإذْ ذَهذَا النو

      حبس تِإلَّا أَن اِت أَنْ لَا ِإلَهالظُّلُم         الظَّـاِلِمني ِمـن ـتي كُنِإن كان *
       ِمِننيـؤِجـي الْمنن كَـذَِلكو ـمالْغ ِمـن ـاهنيجنو ا لَهنبجتفَاس   

  ].٨٨ – ٨٧: األنبياء[
  !!!فال قنوط من رمحة اهللا
  !!!وال يأس من روح اهللا

  !!!وال اعتراض على قضاء اهللا
 فإنـا، وإن     منهم أمور  ولذا، ملا كان أهل الفضل قد تصدر      * 

 أننا ينا عن التأسي م يف األمور        أُمرنا باالقتداء م يف اجلملة، إالَّ     
                                     

عبس والطربي عند تفسري اآلية الكرمية ) ٣٣٣١حديث ( أخرجه الترمذي )1(
  . وتولَّى
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  .اليت عوتبوا فيها أو اليت تأولوا فيها تأوالً، واألوىل خالفه
أمل تر أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر نبيه إبراهيم عليه الـسالم،            

نا بالتأسي م واالقتـداء   ومن معه وأثىن عليهم غاية الثناء، بل وأمر       
سي بإبراهيم عليه الـسالم فيـه أال وهـو           يف أمٍر نهينا عن التأ     إالَّ

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي      : استغفاره ألبيه املشرك، قال تعاىل    
         ِممو كُمَآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرِإب   ونَ ِمندبعا ت

دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتـى            
            لَك ِلكا أَممو نَّ لَكِفرغتِلأَِبيِه لَأَس اِهيمرلَ ِإبِإلَّا قَو هدحوا ِباللَِّه وِمنؤت

   يش اللَِّه ِمن ِمن         ـِصريالْم ـكِإلَيا ونبأَن كِإلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء ر 
  ].٦٠: املمتحنة[

 *        هينا عن التشبه بنيب اهللا يونا نا فإنس عليه السالم يف   ولذا أيض
  . من اهللا له بذلكخروجه مغاضبا عن غري إذٍن

ا تكُن كَـصاِحِب    فَاصِبر ِلحكِْم ربك ولَ    :قال تعاىل لنبيه    
كْظُومم وهى وادوِت ِإذْ نالْح.  

إذ آل به ) وهو يونس (ال تكن كصاحب احلوت : أي
صنيعه إىل أن التقمه احلوت فنادى وهو يف بطن احلوت ممتلئًا مها 

مشاته يف الضجر والعجلة وغما وحزنا، فالنهي هنا ي عن 
ذي آل به إىل ان تركهم وركب والغضب على قومه، ذلكم األمر ال

السفينة فساهم فكان من املدحضني فالتقمه احلوت وهو مليم، 
  .ذلكم األمر الذي مأله مها وغما وكربا وحزنا

  .وليس املراد وال تكن كصاحب احلوت يف دعائه وندائه
وذلك ألن الدعاء والنداء فضل وبر وعملُ خري، ومها اللـذان           
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لَلَِبثَ ِفي  * فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني      :  تعاىل تسببا يف جناته، قال   
  .بطِْنِه ِإلَى يوِم يبعثُونَ

  :قال القرطيب رمحه اهللا
: وقال قتـادة  .  ال تكن مثله يف الغضب والضجر والعجلة       :أي

، ويأمره بالصرب وال يعجل كما عجـل        إن اهللا تعاىل يعزي نبيه      
  .صاحب احلوت

  :»فتح البيان«صديق حسن خان يف وقال 
   ِوتاِحِب الْحكَص كُنلَا تو يونس عليه السالم، أي   :  يعين :

ِإذْ ال تكن مثله يف الغضب والضجر والعجلة حىت تبتلى ببالئـه،            
ال يكن حالك كحاله، أو قصتك كقـصته يف وقـت     :  أي نادى
  .ندائه

هي عن التشبه بنيب اهللا وليس يف هذا الذي قد ذُكر من الن
يونس عليه السالم يف هذا الذي قد صدر منه انتقاص لنيب اهللا يونس 

لتتعلم منهم عليه السالم فاألنبياء عليهم السالم قد تصدر منهم أمور 
 كان اهللا قد قدر على األنبياء عليهم السالم حدوث أممهم، وإنَّ
  .ذلك منهم

م األمم مما حدث لألنبياء  املقاصد من ذلك أن تتعلفمن أجلِّ
  .مر األنبياء باتقائهمر األنبياء بامتثاله ويتقوا ما أُفيمتثلوا ما أُ

طيب يتناسب مع هذا ومن العلماء من أشار هنا إىل معىن 
  :حاصلهمقامات األنبياء عليهم السالم، فقال ما 

 شحوِنِإذْ أَبق ِإلَى الْفُلِْك الْم: إن إباقه املذكور يف قوله تعاىل
مل يكن عن قصد خمالفته اهللا، بل كان لتأخر نزول العذاب الذي 
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كان وعد قومه برتوله عليهم، فلما تأخر نزول العذاب أداه اجتهاده 
أن يهجر قومه ويعيش بعيدا عنهم متيقنا أن اهللا ال يضيق عليه يف 

  .حياته
وهذا من اجتهادات األنبياء، ومحلوا ذلك أيضا على ما         : قالوا

 من  سارى بدر، وعلى ما صدر منه        يف أُ  صدر من النيب حممد     
  .ن جاءه األعمى فعبس وتوىلصنيع يوم أ

  :وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وجيدر بنا أن نشري إليه
  !!ىل املؤمنإرب إىل املسلم وإنه ظن قد يتس

قد يتسرب إليه أنه سيعفى عنه على الدوام، وإن صـنع مـا             
  !!صنع

أنه لن يعاقب على الذنوب واملعاصـي واآلثـام         إنه قد يظن    
  !! دائما وأبدا– إلميانه –وسيغفرها له ربه 

  !إنه قد يظن أنه لن يضيق عليه يف الدنيا لكونه قد أسلم 
  :فنقول وباهللا التوفيق

عفى عن العبد ويتجاوز اهللا عنهنعم قد ي!  
  .فاهللا هو أهل املغفرة

ا ملن يشاءوهو سبحانه قد يغفر الذنوب مجيع.  
  .ولكنه سبحانه قد يعاقب أيضا، وقد يؤاخذ بالذنوب كذلك

غَاِفِر الذَّنِب وقَاِبِل التوِب شـِديِد الِْعقَـاِب ِذي         : قال تعاىل 
  ].٣:غافر [الطَّوِل

وأَنَّ عـذَاِبي   * نبئْ ِعباِدي أَني أَنا الْغفُور الرِحيم       : وقال تعاىل 
  ].٥٠ – ٤٩: احلجر [ب الْأَِليمهو الْعذَا
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فاملتأملُ يف األحوال، واملتدبر للكتاب والناظر يف سنة رسـول          
:  يرى أن املؤمن قد يعاقب وقد يعفى عنه، كما قال تعـاىل            اهللا  
           ٍكَـِثري ـنفُو ععيو ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبم ِمن كُمابا أَصمو 
  ].٣٠: الشورى[

: أي] ٨٧: األنبياء [فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيهِ    :  اهللا يونس  ونيب
ظن أن اهللا لن يضيق عليه، فخرج فكان من أمره ما كان، كان أن              

  .التقمه احلوت وهو مليم
 وزوجه ملا أكال من الشجرة حل ما ما حل، فبعد وآدم 

ها وال أن كانا يف نعمة وعافية وستر، فكان يف اجلنة ال جيوع في
 فماذا كان بعد أن أكل من !يعرى، وال يظمأ فيها وال يضحى

كان أن نزع عنه وعن زوجه لباسهما وطفقا خيصفان ! ؟الشجرة
 عليهما من ورق اجلنة، كان أن أُخرجا من اجلنة وأهبطا إىل األرض

هما نعمة  والنكد واألحزان، لوال أن تداركتحيث التعب واملشقة
  .اهللا ورمحته

 حلَّ م  يوم أحٍد ملا خالفوا أمر نبيهم نيب وأصحاب ال
  .ما حلَّ ونزل م ما نزل

ِإنَّ الَِّذين تولَّوا ِمنكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن ِإنما : قال تعاىل
مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسِض معطَانُ ِببيالش ملَّهزتاس]  آل

  .]١٥٥: عمران
يف ) أو طلب وقوعهم  ( أي أوقعهم    استزلَّهم: أما قوله تعاىل  

أن : الزلة وهي اخلطيئة، وقد ذكر بعض العلماء يف ذلك أقواالً، منها  
إما قبـل   (كانوا قد ارتكبوا أخطاء فيما سلف       ) الذين فروا (القوم  
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  القتال، وإمـا يف أثنائـه بتـركهم مـواقعهم وخمالفتـهم أمـر              
جهوا العدو وهم على هذه احلال من       اشوا أن يو  فخ) رسول اهللا   

  .الذنوب فدفعهم ذلك إىل الفرار، واهللا تعاىل أعلم
 الفدية من أسارى بـدر نـزل يف         وكذا ملا قبل رسول اهللا      

  ذلك أيضا ما نزل
 من حديث ابن عباس رضي اهللا عنـهما         )١(ففي صحيح مسلم  

ـ فلمـا أَ  : اٍسب ع قال ابن : ٍليمأبو ز : قال سـ وا األُ ر سى قـال   ار  
 »ما ترون يف هؤالء األسارى؟    «: أليب بكر وعمر  : رسول اهللا   

يا نيب اهللا، هم بنو العم والعـشرية، أرى أن تأخـذ      : فقال أبو بكر  
فعـسى اهللا أن يهـديهم    . منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفـار       

 ال  :قلت »ما ترى يا ابن اخلطاب؟    «: لإلسالم فقال رسول اهللا     
 يا رسول اهللا، ما أرى الذي رأى أبو بكـر، ولكـين أرى أن          واهللا
ن عليا من عقيـل فيـضرب عنقـه،    ا فنضرب أعناقهم، فتمكَّ متكن
فأضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر ) ا لعمرنسيب (ي من فالٍننومتكِّ

  .)٢(وصناديدها
، )٤( بكر ومل يهو ما قلـت       ما قال أبو    رسول اهللا    )٣(فهوي

                                     
  ).١٧٦٣(عقب حديث ) ١٣٥٨ص ( مسلم )1(
  .يعين أشرافها:  وصناديدها)2(

  .ر أو مكةالواحد صنديد، والضمري يف صناديدها يعود على أئمة الكف
  .أي أحب ذلك واستحسنه:  فهوي)3(

  .هوي الشيء يهوى هوى، واهلوى احملبة: يقال
ومل : ويف كثري منها. هكذا هو يف بعض النسخ، ومل يهو:  ومل يهو ما قلت)4(

إنه «: يهوي، بالياء، وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع اجلازم، ومنه قراءة من قرأ
= 
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ـ      اهللا   ولُ، فإذا رس  الغد جئت فلما كان من     ن ِيد وأبو بكـر قاِع
يا رسول اهللا، أخربين من أي شيء تبكـي أنـت           : يبكيان، قلت 

  اًء بكَ وصاحبك، فإن وجدت وإن مل أجد بكاء تباكيـت        بكيت ،
 ك أصحاب  علي ضرأبكي للذي ع :»  فقال رسول اهللا    . لبكائكما

» ىن من هذه الشجرة   من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذام أد       
)   ِبشجرة قريبة من ناهللا   ي  (   وأنزل اهللا عز وجل :    ِبـيا كَانَ ِلنم

أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثِْخن ِفي الْأَرضِ       
فَكُلُوا ِمما   إىل قوله    )١(

  .فأحل اهللا الغنيمة هلم] ٦٩ – ٦٧: األنفال [غَِنمتم حلَالًا طَيبا
 إننا نأخذ من قصة هذا النيب الكرمي أن اهلادي          :ولونرجع فنق 

  .هو اهللا فالذي هدى قوم يونس هو اهللا سبحانه وتعاىل
  .وهذا مما ال يشك فيه حبال من األحوال

  .وما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تؤِمن ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه: قال تعاىل
  .فٍْس هداهاولَو ِشئْنا لََآتينا كُلَّ ن: وقال تعاىل

فَاجتبـاه ربـه    : وكذا الذي جيتيب وخيتار هو اهللا، قال تعاىل       
اِلِحنيالص ِمن لَهعفَج.  

 *ا من سرية هذا النيب الكرمي وقصتهنأخذ أيض:  
  أن الذي ير األمور ويدبرها هو اهللا سبحانه وتعاىل، فمـن         سي

ي فيه يـونس عليـه      الذي ساق احلوت يف هذا التوقيت الذي أُلق       
  !السالم يف اليم؟

 =                                      
  .بالباء» من يتقي ويصرب

  *أمل يأتيك واألنباء تنمي  *:قول الشاعرومنه 
)1( ِضِفي الْأَر ثِْخنى يتح يكثر القتل والقهر يف العدو:  أي.  
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ي حفظ يونس عليه السالم من أسنان احلـوت فلـم       ومن الذَّ 
  !؟ختدشه ومل يصب معها مبكروه وسوٍء

 أمعاء احلوت وبطن احلوت مل تضر يونس عليـه          وكيف وأنَّ 
  !!السالم بأدىن ضرر؟

مث كيف غاص به احلوت إىل قاع البحار حيـث الظلمـات،            
  !!ملذكور؟فنادى هنالك نداءه ا

 الرب كي يقـذف وينبـذ       مث من الذي دفع احلوت إىل جانب      
  !؟يونس 

وتتعجب كيف ينبت اهللا عز وجل عليه شجرة من يقطـني يف     
  !نفس الوقت واحلني؟

  .فليطمئن املؤمنون إىل تدبري رم عز وجل
: ليطمئن أولياء اهللا بوعد اهللا، وليثقوا بنصر اهللا فإن اهللا قـال           

انبجتفَاس     ـمالْغ ِمن اهنيجنو لَه    مث قـال  :    ِجـينن كَـذَِلكو
ِمِننيؤالْم]٨٨ :األنبياء[.  
يؤخذ من قصة هذا النيب الكرمي أن املصائب واالبتالءات إذا * 

ا واعترب، ورجع إىل رب كره وأناب صرب هلا العبد واحتسب، واد
  .جته وأُقيلت عثرتهفإنه خيرج منها وقد غُفرت ذنوبه ورفعت در

ذلك أن نيب اهللا يونس عليه السالم قد التقمه احلوت وهو 
ليم، فما أن استقر يف بطن احلوت ونادى م كانحبس تِإلَّا أَن لَا ِإلَه

الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإنداء وواصل التسبيح، خرج  وكرر هذا الن
فَنبذْناه : ه قال تعاىلمن بطن احلوت وقد غفر ذنبه ورفعت درجت

ِقيمس وهاِء ورِبالْع ولكنه مل خيرج )  مريض:أي( فخرج وهو سقيم
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  .مذموما وكان قد دخل مليما
لَولَا أَنْ تداركَه ِنعمةٌ ِمن ربِه لَنِبذَ ِبـالْعراِء وهـو           : قال تعاىل 

 ومذْمم *لَهعفَج هبر اهبتفَاجاِلِحنيالص ِمن .  
يف قصة يونس عليه السالم وعد وبشارةٌ لكل مؤمن وقع يف           * 

شدٍة وغم أن اهللا تعاىل سينجيه منها إذا هو صرب واحتسب ودعـا             
فَاستجبنا لَه ونجيناه ِمن الْغم وكَذَِلك ننِجـي        : وأناب، إذ اهللا قال   

ِمِننيؤالْم.  
 خيرج األمر إىل العموم     وكَذَِلك ننِجي الْمؤِمِنني  : فقوله تعاىل 

بعد أن كان السياق يف شأن نيب كرمي، فعليه كل من سلك مسلك             
  .هذا النيب الكرمي سينجيه اهللا كما أجناه

 ما من به على     سبحانههذا املعىن كثريا ما يتكرر، فيذكر اهللا        * 
كَـذَِلك نجـِزي    و: نبيه يوسف عليه السالم، ويقـول بعـدها       

ِسِننيحالْم.  
  .وكذلك مع نبيه موسى عليه السالم* 
: اإلجناء فقال وكذا ذكر ربنا نبيه نوحا، وما من عليه به من           * 

كَرش نِزي مجن ا كَذَِلكِدنِعن ةً ِمنمِنع] ٣٥:القمر.[  
 وِذكْرى ِللْعاِبـِدين  : ونبيه أيوب كذلك قال اهللا يف قصته      * 

  .اد فيعملون كعمله ويصربون كصربهيتذكرها العب: أي
يستفاد من قصة هذا النيب الكرمي أن الدعاة إىل اهللا عليهم أن            * 

       يصربوا على أعباء الدعوة إىل اهللا وال يفيه وا وال يسأموا فما هم      لُم
خري هلم مما قد خيتاروه ألنفسهم، فقد يسأم أحـدهم مـن كثـرة      

 ول اجللوس هلم، والنوم واالسـتيقاظ علـى        اس ومن ط  مشاكل الن
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حلول مشاكلهم، فقد ميلُّ هذا الطريق ويسأمه ويتركـه، ولكـن           
، أو بعقوق    مظلمٍ  موحشٍ  شديد، أو بسجنٍ   سرعان ما يبتلى مبرضٍ   

 شديد أو غري ذلك    ولد من أوالده واحنرافه، أو بنشوز زوجة أو فقرٍ        
وب الدعوة إىل اهللا    من صنوف االبتالءات اليت ون أمامها كل خط       

  .ومشاكلها
ا منه أن اهللا لـن      يونس عليه السالم ذهب مغاضبا ظن     فنيب اهللا   

ا كذبوه وعاندوه، ولكن ابتلـي      يضيق عليه، ذهب مغاضبا لقومه ملَّ     
بابتالء هو أشد من تكذيب قومه له، أال وهو اإللقاء يف اليم والتقام             

الء يهون أمامـه    ظلمات، وهذا بال شك ابت     احلوت له، وبقاؤه يف   
تكذيب املكذبني وعناد املعاندين، وختلفهم عن إجابتـه فالـصرب          

  .الصرب، والرضا بقضاء اهللا بعد الرضا
فنأخذ إذن من سرية هذا النيب الكرمي وما حدث له الصرب يف            * 

  .الدعوة إىل اهللا والتأين وعدم العجلة
ت هو  فالذي آل بنيب اهللا يونس عليه السالم إىل أن التقمه احلو          

  .تعجٍل وخروج عن غري إذن من اهللا له بذلكمن ما صدر منه 
أما نيب اهللا نوح عليه السالم فقد لبث يف قومه ألف سنة إال 
مخسني عاما وهو صابر حمتسب عليه الصالة والسالم، فلذا فهو من 

  . الصالة والسالمأويل العزم من الرسل عليهم
ا ما كان النيب أما نيب اهللا موسى عليه السالم فكثري يذكر 

رحم اهللا موسى قد أوذي بأكثر «: صربه ويتمثل به، فكان يقول
  .»من هذا فصرب

  .فالصرب الصرب معشر الدعاة إىل اهللا
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يؤخذ أيضا من قصة هذا النيب الكرمي أن أعمال الرب السابقة           * 
ات والشدائد واملصائب،   مِلاليت عملها املرء يف حياته تنفعه وقت املُ       

 قال  فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني    : خذ هذا املعىن من قوله تعاىل     أُ
كان من املسبحني يف سـابق     : - وهم األكثر    –فريق من املفسرين    

وقته قبل أن يلتقمه احلوت، فنفعه سابق عمله يف جناته مـن بطـن             
  .احلوت

  ا أن يكون قد أكثر من التسبيح ببطن احلـوت،          وال مينع أيض
  .وكان هذا أيضا من أسباب جناته

:  على أن قوله تعـاىل     – كما أشرنا    –وإن كان أكثر العلماء     
    ِحنيبسالْم كَانَ ِمن هلَا أَنفَلَو من املكثـرين مـن الـصالة       :  أي

  .والتسبيح قبل ابتالئه
وهلذا املعىن شواهد، أعين أن أعمال الـرب يف وقـت العافيـة             

حاا أوقات الشدائد، فمن الشواهد هلذا      والصحة والرخاء تنفع أص   
املعىن صنيع الثالثة أصحاب الغار، الذين انطبقت على فم غـارهم           

 اهللا بصاحل أعماهلم، فكشف اهللا ما م من هـم   فتوسلوا إىل صخرةٌ
  .ورفع اهللا ما م من كرب

أما املسرفون على أنفسهم وقت العافية، فال يكاد أحدهم 
  .ىل ربه إذا حلَّ به البالءيلتمس ما يتوسل به إ

أَدركَه الْغرق قَالَ َآمنت أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا الَِّذي فها هو فرعون ملا 
ِلِمنيسالْم ا ِمنأَناِئيلَ ورو ِإسنِبِه ب تنَآمفأجيب عليه بقول  : ََآلَْآن
فِْسِدينالْم ِمن تكُنلُ وقَب تيصع قَدو] ٩١ – ٩٠: يونس.[  

فَلَم يك ينفَعهم ِإميـانهم لَمـا   : وقال تعاىل يف شأن آخرين   * 
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  .رأَوا بأْسنا
 ير باألصحاء والذين هم يف عافية وغىن وسـالمةٍ        جدفعليه ف * 
ت منهم األقدام، وتعثـرت   أن يكثروا من أعمال الرب، فإذا زلَّ   وستٍر

 اهللا أن   هم لعـلَّ  ن به إىل رم وخـالق     دوا ما يتوسلو  م اخلطا وج  
م من غم يكشف ماوكرب وضر .  

 *ا من هذه القصة جوازاالستهام واالقتراع ومن املستفاد فقهي 
فَساهم فَكَانَ : يف املشكالت وغريها، وذلك مأخوذ من قوله تعاىل

ِضنيحدالْم ِمن.  
  :قويهوها هي بعض األدلة اليت تعزز هذا احلكم وت

وما كُنت لَديِهم ِإذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم : قول اهللا تبارك وتعاىل* 
ميركْفُلُ مي مهأَي  

 كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن كون النيب * 
  .)١(خرج سهمها خرج ا معه 

مثَلُ القاِئم علَى حدود اهللا والواقع فيها «: قول النيب * 
كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها، 

  .)٢( احلديث »...وبعضهم أسفلها
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث «: قول النيب 

  .)٣(»مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا
                                     

 وهذا ثابت وصحيح يف حديث اإلفك املطول، وقد أخرجه البخاري ومسلم )1(
  .يف صحيحيهما

من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما ) ٢٦٨٦( أخرجه البخاري )2(
امرفوع.  

من ) ٤/١٥٧مع النووي (، ومسلم )٩٦/ ٢مع الفتح ( أخرجه البخاري )3(
= 
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وملا هاجر املسلمون إىل املدينة اقترعت األنـصار سـكىن          * 
  .)١(العالء ن مظعون ألم املهاجرين فطار سهم عثمان ب

من حديث أيب هريرة رضـي اهللا       » صحيح البخاري «ويف  * 
 عرض على قوم اليمني فأسرعوا فأمر أن يـسهم          أن النيب   : عنه

  .)٢(بينهم يف اليمني أيهم حيلف 
 *سنة عنـد   : ا مىت تكون؟ فهي كما قال القرطيب رمحه اهللا        أم

ل بينهم، وتطمئن قلوم    مجهور الفقهاء يف املستويني يف احلجة ليعد      
وترتفع الظنة عمن يتوىل قسمتهم، وال يفضل أحد منـهم علـى            

ا للكتاب والسنةصاحبه إذا كان املقسوم من جنس واحد اتباع.  
القرعـة إمنـا فائـدا      : قال ابن العريب  : وقال القرطيب أيضا  

استخراج احلكم اخلفي عند التشاح، فأما ما خيرجه التراضي فيـه           
إن القرعة جتري مع موضـع  : ر، وال يصح ألحد أن يقولفباب آخ 

 تكون أبدا مع التراضي، وغنما تكون فيما يتشاح         التراضي، فإا ال  
الناس فيه ويضبهن .  

 وصفة القرعة عند الشافعي ومن قـال        :قال القرطيب رمحه اهللا   
 مستوية، فيكتب يف كل رقعة اسـم ذي       قطع رقاع صغار    أن ت : ا

ستوية ال تفاوت فيها، مث جتفـف       مجعل يف بنادق طني     ت مثالسهم،  
قليال، مث تلقى يف ثوب رجل مل حيضر ذلك ويغطي عليها ثوبـه، مث     
  يدخل وخيرج، فإذا أخرج اسم الرجـل أعطـي اجلـزء الـذي             

 =                                      
  .حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا

  .من حديث أم العالء رضي اهللا عنها) ٢٦٨٧( أخرجه البخاري )1(
  .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا به) ٢٦٧٤( أخرجه البخاري )2(



٣٧ قصة يونس عليه السالم

  .أقرع عليه
وهذه صورة ال دليل عليها، وغاية ما       ): القائل مصطفى (قلت  

ها جائزة، وغريها فيها أن–جائز، واهللا تعاىل أعلم– ا أيض .  
 قد تقدم فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد أمـر          ألمرٍ وهذا مزيد بيانٍ  

فَاصِبر ِلحكِْم  : نبيه بالصرب واه عن التشبه بصاحب احلوت فقال       
كْظُومم وهى وادوِت ِإذْ ناِحِب الْحكَص كُنلَا تو كبر.  

عن التشبه بصاحب احلوت    فظاهر اآليات الكرمية يفيد النهي      
  .عند ندائه وهو مكظوم

  .ومعلوم أن هذا الظاهر على هذا املفهوم ال يصح
وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد أثىن على يونس عليه السالم           

وذَا النوِن ِإذْ ذَهب مغاِضبا فَظَـن       : هلذا النداء الذي نادى به فقال     
دى ِفي الظُّلُماِت أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك ِإني          أَنْ لَن نقِْدر علَيِه فَنا    
    الظَّاِلِمني ِمن تِجـي        * كُننن كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

ِمِننيؤالْم.  
 عن التشبه هي نيب اهللا حممد ما نإن: فنقول، وباهللا التوفيق

لسالم يف احلالة اليت آلت به إىل أن نادى وهو مكظوم، بيونس عليه ا
 عليه، أي فال روهذه احلالة هي ذهابه مغاضبا مع ظنه أن لن نقد

  .تكن مثل يونس يف ذلك، بل اصرب حلكم ربك وارض بقضاء ربك
: ولترجع إىل بعض املستفاد من قصة هذا النيب الكرمي فنقول

  :وباهللا التوفيق
 هذا النيب الكرمي كثرة تسبيحه وندائه إن من أعظم أسباب جناة

  .لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمني: بقوله
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لَلَِبثَ ِفي بطِْنـِه    *  )١(فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني    : قال تعاىل 
  .ِإلَى يوِم يبعثُونَ

ِإذْ ذَهب مغاِضبا فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيِه       وذَا النوِن   : وقال تعاىل 
               ِمـن ـتـي كُنِإن كانحبس تِإلَّا أَن اِت أَنْ لَا ِإلَهى ِفي الظُّلُمادفَن

 الظَّاِلِمني *ِمِننيؤِجي الْمنن كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس.  
ع هذا النداء وقفة، ذلكم النداء الذي تضمن إقرارا         فلنقف م * 

  .لَا ِإلَه ِإلَّا أَنتبوحدانية اهللا عز وجل يف قوله 
ومحل ترتيها للرب سبحانه وتعاىل عن كل نقـص وعيـب        * 

 أي  سـبحانك وعن كل ما ال يليق به سبحانه وتعاىل يف قـول            
  .ترتيها لك
ِإنـي  : افًا وإقرارا بالذنب يف قولهن أيضا اعتر إنه قد تضم  مثن  

الظَّاِلِمني ِمن تكُن.  
فحقا إنه دعاء بليغ موجز ومعجز، لقد تضمن خري الكـالم          * 

  .لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّهوأحبه وهو 
قد تضمن مفارقة أهل الشرك وخمالفتهم وإبطال ما ذكروه من          

  .باطل يف شأن الرب سبحانه وتعاىل
ا يصفه به الواصـفون اجلـاهلون،       ن ترتيها هللا عم   ضموكذا ت 

  .سبحانك: وذلك يف قوله
                                     

 فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني أهل العلم يف تأويل  قد تقدم أنَّ أكثر أقوال)1(
كان كثري : أي من املُصلني الذاكرين قبل ابتالئه، وقد صح عن قتادة قال

إن : وقد كان يقال يف احلكمة: قال. الصالة يف الرخاء فنجاه اهللا بذلك
  .ئاالعمل الصاحل يرفع صاحبه إذا ما عثر، فإذا صرع وجد متك
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لقد تضمن هذا النداء استغفارا وإقرارا بالذنب واعترافًا به يف      * 
  .ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمنيقول 

فاالستغفار بدايةٌ لكل خٍري وخمرج من كل ضيق وخمرج من 
  .كل كرب

رتيه هللا وتربؤ من مقوالت أهل الشرك واجلهل والتسبيح ت
  .والزيغ والضالل

دعوة ذي «:  أنه قالومن مثَّ ففي احلديث عن رسول اهللا 
ي ال إله إال أنت سبحانك إن: النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت

كنت من الظاملني، إنه مل يدع ا مسلم يف شيء قط إال استجاب 
  .)١(»اهللا له ا
م، منه ي صدر من نيب اهللا يونس عليه السال فالذ:وبعد

  .نستفيد، وبه نعترب ونتعظ
 عليه  يف ذلك خري أدب فقالهذا، وقد أدبنا نبينا حممد 

، من حديث ابن )٢( البخاري ومسلمالصالة والسالم فيما أخرجه
: ما ينبغي لعبد أن يقول«:  قالعباس رضي اهللا عنهما عن النيب 

  . ونسبه إىل أبيه»إين خري من يونس بن مىت
 من حديث أيب هريرة رضي اهللا )٣(وفيما أخرجه البخاري* 

أنا خري من : ال ينبغي لعبد أن يقول«:  أنه قالعنه عن النيب 
                                     

من حديث سعد بن أيب قاص ) ١/٥٠٥(» املستدرك« أخرجه احلاكم يف )1(
: رضي اهللا عنه مرفوعا، وهو صحيح لشواهده، وقد سقت شواهده يف كتايب

  .»الصحيح املسند من أذكار اليوم والليلة«
  ).٢٣٧٧حديث (، ومسلم )٣٤١٣حديث ( البخاري )2(
  ).٣٤١٦حديث ( البخاري )3(
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  .»يونس بن مىت
 – أنه قال  عن أيب هريرة عن النيب )١(ويف رواية ملسلم 

 يونس أنا خري من: ال ينبغي لعبد أن يقول«: اهللا تبارك وتعاىل: يعين
  .»بن مىت عليه السالم

إن أحدا أفضل من : وال أقول «)٢(ويف رواية عند البخاري 
  .»يونس بن مىت

 من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه عن )٣(وعند البخاري 
  .»إين خري من يونس بن مىت: ال يقولن أحدكم«:  أنه قالالنيب 

 من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن )٤(وعند البخاري 
  .»أنا خري من يونس بن مىت فقد كذب: من قال«:  قالالنيب 

  .ومث ألفاظ أخر هلذا احلديث
» أنا« فإن محلنا قوله – واهللا تعاىل أعلم –أما معىن احلديث 

ال ينبغي لعبد أن يفاضل بني النيب :  فيكون املعىنعلى رسول اهللا 
 يونس عليه السالم وينتقص نيب اهللا وبني نيب اهللا يونس حممد 

عليه السالم لكونه خرج مغاضبا، ولكونه ساهم فكان من 
  .املدحضني

ال «:  تواضعا ومن باب    أن هذا قد قال النيب       :وحيتمل أيضا 
، )٥(»ال تفضلوا بني أولياء اهللا    « ويف لفظ    »ختريوين من بني األنبياء   

                                     
  ).٢٣٧٦حديث ( مسلم )1(
  ).٣٤١٥حديث ( البخاري )2(
  ).٣٤١٢حديث ( البخاري )3(
  ).٤٨٠٥حديث ( البخاري )4(
  ).٣٤١٤حديث ( أخرجه البخاري )5(
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وذلك حممول على التفضيل املفضي إىل الشقاق، وإىل انتقاص بعض          
  .عليهم الصالة والسالماألنبياء 

  .أو يكون النيب قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم 
  .على العبد نفسه» أنا«: فهذه بعض الوجوه، أما إذا محلنا قوله

أنا خري من يـونس     : ال ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه      : فاملعىن
 وخرج من قومه مغاضبا،     بن مىت؛ لكون يونس عليه السالم ضجر      

نس عليه السالم نيب كرمي، وقد اجتباه ربه فجعله من          وذلك ألن يو  
الصاحلني، ومن عليه بإرساله إىل مائة ألف أو يزيدون، فآمنوا، فله           

  .أجر هؤالء 
  . وباهللا التوفيق–وها هي بعض أقوال أهل العلم يف ذلك 
  العلمـاء إمنـا      قال :)١(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل      

كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل اخللـق،          ذلك تواضعا، إن     قال  
خـص يـونس    : وقيل. شكالإوإن كان قاله قبل علمه بذلك فال        

بالذكر ملا خيشى على من مسع قصته أن يقع يف نفسه تنقيص لـه،              
  .فبالغ يف ذكر فضله لسد هذه الذريعة

 ويف »إن أحدا أفضل من يونس بن مىت: وال أقول«: قوله  
أنا خـري مـن   :  يقولال ينبغي لعبد يل:  قالإن اهللا تعاىل  «: رواية

ما ينبغـي لعبـد     «:  قال ، ويف رواية عن النيب      »يونس بن مىت  
  .»أنا خري من يونس بن مىت: يقول

                                     
  ).٦/٥٢١(»فتح الباري «)1(
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  :قال العلماء؛ هذه األحاديث حتتمل وجهني
 قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يـونس،           أنه  : أحدمها

ن يـونس   إ:  يقل هنا  ومل» أنا سيد ولد آدم   «: فلما علم ذلك قال   
  .أفضل منه أو من غريه من األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم

 قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من اجلاهلني           أنه   :والثاين
، من أجل ما يف القرآن العزيز مـن         شيئًا من حط مرتبة يونس      

، مل حيطه من النبوة مثقال      وما جرى ليونس    : قصته، قال العلماء  
  .ص يونس بالذكر ملا ذكرنا من ذكره يف القرآن مبا ذكرذرة، وخ

 »أنا خري من يونس   : ما ينبغي لعبد أن يقول    «: وأما قوله   
يعود إىل القائل،   : ، وقيل يعود إىل النيب    :  قيل »أنا«فالضمري يف   

ال يقول ذلك بعض اجلاهلني من اتهدين يف عبادة أو علم أو            : أي
بلغ من الفضل ما بلغ مل يبلغ درجـة     غري ذلك من الفضائل فإنه لو       

وال «: النبوة، ويؤيد هذا التأويل الرواية اليت قبله وهي قوله تعـاىل          
  . واهللا أعلم»أنا خري من يونس بن مىت: ينبغي لعبد أن يقول

 يف شأن نيب اهللا ومن هذا الذي علمناه من نبينا حممد * 
: عبد أن يقولال ينبغي ل«: يونس عليه السالم إذ قال لنا نبينا 

مجيل  دبا ونتخلق خبلق حسن نستفيد أ»أنا خري من يونس بن مىت
  .أال وهو التواضع، وحسن الثناء على اآلخرين من إخواننا املؤمنني

  :ومما يتأيد به هذا املعىن ما يلي
 :حنن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال«: قول النيب * 

 ىتوِيي الْمحت فأَِرِني كَي بر لَِكنلَى وقَالَ ب ِمنؤت لَمقَالَ أَو
ويرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد،  ِليطْمِئن قَلِْبي
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  .)١(»ولو لبثت يف السجن طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي
 كثريا ما يذكر نيب اهللا موسـى        وأيضا فقد كان رسولنا     * 

 موسى لقد أوذي بأكثر     يرحم اهللا «: عليه السالم مثنيا عليه بقوله    
  .)٢(»من هذا فصرب

  :وكذلك ما ورد يف قصة تشاجر املسلم مع اليهودي* 
 من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنـه     )٣(فعند البخاري ومسلم  

: استب رجل من املسلمني ورجل من اليهود فقـال املـسلم          : قال
 فقال  – يف قسم يقسم به      – على العاملني    والذي اصطفى حممدا    

والذي اصطفى موسى على العاملني، فرفع املسلم عنـد         : ودياليه
 فأخربه الذي   ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إىل النيب         

ال ختريوين على موسى، فـإن      «: كان من أمره وأمر املسلم، فقال     
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جبانـب           

بلي، أو كـان ممـن      فأفاق ق العرش فال أدري أكان فيمن صعق       
  .»استثىن اهللا؟

 وعلـى سـائر     فصلوات ريب على هذا النيب الكرمي حممد        
  .املرسلني

 فقـد كـان     وقد سلك هذا املسلك أصحاب رسول اهللا        
  لبعض بعـد شـكره هللا       بعضهم يثين على البعض ويشكر بعضهم     

                                     
من حديث أيب هريرة رضي اهللا ) ١٥١حديث(، ومسلم )٣٣٧٢( البخاري )1(

  .عنه مرفوعا
  ).٢٤٠٥حديث ( البخاري )2(
  ).٢٣٧٣حديث ( ومسلم ،)٣٤٠٨( البخاري )3(
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  .تبارك وتعاىل
  :وهذه طائفة من ذلك

ثناء على أيب بكـر     فمن ذلك قول عمر رضي اهللا عنه يف ال        * 
يعـين   –أبو بكر سيدنا وأعتـق سـيدنا       : وبالل رضي اهللا عنهما   

  .)١(بالالً
، وقول علي، وقد سئل أي الناس خري بعد رسـول اهللا            * 

  .)٢(مث عمر : مث من؟ قال: أبو بكر، قيل له: قال
  :من علي على عمر رضي اهللا عنهماوهذا أيضا ثناء * 

من حديث ابن عباس رضـي اهللا        )٣(أخرج البخاري ومسلم    
 وقـد  –إين لواقف يف قوم فدعوا اهللا لعمر بن اخلطاب  : عنهما قال 

 إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقـه علـى           –وضع على سريره    
رمحك اهللا، إن كنت ألرجـو أن جيعلـك اهللا مـع            : منكيب يقول 

كنـت  : صاحبيك ألين كنت كثريا ما كنت أمسع رسول اهللا يقول         
، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبـو بكـر          وأبو بكر وعمر  

 اهللا معهما فالتفت فإذا هو علي        كنت ألرجو أن جيعلك    وعمر، فإن 
  .بن أيب طالب

  :يب رضي اهللا عنهماوهذا ثناء من عمر على علي وأُ* 
:  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        )٤(أخرج البخاري 

                                     
  ).١٢٠١٤املصنف ( ابن أيب شيبة )1(
  ).٣٦٧١حديث ( أخرجه البخاري )2(
  ).٢٣٨٩(، ومسلم )٣٦٧٧( البخاري )3(
  ).٤٤٨١حديث ( البخاري )4(
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  .)٢(أقضانا علي  و)١(يبأقرؤنا أُ: قال عمر رضي اهللا عنه
وهذا ابن عمر رضي اهللا عنهما كان إذا سلَّّم على ابن جعفر            * 

  .)٣(» السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني«: قال
  .وهذا أيضا من تذكري بعضهم بفضل بعض *

دخلـت الـشام    :  من طريق علقمة قـال     )٤(أخرج البخاري   
قـبالً،  اللهم يسر يل جليسا فرأيت شيخا م: فصليت ركعتني فقلت 

من أين أنـت؟    : قال. أرجو أن يكون استجاب اهللا    : فلما دنا قلت  
 )٥(أفلم يكن فيكم صاحب الـنعلني       : من أهل الكوفة، قال   : قلت

أو مل يكن فيكم الذي أجري من الشيطان؟        : والِوساد واملطهرة؟ قال  
أو مل يكن فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غريه؟ كيف قرأ ابن             

* والنهار إذا جتلـى     * والليل إذا يغشى     فقرأت   ِلواللَّيأم عبد   
أقرأنيها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فـاه         :  قال والذكر واألنثى 

  .إىل يفَّ، فما زال هؤالء حىت كادوا يردونين

                                     
  . أي أعلمنا بالقراءات)1(
  . أي أعلمنا بالقضاء)2(
  ).٣٧٠٩رقم ( البخاري )3(
  ).٣٧٦١( البخاري )4(
  . نعليه، وهو ابن مسعودل لرسول اهللا  يعين الذي كان حيم)5(
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  فوائد ولفتات
اليقطني هو القرع، قال ذلك ابن مسعود رضي اهللا عنه وقـال   

  .)١(أيضا مجهور املفسرين
وأَنبتنا علَيـِه   :د ذكر بعض العلماء يف تفسريهم لقوله تعاىل     ق

تظله بظلها الظليل ألا    ) أي شجرة اليقطني  ( أا   شجرةً ِمن يقِْطنيٍ  
باردة الظالل وال يسقط عليها ذباب وال جيتمع عندها وألا مـن            

  .أسرع األشجار نباتا وامتدادا
 كان حيب الدباء، الذي     مدا  أن النيب حم   ومن املناسبات هنا  

  .)٢(هو القرع 
  مىت أرسل نيب اهللا يونس عليه السالم إىل املائة ألف؟

إىل أن اإلرسال كان    ) وهم األكثرون (ذهب مجهور املفسرين    
  .قبل التقام احلوت له

وذهب فريق قليل من املفسرين إىل أن ذلك كان بعد أن نبـذ           
  .بالعراء

   أليس اهللا بعامل لعددهم؟و يِزيدونَِمئَِة أَلٍْف أَكيف قيل 
م بال شك وال ريببل فاهللا أعلم بعد.  

 هنا مبعىن بـل فـاملعىن       أَوإن  : لكن من أهل العلم من قال     
ومن أهل العلـم    . وأرسلناه إىل مائة ألف بل يزيدون عن املائة ألف        

عض  يف عني بِمئَِة أَلٍْفمن أشار إىل معىن آخر، أال وهو أن العدد 
  . يف عني ناظرين آخرين، واهللا أعلمأَو يِزيدونَالناظرين 

                                     
إا :  وقد ذكر البعض أن اليقطني كل نبات ال ساق له، وقال آخرون)1(

  .شجرة ذكرها اهللا يف كتابه وهو أعلم ا، ولكن أكثر العلماء على ما قدمناه
  ).٢٠٤١حديث (ومسلم ) ٥٤٣٣( انظر صحيح البخاري )2(



٤٧ قصة يونس عليه السالم

  
  الفهرس
  
  الصفحة  املوضوع

  ٥  مقدمة
  ٦  بعض الوارد يف ذكر نيب اهللا يونس

  ٧  بعض معاين مفردات اآليات
  ٩  مكانة يونس عليه السالم

  ١٠  بداية القصة
  ١١  اإلميان ينفع يف دفع العذاب

  ١٤  املراد بالنعمة
  ١٥   ابن كثري للقصةسياق

  ١٧  مقدار مكثه يف بطن احلوت
  ٢٠  أمور مستفادة من القصة

ولَا تكُن كَصاِحِب الْحوِت ِإذْ نـادى       : معىن قوله 
كْظُومم وهو.  ٢٦  

  ٢٧  إن اهللا كما يغفر الذنوب قد يعاقب ا
  ٣٠  إن اهللا اهلادي هو اهللا

  ٣٠  الذي يسري األمور ويدبرها هو اهللا
  ٣٢  الدعاة إىل اهللا عليهم أن يصربوا
  ٣٤  أعمال الرب تنفع عند الشدائد



٤٨ ة يونس عليه السالمقص 

  ٣٥  األدلة ىل جواز االستهام
  ٣٩  من أعظم أسباب النجاة كثرة التسبيح

  ٤٢  ينبغي حسن الثناء على اآلخرين
  ٤٦  فوائد ولفتات

  ٤٦  مىت أرسل نيب اهللا يونس إىل املائة ألف
 أليس اهللا بعـامل     يِزيدونَِمئَِة أَلٍْف أَو    كيف قيل   
  ٤٦  لعددهم؟

  ٤٧  الفهرس
  


