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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱٥ - ٥ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲۲

فكذّبوه وتمردوا علیھ،  إلیھ،  فدعاھم  الموصل،  نینوى من أرض  أھل  إلى  بن متى  یونس  بعث هللا   -
فلّما طال ذلك علیھ، خرج من بین أظھرھم قبل أن یأذن هللا لھ،  ظانا أنھم لن یھتدوا.

الناس،  البحَر في قارب مع مجموعة من  یُعاتبھ على صنیعھ،  فركب  -  كان یتصور یونس أّن هللا لن 
و بعد  ثالث مرات  القارب،  لیھداء  البحر  في  بأحدھم  یرموا  أن  الركاب  فقرر  األمواج،  وفجأة ھاجت 

من القرعة، كان یظھر اسم یونس،  فنزل إلى مصیره   في بطن الحوت .
وعلیھ ال بّد أّن نوقن بأننا إذا عصینا هللا أو خالفناه سنُعاقب،  قال تعالى:  " من یعمل سوءاً یُجٓز بھ   -

"، وهللاُ إذا عاقبك على الذنب في الدنیا،  فھو یُرید تطھیرك ولیس االنتقام منك ..!
- أمر هللا حوتاً  أن یبتلع یونس فال یكسر لھ عظماً،  والیأكل منھ لحماً، فلم ینفعھ حینھا شيء  كما نفعھ 
اإلیمان با� وعملھ الصالح، فاجعل لك مع هللا زادا  ینفعَُك في حوت أحزانك،  واعلم حینھا أّن هللا عز 
وجل  قد یبتلیك  لیرفع لك قدراً ویغفر لك ذنباً،  فلّما أدرك یونس أنّھ في مكاٍن  ال یراه وال یسمعھ أحٌد، 

 وعلم یقیناً أنّھ ال ینفعھ إالّ االستغاثة با� وحده، وأّن ال مفّر منھ إالّ إلیھ قال:
الظمآن،  بالنور،   تروي  تُشّع  الظالمین"،  كلمات خلّدھا هللا،  كنُت من  إنّي  أنَت سبحانَك  إالّ  إلھ  "ال   -
إالّ هللا،  في  یُغنیك  لن  إالّ هللا،  في ُعسرك  ینفعك  لن  ففي ضیقك  قلبك،  في  الملھوف،   اغرسھا  وتُغیث 

أمنیاتك لن یعطف علیك ویُحسن   إلیك أحد إالّ هللا،   فال  تطرق باَب غیره. 
فال تظنّن  أن لك ذنباً عظیماً لن یغفره هللا،    ألِق ِحملك على هللا،      وتذكر أنّھ  لن تُمحى أخطاؤك حتى   -

تعترف بھا، و لن تُغفر لك ذنوبك حتى تتبرأ منھا، فالسائٌر إلى هللا بقلبھ،  أحالمھ ُمحققة
فال  با�،  آمنوا  قد  قومھ  وكربھ،  وجد  الحوت  بطن  من  رجع  لّما  السالم  علیھ  یونس  أن  و العجیب   -

تیأس أیھا الداعیة من ھدایة أحد مھما كان ُمعرضا مذنباً ومعرضا، فالصبُر مفتاُح الفرجِ .

الجلد، وھذا  المیالنین وتوزیعھا في  لكمیـة صبغــة  تبعاً  الجلِد من شخٍص آلخر  یختلُف لوُن 
اإلختالف بحد ذاتھ إعجاٌزعلمٌي عظیم، ذكره هللا في القرآن حیث یقول: " َوِمْن آیَاتِھ َخْلُق 

لـِْلـعَـالـِمـِیــــَن". َآلیَـــاٍت  ذَلـَِك  فِـي  إِنَّ  َواَلـَْوانـُِكـْم  أَْلِسـنـَتِــُكــْم   َواْختـِلَـاُف  َواألْرِض  السَّـَماَواِت 
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هل تعلم ؟

بأّن  المراقبة المستمرة تُضایق الطفَل وتُثقل علیھ، فاترك لھ شیئا من الحریة، واجتھد في إقناعھ 
ھذه الحریة ستُسلب منھ وسیُحرمھا إذا أساء استعمالھا .
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