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أنــه  هــو مــن خيتــار هلــم أمساءهــم مــن ابب تدبريه جلميع
أمرهم.
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ال شك أن لكل نيب خال قصة جديرة ابحلكاية والنقل إىل
األجيــال الالحقــة ،اســتلهاما للعــرة منهــا والتماســا حلكمــة
هللا تعــاىل البالغــة .وكمــا أن هللا تعــاىل جعل أمساء الســور يف
التنزيل احلكيم حاملة ملضامني أساســية يف الســورة ،كذلك
جعل عز وجل أمساء النبيني متضمنة لس ـواحنهم الشــخصية
وما يلقونه من حوادث متعلقة ببعثتهم يف أقوامهم .ومل ال؟!
فكما أن القرآن اجمليد كالم هللا املسطور ،فالكون والوجود
مــن حولنــا كالم هللا املنظــور ،فكمــا أن إبْراهيـ َـم َكا َن ِص ِّديقًا
نَبِيًّا؟! كذلك كل النبيني عليهم سالم هللا تعاىل؟! فال شك
التقوى

حضرة يونس  وإنساء قومه
مــن األمــور املعروفــة لــدى كثرييــن إطالق أمســاء حوادث أو
أشــياء أو أق ـوام أو أشــخاص علــى كثــر مــن ســور القــرآن
اجمليــد ،ممــا يؤكــد انط ـواء ذلــك االســم على حكمة تســتحق
اجلهــد املبــذول يف ســر كنههــا .ومــن تلــك الســور القرآنيــة
املميزة ابســم نيب من النبيني ،ســورة «يونس» .فما احلدث
األساسي يف سورة يونس واجلدير أبن يُشار إليه يف شخص
ذلك النيب الكرمي الذي مسيت السورة ابمسه؟!
إنه إنساء العذاب عن قوم ذلك النيب ،واإلنساء يف العربية
ـس ُء:
هــو التأخــر ،واإلبعــاد ،قــال مصنفــو املعاجــم« :النَّـ ْ
()1
أتخريٌ يف ِ
ونســأته
الوقت»  ،وقيل« :نســأ األمر :أخرهّ ،
أتخــر .ونســأ اإلبــل عــن احلــوض :أبعدهــا...
فانتســأ أي ّ
ونسأ هللا يف أجلك ،وأنسأ هللا أجلك .وأنسأته ال ّدين ويف
أخرت مثنه .)2(»..وقيل« :
أخرته ،وأنســأته البيعّ ،
الدينّ :
ُيـ َقـ ُ
ـاء  ،إِذَا تََ َّخـ َـر
ـوء َ ،ونِ ْسـ َـوةٌ نِ َسـ ٌ
ـس ٌء َ ،ونَ ُسـ ٌ
ـال  :ا ْمـ َـرأَةٌ نَـ ْ
()3
َحيْ ُض َها َوُرِج َي َحَبـلُ َهاَ ،فـ ُه َو ِم َن التَّْأ ِخريِ»
مــن هنــا كان اســم «يونــس»  ومــا فيــه مــن تشــابه مــع
املادة اللغوية «ن س أ» أو «ن س و» حامال مدلول أتخري
وإمهــال وأتجيــل العــذاب عــن قومه ،ال ســيما بعد إبدائهم
األسف وإمياهنم يف هناية املطاف.
ومن املادة اللغوية «ن س أ» اشتقت ألفاظ كـ «املِنْ َسأَة»،
وهــي عصــا غليظــة تكــون عــادة مــع الرعــاة يضربــون هبــا
ويزجــرون ويبعــدون هبــا اإلبل والدواب ويســوقوهنا تقدميا أو
أتخ ـرا ،فالعصــى حــن تكــون معــدة إعــدادا خاصــا للزجــر
واحلث أو الضرب يقال هلا ( ِمنْ َسأَة) ،وجاء يف ذكر ِمنْ َسأَة
َضْيـنَــا َعلَيْ ـ ِه
حضــرة ســليمان  قــول هللا َ﴿:فـل َّ
َمــا ق َ
ض تَْ ُك ُل ِمنْ َس ـأَتَ ُه
الْ َمـ ْـو َت َمــا َدَّلُـ ْـم َعلَــى َم ْوتِـ ِه إَِّل َدابَّـ ُة الَْ ْر ِ
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َمــا َخـ َّـر َتـَبـَّيـنَـ ِ
ـت ْ ِ
َمــو َن الْ َغيْ َب َما لَبِثُوا
َفـل َّ
الـ ُّـن أَ ْن لَـ ْـو َكانُوا َيـ ْعل ُ
ِف الْ َع ـذ ِ
َاب الْ ُم ِه ـنِ﴾( ، )4وقــد ابت مــن الثوابــت التارخييــة
أن حضــرة ســليمان قــد أحكــم زمــام مملكتــه ،حــى أنــه زجر
شــياطينها وجنها من الرعااي الذين ســعوا مرارا لبث القالقل
فيها ،ومل يتحقق مرادهم إال بعد وفاته  .فالتعبري بلفظ
« ِمنســأة» عــن عصــا ســليمان أفــاد فيمــا أفــاد معــى الولــد،
فــكل ولــد هــو امتــداد لذكــر أبيــه ،كمــا لــو أن األب يتأخــر
أجلــه مــا تــرك ذريــة تُبقي على ذكره ،ويف احلديث عن خامت
النبيني  أنه قالَ « :م ْن أَ َح َّب أَ ْن ُيـبْ َس َط لَُه ِف ِرْزقِ ِه َوُيـنْ َسأَ
ح ُه»( ،..)5كما تفيد الـ « ِمنسأة» أيضا
لَُه ِف أَثَ ِرِه َفـلْيَ ِص ْل َرِ َ

معــى الزجــر واإلبعــاد ،وذلــك خبــاف جمــرد «العصــا» الــي
ال تُســتخدم إال للهــش واإلشــارة والضــرب برفــق ،فيقــال هلا
«عصــا»﴿ ..قَـ َ
ـاي أََتـ َوَّكأُ َعلَْيـ َها َوأَ ُه ُّش ِبَا َعلَى
ـال ِهـ َـي َع َصـ َ
َغنَ ِمي َوِ َ
ِب أُ ْخ َرى﴾ (.)6
ل فِي َها َمآر ُ
 .1املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ،مادة ن س أ
 .2أساس البالغة للزخمشري – مادة ن س أ
 .3النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابب النون مع السني
 . 4سبأ15 :
 .5صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب
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