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يعقوب عليه الصالة والسالم ذكر في القرآن الكريم  11مرة
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يعقوب عليه السالم
نبذة:
ابن إسحاق يقال له "إسرائيل" وتعني عبد اهلل ،كان نبيا لقومه ،وكان تقيا
وبشرت به المالئكة جده إبراهيم وزوجته سارة عليهما السالم وهو والد
يوسف
سيرته:
هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ..اسمه إسرائيل ..كان نبيا إلى قومه ..ذكر
اهلل تعالى ثالث أجزاء من قصته ..بشارة ميالده ..وقد بشر المالئكة به
إبراهيم جده ..وسارة جدته ..أيضا ذكر اهلل تعالى وصيته عند وفاته..
وسيذكره اهلل فيما بعد -بغير إشارة السمه -في قصة يوسف.
نعرف مقدار تقواه من هذه اإلشارة السريعة إلى وفاته ..نعلم أن الموت كارثة
تدهم اإلنسان ،فال يذكر غير همه ومصيبته ..غير أن يعقوب ال ينسى وهو
يموت أن يدعو إلى ربه ..قال تعالى في سورة (البقرة):
حضَ َر يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُو ْا
َأمْ كُن ُتمْ شُهَدَاء إِذْ َ
نَعْبُدُ ِإلَـهَكَ وَِإلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ َوِإسْمَاعِيلَ َوِإسْحَاقَ ِإلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ
ن (( )133البقرة)
سلِمُو َ
ُم ْ
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في ساعة الموت ولحظات االحتضار ،مشهد
عظيم الداللة ..نحن أمام ميت يحتضر ..ما القضية التي تشغل باله في ساعة
االحتضار ..؟ ما األفكار التي تعبر ذهنه الذي يتهيأ لالنزالق مع سكرات
الموت ..؟ ما األمر الخطير الذي يريد أن يطمئن عليه قبل موته..؟ ما التركة
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التي يريد أن يخلفها ألبنائه وأحفاده..؟ ما الشيء الذي يريد أن يطمئن -قبل
موته -على سالمة وصوله للناس ..كل الناس..؟
ستجد الجواب عن هذه األسئلة كلها في سؤاله (مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي) .هذا ما
يشغله ويؤرقه ويحرص عليه في سكرات الموت ..قضية اإليمان باهلل .هي
القضية األولى والوحيدة ،وهي الميراث الحقيقي الذي ال ينخره السوس وال
يفسده ..وهي الذخر والمالذ.
قال أبناء إسرائيل :نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها
واحدا ،ونحن له مسلمون ..والنص قاطع في أنهم بعثوا على اإلسالم ..إن
خرجوا عنه ،خرجوا من رحمة اهلل ..وإن ظلوا فيه ،أدركتهم الرحمة.
مات يعقوب وهو يسأل أبناءه عن اإلسالم ،ويطمئن على عقيدتهم ..وقبل
موته ،ابتلي بالء شديدا في ابنه يوسف.
سترد معنا مشاهد من قصة يعقوب عليه السالم عند ذكرنا لقصة ابنه النبي
الكريم يوسف عليه السالم
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