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 مرة 11يعقوب عليه الصالة والسالم ذكر في القرآن الكريم 

: 000البقرة (. م ُمْسِّلُموَّنَوَوَّصى ِبَها ِإْبَراِهُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيَبِني ِإَّن الّلَه اّْصَطَفى َلُكُم الِّديَن َفَّلا َتُموُتَن ِإَلا َوَأنُت)يقول عز وجل  .1

130  

اِئَك ِإْبَراِهَم َّداَء ِإذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُّدوَّن ِمن َبْعِّدي َقاُلوا َنْعُبُّد ِإَلَهَك َوِإَلَه َءاَبَأم ُكنُتْم ُشَه)يقول عز وجل  .0

  133: 000البقرة (. َوِإْسَماِعيَّلَوِإْسَحاَق ِإَلهًا َواِحّدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسِّلُموَّن

أَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى ُقوُلوا َءاَمَنا ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهَم َوِإْسَماِعيَّلَوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوا)يقول عز وجل  .3

  131: 000البقرة (. ِبِهم َلا ُنَفِرُق َبْيَن َأَحٍّد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِّلُموَّنَوِعيَسى َوَما ُأوِتَي الَنِبُيوَّن ِمن َر

َكاُنوا ُهودًا َأو َنَصاَرى ُقْل َءَأنُتم َأْعَّلُم َأِم الّلُه َوَمن  َأم َتُقوُلوَّن ِإَّن ِإْبَراِهَم َوِإْسَماِعيَّلَوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباَط)يقول عز وجل  .4

  140: 000البقرة (. َأْظَّلُم ِمَمن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَّدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه ِبَغِفٍل َعَما َتْعَمّلوَّن

ْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى ُقْل َءاَمَنا ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل َعَّلْيَنا َوَما ُأنِزَل َعَّلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَّلَوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَل)يقول عز وجل  .5

  084: 003آل عمراّن (. ْسِّلُموَّنَوِعيَسى َوالَنِبُيونِمن َرِبِهم َلا ُنَفِرُق َبْيَن َأَحٍّد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُم

َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباِط  اِعيَّلَوِإْسَحاَقِإَنا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالَنِبِيَنِمن َبْعِّدِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَم)يقول عز وجل  .1

  113: 004النساء (. َوِعيَسى َوَأُيوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَّن َوُسَّلْيَماَّن َوَءاَتْيَنا َداُوَد َزُبورًا

ًا َهَّدْيَنا َوُنوحًا َهَّدْيَنا ِمن َقْبُل َوِمن ُذِرَيِتِه َداُوَد َوُسَّلْيَماَّن َوَأُيوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكّل)يقول عز وجل  .7

  084: 001األنعام (. َوَهاُروَّن َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنين

  071: 011هود (. َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكت َفَبَّشْرَناَهِبِإْسَحاَق َوِمن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعُقوَب)يقول عز وجل  .8

أَلَحاِديِث َوُيِتُم ِنْعَمَتُه َعَّلْيَك َوَعَّلى َءاِل َيْعُقوَب َكَما َأَتَمَها َعَّلى َأَبَوْيَك ِمن َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َرُبَك َوُيَعّلُمَك ِمن َتْأِويِل ا)يقول عز وجل  .9

  001: 010يوسف (. َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق ِإَّن َرَبَك َعِّليٌم َحِكيٌم

ِمن َفْضِل الّلِه َعَّلْيَنا َواَتَبْعُت ِمّلَة َءاَباِءي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَّن َلَنا َأّن ُنّْشِرَك ِبالّلِه ِمن َشْيٍء َذِلَك )يقول عز وجل  .10

  038: 010يوسف (. َوَعَّلى الَناِس َوَلِكَن َأْكَثَر الَناِس َلا َيّْشُكُروَّن

ْعُقوَب َقَضاَها َوِإَنُه َوَلَما َدَخّلوا ِمن َحْيُث َأَمَرُهم َأُبوُهم َما َكاَّن ُيْغِني َعْنُهم ِمَن الّلِه ِمن َشْيٍء ِإَلا َحاَجًة ِفي َنْفِس َي)يقول عز وجل  .11

  018: 010يوسف (. ِكَن َأْكَثَر الَناِس َلا َيْعَّلُموَّنَلُذو ِعّْلٍم ِلَما َعّلْمَناُه َوَل

  001: 019مريم (. َيِرُثِني َوَيِرُث ِمن َءاِل َيْعُقوَب َواْجَعّْلُه َرِب َرِضّيًا)يقول عز وجل  .10

  049: 019مريم (. َفَّلَما اْعَتَزَلُهم َوَما َيْعُبُّدوَّن ِمن ُدوِّن الّلِه َوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكّلًا َجَعّْلَنا َنِبّيًا)يقول عز وجل  .13

  070: 001األنبياء (. َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َناِفَّلًة َوُكّلًا َجَعّْلَنا َّصِّلِحيَن)يقول عز وجل  .14

ِتِه الُنُبَوَة َواْلِكَتَب َوَءاَتْيَنُه َأْجَرُه ِفي الُّدْنَيا َوِإَنُه ِفي اأَلِخَرِة َلِمَن َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجَعّْلَنا ِفي ُذِرَي)يقول عز وجل  .15

  007: 009العنكبوت (. الَصِّلِحيَن

  045: 038ص (. َحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اأَلْيِّدي َواأَلْبَصِرَواْذُكر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيَم َوِإْس)يقول عز وجل  .11
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 يعقوب عليه السالم

 :نبذة

وتعني عبد اهلل، كان نبيا لقومه، وكان تقيا " إسرائيل"ابن إسحاق يقال له 

وبشرت به المالئكة جده إبراهيم وزوجته سارة عليهما السالم وهو والد 

 يوسف

 :سيرته

ذكر .. كان نبيا إلى قومه.. اسمه إسرائيل.. هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

وقد بشر المالئكة به .. بشارة ميالده.. اهلل تعالى ثالث أجزاء من قصته

.. أيضا ذكر اهلل تعالى وصيته عند وفاته.. وسارة جدته.. إبراهيم جده

 .يوسف في قصة -بغير إشارة السمه-وسيذكره اهلل فيما بعد 

نعلم أن الموت كارثة .. نعرف مقدار تقواه من هذه اإلشارة السريعة إلى وفاته

غير أن يعقوب ال ينسى وهو .. يذكر غير همه ومصيبته فالتدهم اإلنسان، 

 (:البقرة)قال تعالى في سورة .. يموت أن يدعو إلى ربه

َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا 

َنْعُبُد ِإَلـَهَك َوِإَلـَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلـهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه 

 ( البقرة( )133)ُمْسِلُموَن 

المشهد بين يعقوب وبنيه في ساعة الموت ولحظات االحتضار، مشهد  إن هذا

ما القضية التي تشغل باله في ساعة .. نحن أمام ميت يحتضر.. عظيم الداللة

؟ ما األفكار التي تعبر ذهنه الذي يتهيأ لالنزالق مع سكرات ..االحتضار

ما التركة  ؟..؟ ما األمر الخطير الذي يريد أن يطمئن عليه قبل موته..الموت
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قبل -؟ ما الشيء الذي يريد أن يطمئن ..التي يريد أن يخلفها ألبنائه وأحفاده

 ؟ ..كل الناس.. على سالمة وصوله للناس -موته

هذا ما (. َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي)ستجد الجواب عن هذه األسئلة كلها في سؤاله 

هي . ان باهللقضية اإليم.. يشغله ويؤرقه ويحرص عليه في سكرات الموت

القضية األولى والوحيدة، وهي الميراث الحقيقي الذي ال ينخره السوس وال 

 .وهي الذخر والمالذ.. يفسده

نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها : قال أبناء إسرائيل

إن .. والنص قاطع في أنهم بعثوا على اإلسالم.. واحدا، ونحن له مسلمون

 .وإن ظلوا فيه، أدركتهم الرحمة.. جوا من رحمة اهللخرجوا عنه، خر

وقبل .. مات يعقوب وهو يسأل أبناءه عن اإلسالم، ويطمئن على عقيدتهم

 .شديدا في ابنه يوسف بالء موته، ابتلي

سترد معنا مشاهد من قصة يعقوب عليه السالم عند ذكرنا لقصة ابنه النبي 

 الكريم يوسف عليه السالم

 


