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 الباب الثالث

 أوالدىم يف القرآنقصص األنبياء مع 

 

 اضية. كمن تلك القصص الكثريةيف القرآف كثريا من قصص األنبياء كالصاحلني كاألمم ادلإف 

وح مع ابنو كالنيب إبراىيم مع قصة النيب آدـ مع ابنيو كالنيب نتوجد قصص األنبياء مع أكالدىم. منها 

ابنو سليماف كالنيب زكرايء مع ابنو  بنتيو كالنيب داكد معاكالنيب شعيب مع  بناءهو كالنيب يعقوب مع أبني

كؽلكننا أف نعترب من تلك القصص عن شخصية األب ادلثايل ألكالده. األنبياء ابلطبع، تكوف  ػلىي.

كقصص  .معصوموف من كل ذنب كإمث كمل يزالوا يف رعاية هللا كإرشادهلنا قدكة يف كل أحواؿ ألهنم 

 يف القرآف منها ما يلي: تذكر ء مع أكالده اليت األنبيا

 النيب آدم مع ابنيو .1

ف ىي قصة النيب آدـ مع ابنيو يف القرآ تذكر اليت  محد قصص األنبياء مع أكالدىأ

 :ُّ-ِٕادلآئدة اآلية ن قٌراب قرابان. ذلك كما يف قولو تعاىل يف سورة الذىي



َٓ 

 

ـى  انن فػىتػيقيبًٌلى ًمٍن اىحىًدعًلىا كى كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىاى ابٍػَنىٍ ٰادى  ًاٍذ قػىرَّابى قػيٍرابى
ملٍى يػيتػىقىبٍَّل ًمنى اًبحلٍىقًٌِّۘ

ىقٍػتػيلىنَّكى  ااٍلٰخىرً  ي ًمنى اٍلميتًَّقنٍيى  قىاؿى الى نٍ  (ِٕ)قىاؿى ًاظلَّىا يػىتػىقىبَّلي اّللٌٰ  يلىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًَنٍ مىابىسىٍطتَّ اً  لىىِٕ
 بًبىاًسطو 

۠
ٍ اً  مى اًلىٍيكى اًلىقٍػتػيلىكى يَّدً  اىانى ى رىبَّ اٍلٰعلىًمنٍيى  ٌنً ٍ  (ِٖ)اىخىاؼي اّللٌٰ اى ابًًْثًٍٍي  ًاٌنً ايرًٍيدي اىٍف تػىبػيٍوْۤ

ؤيا الظًٌٰلًمنٍيى  تىكيٍوفى ًمٍن اىٍصٰحًب النَّارً كىًاْثًٍكى فػى 
ٰزْۤ  اىًخٍيوً  قػىٍتلى  نػىٍفسيوي  فىطىوَّعىٍت لىوي  (ِٗ) كىٰذًلكى جى

ًيىوي  (َّ) اخٍلًٰسرًٍينى  ًمنى  فىاىٍصبىحى  فػىقىتػىلىوي  ي غيرىاابن يػٍَّبحىثي ًِف ااٍلىٍرًض ًلريي  يػيوىارًمٍ  كىٍيفى  فػىبػىعىثى اّللٌٰ
ا ًمٍثلى  اىكيٍوفى  اىفٍ  اىعىجىٍزتي  يػٰوىيٍػلىٰت  قىاؿى  اىًخٍيوً  سىٍوءىةى   ًمنى  فىاىٍصبىحى  اىًخيٍ  سىٍوءىةى  فىايكىارًمى  اٍلغيرىابً  ٰىذى

ًدًمنٍيى   (ُّ) النٌٰ

كلدت يف كل محل ذكرا كأنثى، إال شيثا ألنو عوض كسبب ذاؾ القرابف أف حواء 

قابيل لو  ُبنتو اليت ليست من توأمتو.عن ىابيل. كبعد ما كرب أكالده، جعل آدـ يزٌكج ابنو اب

ج فلما أراد آدـ أف يزكٌ  ِأخت مجيلة إمسها إقليما كذلابيل أخت ليست كذلك إمسها لبودا.

آدـ فلم أيمتر كزجره فلم  . فأمرهابيل، فلم يوافقو بذلك كقاؿ: أان أحق أبخيتخت قىابيل أب

 ّ.التقريباتفقوا على . مث ينزجر

                                                           
(، الطبعة ََُِ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ّ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ُ

ّ ،ٖٖ. 
 .ِِٔ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ِ
 .ٖٗ-ٖٖ، ّ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ّ
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ذاؾ  ذاؾ القرابف، أكاف من أمر هللا أـ ال. قاؿ بعضهم أفاختلف العلماء يف 

أك ما  ٓكقاؿ اآلخركف أنو ليس من أمر هللا، بل أمر آدـ إايعلا ْالقرابف من أمر هللا إايعلا.

ي كاختلف العلماء ٔهم.اتفقوا بين ن قٌراب. قاؿ بعضهم أهنما ابنا آدـ من أيضا يف من الذى

اجلمهور من ادلفسرين، كقالو  كىذا قوؿ ٕصلبو، يعَن قابيل كىابيل، كعلا من أكؿ أكالده.

آلخركف أهنما ليسا ابَن الصلب آلدـ، بل كاان اكقاؿ  ٖأيضا ابن عباس كابن عمر كغريعلا.

ف إ :قاؿ ابن عطية ٗرجلني من بَن إسرائيل. ىذا قوؿ ضعيف كخالؼ الظاىر ادلتبادر.

ألنو إذا كاان رجلني من بَن إسرائيل فكيف غلهل القاتل صورة الدفن حت  كىم القوؿ ىذا

 َُيقتدل ابلغراب. كالصحيح ىو القوؿ األكؿ أهنما ابنا آدـ من صلبو.

                                                           
، ٓ(، الطبعة ََِٗ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ْ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ْ

ِٕٓ. 
 .ِّٔ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ٓ
 .ٖٗ، ّ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ٔ
، ِ(، الطبعة ََِٔ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ِ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ٕ

ُْٗ. 
 .ٖٖ، ّ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ٖ
 .ُّْ، ِق(، الطبعة ُّٔٔ)القاىرة: دار ادلنار،  ٔ، اجلزء تفسري القرآف احلكيمدمحم رشيد رضا، ٗ

 .ٖٖ، ّ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفد القرطيب، دمحم ابن أمحَُ
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كعدـ قبولو لقرابهنما. قاؿ بعضهم أف أيضا يف سبب قبولو كسول ذلك، اختلفوا 

كقاؿ اآلخركف أف سبب  ُُسبب قبولو ألنو قٌرب خري مالو كعدـ قبولو ألنو قٌرب شر مالو.

 ُِلتقواه كإخالصو كعدـ قبولو لعدـ التقول كاإلخالص.قبولو 

صاحب حرث كزرع كقٌرب شر ما عنده كأردأه غري طيبة بو حكي أف قابيل 

م كقٌرب أكـر غنمو كأمسنها كأحسنها طيبة بو نفسو. فخرجا نفسو، كأف ىابيل صاحب غن

ك قرابهنما مث جلسوا كنظركا إىل ذل كضعاكصعدا اجلبل مع أبيهما آدـ. فلما كصلوا إليو 

فحسد قابيل لقبوؿ  ُّالقرابف. فبعث هللا إليو انرا فأكلت قرابف ىابيل كتركت قرابف قابيل.

 ُْبقتلو.مث أراد  .قرابف أخيو كعدـ قبوؿ قرابنو

  

                                                           
 .ِٕٓ، ْ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ُُ
 .َِْ، ِ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ُِ
 .َْٓ، َُ(، الطبعة ََِٗ)دمسق: دار الفكر،  ّ، اجمللد التفسري ادلنريكىبة الزحيلي، ُّ
)بريكت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ٓ، اجمللد ادليزاف يف تفسري القرآفدمحم حسني الطباطبائي، ُْ

 .َّٔ، ُ(، الطبعة ُٕٗٗ
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أبف . فمٌثل لو الشيطاف هأخا كيف يقتل  غلهلبعض القصص أف قابيل كحكى يف 

ضرب بو رأسو حت فك الطري على حجر مث أخذ حجرا آخر . فوضع رأس ذلجاء بطري

قابيل  ذكر بعضهم أف ُٓحدث ما حدث.قتل. مث فعل ما فعل فالمنو  قابيل فعلم ،قتلو

كقيل مائة سنة. كمل يزؿ كذلك حت بعث هللا إليو أخاه محلو على ظهره سنة،  بعدما قتل

ػلفرىا مث ألقاه فيها بعدما قتلو عمد إىل األرض ك غرابني. فتقاتال كقتل أحدعلا اآلخر. 

 ُٔه قابيل فعل مثل ذلك.آكدفنو. فلما ر 

ت ت لو األطعمة كمحضركم دلا فعل قابيل ما فعل، كاف آدـ يف مكة. فتغريٌ 

سو: قد حدث يف األرض ما الفواكو كملحت ادلياه كاغرٌبت األرض. فقاؿ آدـ يف نف

ك مائة سنة. كبعد كعلم بقتل ىابيل، بقي آدـ مل يضحاذلند كدلا جاء  حدث. فرجع إىل

 ُٕقتل ىابيل خبمس سنني، كلدت حواء شيثا خلفنا منو.

                                                           
(، ُُٗٗ)دكف البياف: إدارة الكتب كادلكتوابت،  ٓ، اجمللد تفسري الشعراكمدمحم متويل الشعراكم، ُٓ

َِّٕ. 
، ٓ(، الطبعة ُٕٗٗة، )ادلنصورة: دار الطباعة كالنشر اإلسالمي قصص األنبياءإمساعيل ابن كثري، ُٔ

ٔٓ. 
 .ِٗ، ّ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ُٕ
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السابقة  آدـكذكرت قصة ابَن  ُٖىذه اآلايت اخلمسة ىي من اآلايت ادلدنٌية.

بعد ذكر متٌرد بَن إسرائيل كعصياهنم  كعصياف قابيل كإقدامو على قتل النفس اليت حٌرمها هللا

 ُٗقصتاف من حيث التمٌرد كالطغياف.الفاشتبهت ألمر هللا. 

 ماألمور بينه ضييق وأنيو اببنقف النيب آدـ امو  من فأادلاضية  ةالقصنعترب من 

يف ذلك  موففيتكلٌ كمل يوافق عليو قابيل.  اىابيل إبقليم يزٌكجأف عندما أراد كما   شاكرةدلاب

ه كيرمحهم كأنو ػلٌب أكالد. هبامن يستحق  قريرلتالتقريب اتفقوا على مث ، شاكركفتكي

، همفيقد حدث ا يف مكة كأدرؾ أف شيئ يكوفكما عندما   عند غيبهم عنو عليهم ؼلاطرك 

 بقي ملك  حزف عليو ،ىابيلبقتل كعلم  إليهم ما جاءكبعد. على الفور إىل اذلندرجع ف

 سنة.مائة  دلدة يضحك

 النيب نوح مع ابنو .2

. قاؿ ْٕ-ِْىود اآلية  ذكرت يف سورة بو قصة النيب نوح مع ابنو الذم مل يؤمن

 هللا تعاىل:
                                                           

 .ُِ، اإلتقاف يف علـو القرآفعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي، ُٖ
 .ِٖٔ(، َُِٗ)بريكت: ادلكتبة العصرية،  ُ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ُٗ
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اجٍلًبىاؿً كىًىيى َتىٍرًٍم  ابٍػنىوي  هًبًٍم يفٍ مىٍوجو كى ٰدل نػيٍوحي  ً  مَّعىنىا ارٍكىبٍ  يٌٰبػيَنىَّ  مىٍعزًؿو  يفٍ  كىكىافى  كىانى
ءً  ًمنى  يػٍَّعًصميًَنٍ  جىبىلو  ًاىٰل  سىٰاًكمٍ  قىاؿى  (ِْ) اٍلٰكًفرًٍينى  مَّعى  تىكينٍ  كىالى  اْۤ  اٍليػىٍوـى  عىاًصمى  الى  قىاؿى  اٍلمى
نػىهيمىا اٍلمىٍوجي فىكىافى ًمنى اٍلميٍغرىًقنٍيى  ًمنٍ  كىًقٍيلى ايٰاىٍرضي ابٍػلىًعٍي  (ّْ)اىٍمًر اّللًٌٰ ًاالَّ مىٍن رًَّحمى كىحىاؿى بػىيػٍ

ا لًٌٍلقى  ءي كىقيًضيى ااٍلىٍمري كىاٍستػىوىٍت عىلىى اجٍليٍوًدمًٌ كىًقٍيلى بػيٍعدن
اْۤ ءي اىٍقًلًعٍي كىًغٍيضى اٍلمى

اْۤ ءىًؾ كىٰيسىمى
ٍوـً مىاْۤ

ٰدل نػيٍوحه رَّبَّوي  (ْْ)الظًٌٰلًمنٍيى   اىٍحكىمي  كىاىٍنتى  احلٍىق   ٍعدىؾى كى  كىًافَّ  اىٍىًليٍ  ًمنٍ  اٍبًَنٍ  ًافَّ  رىبًٌ  فػىقىاؿى  كىانى
نػيٍوحي  قىاؿى  (ْٓ) احٍلًٰكًمنٍيى   لىكى  لىٍيسى  مىا تىٍسػ ىٍلنً  فىالى  صىاًلحو  غىيػٍري  عىمىله  اًنَّوي  اىٍىًلكى  ًمنٍ  لىٍيسى  اًنَّوي  يػٰ

ٍ  ًعٍلمه  بًوً  ٍ  رىبًٌ  قىاؿى  (ْٔ) اجٍلًٰهًلنٍيى  ًمنى  تىكيٍوفى  اىفٍ  اىًعظيكى  ًاٌنً  لىٍيسى  مىا اىٍسػ ىلىكى  اىفٍ  ًبكى  اىعيٍوذي  ًاٌنً
 (ْٕ) اخٍلًٰسرًٍينى  مًٌنى  اىكينٍ  كىتػىٍرمحىًٍَنٍ  يلٍ  تػىٍغًفرٍ  كىًاالَّ  ًعٍلمه  بًوً  يلٍ 

بعد أف دعا قومو إىل هللا  َِرسوؿ بعثو هللا تعاىل إىل األرض. النيب نوح ىو أكؿ

أبف تعاىل أنو مل يبق منهم من يؤمن بو كأكحى إليو  ليال كهنارا يف مدة طويلة، أخربه هللا

من مجيع  زكجنيمحل فيها  ،يصنع الفلك، أل السفينة. فلما كملت السفينة كاقرتب الوعد

 ُِجر كأربعني رجال كأربعني امرأة الذين كانوا يؤمنوف بو من قومو.احليواف كمجيع الش

 

                                                           
ذكر أف نوحا أٌكؿ رسوؿ بعثو هللا إىل أىل األرض ألنو حينئذ قد كثرت ادلعاصي كاجلبابرة فيهم مامل َِ

، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفيكن كذلك قبل، فبعث هللا إليهم نوحا ليدعوىم إليو. انظر دمحم ابن أمحد القرطيب، 
 .َّ، ّ(، الطبعة ََُِ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ٓ

(، ََُِ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ٓ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ُِ
 .ُّ-َّ، ّالطبعة 
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 ابنو نوح وا يف السفينة دعافلما جاء الوعد كالنيب نوح كالذين آمنوا معو قد ركب

 ارٍكىبٍ  يٌٰبػيَنىَّ بقولو "عن أبيو كقومو أبف يركب معو يف السفينة  منعزؿالذم كاف ِف مكاف 

كىذا اإلبن ىو ايـ، أخو ساـ كحاـ كايفث. كقيل امسو   ِِ".اٍلٰكًفرًٍينى  مَّعى  تىكينٍ  كىالى  مَّعىنىا

 ًاىٰل  سىٰاًكمٍ " كرٌد عليو بقولوفأىب أف يركب معو  ِّكنعاف. ككاف كافرا كخالف أابه يف دينو.

ءً  ًمنى  يػٍَّعًصميًَنٍ  جىبىلو  اْۤ  الى نوح بقولو " أجابك  ِْ.ظن أنو سينجو إف آكل إىل جبل، "اٍلمى

، إال دلن رمحو اليـو من أمر هللا كعذابو ال عصمةأل  "اىٍمًر اّللًٌٰ ًاالَّ مىٍن رًَّحمى  ًمنٍ  اٍليػىٍوـى  عىاًصمى 

 ِٓ.ابلغرؽ بو. مث جاء ادلوج كحاؿ بينو كبني ابنو فصار من ادلهلكني لم يباؿف

ه ربٌو أبف اببنو أنو من أىلو كقد كعدإليو  تكىشا، دعا نوح ربٌو ك كدلا قضي األمر

إذ يستحيل لو أف يسأؿ ىالؾ  ،ذلك ألنو يظن أف ابنو مؤمن ِٔأىلو من الغرؽ. ينجي

الكفر كيظهر اإلؽلاف. فأخربه هللا تعاىل مبا  الكفار مث يسأؿ يف إصلاء بعضهم. ككاف ابنو يسرٌ 

                                                           
 .ّٖٗ، َُ(، الطبعة ََِٗ)دمسق: دار الفكر،  ٔ، اجمللد التفسري ادلنريكىبة الزحيلي، ِِ
 .َُٕ، قصص األنبياءإمساعيل ابن كثري، ِّ
(، ُُٗٗ)دكف البياف: إدارة الكتب كادلكتوابت،  ُُ، اجمللد الشعراكمتفسري دمحم متويل الشعراكم، ِْ

ْٕٕٔ. 
 .َٖٓ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ِٓ
 .ّٖ، ُِ، اجلزء تفسري القرآف احلكيمدمحم رشيد رضا، ِٔ



ٕٓ 

 

و ليس من أىلو الذم كعدىم إبصلائهم ألنو كاف كافرا. كقاؿ ىو منفرد بو من علم الغيوب أن

 تعاىل نوح إليو عتذرفا ِٕمن أىل دينو." مبعىن أنو ليس اىٍىًلكى  ًمنٍ  لىٍيسى  اًنَّوي اجلمهور أف "

 ِٖ.صدر عنو من أف يسألو أمرا ال يليق بو سؤالوما ع

 نوح السابقةكذكرت قصة النيب  ِٗىذه اآلايت الستة ىي من اآلايت ادلكٌية.

كعصياف ابنو كتكذيب قومو لو بعد ذكر عناد الكافرين من أىل مكة كتكذيبهم لرسوؿ هللا 

تسليةن لو بسرد قصص ادلرسلني كما جرل ذلم مع أقوامهم ليتأسَّى كاٌّتامهم لو ابفرتاء القرآف 

 َّهبم يف الصرب كحتمل األذل.

 كما وأبمور دين هتمٌ ي وأن بنوابقف النيب نوح ان مو مأف ادلاضية  ةالقصنعترب من 

 كيرمحو ابنو كأنو ػلبٌ أف يكوف مع الكفار.  اهسفينة كهنالمعو يف  كبلري  هدعاك  اندل عندما

 .تعاىلذلك إىل هللا بحت اشتكى  الكنيه يغرؽ مع اذلآعندما ر  ػلزفك 

 

                                                           
 .ّّ-ِّ، ٓ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ِٕ
 .ِِٓ(، َُِٗ)بريكت: ادلكتبة العصرية،  ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ِٖ
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، ِٗ
 .ُٗٓ-ُٖٓ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، َّ



ٖٓ 

 

 ويبنالنيب إبراىيم مع  .3

-ََُاآلية  مر بذبح ابنو ذكرت يف سورة الصافاتقصة النيب إبراىيم الذم أي 

 . قاؿ هللا تعاىل:َُٕ

ًلًحنٍيى  ًلٍيمو  (ََُ)رىبًٌ ىىٍب يلٍ ًمنى الصٌٰ فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي  (َُُ)فػىبىشٍَّرٰنوي بًغيٰلمو حى
ٍ ال بػيَنىَّ ًاٌنً ٍ اىٰرل ًِف الٍ  سٍَّعيى قىاؿى يػٰ نىاـً اىٌنً ا تػيٍؤمىري ايٰاىبىًت افٍػعىٍل مى  قىاؿى  ٍذَبىيكى فىاٍنظيٍر مىاذىا تػىٰرلاى  مى

ربًٍينى  سىتىًجديًنٍ  ي ًمنى الصٌٰ ءى اّللٌٰ
ا كىتػىلَّوي  فػىلىمَّا (َُِ)ًاٍف شىاْۤ ًبنٍيً  اىٍسلىمى دىيٍػٰنوي  (َُّ) لًٍلجى  اىفٍ  كىانى

بٍػٰرًىٍيمي  ؤيا  (َُٓ)ٍءايى ًاانَّ كىٰذًلكى صلىٍزًل اٍلميٍحًسًننٍيى الر   صىدٍَّقتى  قىدٍ  (َُْ) ايًٌٰا
ْۤ
ا ذلىيوى اٍلبػىٰل ًافَّ ٰىذى

يٍػٰنوي ًبًذٍبحو عىًظٍيمو  (َُٔ)اٍلميًبنٍيي   (َُٕ)كىفىدى

قاؿ . الذم ذكر يف ىذه اآلايت ادلأمور بذَبو ابن إبراىيماختلف العلماء يف 

 ّّأنو إسحاؽ. اؿ اآلخركفكق ِّكىو األظهر كما قالو البيضاكم. ُّإمساعيل. بعضهم أنو

                                                           
، ٖ(، الطبعة َُِٕالكتب العلمية، )بريكت: دار  ِ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ُّ

َّٓ. 
 .َُّ، ُِ، اجمللد التفسري ادلنريكىبة الزحيلي، ِّ
(، ََُِ)بريكت: دار الفكر،  تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباسدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم، ّّ

ْْٗ. 



ٓٗ 

 

كارحتل كأطاؽ ما يفعلو أبوه من السعي  شبٌ  " يعَنسٍَّعيى بػىلىغى مىعىوي الفػىلىمَّا قاؿ رلاىد: "

 ّٓاء: كاف يومئذ ابن ثالث عشرة سنة.قاؿ الفرٌ  ّْ.كالعمل

إذف، ىو هلل ذبيح. فلما كرب، أييت إبراىيم يف بغالـ قاؿ: حكي أف إبراىيم دلا بٌشر 

أف قائال يقوؿ لو: إف إبراىيم رأل يف ليلة قيل  ّٔمنامو فقيل لو: أكؼ بنذرؾ الذم نذرت.

إف هللا أيمرؾ بذبح ابنك. فلما أصبح رٌكل يف نفسو أل فٌكر أىذا من هللا أـ من 

دلا كانت الليلة الثانية رأل ذلك أيضا، فلما أصبح عرؼ إبراىيم أف ذلك حق  ؟الشيطاف

فلهذا تسمى تلك األايـ الثالثة بيـو  ّٕ، فهٌم بنحره.من هللا. مث يف الليلة الثالثة رأل مثلو

 ّٖالرتكية كعرفة كالنحر.

كبعد أف عرؼ إبراىيم أف ذاؾ األمر حق من هللا تعاىل، شاكر اببنو كسألو عن رأيو 

ٍ يف ذلك األمر بقولو " بػيَنىَّ ًاٌنً ٍ اىٰرل ًِف الٍ  يػٰ نىاـً اىٌنً . قص عليو ذلك "ٍذَبىيكى فىاٍنظيٍر مىاذىا تػىٰرلاى  مى

                                                           
 .َِِ، قصص األنبياءإمساعيل ابن كثري، ّْ
 .ٔٔ، ٖ، اجمللد القرآفاجلامع ألحكاـ دمحم ابن أمحد القرطيب، ّٓ
، ٓ(، الطبعة ََِٗ)بريكت: دار الكتب العلمية،  َُ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ّٔ

َٕٓ. 
 .ٖٔ، ٖ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ّٕ
 .َُّ، ُِ، اجمللد التفسري ادلنريكىبة الزحيلي، ّٖ



َٔ 

 

ايٰاىبىًت افٍػعىٍل مىا فأجاب ابنو كقاؿ: " ّٗ.ك األمرلعنو ليعلم إبراىيم ما عنده يف ذكسألو 

ربًٍينى ًاٍف شى  تػيٍؤمىري سىتىًجديًنٍ  ي ًمنى الصٌٰ ءى اّللٌٰ
إشارة إىل أف أابه  ". قاؿ ذلك كمل يقل "اذَبَن"اْۤ

تريد" ألف طاعتو كمل يقل أيضا "افعل ما  َْمأمور بذلك كليس لو إال أف أيمتر بو كيطيعو.

حق من هللا  ، فهو يدرؾ متاما أف ذلك األمرألبيو ىنا مل يكن إال طاعتو هلل كامتثالو ألمره

 ُْ.تعاىل كإف جاء بشكل الرؤاي

، ككٌبو كحٌوؿ كجهو إبراىيم ابنو كأسلم ابنو نفسو هلل عٌز كجلٌ  أل أسلم ،دلا أسلما

تعاىل أف قد حصل ادلقصود من رؤايؾ لو بى انداه من خلفو ملك من قً  ِْإىل القبلة لذَبو

فأنقذه هللا من  ّْكقد ابف امتثالك لألمر كصربؾ على القضاء. إبضجاعك كلدؾ للذبح

 ْْالذبح كجزاه أبف جعل مكاف ذَبو بذبح كبش عظيم.

                                                           
 .ُْٖ، ٖ، اجمللد ادلراغيتفسري أمحد مصطفى ادلراغي، ّٗ
)بريكت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ُٕ، اجمللد ادليزاف يف تفسري القرآفدمحم حسني الطباطبائي، َْ

 .ُّٓ، ُ(، الطبعة ُٕٗٗ
(، ُُٗٗ)دكف البياف: إدارة الكتب كادلكتوابت،  َِ، اجمللد تفسري الشعراكمدمحم متويل الشعراكم، ُْ

ََُِٖ. 
 .ٗٔ، ٖ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ِْ
 .ُٖٓ، ٖ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ّْ
 .َُٓ، َُ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ْْ



ُٔ 

 

كذكرت قصة النيب إبراىيم مع ابنو  ْٓىي من اآلايت ادلكٌية. ىذه اآلايت الثمانية

العربة بعد ذكر ما أعٌده هللا لألبرار يف دار النعيم كما أعٌده ة ك كما فيها من العظالسابقة 

 ْٔلألشرار يف دار اجلحيم.

ابخلري  ايت األخرل ذكرت قصة النيب إبراىيم الذم دعا لبنيو كأىليو كقومويف اآل

 :ُْ-ّٓ. ذلك كما يف قولو تعاىل يف سورة إبراىيم األية ىمم كدنياهيف أمور دين

ا اٍلبػىلىدى ٰاًمننا كَّاٍجنػيٍبًَنٍ كىبىًَنَّ كىًاٍذ قىاؿى  ـى  اًبٍػٰرًىٍيمي رىبًٌ اٍجعىٍل ٰىذى  (ّٓ) اىٍف نػٍَّعبيدى ااٍلىٍصنىا
نى النَّاسً رىبًٌ اًنػَّهينَّ اىضٍ  ًثيػٍرنا مًٌ ٍن تىًبعىًَنٍ فىًانَّوي  لىٍلنى كى ٍ  فىمى  (ّٔ)ٍيمه رَّحً  غىفيٍوره  فىًانَّكى  عىصىاًنٍ  كىمىنٍ  ًمَنًٌ

 ٍ رىبػَّنىا لًييًقٍيميوا الصَّٰلوةى فىاٍجعىٍل  عو ًعٍندى بػىٍيًتكى اٍلميحىرَّـً اىٍسكىٍنتي ًمٍن ذيٌرًيَّيًتٍ ًبوىادو غىرٍيً ًذٍم زىٍر  رىبػَّنىا ًاٌنً
نى النَّاًس تػىٍهًومٍ اىفٍ  مي مىا اًنَّكى تػىٍعلى  بػَّنىارى  (ّٕ)اًلىٍيًهٍم كىاٍرزيقٍػهيٍم مًٌنى الثَّمىٰرًت لىعىلَّهيٍم يىٍشكيريٍكفى  ػِٕدىةن مًٌ

ًء  طليًٍفٍي كىمىا نػيٍعًلني  اْۤ اىحلٍىٍمدي ّللًٌٰ  (ّٖ)كىمىا ؼلىٍٰفى عىلىى اّللًٌٰ ًمٍن شىٍيءو ًِف ااٍلىٍرًض كىالى ًِف السَّمى
ًء  ًكربىً ًامٍسًٰعٍيلى كىًاٍسٰحقى الًَّذٍم كىىىبى يلٍ عىلىى الٍ  ٍ لىسىًمٍيعي الد عىاْۤ  رىبًٌ اٍجعىٍلًَنٍ ميًقٍيمى  (ّٗ)ًافَّ رىيبًٌ

ًء  الصَّٰلوًة كىًمٍن ذيٌرًيَّيًتٍ  رىبػَّنىا اٍغًفٍر يلٍ كىًلوىاًلدىمَّ كىلًٍلميٍؤًمًننٍيى يػىٍوـى يػىقيٍوـي  (َْ)رىبػَّنىا كىتػىقىبٍَّل ديعىاْۤ
 (ُْ)احلًٍسىابي 

                                                           
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، ْٓ
 .ََُّ، ِ، اجلزء التفاسريصفوة دمحم علي الصابون، ْٔ



ِٔ 

 

أف غلعل ىذا  ما بىن البيتبعد إبراىيم دعا ربٌويف تلك اآلايت السابقة أف  ذكر

كأف يرزقهم من أنواع الثمرات  األصناـ عبادةو كبنيو عن بلد، أل مكة، بلدا آمنا كأف ػلفظال

 ْٕصالة كأف يغفر ذلم ذنوهبم يـو القيامة.ال كيتٌموف كأف غلعلهم من الذين يقيموف

السابقة كذكرت قصة النيب إبراىيم  ْٖىذه اآلايت السبعة ىي من اآلايت ادلكٌية.

يف ىدـ الشرؾ كاألكاثف بعد ذكر الدالئل احلسية كالسمعية على انفراد هللا تعاىل  كمبالغتو

 ْٗكأنو ال معبود َبق سواه. ابأللوىية

 :ُِٗ-ُِْ ككذلك يف سورة البقرة اآلية

ٍ  قىاؿى  فىاىمتىَّهينَّ  ًبكىًلٰمتو  رىب وي  مى يٍ ى اًبٍػٰرىً كىًاًذ ابٍػتػىلٰ   ذيٌرًيَّيًتٍ  كىًمنٍ  قىاؿى  ًامىامنا لًلنَّاسً  جىاًعليكى  ًاٌنً
ذيٍكا ًمٍن مَّقىاـً  مىثىابىةن لًٌلنَّاًس كىاىٍمننا ٍيتى اٍلبػى  جىعىٍلنىا كىًاذٍ  (ُِْ) الظًٌٰلًمنٍيى  عىٍهًدل يػىنىاؿي  الى  قىاؿى  كىاَّتًَّ
رىا اىفٍ  كىًامٍسًٰعٍيلى  مى يٍ اًبٍػٰرىً  ًاىٰل  كىعىًهٍدانى  ميصىلًّى مى يٍ اًبٍػٰرىً  ًفنٍيى لًلطَّاْۤ  بػىٍييًتى  طىهًٌ  الس جيٍودً  كىالر كَّعً  كىاٍلٰعًكًفنٍيى  ىِٕ
ا ٰاًمننا كَّاٍرزيٍؽ اىٍىلىوي  اٍجعىلٍ  رىبًٌ  مي يٍ اًبٍػٰرىً  قىاؿى  كىًاذٍ  (ُِٓ) ا بػىلىدن اًبّللًٌٰ ثَّمىٰرًت مىٍن ٰامىنى ًمنػٍهيٍم ال ًمنى  ٰىذى

ابً  ًاىٰل  اىٍضطىر هي  مثيَّ  قىًلٍيالن  قىاؿى كىمىٍن كىفىرى فىايمىتًٌعيوي  كىاٍليػىٍوـً ااٍلًٰخرً   (ُِٔ) اٍلمىًصيػٍري  كىبًٍئسى  النَّارً  عىذى
 (ُِٕ)اًنَّكى اىٍنتى السًَّمٍيعي اٍلعىًلٍيمي  تػىقىبٍَّل ًمنَّا رىبػَّنىا ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًامٍسًٰعٍيلي  قىوىاًعدى الٍ  مي يٍ اًبٍػٰرىً  يػىٍرفىعي  كىًاذٍ 

ةن لَّكى  نٍيً لىكى كىًمنٍ رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمى  نىا كىاىرانى  ذيرًٌيًَّتنىا ايمَّةن م ٍسًلمى نىا كىتيٍب عىلىيػٍ اًنَّكى اىٍنتى  مىنىاًسكى

                                                           
 .َِٔ، تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباسدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم، ْٕ
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، ْٖ
 .ُٗٓ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ْٗ



ّٔ 

 

ليٍوا عىلىٍيًهٍم ٰاٰيًتكى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكٰتبى  (ُِٖ)التػَّوَّابي الرًَّحٍيمي  نػٍهيٍم يػىتػٍ رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفٍيًهٍم رىسيٍوالن مًٌ
 (ُِٗ) اىٍنتى اٍلعىزًيٍػزي احلٍىًكٍيمي  اًنَّكى  ًهمٍ كىاحلًٍٍكمىةى كىيػيزىكًٌيٍ 

ٍ إلبراىيم: " هلالج لجقاؿ هللا  اًعليكى  ًاٌنً  كىًمنٍ " أل قدكة. فقاؿ إبراىيم: "ًامىامنا لًلنَّاسً  جى

من ذرٌييت اي رٌب فاجعل. قيل أنو ك ". ىذا دعاء على جهة الرغبة إىل هللا تعاىل، أل ذيرًٌيَّيًتٍ 

 إف إبراىيم سأؿ :قاؿ ابن عباس ؟ذرٌييت اي رٌب فماذا يكوف ل كمنمن جهة اإلستفهاـ، أ

 َٓاإلمامة.فأخربه أف فيهم عاصيا كظادلا ال يستحق  ذريٌتو إماما. أف غلعل يف ربٌو

سأؿ هللا أف غلعل بعض أكالده أئٌمة يقتدل هبم إبراىيم  ذكر يف اآلايت السابقة أف

دعا ك  .ايرزقهم من ْثراّتأف بلدا آمنا ذلم ك  هللا مكةأف غلعل  لذريٌتو كغريىم يف الدين. كدعا

القواعد من البيت، أل اجلدراف اليت ىي من البيت، أف يقبل هللا  ارفعيبعد أف  كإمساعيل ىو

كأف يعٌلمهم ادلناسك، أل سنن احلج،  لعباداّتم غلعلهما كذريٌتهما من ادلخلصنيأف بناءعلا ك 

 ُٓهم رسوال يعٌلمهم دينهم.كأف غلعل في كسيئاّتم كأف يتجاكز عن تقصريىم

                                                           
 .ّٕ، ُاجمللد ، اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، َٓ
 .ْٓ-ْْ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ُٓ



ْٔ 

 

السابقة النيب إبراىيم كذكرت قصة  ِٓىي من اآلايت ادلدنٌية. ىذه اآلايت الستة

بعد ذكر نعم هللا تعاىل على بَن إسرائيل ككيف كانوا يقابلوف تلك النعم الكثرية ابلكفر 

كلد ألنو من ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ألهنم لو كانوا صادقني لوجب عليهم اتباع النيب دمحم ك . كالعناد

 ّٓإمساعيل فكاف أكىل بإلتباع كالتمسك بشريعتو.

وا أبف يتمٌسكأيضا م يف اآلايت السابقة، كلكنو كٌصى ذل سول أف دعا لبنيو كما

 :ُِّيف سورة البقرة اآلية  ذكرت تلك القصةك . على دين اإلسالـ حت ؽلوتوا

ى ى اٍصطىٰفى لىكيمي الدًٌٍينى فىالى متىيٍوتينَّ اً  ًو كىيػىٍعقيٍوبي بىًنيٍ  مي يٍ اًبٍػٰرىً  هًبىا كىكىصٌٰ بىًَنَّ ًافَّ اّللٌٰ الَّ كىاىنٍػتيٍم يػٰ
 (ُِّ) م ٍسًلميٍوفى 

 ذلك قاؿ، أل بنيو يعقوبكذلك كٌصى ، إبراىيم بنيو ك احلنيفة ادللة ألكٌصى هبا، 

مدين كبنو إبراىيم ىم إمساعيل كأمو ىاجر كإسحاؽ كأمو سارة ك  ْٓلبنيو. ماكل منه

بىًَنَّ ًافَّ "ٰ  :فقاؿكٌصي إبراىيم بنيو  ٓٓكمداين كهنشاف كزمراف كنشيق كشيوخ كأمهم قنطورا.

                                                           
 .ُِ، اإلتقاف يف علـو القرآفعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي، ِٓ
 .ٖٕ، ُ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ّٓ
 .ْٕٓ، ِالطبعة ق(، ُّٔٔ)القاىرة: دار ادلنار،  ُ، اجلزء تفسري القرآف احلكيمدمحم رشيد رضا، ْٓ
 .ِٗ، ُ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ٓٓ



ٔٓ 

 

ى اٍصطىٰفى لىكيمي الدًٌٍينى فىالى متىيٍوتينَّ اً  أل دين اإلسالـ، فاثبتوا عليو حت " الَّ كىاىنٍػتيٍم م ٍسًلميٍوفى اّللٌٰ

 ٔٓمتوتوا مسلمني سللصني لو تعاىل ابلتوحيد كالعبادة.

ى لبنيو الذم كصٌ كذكرت قصة النيب إبراىيم  ٕٓىذه اآلية ىي من اآلايت ادلدنٌية.

السابقة بعد ذكر مآثره كقصة بنائو للبيت توبيخا شديدا للمخالفني لو من اليهود كالنصرل 

 ٖٓإال كل شقٌي سفيو الرأم.كادلشركني كأتكيدا أبنو ال يرغب عن ملتو 

 بينهم يقٌدـ ادلشاكرة وأن وببنيقف النيب إبراىيم امو  من أف ادلاضية صالقصمن نعترب 

ػلٌب  كأنوأمر هللا بذَبو.  يف وابنو كسألو عن رأي رك شاعندما  كما  ىمءراأقبل يك  ىمأمور يف 

عندما نصحهم كما يك أبمور دينهم  هتمٌ ي كأنويف كثري من األحياف.  يدعو ذلم ك بنيو كيرمحهم

 .حت أدركهم ادلوت بدين هللا واتمسكف يأب ي ذلمكصٌ 

  

                                                           
 .ْٕ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ٔٓ
 .ُِ، اإلتقاف يف علـو القرآفعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي، ٕٓ
 .ُٖ، ُ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٖٓ



ٔٔ 

 

 بناءهالنيب يعقوب مع أ .4

أحد  حني قصٌ  منهايف سورة يوسف.  ةه ذكرت كثري بناءأقصة النيب يعقوب مع 

 :ٔ-ْذكر يف سورة يوسف اآلية إليو كما  ه يف منامويوسف، ما رآ ، يعَنبناءهأ

بنا كَّالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رىاىيٍػتػيهيٍم يلٍ  ٍ رىاىٍيتي اىحىدى عىشىرى كىوٍكى ًاٍذ قىاؿى يػيٍوسيفي اًلىبًٍيًو ايٰاىبىًت ًاٌنً
بػيَنىَّ  (ْ)ٰسًجًدٍينى  ؾى عىلٰ قىاؿى يػٰ ا ًافَّ الشٍَّيٰطنى  الى تػىٍقصيٍص ريٍءايى ٍيدن ى ًاٍخوىًتكى فػىيىًكٍيديٍكا لىكى كى

ٍنسىاًف عىديكٌّ م ًبنٍيه  تىوي  (ٓ)ًلاٍلً  كىكىٰذًلكى غلىٍتىًبٍيكى رىب كى كىيػيعىلًٌميكى ًمٍن أتىًٍكٍيًل ااٍلىحىاًدٍيًث كىييًتم  نًٍعمى
ا يػىٍعقيٍوبى  ٰاؿً  ىكىعىلٰ  عىلىٍيكى  فَّ رىبَّكى عىًلٍيمه اً  كىًاٍسٰحقى  اًبٍػٰرًىٍيمى  قػىٍبلي  ًمنٍ  كى اىبػىوىيٍ  ىعىلٰ  اىمتىَّهىا كىمى
 (ٔ)حىًكٍيمه 

كاف للنيب يعقوب من البنني اثنا عشر ذكرا ككاف يوسف أشرفهم كأحبهم إىل 

نو مل يكن فيهم ذىب مجاعة من العلماء أك هم. تنسب أسباط بَن إسرائيل كلٌ أبيهم كإليهم 

ذلك بإف يوسف حني رأل  :قاؿ كىب ٗٓإليهم شيء.نيب غري يوسف كابقي إخوتو مل يوح 

ىا يوسف ىي أف الكواكب اليت رآملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا  ركم عن َٔ.ىو ابن اثَن عشر سنني

                                                           
 .ِٓٗ، قصص األنبياءإمساعيل ابن كثري، ٗٓ
 .ِِٓ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، َٔ



ٕٔ 

 

كذك القرع ككاٌثب احلراثف كالطارؽ كالذايؿ كقابس كادلصبح كالضركح كذك الكنفات 

 ُٔ.كالعموداف. قاؿ ابن عباس كقتادة: الكواكب إخوتو كالشمس أمو كالقمر أبوه

يوسف عند صغره كأبيو يعقوب.  يفيف تلك اآلايت الثالث السابقة بياف دلا كقع 

ه، عرؼ يعقوب أنو سيكوف لو شأف عند هللا كعند الناس. ما رآ يوسف عليو بعد ما قصٌ 

بػيَنىَّ فقاؿ لو أبوه: " ِٔفهذا مبدأ لكل ما حدث لو بعد من الوقائع ادلؤدلة.  الى تػىٍقصيٍص يػٰ

ؾى عىلٰ  اى ريٍءايى ٍيدن  بذلك " أل ال َّترب إخوتك هبذا الرؤاي، فإف َّتربىمًاٍخوىًتكى فػىيىًكٍيديٍكا لىكى كى

قاؿ أبو حياف: علم يعقوب من رؤاي يوسف أف هللا  فيحتالوا بك حيلة ال تقدر على ردىا.

سيبلغو مبلغا من احلكمة كيصطفيو للنبوة كينعم عليو بشرؼ الدارين، فخاؼ عليو من 

 ّٔرؤايه عليهم. أف يقصٌ  حسد إخوتو فنهاه

-ُُاآلية  أف يلقوا أخاىم يوسف يف اجلٌب كما ذكر يف بناءهأ أمجعكمنها حني 

ُٖ: 

                                                           
 .ُٖ، ٓ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ُٔ
 .ِّٓ، ُِ، اجلزء تفسري القرآف احلكيمدمحم رشيد رضا، ِٔ
 .ّْٓ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ّٔ



ٖٔ 

 

ا عىٰلى يػيٍوسيفى كىًاانَّ لىوي 
َّ۫
انى مىا لىكى الى أتىٍمىنَّ ا مىعىنىا اىٍرًسٍلوي  (ُُ) لىٰنًصحيٍوفى  قىاليٍوا ايٰاىابى  غىدن

ًفظيٍوفى  كىًاانَّ لىوي  كىيػىٍلعىبٍ  يػٍَّرتىعٍ  ٍ  قىاؿى  (ُِ) حلٰى بػيٍوا اىفٍ  لىيىٍحزينيًَنٍ  ًاٌنً  الذًٌٍئبي  أيٍَّكيلىوي  اىفٍ  كىاىخىاؼي  بًوي  تىٍذىى
نٍ  قىاليٍوا (ُّ) ٰغًفليٍوفى  عىٍنوي  كىاىنٍػتيمٍ  ًسريٍكفى  ًاذنا ًاانَّ  عيٍصبىةه  كىضلىٍني  الذًٌٍئبي  اىكىلىوي  لىىِٕ  فػىلىمَّا (ُْ) خلَّٰ
بػيٍوا بىتً  يفٍ  غلٍَّعىليٍوهي  اىفٍ  اكىاىمٍجىعيوٍ  بًوً  ذىىى نىا اجٍليبًٌ   غىيػٰ يػٍ ا ابًىٍمرًًىمٍ  لىتػينػىبًٌئػىنػَّهيمٍ  اًلىٍيوً  كىاىٍكحى  الى  كىىيمٍ  ٰىذى

ءيكٍ  (ُٓ) يىٍشعيريٍكفى 
اْۤ ىيمٍ  كىجى ءن  اىابى

انى  قىاليٍوا (ُٔ) يػٍَّبكيٍوفى  ًعشىاْۤ نىا ًاانَّ  ايٰاىابى بػٍ نىا يػيٍوسيفى كىتػىرىكٍ  نىٍستىًبقي  ذىىى
لىوي الذًٌٍئبي كىمىاًعٍندى  ءيٍك عىٰلى قىًمٍيًصوً  (ُٕ)اىٍنتى مبيٍؤًمنو لَّنىا كىلىٍو كينَّا ٰصًدًقنٍيى  مىتىاًعنىا فىاىكى

اْۤ  كىجى
ٍيله  فىصىبػٍره  اىٍمرنا اىنٍػفيسيكيمٍ  لىكيمٍ  سىوَّلىتٍ  بىلٍ  قىاؿى  كىًذبو  ًبدىـو  ي  مجًى مىا تىًصفيٍوفى  عىٰلى اٍلميٍستػىعىافي  كىاّللٌٰ
(ُٖ) 

انى دلا أمجعوا على التفريق بني أبيهم كيوسف جاءكا إليو كقالوا: " ا  ايٰاىابى
َّ۫
مىا لىكى الى أتىٍمىنَّ

ا مىعىنىا اىٍرًسٍلوي " يف حفظو حت نرٌده إليك. كقالوا: "لىٰنًصحيٍوفى  عىٰلى يػيٍوسيفى كىًاانَّ لىوي   يػٍَّرتىعٍ  غىدن

ٍ فقاؿ ذلم أبوىم: " " من كل ما َّتاؼ عليو.ًفظيٍوفى حلىٰ  كىًاانَّ لىوي  كىيػىٍلعىبٍ  بػيٍوا اىفٍ  لىيىٍحزينيًَنٍ  ًاٌنً  تىٍذىى

نو رأل يف منامو أف أل". قاؿ الكليٌب: ذلك ٰغًفليٍوفى  عىٍنوي  كىاىنٍػتيمٍ  الذًٌٍئبي  أيٍَّكيلىوي  اىفٍ  كىاىخىاؼي  بًوي 

نٍ فأجابوا: " على يوسف، فخاؼ ذلك عليو. الذئب شدٌ   ًاذنا ًاانَّ  عيٍصبىةه  كىضلىٍني  الذًٌٍئبي  اىكىلىوي  لىىِٕ

ًسريٍكفى  خرجوا معو. كنيقل أهنم محلوا عهم، أف ػلملوا يوسف م". كبعد ما أذف ذلم أبوىم خلَّٰ



ٔٗ 

 

ىم. فلما غابوا عنو طرحوه ليعدك معهم. مث فعلوا ما يوسف يف أكتافهم ما داـ يعقوب رآ

 ْٔفعلوا بو.

. ركم أنو دلا مسع كىم يبكوف ليالإىل أبيهم وا رجعبيوسف،  كبعد ما فعلوا ذلك

انى قالوا: "ف ما لكم اي بٌَن؟ كأين يوسف؟ :كقاؿ ببكائهم فزع نىا ًاانَّ  ايٰاىابى بػٍ نىا كىتػىرىكٍ  نىٍستىًبقي  ذىىى

ا قالوا إهنم تركو ". لَّنىا كىلىٍو كينَّا ٰصًدًقنٍيى اىٍنتى مبيٍؤًمنو  مىتىاًعنىا فىاىكىلىوي الذًٌٍئبي كىمىايػيٍوسيفى ًعٍندى 

وه خ. مث جاءكا بقميص يوسف الذم لطافرتسوفالذئب  فجاء عند متاعهم ليحفظو يوسف

فقاؿ ذلم أبوىم:  ٓٔقاؿ ابن عباس: إهنم ذَبوا شاة مث لطخوا قميصو بدمها. .كاذببدـ  

ٍيله  فىصىبػٍره  اىٍمرنا اىنٍػفيسيكيمٍ  لىكيمٍ  سىوَّلىتٍ  بىلٍ " ي  مجًى . فصرب يعقوب "مىا تىًصفيٍوفى  عىٰلى اٍلميٍستػىعىافي  كىاّللٌٰ

وا قميص يوسف قيل أنو دلا لطخ ٔٔكمل يصدقهم يف قوذلم. على ما قالوا من ىالؾ يوسف

بدـ، ذىلوا عن خرقو. فلما جاءكا بو إىل أبيهم كرأل قميصو صحيحا، علم أبوىم أهنم  

 ٕٔ.يف ذلك كاذبوف

                                                           
 .ّٗ-ِٗ، ٓ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ْٔ
 .ْٓٓ-ْْٓ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٓٔ
 .ِّٕ، تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباسدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم، ٔٔ
 .ِٔٓ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ٕٔ



َٕ 

 

أخاىم بنيامني ليذىبوا معو إىل مصر كما بناءه أف يرسل معهم كمنها حني سأؿ أ

 :ٕٔ-ّٔاآلية  ذكر يف

انى ميًنعى ًمنَّا اٍلكى رىجىعيٍوا ًاىٰل  فػىلىمَّا  اىخىاانى نىٍكتىٍل كىًاانَّ لىوي  ٍيلي فىاىٍرًسٍل مىعىنىا اىبًٍيًهٍم قىاليٍوا ايٰاىابى
ًفظيٍوفى  ا ًاالَّ  عىلىٍيوً  ٰامىنيكيمٍ  ىىلٍ  قىاؿى  (ّٔ) حلٰى تيكيمٍ  كىمى ي  قػىٍبلي  ًمنٍ  اىًخٍيوً  ىعىلٰ  اىًمنػٍ يػٍره  فىاّللٌٰ ٰحًفظنا  خى

ا فػىتىحيٍوا مىتىاعىهيٍم كىجىديٍكا بً  (ْٔ)كَّىيوى اىٍرحىمي الرٌٰمًحًنٍيى  انى مىا قى  ضىاعىتػىهيٍم ريدٍَّت اًلىٍيًهمٍ كىلىمَّ اليٍوا ايٰاىابى
نىا ريدَّتٍ  ًبضىاعىتػينىا ٰىًذهً  نػىٍبًغيٍ  ًيػٍري  اًلىيػٍ ٍيلى  كىنػىٍزدىادي  اىخىاانى  كىضلىٍفىظي  اىٍىلىنىا كىظلى ٍيله يًَّسيػٍره  بىًعرٍيو  كى ٰذًلكى كى

 ٰاتػىٍوهي  فػىلىمَّا ًبكيمٍ  ػل ىاطى  اىفٍ  ًاالَّ  مىٍوثًقنا مًٌنى اّللًٌٰ لىتىٍأتػينًََّنٍ بًوً  تػيٍؤتػيٍوفً  حىتٌٰ  مىعىكيمٍ  قىاؿى لىٍن ايٍرًسلىوي  (ٓٔ)
ي  قىاؿى  مىٍوثًقىهيمٍ  بىًَنَّ  كىقىاؿى  (ٔٔ) كىًكٍيله  نػىقيٍوؿي  مىا عىٰلى اّللٌٰ بو  ًمٍن   تىٍدخيليٍوا الى  يػٰ  ًمنٍ  كَّاٍدخيليٍوا كَّاًحدو  ابى
ًاًف احٍليٍكمي ًاالَّ ّللًٌٰ عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىعىلىٍيًو  كيٍم مًٌنى اّللًٌٰ ًمٍن شىٍيءو ايٍغًَنٍ عىنٍ  مىاكى  م تػىفىرًٌقىةو  اىبٍػوىابو 
 (ٕٔ)ًل اٍلميتػىوىكًٌليٍوفى فػىٍليػىتػىوىكَّ 

انى ميًنعى ًمنَّا اٍلكى دلا رجعوا من مصر قالوا ألبيهم: " اىخىاانى نىٍكتىٍل كىًاانَّ  ٍيلي فىاىٍرًسٍل مىعىنىاايٰاىابى

ًفظيٍوفى  لىوي  أبوىم  بو فال يؤمنهم، ألهنم مينعوا من الكيل إال أف جاءكا معو، يعَن بنيامني. "حلٰى

ي إال أف ػللفوا ابهلل لريٌدكنو إليو. فلما حلفوا بو قاؿ أبوىم: " من قبلما فرطوا يف يوسف لً   اّللٌٰ

حني أرادكا أف يذىبوا إىل  مث ٖٔ"، أل حافظ للحلف الذم حلفوا بو.كىًكٍيله  نػىقيٍوؿي  مىا عىٰلى
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ُٕ 

 

 كاحد ألنو خاؼ عليهم من عني الناس إذا من ابب دخلوهأف ال يأبوىم نصحهم  مصر،

 ٗٔلوا على هللا كيفٌوضوا أمورىم إليو.يتوكٌ  فكأ ،دخلوا رلتمعني

-َٖاآلية  بناءه من مصر بعدما فقدكا بنيامني كما ذكر يفكمنها حني جاء  أ

ٖٕ: 

يًّافػىلىمَّا اٍستػىٍيػ ى  لىصيٍوا صلًى ًبيػٍريىيٍم اىملٍى تػىٍعلىميوٍ   قىاؿى  سيٍوا ًمٍنوي خى كيٍم قىٍد اىخىذى عىلىٍيكيٍم كى ا اىفَّ اىابى
ااٍلىٍرضى حىتٌٰ أيىٍذىفى يلٍ اىيبٍ اىٍك ػلىٍكيمى  مًٌنى اّللًٌٰ كىًمٍن قػىٍبلي مىا فػىرٍَّطت ٍم يفٍ يػيٍوسيفى فػىلىٍن اىبٍػرىحى مٍَّوثًقنا 
ي يلٍ  يػٍري احٍلًٰكًمنٍيى  اّللٌٰ انى ًافَّ ابٍػنىكى سىرىؽى كىمىا شىهً  اىبً ًاىٰل  اًاٍرًجعيوٍ ( َٖ)كىىيوى خى  ٍدانى ٍيكيٍم فػىقيٍوليٍوا ايٰاىابى

 اىقٍػبػىٍلنىا ًفيػٍهىا كىٍسػ ىًل اٍلقىٍريىةى الَّيًتٍ كينَّا ًفيػٍهىا كىاٍلًعيػٍرى الَّيًتٍ  (ُٖ)ًاالَّ مبىا عىًلٍمنىا كىمىا كينَّا لًٍلغىٍيًب ٰحًفًظنٍيى 
ي اىفٍ  ٍت لىكيٍم اىنٍػفيسيكيٍم اىٍمرناقىاؿى بىٍل سىوَّلى  (ِٖ)كىًاانَّ لىٰصًدقػيٍوفى  ٍيله عىسىى اّللٌٰ ره مجًى ٍتًيىًَنٍ هًبًٍم  فىصىبػٍ أيَّ

يػٍعنا ٰنوي  عىنػٍهيمٍ  كىتػىوىىلٌٰ  (ّٖ) احلٍىًكٍيمي  اٍلعىًلٍيمي  ىيوى  اًنَّوي  مجًى كىقىاؿى ايٰاىسىٰفى عىٰلى يػيٍوسيفى كىابٍػيىضٍَّت عىيػٍ
ًظٍيمه  ّللًٌٰ تػىٍفتػىؤيا تىذٍ  (ْٖ)ًمنى احٍليٍزًف فػىهيوى كى كيري يػيٍوسيفى حىتٌٰ تىكيٍوفى حىرىضنا اىٍك تىكيٍوفى ًمنى قىاليٍوا َتى

بىًَنَّ  (ٖٔ)ًاىلى اّللًٌٰ كىاىٍعلىمي ًمنى اّللًٌٰ مىا الى تػىٍعلىميٍوفى  اىٍشكيٍوا بػىثًٌٍي كىحيٍزًنٍ  قىاؿى ًاظلَّىا (ٖٓ)اذٍلًٰلًكنٍيى  يػٰ
بػيٍوا فػىتىحىسَّسيٍوا ًمٍن يػ ٍوسيفى كىاىًخٍيًو كىالى َتىا  يٍػ ىسي ًمٍن رٍَّكًح اّللًٌٰ ًاالَّ الى  يٍػ ىسيٍوا ًمٍن رٍَّكًح اّللًٌٰ اًنَّوي اٍذىى

ا
 ايى

 (ٕٖ)اٍلقىٍوـي اٍلٰكًفريٍكفى 

ربكه ما حدث ؼلأمرىم كبريىم أف يرجعوا إىل أبيهم ك صر، مب فقدكا بنيامني مابعد

فلما جاءكا إليو كأخربه  .إىل أبيهم ألنو يستحيي منو عهمفيو كمل يرجع م كىو يتخلف فيهم
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ِٕ 

 

ي اىفٍ  ٍت لىكيٍم اىنٍػفيسيكيٍم اىٍمرنابىٍل سىوَّلى قاؿ ذلم أبوىم: " اخلرب ٍيله عىسىى اّللٌٰ ٍتًيىًَنٍ هًبًٍم  فىصىبػٍره مجًى أيَّ

يػٍعنا ي اىفٍ " . قولو"احلٍىًكٍيمي  اٍلعىًلٍيمي  ىيوى  اًنَّوي  مجًى يػٍعنا عىسىى اّللٌٰ ٍتًيىًَنٍ هًبًٍم مجًى ف أنو يعلم أف يوس ، أل"أيَّ

بنيامني ك أهنم ثالثة، يعَن يوسف  ، أل"هًبًمٍ "كقولو  مل ؽلت كإظلا غاب عنو خربه فقط.

قتادة إف ادلتخلف ىو ركبيل. كقاؿ رلاىد ىو مشعوف. كقاؿ كادلتخلف يف مصر. قاؿ 

 َٕالكليب ىو يهوذا.

 كشد حزنو ض يعقوب عنهم كخرج من بينهم كحزفأعر  بلغوا خرب بنيامني،ما كبعد

 سك على حزنو كال يظهرهؽل، كىو حت ابيٌضت عيناه، أل ضعف بصره من كثرة بكائو

ىو  أنو و من بنيوعنالذم مسع  دللكابيعقوب  غلب على ظنٌ  ،مث بعد ذلك .عليهم

أف ال يقنطوا بوا أخبار يوسف كبنيامني كنصحهم . فأمرىم أف يذىبوا إىل مصر كيطليوسف

 ُٕكفضلو. من رمحة هللا

اآلية  بناءه من مصر بعدما كجدكا يوسف كبنيامني كما ذكر يفكمنها حني جاء  أ

ْٗ-ٖٗ: 
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ى  ٍ الى قىاليٍوا  (ْٗ)اىٍف تػيفىنًٌديٍكًف  ًجدي رًٍيحى يػيٍوسيفى لىٍوالى كىلىمَّا فىصىلىًت اٍلًعيػٍري قىاؿى اىبػيٍوىيٍم ًاٌنً
ّللًٌٰ اًنَّكى لىًفٍي ضىٰلًلكى اٍلقىًدْيًٍ  ءى اٍلبىًشيػٍري اىٍلٰقىوي عىٰلى كىٍجًهوً  فػىلىمَّا (ٓٗ)َتى

اْۤ  قىاؿى  بىًصيػٍرنا فىاٍرتىدَّ  اىٍف جى
ٍ  لَّكيمٍ  اىقيلٍ  اىملىٍ  انى  قىاليٍوا (ٔٗ) تػىٍعلىميٍوفى  الى  مىا اّللًٌٰ  ًمنى  اىٍعلىمي  ًاٌنً ًاانَّ كينَّا  ٍستػىٍغًفٍر لىنىا ذينػيٍوبػىنىاا ايٰاىابى

ٍ اًنَّوي قىاؿى سىوٍ  (ٕٗ)ٰخًطػِٕنٍيى   (ٖٗ)مي الرًَّحيٍ  اٍلغىفيٍوري  ىيوى  ؼى اىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىيبًٌ

كجدكا يوسف كبنيامني، خرجوا من مصر كرجعوا إىل أبيهم يف الشاـ. دلا  بعدما

ى من قرابتو: " حولودلن يعقوب خرجوا منو، قاؿ  ٍ الى . "ديٍكفً اىٍف تػيفىنًٌ  ًجدي رًٍيحى يػيٍوسيفى لىٍوالى ًاٌنً

ّللًٌٰ اًنَّكى لىًفٍي ضىٰلًلكى اٍلقىًدْيًٍ " فأجابوا:  ِٕ"، إظلا قالوا ذلك ألف يوسف عندىم قد مات.َتى

على عينيو، عاد بصريا كما كاف. فقاؿ ذلم أبوىم:  فلما جاءكا إليو كطرحوا بقميص يوسف

ٍ  لَّكيمٍ  اىقيلٍ  اىملىٍ " انى فقالوا لو: ""، أل من حياة يوسف. تػىٍعلىميٍوفى  الى  مىا اّللًٌٰ  ًمنى  اىٍعلىمي  ًاٌنً  ايٰاىابى

ذلم دلا فرط  هللا م كطلبوا أابىم أف يستغفر"، اعرتفوا خبطيئاّتٍستػىٍغًفٍر لىنىا ذينػيٍوبػىنىا ًاانَّ كينَّا ٰخًطػِٕنٍيى ا

ٍ اًنَّوي فقاؿ: " منهم. فأجاهبم أبوىم "، أنو كعدىم مي الرًَّحيٍ  اٍلغىفيٍوري  ىيوى  سىٍوؼى اىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىيبًٌ

 ّٕابإلستغفار كأٌخر ذلك إىل كقت السحر ليكوف أقرب إىل اإلجابة.
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نزلت ىذه السورة على  ْٕىذه اآلايت من سورة يوسف ىي من اآلايت ادلكٌية.

عن قصة يوسف كما حصل  هللا بعد سورة ىود. ركم أف اليهود سألوا رسوؿملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا 

السورة. ككذا جاءت قصة يوسف تسليةن لو مع إخوتو من أكالد يعقوب، فنزلت ىذه 

 ٕٓتوايل الشدائد كالنكبات عليو كعلى ادلؤمنني.لرسوؿ هللا عما يلقاه من 

و عند آخر حياتو. كىي كيف سورة أخرل، ذكرت قصة النيب يعقوب حني كٌصى بني

 :ُّّ-ُِّيف سورة البقرة اآلية 

ى بىًَنَّ  كىيػىٍعقيٍوبي  بىًنٍيوً  مي يٍ اًبٍػٰرىً  هًبىا كىكىصٌٰ ى  ًافَّ  يػٰ الَّ كىاىنٍػتيٍم اً  متىيٍوتينَّ  فىالى  الدًٌٍينى  لىكيمي  اٍصطىٰفى اّللٌٰ
ءى اً  (ُِّ)م ٍسًلميٍوفى 

اْۤ تيٍم شيهىدى  ًاٍذ قىاؿى لًبىًنٍيًو مىا تػىٍعبيديٍكفى ًمٍن   ٍذ حىضىرى يػىٍعقيٍوبى اٍلمىٍوتي اىـٍ كينػٍ
ىِٕكى اًبٍػرٰ كى كىاًٰلوى قىاليٍوا نػىٍعبيدي ًاذٰلى  بػىٍعًدمٍ  ْۤ ا ًاذٰلنا كىًاٍسٰحقى  كىًامٍسًٰعٍيلى  مي يٍ ىً ٰاابى  ميٍسًلميٍوفى  ضلىٍني لىوي كى  كَّاًحدن

(ُّّ) 

بىًَنَّ فقاؿ: " من قبل هبا ىيم بنيواكما كصي إبر ابدللة  كصي يعقوب بنيو  ى  ًافَّ  يػٰ  اّللٌٰ

" أل اختار لكم دين اإلسالـ فحافظوا م ٍسًلميٍوفى الَّ كىاىنٍػتيٍم اً  متىيٍوتينَّ  فىالى  الدًٌٍينى  لىكيمي  اٍصطىٰفى
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كتلك الوصية مل  ٕٔعليو كال ترتكوه كلو حلظة كاحدة ألف ال متوتوا فيها فتموتوا غري مسلمني.

تكن أمرا من عند يعقوب كال من عند إبراىيم، كلكن كانت أمرا من عند هللا اختاره للناس. 

 ٕٕ.هلالج لجا إال مبا اختاره هللا همبني فلم غلد يعقوب كال إبراىيم أف يوصى

يء أل أٌم ش، "بػىٍعًدمٍ  مىا تػىٍعبيديٍكفى ًمٍن  قاؿ لبنيو: " يعقوب ابدلوتدلا احتضر ك 

ىِٕكى اًبٍػرٰ نػىٍعبيدي ًاذٰلى فأجابوا: " بعد مويت؟ تعبدكف ْۤ ا ًاذٰلنا كىًاٍسٰحقى  كىًامٍسًٰعٍيلى  مي يٍ ىً كى كىاًٰلوى ٰاابى ضلىٍني كى  كَّاًحدن

جوده ككحدانيتو كال ، أل نعبد إذلك هللا الواحد الذم دٌلت األدلة على ك "ميٍسًلميٍوفى  لىوي 

كخاضعوف لو كىو إلو آابئك إبراىيم كإمساعيل كإسحاؽ كضلن منقادكف  نشرؾ بو سواه

ىِٕكى اًبٍػرٰ ًاذٰلى م "قوذليف  ٖٕحلكمو. ْۤ " إطالؽ لفظ األب على كىًاٍسٰحقى  كىًامٍسًٰعٍيلى  مي يٍ ىً كى كىاًٰلوى ٰاابى

 ٕٗ.ذلم آذلة كثرية كوفف تأبهباـ اإلكالوالد كفيو دفع إلمكاف  اجلد كالعمٌ 
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الذم كٌصى  يعقوبكذكرت قصة النيب  َٖمن اآلايت ادلدنٌية. علا تافىاَتف اآلي

كقصة بنائو للبيت توبيخا شديدا للمخالفني لو من  السابقة بعد ذكر مآثر إبراىيملبنيو 

 ُٖ.يما سبق يف قصة النيب إبراىيمكما ف  اليهود كالنصرل كادلشركني

 كيرمحهم همػلبٌ  وأن بنائوأبقف النيب يعقوب امو  من أف ادلاضية صالقصنعترب من 

 على أف يقٌص رؤايههنى يوسف  عندما هم كماعليصرب يك  همبينك  بينوب اخلالفات تجنٌ يك 

فقدكا حني يوسف ك  بينو كبنيه ءبناأفٌرؽ  عندما كماك . خالؼ بينهم يكوفال  ألفو تإخو 

على كأنو ؼلاطر . هممع الؼابلصرب كعدـ إطالة اخلالنيب يعقوب ذلك  قابل، مبصربنيامني 

حني ك  معهم يوسف ليلعب معه بناءأذىب  ؼلاطر حني كما عندما  عند غيبهم عنو هبناءأ

 كما أبمور دينهم كيهتمٌ  كثريا  هبناءأينصح كأنو أخذكا بنيامني ليذىب معهم إىل مصر. 

يف  و من بعد موتويعبدكن اعم معندما سأذلكذا ك  بدين هللا واكتمسٌ ف يأب ذلم كٌصيعندما 

 .حياتو آخر

 

                                                           
 .ُِ، اإلتقاف يف علـو القرآفعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي، َٖ
 .ُٖ، ُ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ُٖ



ٕٕ 

 

 بنتيواالنيب شعيب مع  .5

هللا . قاؿ ِٖ-ِّبنتيو يف سورة القصص اآلية اذكرت قصة النيب شعيب مع 

 تعاىل:

نى النَّاًس يىٍسقيٍوفى كىكىجىدى ًمٍن ديكٍ  ءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيًو ايمَّةن مًٌ
هًنًمي اٍمرىاىتػىنٍيً كىلىمَّا كىرىدى مىاْۤ

ًبيػٍره  تىذيٍكٰدفً  ءي كىاىبػيٍوانى شىٍيخه كى
ا قىالىتىا الى نىٍسًقٍي حىتٌٰ ييٍصًدرى الٌرًعىاْۤ فىسىٰقى  (ِّ)قىاؿى مىا خىٍطبيكيمى

ا ًاىلى الظًٌلًٌ فػىقىاؿى  ذلىيمىا مثيَّ تػىوىىلٌٰ  ٍ ًلمى رٍيو فىًقيػٍره  رىبًٌ ًاٌنً ءىٍتوي ًاٍحٰدىهيمىا  (ِْ)اىنٍػزىٍلتى ًايلىَّ ًمٍن خى
اْۤ فىجى

ءو قىالىٍت ًافَّ اىيبٍ يىٍدعيٍوؾى لًيىٍجزً 
ءىهي فػىلىمَّا جى  يىكى اىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىامتىًٍشٍي عىلىى اٍسًتٍحيىاْۤ

 كىقىصَّ  اْۤ
ا ايٰاىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي  (ِٓ)قىاؿى الى َّتىىٍف صلىىٍوتى ًمنى اٍلقىٍوـً الظًٌٰلًمنٍيى  عىلىٍيًو اٍلقىصىصى  قىالىٍت ًاٍحٰدىهيمى

يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًوم  ااٍلىًمنٍيي  ٍ  (ِٔ)ًافَّ خى ٰىتػىنٍيً  ايرًٍيدي اىٍف ايٍنًكحىكى ًاٍحدىل ابٍػنػىيتىَّ  قىاؿى ًاٌنً
ًنٍ فىًاٍف اىمٍتى  ٍف أتىٍجيرىًنٍ ْثىًَٰنى ًحجىجو ى اى لٰ عى   ٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى كىمىا ايرًٍيدي اىٍف اىشيقَّ عىلىٍيكى سىتىًجدي

ًلًحنٍيى  ي ًمنى الصٌٰ ءى اّللٌٰ
نىكى قى  (ِٕ)ًاٍف شىاْۤ  عيٍدكىافى اىؽلَّىا ااٍلىجىلىنٍيً قىضىٍيتي فىالى  اؿى ٰذًلكى بػىٍيًَنٍ كىبػىيػٍ

ي عىٰلى مىا نػىقيٍوؿي كىًكٍيله   (ِٖ)عىلىيَّ كىاّللٌٰ

من آؿ بعد ما قتل موسى أحدا من القبط كىو طباخ فرعوف، جاء رجل مؤمن 

من تلك ادلدينة خائفا أف فرعوف يريد أف يقتلو. فخرج موسى  أخربهف عنو فرعوف ؼلفى إؽلانو

 ِٖ.ب حلوؽ الطالبنيكاٌَتو ضلو مدين كىو يرتقٌ 

                                                           
، ِ(، الطبعة ََِٔ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ٕ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ِٖ

ُٖٓ-ُِٔ. 



ٕٖ 

 

يسقوف نعمهم.  من الرعاء إىل مدين ككرد ماءىا، كجد مجاعة موسى دلا كصل

فلما  ء.نعاف غنمهما أف ترد على غنم ىؤالككجد يف مكاف أسفل من مكاهنم امرأتني مت

 ؟ فأجابتا: ال نسقيء القـوترداف ادلاء مع ىؤالال  مل : ما خربكمافقاؿ رآعلا موسى رٌؽ ذلما

السقي بنفسو. فسقى موسى  سقي، كأبوان شيخ كبري ال يستطيعء من الىؤال إال بعد فراغ

 ّٖ.هايف ظلٌ  سرتيحذلما غنمهما مث انصرؼ إىل شجرة لي

اسم إحداعلا ليا كاألخرل ما موسى علا ابنتا النيب شعيب. ف اللتاف سقى ذلادلرأَت

يف صفوراي. بعد ما سقى ذلما موسى، رجعتا إىل أبيهما سريعتني ككانت عادّتما اإلبطاء 

السقي. فحدثتاه مبا كاف من الرجل الذم سقى ذلما. فأمر الكربل من ابنتيو، كقيل 

فجاءت إحدل ادلرأتني إىل موسى كىي يسرت كجهها بيدىا  ْٖلو.الصغرل، أف تدعوه 

موسى معها إىل أبيها،  ". مث ذىبيىكى اىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىاًافَّ اىيبٍ يىٍدعيٍوؾى لًيىٍجزً : "فقالت

                                                           
(، ُٗٗٗ)الرايض: دار طيبة للنشر كالتوزيع،  ٔ، اجلزء تفسري القرآف العظيمإمساعيل ابن كثري، ّٖ

 .ِِٕ-ِِٔ، ِالطبعة 
(، ََُِ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ٕ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ْٖ

 .ُٕٗ، ّالطبعة 



ٕٗ 

 

تى ًمنى اٍلقىٍوـً الى َّتىىٍف صلىىوٍ : "شعيب فلما جاء إليو كقص عليو قصصو، قاؿ لو شعيب.

 ٖٓألنو ال سلطاف لو أبرض مدين. فرعوف كقومو "، يعَنالظًٌٰلًمنٍيى 

ه لريعى عليك ماشيتك، فإف خري استأجر  اي أبت :بيهاألادلرأتني مث قالت احدل 

عليها يف صالحها كإصالحها.  كالقياـمن استأجرت للرعي ىو القوٌم على حفظ ادلاشية 

ٍ دلوسى: " فقاؿلو، قالت ذلك ما كبعد ٍف ى اى لٰ ايرًٍيدي اىٍف ايٍنًكحىكى ًاٍحدىل ابٍػنػىيتىَّ ٰىتػىنٍيً عى  ًاٌنً

ءى  ٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾى كىمىا ايرًٍيدي اىٍف اىشيقَّ عىلىٍيكى سىتىًجديًنٍ فىًاٍف اىمٍتى  أتىٍجيرىًنٍ ْثىًَٰنى ًحجىجو 
اْۤ ًاٍف شى

ًلًحنٍيى  ي ًمنى الصٌٰ نىكى ذى بقولو " فقبل ذلك موسى كأجاب ."اّللٌٰ اىؽلَّىا ااٍلىجىلىنٍيً  ًلكى بػىٍيًَنٍ كىبػىيػٍ

ي عىٰلى مىا نػىقيٍوؿي كىًكٍيله   ٖٔ".قىضىٍيتي فىالى عيٍدكىافى عىلىيَّ كىاّللٌٰ

مع ابنتيو  كذكرت قصة النيب شعيب ٕٖىذه اآلايت الستة ىي من اآلايت ادلكٌية.

أحدا من القبط كىجرتو إىل  وتتحدث عن قصة النيب موسى من قتل السابقة يف اآلايت اليت

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ، َُ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ٖٓ
 .ُٓٔ-ُْٔ، ٕ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ٖٔ
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف الزرقان،  دمحم عبد العظيمٕٖ



َٖ 

 

بعد ذكر قصة كالدتو  ذكرت شعيب. كتلك القصة أرض مدين كتزٌكجو إبحدل ابنيت

 ٖٖكتربيتو يف بيت فرعوف إىل أف شٌب كبلغ سن الرشد.

ا مهتمع إليو يسأن اببنتيوشعيب  النيب قفامو  من أف ادلاضية ةالقصنعترب من 

فقبل  لريعى ماشيتوى موس يستأجرو أف يتابن إحدل عليو تعندما اقرتح ا كمامقبل رأيهكي

 ماشيتو بضع سنني.مبهر أف يرعى لو  إبحداعلا ىموس رأيها كزٌكج

 سليمان ابنوالنيب داود مع  .6

يف سليماف يف القرآف حني ػلكماف يف أمر احلرث  ابنو النيب داكد معذكرت قصة 

 . قاؿ هللا تعاىل:ِٖ-ٖٕسورة األنبياء اآلية 

كىكينَّا حًليٍكًمًهٍم  فىشىٍت ًفٍيًو غىنىمي اٍلقىٍوـً كىسيلىٍيٰمنى ًاٍذ ػلىٍكيٰمًن ًِف احلٍىٍرًث ًاٍذ نػى  دى كىدىاكي 
هىا سيلىٍيٰمنى  (ٖٕ)ٰشًهًدٍينى  نىا حيٍكمنا كًَّعٍلمنا كىكيالًّ  فػىفىهٍَّمنػٰ  ييسىبًٌٍحنى  اجٍلًبىاؿى  دى كَّسىخٍَّرانى مىعى دىاكي  ٰاتػىيػٍ

 فػىهىٍل اىنٍػتيٍم  (ٕٗ)كىكينَّا ٰفًعًلنٍيى  رى كىالطَّيػٍ 
نٍ  أبىًٍسكيٍم  كىعىلٍَّمٰنوي صىنػٍعىةى لىبػيٍوسو لَّكيٍم لًتيٍحًصنىكيٍم مًٌ

رىٍكنىا الَّيًتٍ  ااٍلىٍرضً  ًاىلى  َتىٍرًٍم ابًىٍمرًهً  كىًلسيلىٍيٰمنى الٌرًٍيحى عىاًصفىةن  (َٖ)ٰشًكريٍكفى   ًبكيلًٌ  كىكينَّا ًفيػٍهىا بػٰ
 ذلىيمٍ  كىكينَّا ٰذًلكى  ديٍكفى  عىمىالن  كىيػىٍعمىليٍوفى  كىًمنى الشَّٰيًطنٍيً مىٍن يػَّغيٍوصيٍوفى لىوي  (ُٖ)ٰعًلًمنٍيى  شىٍيءو 

 (ِٖ) ٰحًفًظنٍيى 

                                                           
 .ّٕٖ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٖٖ



ُٖ 

 

نبت. كقاؿ اآلخركف: ال بعضهم: ىو اختلف العلماء يف ذلك احلرث، ما ىو؟ قاؿ

ٍرـ الذم قد أنبت عناقيده.بل ىو  كرما، نفشت فيو   احلرث مسركؽ: إظلا كافقاؿ  ٖٗالكى

ركم أف رجلني دخال على داكد،  َٗالغنم فلم تدع كرقة كال عنقودا من عنب إال أكلتو.

أرسل أحدعلا صاحب حرث كاآلخر صاحب غنم. فقاؿ صاحب احلرث: إف ىذا الرجل 

نمو يف حرثي فلم تبق منو شيئا. فقاؿ داكد: اذىب فإف الغنم كلها لك. كبعد ما خرجا غ

من عنده، مٌر صاحب الغنم بسليماف فأخربه ابلذم قضى بو داكد. فدخل سليماف على 

اي نيب هللا، إف القضاء سول الذل قضيت. فقاؿ داكد: كيف؟ قاؿ سليماف: داكد فقاؿ: 

، كادفع احلرث يكوف لو منافعها من دٌرىا كأكالدىا كأشعارىاادفع الغنم إىل صاحب احلرث ف

صاحب الغنم ليقـو عليو حت يعود كما كاف. مث يرتاٌداف فيأخذ صاحب احلرث حرثو  إىل

 ُٗفأمضى احلكم بذلك. غنمو. فقاؿ داكد: القضاء ما قضيت. كصاحب الغنم

                                                           
، ٓ(، الطبعة ََِٗ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ٗ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ٖٗ

ْٗ. 
(، ُٗٗٗللنشر كالتوزيع، )الرايض: دار طيبة  ٓ، اجلزء تفسري القرآف العظيمإمساعيل ابن كثري، َٗ

 .ّٓٓ، ِالطبعة 
، ِ(، الطبعة ََِٔ)بريكت: دار الكتب العلمية،  ٔ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ُٗ

ُٖٗ. 



ِٖ 

 

ككجو الرأل عند داكد كسليماف، أف داكد قدر الضرر يف احلرث فكاف مساكاي 

منافع الغنم مبنافع احلرث فحكم لقيمة الغنم، فسٌلم الغنم للمجَن عليو. كأما سليماف، فقدر 

فضل  ِٗكاف حكمهما بإلجتهاد دكف الوحي، إذ لو كاف ابلوحي ما أمكن تغيريه.ك هبا. 

قيل: كاف  منهما على متاعو. أحرز أف يبقى كل كاحدحكم سليماف حكم داكد يف أنو 

سليماف بوحي نسخ  داكد كسليماف يقضياف مبا يوحى إليهما. فحكم داكد بوحي كحكم

وؿ اجلمهور أف ىذا قوؿ مجاعة من العلماء، منهم ابن فركؾ. كق هللا بو حكم داكد.

 ّٗحكمهما ابجتهاد كما سبق.

داكد أبف سٌخر لو  ىأنعم هللا علما اليت أنعمها علي داكد كسليماف. عى مث ذكر هللا نً 

كاللبوس عند العرب ىو السالح  اجلباؿ كالطري يسٌبحن معو إذا سٌبح كعٌلمو صنعة لبوس. 

ىو  :قالواإف أىل التأكيل أك سيفا أك رزلا. أما يف ىذا ادلوضع ف كلو، درعا كاف أك جوشنا

اف أبف سٌخر لو الريح اليت َترم أبمره كسٌخر لو من كأنعم هللا على سليم ْٗالدركع.

                                                           
 .ُٖٗ، ٔ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ِٗ
(، ََُِالعلمية، )بريكت: دار الكتب  ٔ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ّٗ

 .َِْ-َِّ، ّالطبعة 
 .ّٓ، ٗ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، ْٗ



ّٖ 

 

من كادلرجاف كيعملوف لو  يف البحار فيستخرجوف منها اللؤلوءيغوصوف لو  الذينالشياطني 

 ٓٗ.لتماثيل كالقصور كاجلفاف كغريىابناء احملاريب كا

قصة النيب داكد مع ابنو  كذكرت ٔٗىذه اآلايت اخلمسة ىي من اآلايت ادلكٌية.

كثريا منهم من اإلبتالء بعد ذكر   سليماف السابقة كغريىا من قصص األنبياء كما انؿ

ليتأٌسى هبم يف الصرب كاحتماؿ ملسو هيلع هللا ىلص الدالئل على التوحيد كالنبٌوة كادلعاد تسليةن لرسوؿ هللا 

 ٕٗ.كتوطينا لنفسو على رلاىدة ادلشركني األذل يف سبيل هللا

. ُٔ-ُٓذكرت أيضا يف سورة النمل اآلية  النيب سليماف داكد معالنيب كقصة 

 قاؿ هللا عٌز كجٌل:

نىا دىاكي  ا كىسيلىٍيٰمنى  دى كىلىقىٍد ٰاتػىيػٍ ًثرٍيو  عىٰلى فىضَّلىنىا الًَّذمٍ  ّللًٌٰ  احلٍىٍمدي  كىقىاالى  ًعٍلمن نٍ  كى  ًعبىاًدهً  مًٌ
نىا الطَّرٍيً  مىٍنًطقى  عيلًٌٍمنىا النَّاسي  ايٰاىيػ هىا كىقىاؿى  دى دىاكي  سيلىٍيٰمني  كىكىًرثى  (ُٓ) اٍلميٍؤًمًننٍيى   ٍن كيلًٌ مً  كىايٍكتًيػٍ
ا ذلىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبنٍيي  شىٍيءو   (ُٔ)ًافَّ ٰىذى

                                                           
 .َُٗ، ٔ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ٓٗ
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، ٔٗ
 .ِّٕ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ٕٗ



ْٖ 

 

من علم احلكم كالسياسة كغريعلا كأعطى  أعطى هللا داكد كسليماف علما الئقا هبما

طري كالدكاب. فقاؿ داكد كسليماف: لداكد علم صنعة لبوس كلسليماف علم سائر نطق ال

ًثرٍيو  عىٰلى فىضَّلىنىا الًَّذمٍ  ّللًٌٰ  احلٍىٍمدي " نٍ  كى شكرا هلل على ما أعطاعلا من العلم " اٍلميٍؤًمًننٍيى  ًعبىاًدهً  مًٌ

 ٖٗما مل يعط غريعلا.

فورث سليماف من بينهم نبٌوتو كملكو. قاؿ ابن  كلدا كاف لداكد تسعة عشر

داكد ىو من بَن إسرائيل ككاف ملكا فورث سليماف ملكو كمنزلتو من النبوة مبعىن عطية: 

اقاؿ سليماف: "ك صار إليو ذلك بعد موت أبيو.  نىا الطَّرٍيً  مىٍنًطقى  عيلًٌٍمنىا النَّاسي  ايٰاىيػ هى ٍن  مً  كىايٍكتًيػٍ

ا ذلىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبنٍيي  شىٍيءو  كيلًٌ  ". قاؿ ذلك لبَن إسرائيل على جهة الشكر لنعم هللا ًافَّ ٰىذى

ركم أف سليماف  ٗٗمن العلم كالنبٌوة كاخلالفة يف األرض. كفضلو عليو مبا كرٌثو من داكد

أيعطي ملكو كىو ابن ثالث عشرة سنة كمات كىو ابن ثالث كمخسني سنة. كأما داكد فقد 

 ََُعاش مائة سنة.

                                                           
 .ُٕٔ، ِ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ٖٗ
 .ُُُ-َُُ، ٕ، اجمللد اجلامع ألحكاـ القرآفدمحم ابن أمحد القرطيب، ٗٗ

 .ُٕٔ، ِ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ََُ



ٖٓ 

 

 يف ىذه السورة ذكرت َُُاآلايت ادلكٌية.من  علا من سورة النمل ىاَتف اآليتاف

كغريىا من  كما أنعم عليهما من النعم اجلليلة ابلتفصيل ابنو سليمافمع النيب داكد قصة 

 َُِقصص األنبياء كما انؿ أقوامهم من العذاب كالنكاؿ ابإلمجاؿ.

 وتمع إليو يسأنبنو سليماف ابقف النيب داكد امو  من أف ادلاضية قصصالنعترب من 

 رثاليت حدثت بني صاحب احل ةكله يف ادلشآر ما سليماف  يقٌدـعندما  كما  رأيوقبل كي

 بذلك. األمر قضيك  رأيو داكد قبلف غنمكصاحب ال

 حيىي ابنوالنيب زكرايء مع  .7

. قاؿ ُٓ-ِالنيب زكرايء مع النيب ػلىي يف القرآف ذكرت يف سورة مرْي اآلية قصة 

 هللا تعاىل:

هي ذًٍكري رىمٍحىًت رىبًٌكى  ٰدل ًاذٍ ( ِ) زىكىرايَّ  عىٍبدى ءن  رىبَّوي  انى
اْۤ ًفيًّا نًدى ٍ  رىبًٌ  قىاؿى  (ّ) خى  كىىىنى  ًاٌنً

ٍ  اٍلعىٍظمي  بنا الرٍَّأسي  كىاٍشتػىعىلى  ًمَنًٌ يػٍ ىِٕكى رىبًٌ شىًقيًّا بً  اىكيٍن   كَّملىٍ  شى ٍ ًخٍفتي اٍلمىوىايلى ًمٍن  (ْ)ديعىاْۤ كىًاٌنً
ًءٍم كىكىانىًت اٍمرىاىيتٍ عىاًقرنا فػىهىٍب يلٍ ًمٍن لَّديٍنكى كىلًيًّا

يَّرًثيًَنٍ كىيىًرثي ًمٍن ٰاًؿ يػىٍعقيٍوبى كىاٍجعىٍلوي  (ٓ) كَّرىاْۤ
ريؾى بًغيٰلمو  (ٔ)رىبًٌ رىًضيًّا  يًّا قػىٍبلي  ًمنٍ  لَّوي  عىلٍ صلىٍ  ملىٍ  ػلىٍىٰي  امٍسيوي  يػٰزىكىرايَّا ًاانَّ نػيبىشًٌ بًٌ اىّنٌٰ رى  قىاؿى  (ٕ) مسًى

                                                           
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، َُُ
 .ْٕٖ، ِ، اجلزء التفاسري صفوةدمحم علي الصابون، َُِ



ٖٔ 

 

قىاؿى رىب كى ىيوى  قىاؿى كىٰذًلكى  (ٖ)يىكيٍوفي يلٍ غيٰلمه كَّكىانىًت اٍمرىاىيتٍ عىاًقرنا كَّقىٍد بػىلىٍغتي ًمنى اٍلًكربىً ًعًتيًّا 
ٍيػ ن  لىٍقتيكى ًمٍن قػىٍبلي كىملٍى تىكي شى ه كَّقىٍد خى لًٌمى  قىاؿى رىبًٌ اٍجعىٍل يلًٌٍ  (ٗ)ا عىلىيَّ ىىنيًٌ ٰايىةن قىاؿى ٰايػىتيكى اىالَّ تيكى

 بيٍكرىةن  سىبًٌحيٍوا اىفٍ  اًلىٍيًهمٍ  ىفىاىٍكحٰ  اٍلًمٍحرىابً  ًمنى  فىخىرىجى عىٰلى قػىٍوًموً  (َُ)النَّاسى ثػىٰلثى لىيىاؿو سىًوايًّ 
يىٍحىٰي  (ُُ) كَّعىًشيًّا ٰنوي احٍليٍكمى صىًبيًّا اٍلكً  خيذً  يػٰ نىاانن مًٌٍن لَّديانَّ كىزىٰكوةن ۗكىكىافى  (ُِ)ٰتبى ًبقيوَّةو كىٰاتػىيػٍ كَّحى
بَّارنا عىًصيًّا  كَّبػىرًّا (ُّ)تىًقيًّا  ٍيًو كىملٍى يىكيٍن جى كىسىٰلمه عىلىٍيًو يػىٍوـى كيًلدى كىيػىٍوـى ؽلىيٍوتي كىيػىٍوـى  (ُْ)ًبوىاًلدى

يًّا   (ُٓ)يػيبػٍعىثي حى

كاف  ،علا قراءَتف مشهورَتف أك ابلقصر "زكراي" "زكرايءالنيب زكرايء، غلوز ابدلٌد "

النيب  دعا َُّارا.ككاف صل ىو من كلد سليماف ابن داكدنبيا عظيما من أنبياء بَن إسرائيل. ك 

ألف ذلك أدٌؿ على اإلخالص كأبعد عن  ،ربٌو دعاء خفيا مستورا عن أعني الناس زكرايء

على طلب الولد كقت الكرب كالشيخوخة. فقاؿ:  الرايء كأقرب إىل اخلالص من الئمة الناس

ٍ  رىبًٌ " ٍ  اٍلعىٍظمي  كىىىنى  ًاٌنً بنا الرٍَّأسي  كىاٍشتػىعىلى  ًمَنًٌ يػٍ ىِٕكى رىبًٌ بً  اىكيٍن   كَّملىٍ  شى ٍ ًخٍفتي  ،شىًقيًّاديعىاْۤ كىًاٌنً

انىًت اٍمرىاىيتٍ عىاًقرنا فػىهىٍب يلٍ ًمٍن لَّديٍنكى كىلًيًّا ًءٍم كىكى
ٍوبى يَّرًثيًَنٍ كىيىًرثي ًمٍن ٰاًؿ يػىٍعقي  ،اٍلمىوىايلى ًمٍن كَّرىاْۤ

يستحق الرمحة زكرايء قبل سؤالو أمورا ثالثة ككل منها  النيب ". أكردكىاٍجعىٍلوي رىبًٌ رىًضيًّا

                                                           
 .ُُِ، ٓ، اجلزء تفسري القرآف العظيمإمساعيل ابن كثري، َُّ



ٖٕ 

 

كىي ضعفو ظاىرا كابطنا كأنو ما ريٌد دعاءه قط بل كلما دعا استجيب لو كأف يف  كالشقفة

 َُْإجابة دعاءه منفعة دينية.

كأف غلعلو برٌا تقٌيا  كلدا من صلبومن كاسع فضلو و يزكرايء ربٌو أف يعط النيب سأؿ

اءه كقاؿ: فاستجاب ربٌو دع مرضٌيا عنده كعند الناس، ػلٌبو كػلٌبونو ًلدينو كخيليقو كًشيىمو.

ريؾى بًغيٰلمو  زىكىرايَّا "ٰ  يًّا قػىٍبلي  ًمنٍ  لَّوي  صلىٍعىلٍ  ملىٍ  ػلىٍىٰي  امٍسيوي  ًاانَّ نػيبىشًٌ بًٌ رى زكرايء تعٌجبا دلا مسع: " ". فقاؿمسًى

أم كجو يكوف "، أل من اىّنٌٰ يىكيٍوفي يلٍ غيٰلمه كَّكىانىًت اٍمرىاىيتٍ عىاًقرنا كَّقىٍد بػىلىٍغتي ًمنى اٍلًكربىً ًعًتيًّا

فأجاب ربٌو أبف ذلك ىني عليو.  .كامرأيت عاقر ال حتبل كقد ضعفتي من الكرب يل ذلك

غلعل لو آية تدلٌو على حتقق ادلسئوؿ يف زماف معنٌي. فأجابو إىل ما طلب زكرايء أف  وفسأل

لًٌمى افقاؿ: " زكرايء إىل قومو من احملراب  النيب مث خرج". لنَّاسى ثػىٰلثى لىيىاؿو سىًوايًّ ٰايػىتيكى اىالَّ تيكى

ما لك اي نيب هللا؟ فأكمأ . فقالوا: اف بذكر هللا منحبس عن كالمهمشلتقع اللوف منطلق اللس

 النيب كافك ف يسٌبحوا هللا كينٌزىوه عن الشريك كالولد كعن كل نقص بكرة كعشيا. إليهم أل

                                                           
 .َّ-ِٗ، ٔ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، َُْ



ٖٖ 

 

سؤالو. علم َبصوؿ  ،الكالـر عليو فلما تعذٌ  .من قبل أخرب قومو مبا بٌشر بو قد زكرايء

 َُٓفسٌركا بو. بذلك أشار إليهمف

يىٍحىٰي مث بعد ذلك، كيلد لزكرايء ػلي. فلما كلد، قاؿ هللا تعاىل لو: " ٰتبى اٍلكً  خيذً  يػٰ

 أعطاه هللا الفهم لكتاب يعَن كتاب هللا الذم أنزؿ على موسى كىو التورة. أل جبٌد، "،قيوَّةو بً 

أسناف الرجاؿ. ركم أف الصبياف قالوا لو: اذىب بنا نلعب! هللا يف حاؿ صباه قبل بلوغو 

منو أببويو  رمحةن  ، أل ما سبق يف ػلىي،فعل هللا ذلك َُٔفقاؿ ذلم: ما للعب خيلقت.

عبدا صاحلا متقيا هلل كمل  هللا وجعلسول ذلك، كعطفا عليو كتزكية لو من حصاؿ ذميمة. ك 

سالـ يف يـو كعليو   يكن متكربا عاصيا لربٌويهما كملبرٌا لوالديو كزلسنا إليهٌم مبعصية قط، 

 َُٕكالدتو كيـو موتو كيـو يبعث من قربه.

                                                           
 .ّّ-َّ، ٔ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، َُٓ
، ٓ(، الطبعة ََِٗالعلمية، )بريكت: دار الكتب  ٖ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، َُٔ

ُّٓ. 
 .ٕٖٔ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، َُٕ



ٖٗ 

 

يف ىذه السورة  ذكرت َُٖىي من اآلايت ادلكٌية. من سورة مرْي ىذه اآلايت

مث قصة مرْي العذراء مث قصة النيب قصص كثرية مبتدئةن بقصة النيب زكرايء مع ابنو ػلىي 

 َُٗاألنبياء.إبراىيم مع أبيو كغريىا من 

اآلية  آؿ عمرافذكرت أيضا يف سورة  النيب زكرايء الذم دعا ربٌو كما سبقكقصة 

ّٖ-ُْ: 

ٍيعي  اًنَّكى  طىيًٌبىةن  ذيرًٌيَّةن  لَّديٍنكى  ًمنٍ  يلٍ  ىىبٍ  رىبًٌ  قىاؿى  ىينىاًلكى دىعىا زىكىرايَّ رىبَّوي  ءً  مسًى  الد عىاْۤ
كىةي كىىيوى فػىنىادى  (ّٖ) ىِٕ

ْۤ
ٰل ىِٕ ٍتوي اٍلمى ى يػي  مه ي صىلًٌٍي ًِف اٍلًمٍحرىابً قىاْۤ ريؾى بًيىٍحىٰي ميصىدًٌقنااىفَّ اّللٌٰ ًلمىةو  بىشًٌ ًبكى

ًلًحنٍيى  ا كَّحىصيٍورنا كَّنىًبيًّا مًٌنى الصٌٰ قىاؿى رىبًٌ اىّنٌٰ يىكيٍوفي يلٍ غيٰلمه كَّقىٍد بػىلىغىًَنى  (ّٗ)مًٌنى اّللًٌٰ كىسىيًٌدن
ءي  اًقره ٍلًكبػىري كىاٍمرىاىيتٍ عى ا

ي يػىٍفعىلي مىا يىشىاْۤ ٍ ٰايىةن  (َْ)قىاؿى كىٰذًلكى اّللٌٰ قىاؿى ٰايػىتيكى  قىاؿى رىبًٌ اٍجعىٍل يلًٌ
ٍبكىارً  ًثيػٍرنا كَّسىبًٌٍح اًبٍلعىًشيًٌ كىااٍلً ـو ًاالَّ رىٍمزنا كىاذٍكيٍر رَّبَّكى كى لًٌمى النَّاسى ثػىٰلثىةى اىايَّ  (ُْ) اىالَّ تيكى

فاكهة الشتاء يف يف مرْي، كاف إذا دخل عليو غلد عندىا  ما زكرايءبعد ما رأم 

الصيف كفاكهة الصيف يف الشتاء فقاؿ ذلا: اي مرْي أن لًك ىذا؟ فقالت: ىو من عند 

كقاؿ يف نفسو: إف الذم أيتيها هبذا قادر على أف يرزقَن كلدا. كمن هللا، فطمع يف الولد 

ٍيعي  اًنَّكى  طىيًٌبىةن  ذيرًٌيَّةن  لَّديٍنكى  ًمنٍ  يلٍ  ىىبٍ  رىبًٌ زكرايء ربٌو فقاؿ: "ذلك دعا  ءً  مسًى "، أل الد عىاْۤ

                                                           
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، َُٖ
 .ْٖٔ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، َُٗ



َٗ 

 

فناداه جربيل كىو قائم يصٌلي يف ادلوضع العاىل  َُُذرٌيٌة صاحلة مباركة.أعطَن من عندؾ 

زكرايء جلربيل: من أين يكوف يل كلد  بولد يسمى بيحىي. فقاؿره يف ادلسجد أبف هللا يبشٌ 

حني بٌشر ابلولد ىو زكرايء  كافرأيت عقيم ال تلد؟ قاؿ ابن عباس:  كقد أدركَن كرب السن كام

ابن مائة كعشرين سنة ككانت امرأتو، امسها إيشاع، ىي بنت تسعني كْثاف سنة. فأجاب 

يفعل ما يشاء كإف كاف ذلك خارقا للعادة. مث سأؿ زكرايء أف غلعل لو جربيل أبف هللا 

ـو ًاالَّ رىٍمزناعالمة يف حبل امرأتو. فقاؿ هللا لو: " لًٌمى النَّاسى ثػىٰلثىةى اىايَّ ، أل عالمتك "ٰايػىتيكى اىالَّ تيكى

كىاذٍكيٍر رَّبَّكى  كقاؿ: "الناس إال ابلرمز، يعَن اإلشارة.  كالـيف حبل امرأتك أف ال تقدر على  

ًثيػٍرنا كَّسىبًٌ  ٍبكىارً كى للساف يف مدة احلبسة ك ذكرا كثريا ابلقلب كا"، أل اذكر ربٌ ٍح اًبٍلعىًشيًٌ كىااٍلً

 ُُُ.ا كعشيا كما كافغدكٌ  مة كصلًٌ عن الكالـ شكرا هلل على تلك النع

                                                           
 .ْٕ-ْٔ، ِ، اجمللد تفسري الطربمدمحم ابن جرير الطربم، َُُ
 .ُِْ، ُ، اجمللد مراح لبيددمحم ابن عمر نوكم اجلاكم، ُُُ



ُٗ 

 

قصة النيب زكرايء مع ابنو  كذكرت ُُِىي من اآلايت ادلدنٌية. ىذه اآلايت األربعة

اليت كلها من خوارؽ العادة بعد ذكر البياف لعلٌو كغريىا من قصة مرْي كعيسى  السابقة ػلىي

 ُُّهلالج لج.كمناصبهم عند هللا درجات الرسل 

 :َٗ-ٖٗككذا يف سورة األنبياء اآلية 

ٰدل رىبَّوي  كىزىكىرايَّ  ٍرًنٍ  الى  رىبًٌ  ًاٍذ انى ري  كَّاىٍنتى  فػىٍردنا تىذى يػٍ نىا (ٖٗ) اٍلٰورًًثنٍيى  خى بػٍ  لىوي  فىاٍستىجى
نىا بػٍ انػيٍوا اًنػَّهيمٍ  زىٍكجىوي  لىوي  كىاىٍصلىٍحنىا ػلىٍىٰي  لىوي  كىكىىى بن  رىغىبنا كىيىٍدعيٍونػىنىا اخلٍىيػٍٰرتً  ًِف  ييٰسرًعيٍوفى  كى انػيٍوا  اكَّرىىى كىكى

 (َٗ)لىنىا ٰخًشًعنٍيى 

ٍرًنٍ  الى  رىبًٌ : "زكرايء أف يهبو هللا كلدا يكوف من بعده نبيا. فقاؿ خفيةن طلب   تىذى

ري  كَّاىٍنتى  فػىٍردنا يػٍ لو زكجو أبف أزاؿ عنها ". فأجاب هللا سؤلو ككىب لو ػلىي كأصلح اٍلٰورًًثنٍيى  خى

 ُُْادلوانع اليت متنعها من احلبل كالوالدة. فحملت بيحىي ككلدت بعد أف تكوف عقيما.

                                                           
 .ُِ، اإلتقاف يف علـو القرآفعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي، ُُِ
 .ُٖٔ، ُ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ُُّ
 .ُٔٗ-ُٓٗ، ٔ، اجمللد تفسري ادلراغيأمحد مصطفى ادلراغي، ُُْ



ِٗ 

 

إجابة دعاءه ألنو مل يزؿ يبادر إىل الطاعات كيعبد ربٌو رغبة يف رمحتو كخوفا من كالسبب يف 

 ُُٓعذابو ككاف خاشعا متواضعا يف عباداتو.

كذا ك  قصة النيب زكرايء السابقة ذكرت ُُٔمن اآلايت ادلكٌية. علا ىاَتف اآليتاف

قصة النيب عيسى كالنيب يونس كما ذلم من احملنة بعد ذكر قصص بعض األنبياء مجلةن كما 

ليتأٌسى هبم يف ملسو هيلع هللا ىلص . كذكر كل ذلك بقصد التسلية لرسوؿ هللا انؿ كثريا منهم من البالء

 ُُٕصربىم كبالئهم.

حت أنو يدعو لو بنو ػلىي اب ءقف النيب زكرايامو  من أف ادلاضية صالقصمن نعترب 

ككىب لو  فأجاب بو تورث نبوٌ ي كلدا صاحلا يعطيو هللاأف  يدعوكما عندما لو   يولدأف قبل 

 كأصلح لو زكجو كأزاؿ عنها موانع احلبل حت محلت بو ككلدت. ػلىي

                                                           
 .ِّٗ، ادلقباس من تفسري ابن عباستنوير دمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم، ُُٓ
 .ُُْ، القرآف علـومناىل العرفاف يف دمحم عبد العظيم الزرقان، ُُٔ
 .ّٕٕ، ِ، اجلزء صفوة التفاسريدمحم علي الصابون، ُُٕ


