الباب الثالث
قصص األنبياء مع أوالدىم يف القرآن

إف يف القرآف كثريا من قصص األنبياء كالصاحلني كاألمم ادلاضية .كمن تلك القصص الكثرية
توجد قصص األنبياء مع أكالدىم .منها قصة النيب آدـ مع ابنيو كالنيب نوح مع ابنو كالنيب إبراىيم مع
بنيو كالنيب يعقوب مع أبناءه كالنيب شعيب مع ابنتيو كالنيب داكد مع ابنو سليماف كالنيب زكرايء مع ابنو
ػلىي .كؽلكننا أف نعترب من تلك القصص عن شخصية األب ادلثايل ألكالده .األنبياء ابلطبع ،تكوف
لنا قدكة يف كل أحواؿ ألهنم معصوموف من كل ذنب كإمث كمل يزالوا يف رعاية هللا كإرشاده .كقصص
األنبياء مع أكالده اليت ذكرت يف القرآف منها ما يلي:
 .1النيب آدم مع ابنيو
أحد قصص األنبياء مع أكالدىم اليت ذكرت يف القرآف ىي قصة النيب آدـ مع ابنيو
ال ىذين ٌقراب قرابان .ذلك كما يف قولو تعاىل يف سورة ادلآئدة اآلية ِٕ:ُّ-
ْٗ
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كسبب ذاؾ القرابف أف حواء كلدت يف كل محل ذكرا كأنثى ،إال شيثا ألنو عوض
يزكج ابنو اببنتو اليت ليست من توأمتو ُ.قابيل لو
عن ىابيل .كبعد ما كرب أكالده ،جعل آدـ ٌ
ِ
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أخت مجيلة إمسها إقليما كذلابيل أخت ليست كذلك إمسها لبودا.
ٌ

ىابيل أبخت قابيل ،فلم يوافقو بذلك كقاؿ :أان أحق أبخيت .فأمره آدـ فلم أيمتر كزجره فلم
ينزجر .مث اتفقوا على التقريب.

ّ.ٖٖ ،

ّ

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

دمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ِِٔ ،
ّدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ّ.ٖٗ-ٖٖ ،

ُٓ

اختلف العلماء يف ذاؾ القرابف ،أكاف من أمر هللا أـ ال .قاؿ بعضهم أف ذاؾ
القرابف من أمر هللا إايعلا ْ.كقاؿ اآلخركف أنو ليس من أمر هللا ،بل أمر آدـ إايعلآ أك ما
اتفقوا بينهم ٔ.كاختلف العلماء أيضا يف من ال ىذين ٌقراب .قاؿ بعضهم أهنما ابنا آدـ من
صلبو ،يعَن قابيل كىابيل ،كعلا من أكؿ أكالده ٕ.كىذا قوؿ اجلمهور من ادلفسرين ،كقالو
أيضا ابن عباس كابن عمر كغريعلا ٖ.كقاؿ اآلخركف أهنما ليسا ابَن الصلب آلدـ ،بل كاان
رجلني من بَن إسرائيل .ىذا قوؿ ضعيف كخالؼ الظاىر ادلتبادر ٗ.قاؿ ابن عطية :إف
ىذا القوؿ كىم ألنو إذا كاان رجلني من بَن إسرائيل فكيف غلهل القاتل صورة الدفن حت
يقتدل ابلغراب .كالصحيح ىو القوؿ األكؿ أهنما ابنا آدـ من صلبو.

ِٕٓ.

ُْٗ.

َُ

ْدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد ْ (بريكت :دار الكتب العلمية ،)ََِٗ ،الطبعة ٓ،
ٓدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ِّٔ ،
ٔدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ّ.ٖٗ ،
ٕأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ِ (بريكت :دار الكتب العلمية ،)ََِٔ ،الطبعة ِ،
ٖدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ّ.ٖٖ ،
ٗدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآف احلكيم ،اجلزء ٔ (القاىرة :دار ادلنارُّٔٔ ،ق) ،الطبعة ِ.ُّْ ،
َُدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ّ.ٖٖ ،

ِٓ

كسول ذلك ،اختلفوا أيضا يف سبب قبولو كعدـ قبولو لقرابهنما .قاؿ بعضهم أف
سبب قبولو ألنو ٌقرب خري مالو كعدـ قبولو ألنو ٌقرب شر مالو ُُ.كقاؿ اآلخركف أف سبب
قبولو لتقواه كإخالصو كعدـ قبولو لعدـ التقول كاإلخالص.

ُِ

كقرب شر ما عنده كأردأه غري طيبة بو
حكي أف قابيل صاحب حرث كزرع ٌ
كقرب أكرـ غنمو كأمسنها كأحسنها طيبة بو نفسو .فخرجا
نفسو ،كأف ىابيل صاحب غنم ٌ
كصعدا اجلبل مع أبيهما آدـ .فلما كصلوا إليو كضعا قرابهنما مث جلسوا كنظركا إىل ذلك
القرابف .فبعث هللا إليو انرا فأكلت قرابف ىابيل كتركت قرابف قابيل ُّ.فحسد قابيل لقبوؿ
قرابف أخيو كعدـ قبوؿ قرابنو .مث أراد بقتلو.

ُْ

ُُدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد ْ.ِٕٓ ،
ُِأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ِ.َِْ ،
ُّكىبة الزحيلي ،التفسري ادلنري ،اجمللد ّ (دمسق :دار الفكر ،)ََِٗ ،الطبعة َُ.َْٓ ،
ُْدمحم حسني الطباطبائي ،ادليزاف يف تفسري القرآف ،اجمللد ٓ (بريكت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
ُٕٗٗ) ،الطبعة ُ.َّٔ ،

ّٓ

كحكى يف بعض القصص أف قابيل غلهل كيف يقتل أخاه .فمثٌل لو الشيطاف أبف
جاء بطري .فوضع رأس ذلك الطري على حجر مث أخذ حجرا آخر فضرب بو رأسو حت
قتلو ،فعلم قابيل منو القتل .مث فعل ما فعل فحدث ما حدث ُٓ.ذكر بعضهم أف قابيل
بعدما قتل أخاه محلو على ظهره سنة ،كقيل مائة سنة .كمل يزؿ كذلك حت بعث هللا إليو
غرابني .فتقاتال كقتل أحدعلا اآلخر .كبعدما قتلو عمد إىل األرض ػلفرىا مث ألقاه فيها
كدفنو .فلما رآه قابيل فعل مثل ذلك.

ُٔ

فتغريت لو األطعمة كمحضت
ركم دلا فعل قابيل ما فعل ،كاف آدـ يف مكةٌ .
اغربت األرض .فقاؿ آدـ يف نفسو :قد حدث يف األرض ما
الفواكو كملحت ادلياه ك ٌ
حدث .فرجع إىل اذلند كدلا جاء كعلم بقتل ىابيل ،بقي آدـ مل يضحك مائة سنة .كبعد
قتل ىابيل خبمس سنني ،كلدت حواء شيثا خل نفا منو.

َِّٕ.
ٓٔ.

ُٕ

ُٓدمحم متويل الشعراكم ،تفسري الشعراكم ،اجمللد ٓ (دكف البياف :إدارة الكتب كادلكتوابت،)ُُٗٗ ،
ُٔإمساعيل ابن كثري ،قصص األنبياء (ادلنصورة :دار الطباعة كالنشر اإلسالمية ،)ُٕٗٗ ،الطبعة ٓ،
ُٕ

دمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ّ.ِٗ ،

ْٓ

ىذه اآلايت اخلمسة ىي من اآلايت ادلدنيٌة ُٖ.كذكرت قصة ابَن آدـ السابقة
مترد بَن إسرائيل كعصياهنم
حرمها هللا بعد ذكر ٌ
كعصياف قابيل كإقدامو على قتل النفس اليت ٌ
التمرد كالطغياف.
ألمر هللا .فاشتبهت القصتاف من حيث ٌ

ُٗ

نعترب من القصة ادلاضية أف من مواقف النيب آدـ اببنيو أنو يقضي األمور بينهم
يزكج ىابيل إبقليما كمل يوافق عليو قابيل .فيتكلٌموف يف ذلك
ابدلشاكرة كما عندما أراد أف ٌ
ػلب أكالده كيرمحهم
كيتشاكركف ،مث اتفقوا على التقريب لتقرير من يستحق هبا .كأنو ٌ
كؼلاطر عليهم عند غيبهم عنو كما عندما يكوف يف مكة كأدرؾ أف شيئا قد حدث فيهم،
فرجع على الفور إىل اذلند .كبعدما جاء إليهم كعلم بقتل ىابيل ،حزف عليو كبقي مل
يضحك دلدة مائة سنة.
 .2النيب نوح مع ابنو
قصة النيب نوح مع ابنو الذم مل يؤمن بو ذكرت يف سورة ىود اآلية ِْ .ْٕ-قاؿ
هللا تعاىل:
ُٖعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي ،اإلتقاف يف علوـ القرآف.ُِ ،
ُٗدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ُ (بريكت :ادلكتبة العصرية.ِٖٔ ،)َُِٗ ،

ٓٓ

كًىي ىٍَت ًرم هبًًم ًيف مو وج ىك ًٍ
ب َّم ىعنىا
اجلبى ًاؿ ىك ىاندٰل نػي ٍو يحً ابٍػنىوي ىكىكا ىف ً ٍيف ىم ٍع ًزوؿ ٰيٌبيػ ىَّ
َن ٍارىك ٍ
ى ى ٍ ٍ ٍ ىٍ
ْۤ
ً
ً
ً ً
اؿ ىال ع ً
اص ىم الٍيىػ ٍوىـ
ىكىال تى يك ٍن َّم ىع الٍ ٰك ًف ًريٍ ىن (ِْ) قى ى
اؿ ىساٰ ًك ٍم ا ٰىل ىجبى ول يػَّ ٍعص يم ً ٍَن م ىن الٍ ىماء قى ى ى
ً
ً
ً
ً
ض ابٍػلىعً ٍي
اّللً اًَّال ىم ٍن َّرًح ىم ىك ىح ى
اؿ بػىٍيػنىػ يه ىما الٍ ىم ٍو يج فى ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍغىرق ٍ ى
م ٍن اىٍم ًر ٌٰ
ني (ّْ) ىكقٍي ىل ٰاايىٍر ي
م ْۤاء ًؾ كٰيسم ْۤاء اىقٍلًعًي ك ًغيض الٍم ْۤاء كقي ً
اجليٍوًد ًٌ
م ىكقًٍي ىل بػي ٍع ندا لًٌٍل ىق ٍوًـ
ك
ر
م
اال
ي
ض
ت ىعلىى ٍ
ٍ
ى
استىػ ىو ٍ
ى ى ى ى ى ي ٍ ى ٍ ى ى ي ى ى ٍي ى ٍ
ًٰ ً
ت اى ٍح ىك يم
ب اً َّف ابًٍ ٍَن ًم ٍن اى ٍىلً ٍي ىكاً َّف ىك ٍع ىد ىؾ ٍ
ني (ْْ) ىك ىاندٰل نػي ٍو هح َّربَّوي فىػ ىق ى
الظٌلم ٍ ى
احلىق ىكاىنٍ ى
اؿ ىر ًٌ
اؿ ٰيػنػوح اًنَّو لىيس ًمن اىىلًك اًنَّو عمل ىغيػر ً
ٍٰ ً ً
ً
ك
س لى ى
احلكم ٍ ى
ني (ْٓ) قى ى ي ٍ ي ي ٍ ى ٍ ٍ ى ي ى ى ه ٍ ي ى
صال وح فى ىال تى ٍسػىٍلن ىما لىٍي ى
بًًو ًع ٍلم اًًن اى ًعظيك اى ٍف تى يكو ىف ًمن ٍٰ ً
اؿ ر ًٌ ًً
س
ك اى ٍف اى ٍسػىلى ى
ن اىعي ٍوذي بً ى
ى
اجل ًهل ٍ ى
ني (ْٔ) قى ى ى
ٍ ى
ب ا ٌٍ
ه ٌٍ
ك ىما لىٍي ى
اخل ً
ٰس ًريٍ ىن (ْٕ)
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النيب نوح ىو أكؿ رسوؿ بعثو هللا تعاىل إىل األرض َِ.بعد أف دعا قومو إىل هللا
ليال كهنارا يف مدة طويلة ،أخربه هللا تعاىل أنو مل يبق منهم من يؤمن بو كأكحى إليو أبف
يصنع الفلك ،أل السفينة .فلما كملت السفينة كاقرتب الوعد ،محل فيها زكجني من مجيع
احليواف كمجيع الشجر كأربعني رجال كأربعني امرأة الذين كانوا يؤمنوف بو من قومو.

ُِ

َِذكر أف نوحا ٌأكؿ رسوؿ بعثو هللا إىل أىل األرض ألنو حينئذ قد كثرت ادلعاصي كاجلبابرة فيهم مامل
يكن كذلك قبل ،فبعث هللا إليهم نوحا ليدعوىم إليو .انظر دمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد
ٓ (بريكت :دار الكتب العلمية ،)ََُِ ،الطبعة ّ.َّ ،
ُِدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٓ (بريكت :دار الكتب العلمية،)ََُِ ،
الطبعة ّ.ُّ-َّ ،

ٔٓ

فلما جاء الوعد كالنيب نوح كالذين آمنوا معو قد ركبوا يف السفينة دعا نوح ابنو
ب
الذم كاف ِف مكاف منعزؿ عن أبيو كقومو أبف يركب معو يف السفينة بقولو " ٰيٌبيػ ىَّ
َن ٍارىك ٍ
َّم ىعنىا ىكىال تى يك ٍن َّم ىع الٍ ٰك ًف ًريٍ ىن" ِِ.كىذا اإلبن ىو ايـ ،أخو ساـ كحاـ كايفث .كقيل امسو
ِّ
كرد عليو بقولو " ىساٰ ًك ٍم اً ٰىل
كنعاف .ككاف كافرا كخالف أابه يف دينو .فأىب أف يركب معو ٌ

ْۤ
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اّللً اًَّال ىم ٍن َّرًح ىم" أل ال عصمة اليوـ من أمر هللا كعذابو إال دلن رمحو،
ىعاص ىم الٍيىػ ٍوىـ م ٍن اىٍم ًر ٌٰ
فلم يباؿ بو .مث جاء ادلوج كحاؿ بينو كبني ابنو فصار من ادلهلكني ابلغرؽ.

ِٓ

كدلا قضي األمر ،دعا نوح ربٌو كاشتكى إليو اببنو أنو من أىلو كقد كعده ربٌو أبف
ينجي أىلو من الغرؽ ِٔ.ذلك ألنو يظن أف ابنو مؤمن ،إذ يستحيل لو أف يسأؿ ىالؾ
يسر الكفر كيظهر اإلؽلاف .فأخربه هللا تعاىل مبا
الكفار مث يسأؿ يف إصلاء بعضهم .ككاف ابنو ٌ

ْٕٕٔ.

ِِكىبة الزحيلي ،التفسري ادلنري ،اجمللد ٔ (دمسق :دار الفكر ،)ََِٗ ،الطبعة َُ.ّٖٗ ،
ِّإمساعيل ابن كثري ،قصص األنبياء.َُٕ ،
ِْدمحم متويل الشعراكم ،تفسري الشعراكم ،اجمللد ُُ (دكف البياف :إدارة الكتب كادلكتوابت،)ُُٗٗ ،
ِٓ

دمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.َٖٓ ،
ِٔدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآف احلكيم ،اجلزء ُِ.ّٖ ،

ٕٓ

ىو منفرد بو من علم الغيوب أنو ليس من أىلو الذم كعدىم إبصلائهم ألنو كاف كافرا .كقاؿ
اجلمهور أف "اً
ً
ك" مبعىن أنو ليس من أىل دينو ِٕ.فاعتذر نوح إليو تعاىل
ي
ل
َّو
ن
ى
س ًم ٍن اى ٍىل ى
ٍ
ي
ى
عما صدر عنو من أف يسألو أمرا ال يليق بو سؤالو.

ِٖ

ىذه اآلايت الستة ىي من اآلايت ادلكيٌة ِٗ.كذكرت قصة النيب نوح السابقة
كعصياف ابنو كتكذيب قومو لو بعد ذكر عناد الكافرين من أىل مكة كتكذيبهم لرسوؿ هللا
ليتأسى
كا ٌّتامهم لو ابفرتاء القرآف تسليةن لو بسرد قصص ادلرسلني كما جرل ذلم مع أقوامهم َّ
هبم يف الصرب كحتمل األذل.

َّ

هتم أبمور دينو كما
نعترب من القصة ادلاضية أف من مواقف النيب نوح اببنو أنو ي ٌ
ػلب ابنو كيرمحو
عندما اندل كدعاه لريكب معو يف السفينة كهناه أف يكوف مع الكفار .كأنو ٌ
كػلزف عندما رآه يغرؽ مع اذلالكني حت اشتكى بذلك إىل هللا تعاىل.

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

ٖٓ

 .3النيب إبراىيم مع بنيو
قصة النيب إبراىيم الذم أيمر بذبح ابنو ذكرت يف سورة الصافات اآلية ََُ-
َُٕ .قاؿ هللا تعاىل:
ً
ب ىب ًيل ًمن ٰ ً ً
الصلح ٍ ى
ىر ًٌ ى ٍ ٍ ى ٌ
ني (ََُ) فىػبىش ٍَّرنٰوي بًغيٰل وم ىحلٍي وم (َُُ) فىػلى َّما بػىلى ىغ ىم ىعوي
اؿ ٰاايىب ً
ً
ً ً
اؿ ٰيػبيػ ىَّ ًً
ت افٍػ ىع ٍل ىما تػي ٍؤىم ير
ال َّس ٍع ىي قى ى
ن اى ٍذ ىَبي ى
ك فىانٍظيٍر ىماذىا تىػ ٰرل قى ى ى
ن اىٰرل ِف الٍ ىمنىاـ اى ٌٍ
َن ا ٌٍ
ستى ًج يدًن اً ٍف ىش ْۤاء ٰاّلل ً
الصً ًربيٍن (َُِ) فىػلى َّما اى ٍسلىما كتىػلَّوي لًٍل ىجبً ٍ ً
ٰ
ني (َُّ) ىك ىان ىديٍػنٰوي اى ٍف
ن
م
ى
ى ى
ى ٌي ى ٌ ى
ٍ
ْۤ
ً ً
ً ً
ًً
ني (َُٓ) اً َّف ٰى ىذا ىذليىو الٍبىػ ٰل يؤا
ت الرٍء ىاي ا َّان ىك ٰذل ى
ك ىٍصل ًزل الٍ يم ٍحسن ٍ ى
ص َّدقٍ ى
ٌٰاايبٍػ ٰرىٍي يم (َُْ) قى ٍد ى
ني (َُٔ) ىكفى ىديٍػنٰوي بً ًذبٍ وح ىع ًظٍي وم (َُٕ)
الٍ يمبً ٍ ي
اختلف العلماء يف ابن إبراىيم ادلأمور بذَبو الذم ذكر يف ىذه اآلايت .قاؿ
بعضهم أنو إمساعيل ُّ.كىو األظهر كما قالو البيضاكم ِّ.كقاؿ اآلخركف أنو إسحاؽ.

َّٓ.

ْْٗ.

ّّ

ُّدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ِ (بريكت :دار الكتب العلمية ،)َُِٕ ،الطبعة ٖ،
ِّكىبة الزحيلي ،التفسري ادلنري ،اجمللد ُِ.َُّ ،
ّّدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم ،تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس (بريكت :دار الفكر،)ََُِ ،

ٗٓ

شب كارحتل كأطاؽ ما يفعلو أبوه من السعي
قاؿ رلاىد" :فىػلى َّما بػىلى ىغ ىم ىعوي ال َّس ٍع ىي" يعَن ٌ
ّْ
الفراء :كاف يومئذ ابن ثالث عشرة سنة.
كالعمل .قاؿ ٌ

ّٓ

بشر بغالـ قاؿ :إذف ،ىو هلل ذبيح .فلما كرب ،أييت إبراىيم يف
حكي أف إبراىيم دلا ٌ
منامو فقيل لو :أكؼ بنذرؾ الذم نذرت ّٔ.قيل إف إبراىيم رأل يف ليلة أف قائال يقوؿ لو:
إف هللا أيمرؾ بذبح ابنك .فلما أصبح ٌركل يف نفسو أل ف ٌكر أىذا من هللا أـ من
الشيطاف؟ دلا كانت الليلة الثانية رأل ذلك أيضا ،فلما أصبح عرؼ إبراىيم أف ذلك حق
فهم بنحره ّٕ.فلهذا تسمى تلك األايـ الثالثة بيوـ
من هللا .مث يف الليلة الثالثة رأل مثلوٌ ،
الرتكية كعرفة كالنحر.

ّٖ

كبعد أف عرؼ إبراىيم أف ذاؾ األمر حق من هللا تعاىل ،شاكر اببنو كسألو عن رأيو
ً
ً ً
يف ذلك األمر بقولو " ٰيػبيػ ىَّ ًً
ك فىانٍظيٍر ىما ىذا تىػ ٰرل" .قص عليو ذلك
ن اى ٍذ ىَبي ى
ن اىٰرل ِف الٍ ىمنىاـ اى ٌٍ
َن ا ٌٍ

َٕٓ.

ّْإمساعيل ابن كثري ،قصص األنبياء.َِِ ،
ّٓدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٖ.ٔٔ ،
ّٔدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد َُ (بريكت :دار الكتب العلمية ،)ََِٗ ،الطبعة ٓ،
ّٕ

دمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٖ.ٖٔ ،
ّٖكىبة الزحيلي ،التفسري ادلنري ،اجمللد ُِ.َُّ ،

َٔ

كسألو عنو ليعلم إبراىيم ما عنده يف ذلك األمر ّٗ.فأجاب ابنو كقاؿٰ " :اايىب ً
ت افٍػ ىع ٍل ىما
ى
ْۤ
ً ً
ن اً ٍف ىشاءى ٌٰ
اّللي ًم ىن ٌٰ
الصً ًربيٍ ىن" .قاؿ ذلك كمل يقل "اذَبَن" إشارة إىل أف أابه
تػي ٍؤىم ير ىستىج يد ٍ
مأمور بذلك كليس لو إال أف أيمتر بو كيطيعو َْ.كمل يقل أيضا "افعل ما تريد" ألف طاعتو
ألبيو ىنا مل يكن إال طاعتو هلل كامتثالو ألمره ،فهو يدرؾ متاما أف ذلك األمر حق من هللا
تعاىل كإف جاء بشكل الرؤاي.

ُْ

كحوؿ كجهو
دلا أسلما ،أل أسلم إبراىيم ابنو كأسلم ابنو نفسو هلل ٌ
كجل ،ككبٌو ٌ
عز ٌ
إىل القبلة لذَبوِْ انداه من خلفو ملك من قًبىلو تعاىل أف قد حصل ادلقصود من رؤايؾ
إبضجاعك كلدؾ للذبح كقد ابف امتثالك لألمر كصربؾ على القضاء ّْ.فأنقذه هللا من
الذبح كجزاه أبف جعل مكاف ذَبو بذبح كبش عظيم.

ْْ

ّٗأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٖ.ُْٖ ،
َْدمحم حسني الطباطبائي ،ادليزاف يف تفسري القرآف ،اجمللد ُٕ (بريكت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
ُٕٗٗ) ،الطبعة ُ.ُّٓ ،
ُْدمحم متويل الشعراكم ،تفسري الشعراكم ،اجمللد َِ (دكف البياف :إدارة الكتب كادلكتوابت،)ُُٗٗ ،
ََُِٖ.
ِْدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٖ.ٔٗ ،
ّْأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٖ.ُٖٓ ،
ْْدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد َُ.َُٓ ،

ُٔ

ىذه اآلايت الثمانية ىي من اآلايت ادلكيٌة ْٓ.كذكرت قصة النيب إبراىيم مع ابنو
السابقة كما فيها من العظة كالعربة بعد ذكر ما أع ٌده هللا لألبرار يف دار النعيم كما أع ٌده
لألشرار يف دار اجلحيم.

ْٔ

يف اآلايت األخرل ذكرت قصة النيب إبراىيم الذم دعا لبنيو كأىليو كقومو ابخلري
يف أمور دينهم كدنياىم .ذلك كما يف قولو تعاىل يف سورة إبراىيم األية ّٓ:ُْ-
كاً ٍذ قى ى ً ً
ً
صنى ىاـ (ّٓ)
اجنيػٍب ً ٍَن ىكبىً َّ
َن اى ٍف نػ ٍَّعبي ىد ٍاالى ٍ
اج ىع ٍل ٰى ىذا الٍبىػلى ىد اٰمننا َّك ٍ
ب ٍ
اؿ ابٍػ ٰرىٍي يم ىر ًٌ
ى
َّاس فىمن تىبًع ًَن فىاًنَّو ًم ًَن كمن عص ً ً
ب اًنػَّه َّن اى ٍ ً ً
ً
َّك ىغ يف ٍوهر َّرًحٍي هم (ّٔ)
ان فىان ى
ىر ٌ ي
ضلىٍل ىن ىكثٍيػنرا ٌم ىن الن ً ى ٍ ى ٍ ي ٌ ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ
و ً
ًً
اج ىع ٍل
ك الٍ يم ىحَّرًـ ىربػَّنىا لًيي ًقٍي يموا َّ
ت ًم ٍن ذيًٌريًَّ ٍيت بًىواد ىغ ًٍري ذ ٍم ىزٍروع ًعٍن ىد بػىٍيتً ى
ن اى ٍس ىكٍن ي
الص ٰلوىة فى ٍ
ىربػَّنىا ا ٌٍ
ً
ً
ً
اىفٍِٕػ ىد نة ًٌم ىن الن ً
َّك تىػ ٍعلى يم ىما
َّاس تىػ ٍه ًو ٍم الىٍي ًه ٍم ىك ٍاريزقٍػ يه ٍم ًٌم ىن الث ىَّم ٰرت لى ىعلَّ يه ٍم يى ٍش يك يرٍك ىف (ّٕ) ىربػَّنىا ان ى
السم ْۤا ًء (ّٖ) اى ٍحلم يد ًّٰللً
يطلٍ ًفي كما نػيعلًن كما ىؼلٍ ٰفى علىى ٰ ً
ً
اّلل ًم ٍن ىشي وء ًِف ٍاالىٍر ً
ىٍ ٌ
ى ٌ
ٍ ىى ٍ ي ىى
ض ىكىال ِف َّ ى
ٍ
ً
الَّ ًذم كىب ًيل علىى الٍ ًك ًرب اً ٍ ٰ ً ً
ْۤ ً
ً
اج ىع ٍل ً ٍَن يم ًقٍي ىم
ٍ ىى ى ٍ ى
ب ٍ
مسعٍي ىل ىكا ٍس ٰح ىق ا َّف ىرًٌٍيب لى ىسمٍي يع الد ىعاء (ّٗ) ىر ًٌ
ى
ْۤ
الص ٰلوةً كًمن ذي ًريًَّيت ربػَّنىا كتىػ ىقبَّل دعا ًء (َْ) ربػَّنىا ا ٍغ ًفر ًيل كلًوالً ىد َّ ً ً ً
ني يػى ٍوىـ يػى يق ٍويـ
َّ ى ٍ ٌ ٍ ى ى ٍ ي ى
م ىكل ٍل يم ٍؤمن ٍ ى
ى
ٍ ٍ ىى
ًٍ
اب (ُْ)
احل ىس ي

ْٓدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
ْٔدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ََُّ ،

ِٔ

ذكر يف تلك اآلايت السابقة أف إبراىيم دعا ربٌو بعدما بىن البيت أف غلعل ىذا
البلد ،أل مكة ،بلدا آمنا كأف ػلفظو كبنيو عن عبادة األصناـ كأف يرزقهم من أنواع الثمرات
كيتموف الصالة كأف يغفر ذلم ذنوهبم يوـ القيامة.
كأف غلعلهم من الذين يقيموف ٌ

ْٕ

ىذه اآلايت السبعة ىي من اآلايت ادلكيٌة ْٖ.كذكرت قصة النيب إبراىيم السابقة
كمبالغتو يف ىدـ الشرؾ كاألكاثف بعد ذكر الدالئل احلسية كالسمعية على انفراد هللا تعاىل
ابأللوىية كأنو ال معبود َبق سواه.

ْٗ

ككذلك يف سورة البقرة اآلية ُِْ:ُِٗ-
ً ً
ًً
اؿ اًًن ج ً
ً ً و
ك لًلن ً
اؿ ىكًم ٍن ذيًٌريًَّ ٍيت
َّاس اًىم ناما قى ى
اعلي ى
ىكاذ ابٍػتىػ ٰلى ابٍػ ٰرىٍي ىم ىربوي ب ىكل ٰمت فىاىىمتَّيه َّن قى ى ٌٍ ى
ً
ً
اؿ ىال يػن ي ً
َّاس كاىمننا ك ًَّ
ًٰ ً
اَّت يذ ٍكا ًم ٍن َّم ىق ًاـ
قى ى ىى
اؿ ىع ٍهدل الظٌلم ٍ ى
ني (ُِْ) ىكا ٍذ ىج ىع ٍلنىا الٍبىػٍي ى
ت ىمثىابىةن لٌلن ً ى ٍ ى
اًبػ ٰرًىيم مصلًّى كع ًهدان اً ٰىل اًبػ ٰرًىيم كاً
مسعًيل اى ٍف طى ًهرا بػي ًيت لًلطَّ ْۤا ِٕى ًفني كالٍ ٰع ًك ً
ني ىكالرَّك ًع الس يج ٍوًد
ف
ٰ
ٍ
ٍ ٍى ي ى ى ى ٍ ى
ٍى ى ٍى
ٍ
ٌ
ٍ
ى
ٍ ٍى ى
ى
ى
ى
(ُِٓ) كاً ٍذ قى ى ً ً
ت من اٰمن ًمٍنػهم ًاب ّٰللً
ً
ً
ً
اج ىع ٍل ٰى ىذا بػىلى ندا اٰمننا َّك ٍاريز ٍؽ اى ٍىلىوي م ىن الث ىَّم ٰر ى ٍ ى ى ي ٍ ٌ
ب ٍ
اؿ ابٍػ ٰرىٍي يم ىر ًٌ
ى
ً ً
اب النَّا ًر كبًٍئس الٍم ً
ضطىره اً ٰىل ىع ىذ ً
ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍ ٰ
صٍيػ ير (ُِٔ)
اال ًخ ًر قى ى
اؿ ىكىم ٍن ىك ىفىر فىايىمتٌعيوي قىلٍي نال يمثَّ اى ٍ ي
ى ى ى
ً
كاً ٍذ يػرفىع اًبػ ٰرًىيم الٍ ىقو ً
اع ىد ًمن الٍبػي ً
الس ًمٍي يع الٍ ىعلًٍي يم (ُِٕ)
ت ىكاً ٍ ٰ
ت َّ
مسعًٍي يل ىربػَّنىا تىػ ىقبَّ ٍل ًمنَّا ان ى
َّك اىنٍ ى
ى ىٍ
ى ىٍ ي ٍ ٍ ي ى
ً
ً
ً
اج ىع ٍلنىا يمسلًم ٍ ً
ت
ب ىعلىٍيػنىا ان ى
ك ىكًم ٍن ذيًٌريَّتًنىا ايَّم نة م ٍسل ىم نة لَّ ى
ني لى ى
َّك اىنٍ ى
ىربػَّنىا ىك ٍ
ك ىكاى ًرىان ىمنىاس ىكنىا ىكتي ٍ
ٍى
ْٕدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم ،تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس.َِٔ ،
ْٖدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
ْٗدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ُٓٗ ،

ّٔ

ً
الرًحيم (ُِٖ) ربػَّنا كابػع ٍ ً
ً
ٰب
ث فٍي ًه ٍم ىر يس ٍونال ًٌمٍنػ يه ٍم يػىٍتػلي ٍوا ىعلىٍي ًه ٍم اٰ ٰيتً ى
ى ى ى ٍى
التػ ََّّو ي
ك ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكت ى
اب َّ ٍ ي
ً
ك ًٍ
احلى ًكٍي يم (ُِٗ)
ت الٍ ىع ًزيٍػ يز ٍ
ٍمةى ىكيػيىزٌكًٍي ًه ٍم ان ى
َّك اىنٍ ى
احلك ى
ى
ًً
ن
قاؿ هللا ﷻ إلبراىيم" :ا ٌٍ

جً
ك لًلن ً
َّاس اًىم ناما" أل قدكة .فقاؿ إبراىيم " :ىكًم ٍن
اعلي ى
ى

رب فاجعل .قيل أنو
ذيًٌريًَّ ٍيت" .ىذا دعاء على جهة الرغبة إىل هللا تعاىل ،أل كمن ذريٌيت اي ٌ
رب فماذا يكوف؟ قاؿ ابن عباس :إف إبراىيم سأؿ
من جهة اإلستفهاـ ،أل كمن ذريٌيت اي ٌ
ربٌو أف غلعل يف ذريٌتو إماما .فأخربه أف فيهم عاصيا كظادلا ال يستحق اإلمامة.

َٓ

أئمة يقتدل هبم
ذكر يف اآلايت السابقة أف إبراىيم سأؿ هللا أف غلعل بعض أكالده ٌ
يف الدين .كدعا لذريٌتو كغريىم أف غلعل هللا مكة بلدا آمنا ذلم كأف يرزقهم من ْثراّتا .كدعا
ىو كإمساعيل بعد أف يرفعا القواعد من البيت ،أل اجلدراف اليت ىي من البيت ،أف يقبل هللا
بناءعلا كأف غلعلهما كذريٌتهما من ادلخلصني لعباداّتم كأف يعلٌمهم ادلناسك ،أل سنن احلج،
كأف يتجاكز عن تقصريىم كسيئاّتم كأف غلعل فيهم رسوال يعلٌمهم دينهم.

َٓدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ُ.ّٕ ،
ُٓدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ْٓ-ْْ ،

ُٓ

ْٔ

ىذه اآلايت الستة ىي من اآلايت ادلدنيٌة ِٓ.كذكرت قصة النيب إبراىيم السابقة
بعد ذكر نعم هللا تعاىل على بَن إسرائيل ككيف كانوا يقابلوف تلك النعم الكثرية ابلكفر
كالعناد .كذلك ألهنم لو كانوا صادقني لوجب عليهم اتباع النيب دمحم ﷺ ألنو من كلد
إمساعيل فكاف أكىل بإلتباع كالتمسك بشريعتو.

ّٓ

يتمسكوا
سول أف دعا لبنيو كما يف اآلايت السابقة ،كلكنو ٌ
كصى ذلم أيضا أبف ٌ
على دين اإلسالـ حت ؽلوتوا .كتلك القصة ذكرت يف سورة البقرة اآلية ُِّ:
كك ٰصى ًهبا اًبػ ٰرًىيم بنًي ًو كيػعقوب ٰيػب ً ً
اصطى ٰفى لى يك يم ال ًٌديٍ ىن فى ىال متىيٍوتي َّن اًَّال ىكاىنٍػتي ٍم
ى ى ٌ ى ٍ ٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ي ٍ ي ى َّ
اّللى ٍ
َن ا َّف ٌٰ
م ٍسلً يم ٍو ىف (ُِّ)
كصى يعقوب بنيو ،أل قاؿ ذلك
كصى هبا ،أل ادللة احلنيفة ،إبراىيم بنيو ككذلك ٌ
ٌ
كل منهما لبنيو.

ْٓ

كبنو إبراىيم ىم إمساعيل كأمو ىاجر كإسحاؽ كأمو سارة كمدين

ٓٓ
َن اً َّف
كمداين كهنشاف كزمراف كنشيق كشيوخ كأمهم قنطورا.
كصي إبراىيم بنيو فقاؿٰ" :بىً َّ
ٌ

ِٓعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي ،اإلتقاف يف علوـ القرآف.ُِ ،
ّٓدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ُ.ٕٖ ،
ْٓدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآف احلكيم ،اجلزء ُ (القاىرة :دار ادلنارُّٔٔ ،ق) ،الطبعة ِ.ْٕٓ ،
ٓٓدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ُ.ِٗ ،

ٓٔ

اصطى ٰفى لى يك يم ال ًٌديٍ ىن فى ىال متىيٍوتي َّن اًَّال ىكاىنٍػتي ٍم م ٍسلً يم ٍو ىف" أل دين اإلسالـ ،فاثبتوا عليو حت
اّللى ٍ
ٌٰ
متوتوا مسلمني سللصني لو تعاىل ابلتوحيد كالعبادة.

ٔٓ

ٕٓ
كصى لبنيو
ىذه اآلية ىي من اآلايت ادلدنيٌة .كذكرت قصة النيب إبراىيم الذم ٌ

السابقة بعد ذكر مآثره كقصة بنائو للبيت توبيخا شديدا للمخالفني لو من اليهود كالنصرل
شقي سفيو الرأم.
كادلشركني كأتكيدا أبنو ال يرغب عن ملتو إال كل ٌ

ٖٓ

نعترب من القصص ادلاضية أف من مواقف النيب إبراىيم ببنيو أنو يق ٌدـ ادلشاكرة بينهم
ػلب
يف أمورىم كيقبل أراءىم كما عندما شاكر ابنو كسألو عن رأيو يف أمر هللا بذَبو .كأنو ٌ
هتم أبمور دينهم كينصحهم كما عندما
بنيو كيرمحهم ك يدعو ذلم يف كثري من األحياف .كأنو ي ٌ
كصي ذلم أبف يتمسكوا بدين هللا حت أدركهم ادلوت.
ٌ

ٔٓدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ْٕ ،
ٕٓعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي ،اإلتقاف يف علوـ القرآف.ُِ ،
ٖٓدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ُ.ُٖ ،

ٔٔ

 .4النيب يعقوب مع أبناءه
قص أحد
قصة النيب يعقوب مع أبناءه ذكرت كثرية يف سورة يوسف .منها حني ٌ
أبناءه ،يعَن يوسف ،ما رآه يف منامو إليو كما ذكر يف سورة يوسف اآلية ْ:ٔ-
اؿ يػي ٍو يس ي ً ً ً ً ًً
س ىكالٍ ىق ىمىر ىراىيٍػتيػ يه ٍم ً ٍيل
اً ٍذ قى ى
ن ىراىيٍ ي
ت اى ىح ىد ىع ىشىر ىك ٍوىكبنا َّكالش ٍ
ف الىبٍيو ٰاايىبىت ا ٌٍ
َّم ى
ً
ك ىكٍي ندا اً َّف الشٍَّي ٰط ىن
ٰس ًج ًديٍ ىن (ْ) قى ى
ك فىػيى ًكٍي يد ٍكا لى ى
ص يرٍء ىاي ىؾ ىع ٰلى ا ٍخ ىوتً ى
اؿ ٰيػبيػ ىَّ
ص ٍ
َن ىال تىػ ٍق ي
ً
ً ً ً ً
ك كيػعلًٌم ى ً
لً ًٍالنٍس ً
ك ىٍغلتىبًٍي ى
ني (ٓ) ىكىك ٰذل ى
اف ىع يد ٌّك مبً ٍه
ك م ٍن ىأتٍ ًكيٍ ًل ٍاالى ىحاديٍث ىكييتم ن ٍع ىمتىوي
ك ىرب ى ى ي ى ي
ى
ً
ً ً ً
ً
ك ىعلًٍي هم
ك ًم ٍن قىػٍب يل ابٍػ ٰرىٍي ىم ىكا ٍس ٰح ىق ا َّف ىربَّ ى
ب ىك ىما اىىمتَّىها ىع ٰلى اىبػى ىويٍ ى
ىعلىٍي ى
ك ىك ىع ٰلى اٰؿ يػى ٍع يق ٍو ى
ىح ًكٍي هم (ٔ)
كاف للنيب يعقوب من البنني اثنا عشر ذكرا ككاف يوسف أشرفهم كأحبهم إىل
أبيهم كإليهم تنسب أسباط بَن إسرائيل كلٌهم .كذىب مجاعة من العلماء أنو مل يكن فيهم
نيب غري يوسف كابقي إخوتو مل يوح إليهم شيء ٓٗ.قاؿ كىب :إف يوسف حني رأل بذلك
ىو ابن اثَن عشر سنني َٔ.ركم عن رسوؿ هللا ﷺ أف الكواكب اليت رآىا يوسف ىي

ٗٓإمساعيل ابن كثري ،قصص األنبياء.ِٗٓ ،
َٔدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ِِٓ ،

ٕٔ

احلراثف كالطارؽ كالذايؿ كقابس كادلصبح كالضركح كذك الكنفات كذك القرع كك ٌاثب
كالعموداف .قاؿ ابن عباس كقتادة :الكواكب إخوتو كالشمس أمو كالقمر أبوه.

ُٔ

يف تلك اآلايت الثالث السابقة بياف دلا كقع يف يوسف عند صغره كأبيو يعقوب.
قص يوسف عليو ما رآه ،عرؼ يعقوب أنو سيكوف لو شأف عند هللا كعند الناس.
بعد ما ٌ
ِٔ
ص
فهذا مبدأ لكل ما حدث لو بعد من الوقائع ادلؤدلة .فقاؿ لو أبوهٰ " :يػبيػ ىَّ
ص ٍ
َن ىال تىػ ٍق ي

ً
ك ىكٍي ندا" أل ال َّترب إخوتك هبذا الرؤاي ،فإف َّتربىم بذلك
ك فىػيى ًكٍي يد ٍكا لى ى
يرٍء ىاي ىؾ ىع ٰلى ا ٍخ ىوتً ى
فيحتالوا بك حيلة ال تقدر على ردىا .قاؿ أبو حياف :علم يعقوب من رؤاي يوسف أف هللا
سيبلغو مبلغا من احلكمة كيصطفيو للنبوة كينعم عليو بشرؼ الدارين ،فخاؼ عليو من
يقص رؤايه عليهم.
حسد إخوتو فنهاه أف ٌ

ّٔ

اجلب كما ذكر يف اآلية ُُ-
كمنها حني أمجع أبناءه أف يلقوا أخاىم يوسف يف ٌ
ُٖ:

ُٔدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٓ.ُٖ ،
ِٔدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآف احلكيم ،اجلزء ُِ.ِّٓ ،
ّٔدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ّْٓ ،

ٖٔ

َّ۫
ك ىال ىأتٍمنَّا ع ٰلى يػوسف كاً َّان لىو لىن ً
ٰص يح ٍو ىف (ُُ) اىٍرًس ٍلوي ىم ىعنىا ىغ ندا
قىاليٍوا ٰاايىىاب ىان ىما لى ى
ى ى يٍ ي ى ى ي
ً
ب كاً َّان لىوي ىٰحل ًفظيٍو ىف (ُِ) قى ى ًً
ب
ن لىيى ٍح يزنيً ٍَن اى ٍف تى ٍذ ىىبيػ ٍوا بًوي ىكاى ىخ ي
يػٍَّرتى ٍع ىكيػىٍل ىع ٍ ى
اؼ اى ٍف َّأيٍ يكلىوي ال ٌذئٍ ي
اؿ ا ٌٍ
كاىنٍػتيم عٍنو ٰغ ًفليو ىف (ُّ) قىاليوا لى ِٕىن اى ىكلىو ال ًٌذئٍب كىٍضلن عصبةه اً َّان اًذنا َّخل ً
ٰس يرٍك ىف (ُْ) فىػلى َّما
ٍ ٍ ي
ي ى ي ي ٍى
ى ٍ ىي ٍ
ًً
ىذىبػوا بًًو كاى ٍمجعوا اى ٍف َّغلعليوه ًيف ىغٰيػب ً
ت ٍ ً
َّه ٍم ًابىٍم ًرًى ٍم ٰى ىذا ىكيى ٍم ىال
ب ىكاىٍك ىحٍيػنىا الىٍيو لىتيػنىػبًٌئىػنػ ي
ٍى ٍي ٍ ى
ىي ٍ ى ىيٍ
اجلي ٌ
ْۤ
ْۤ
ً
ً
ف
يى ٍشعي يرٍك ىف (ُٓ) ىك ىجاءي ٍك اىىاب يى ٍم ع ىشاءن يػٍَّب يك ٍو ىف (ُٔ) قىاليٍوا ٰاايىىاب ىان ا َّان ىذ ىىٍبػنىا نى ٍستىبً يق ىكتىػىرٍكنىا يػي ٍو يس ى
ًعٍن ىد متى ً
اعنىا فىاى ىكلىو ال ًٌذئٍب كما اىنٍت ًمبيٍؤًم ون لَّنىا كلىو يكنَّا ٰص ًدقًني (ُٕ) كج ْۤاءك ع ٰلى قى ًمي ً
ص ًو
ى ى يٍ ى
ٍى
ي ىى ى
ٍ
ي
ى
ىٍ
مجيل ك ٰاّلل الٍمستىػعا يف ع ٰلى ما تى ً
ً
بً ىدوـ ىك ًذ و
ص يف ٍو ىف
ب قى ى
اؿ بى ٍل ىس َّولى ٍ
ت لى يك ٍم اىنٍػ يف يس يك ٍم اىٍمنرا فى ى
صٍبػهر ى ٍ ه ى ٌي ي ٍ ى ى ى
(ُٖ)

َّ۫
ك ىال ىأتٍىمنَّا
دلا أمجعوا على التفريق بني أبيهم كيوسف جاءكا إليو كقالواٰ " :اايىىاب ىان ىما لى ى
ً
ع ٰلى يػوسف كاً َّان لىو لىن ً
ٰص يح ٍو ىف" يف حفظو حت ٌ
نرده إليك .كقالوا" :اىٍرس ٍلوي
ى يٍ ي ى ى ي

ىم ىعنىا ىغ ندا يػٍَّرتى ٍع

كيػ ٍلع ً
ً
ًً
ن لىيى ٍح يزنيً ٍَن اى ٍف تى ٍذ ىىبيػ ٍوا
ىى ى ٍ
ب ىكا َّان لىوي ىٰحلفظيٍو ىف" من كل ما َّتاؼ عليو .فقاؿ ذلم أبوىم" :ا ٌٍ
ً
الكليب :ذلك ألنو رأل يف منامو أف
ب ىكاىنٍػتي ٍم ىعٍنوي ٰغ ًفلي ٍو ىف" .قاؿ
بًوي ىكاى ىخ ي
اؼ اى ٍف َّأيٍ يكلىوي ال ٌذئٍ ي
ٌ
ً
صبىةه اً َّان اً نذا
ب ىكىٍضل ين عي ٍ
الذئب ش ٌد على يوسف ،فخاؼ ذلك عليو .فأجابوا" :لى ِٕى ٍن اى ىكلىوي ال ٌذئٍ ي
َّخل ً
ٰس يرٍك ىف" .كبعد ما أذف ذلم أبوىم أف ػلملوا يوسف معهم ،خرجوا معو .كنيقل أهنم محلوا

ٗٔ

يوسف يف أكتافهم ما داـ يعقوب رآىم .فلما غابوا عنو طرحوه ليعدك معهم .مث فعلوا ما
فعلوا بو.

ْٔ

كبعد ما فعلوا ذلك بيوسف ،رجعوا إىل أبيهم ليال كىم يبكوف .ركم أنو دلا مسع
بَن؟ كأين يوسف؟ فقالواٰ " :اايىىاب ىان اً َّان ىذ ىىٍبػنىا نى ٍستىبً يق ىكتىػىرٍكنىا
ببكائهم فزع كقاؿ :ما لكم اي ٌ
ًً
اعنىا فىاى ىكلىو ال ًٌذئٍب كما اىنٍ ً ً
يػوسف ًعٍن ىد متى ً
ني" .قالوا إهنم تركوا
يٍ ي ى
ت مبيٍؤم ون لَّنىا ىكلى ٍو يكنَّا ٰصدق ٍ ى
ي ىى ى
ي
ى
يوسف عند متاعهم ليحفظو فجاء الذئب فافرتسو .مث جاءكا بقميص يوسف الذم لطخوه
بدـ كاذب .قاؿ ابن عباس :إهنم ذَبوا شاة مث لطخوا قميصو بدمها ٔٓ.فقاؿ ذلم أبوىم:
مجيل ك ٰاّلل الٍمستىػعا يف ع ٰلى ما تى ً
ً
ص يف ٍو ىف" .فصرب يعقوب
"بى ٍل ىس َّولى ٍ
ت لى يك ٍم اىنٍػ يف يس يك ٍم اىٍمنرا فى ى
صٍبػهر ى ٍ ه ى ٌي ي ٍ ى ى ى
على ما قالوا من ىالؾ يوسف كمل يصدقهم يف قوذلم ٔٔ.قيل أنو دلا لطخوا قميص يوسف
بدـ ،ذىلوا عن خرقو .فلما جاءكا بو إىل أبيهم كرأل قميصو صحيحا ،علم أبوىم أهنم
كاذبوف يف ذلك.

ٕٔ

ْٔدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٓ.ّٗ-ِٗ ،
ٓٔدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ْٓٓ-ْْٓ ،
ٔٔدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم ،تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس.ِّٕ ،
ٕٔدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ِٓٔ ،

َٕ

كمنها حني سأؿ أبناءه أف يرسل معهم أخاىم بنيامني ليذىبوا معو إىل مصر كما
ذكر يف اآلية ّٔ:ٕٔ-
ً
ً
فىػلى َّما ىر ىجعي ٍوا ا ٰىل اىبًٍي ًه ٍم قىاليٍوا ٰاايىىاب ىان يمنً ىع ًمنَّا الٍ ىكٍي يل فىاىٍرًس ٍل ىم ىعنىا اى ىخ ى
اان نىكٍتى ٍل ىكا َّان لىوي
ًً
ًًً
ً
اّللي ىخٍيػهر ٰح ًفظنا
ىٰحل ًفظيٍو ىف (ّٔ) قى ى
اؿ ىى ٍل اٰ ىمني يك ٍم ىعلىٍيو اَّال ىك ىما اىمٍنػتي يك ٍم ىع ٰلى اىخٍيو م ٍن قىػٍب يل فى ٌٰ
َّكىو اىرحم ً ً
ت اًلىٍي ًه ٍم قىاليٍوا ٰاايىىاب ىان ىما
اعتىػ يه ٍم يرَّد ٍ
اع يه ٍم ىك ىج يد ٍكا بً ى
ضى
ني (ْٔ) ىكلى َّما فىػتى يح ٍوا ىمتى ى
الرٰمح ٍ ى
يى ٍ ى ي ٌ
ً
ً ًً
ك ىكٍي هل يَّ ًسٍيػهر
ت اًلىٍيػنىا ىكىظلًٍيػ ير اى ٍىلىنىا ىكىٍضل ىف ي
ظ اى ىخ ى
اان ىكنػى ٍزىد ياد ىكٍي ىل بىعً ٍوري ٰذل ى
اعتيػنىا يرَّد ٍ
نػىٍبغ ٍي ٰىذه بً ى
ضى
اؿ لىن ايرًسلىو مع يكم ح ٰت تػؤتػو ًف موثًقا ًمن ٰاّللً لىتأٍتػن ً ً ً
ََّن بًو اَّال اى ٍف ػلىا ىط بً يك ٍم فىػلى َّما اٰتىػ ٍوهي
(ٓٔ) قى ى ٍ ٍ ي ى ى ٍ ى ٌ ي ٍ ي ٍ ى ٍ ن ٌ ى ٌ ى ي ٍ
اؿ ٰيػب ًَن ىال تى ٍدخليوا ًمن اب وب َّك ً
ً
اح ود َّك ٍاد يخلي ٍوا ًم ٍن
ىم ٍوثًىق يه ٍم قى ى
اّللي ىع ٰلى ىما نػى يق ٍو يؿ ىككٍي هل (ٔٔ) ىكقى ى ى َّ
اؿ ٌٰ
يٍ ٍ ى
احلك ً ً ً ً
اب متىػ ىف ًرقىوة كما اي ٍغ ًَن عٍن يكم ًمن ٰ ً ً
و ًً
ت ىك ىعلىٍي ًو
ٍم اَّال ٌّٰلل ىعلىٍيو تىػ ىوَّك ٍل ي
اىبٍػ ىو و ٌ ى ى ٍ ى ٍ ٌ ى ٌ
اّلل م ٍن ىش ٍيء اف ٍي ي
فىػ ٍليىػتىػ ىوَّك ًل الٍ يمتىػ ىوٌكًلي ٍو ىف (ٕٔ)
اان نىكٍتى ٍل ىكاً َّان
دلا رجعوا من مصر قالوا ألبيهمٰ " :اايىىاب ىان يمنً ىع ًمنَّا الٍ ىكٍي يل فىاىٍرًس ٍل ىم ىعنىا اى ىخ ى
لىوي ىٰحل ًفظيٍو ىف" ،ألهنم يمنعوا من الكيل إال أف جاءكا معو ،يعَن بنيامني .فال يؤمنهم بو أبوىم
ً
لما فرطوا يف يوسف من قبل إال أف ػللفوا ابهلل ٌ
لريدكنو إليو .فلما حلفوا بو قاؿ أبوىمٌٰ " :
اّللي
ىع ٰلى ىما نػى يق ٍو يؿ ىككًٍي هل" ،أل حافظ للحلف الذم حلفوا بو ٖٔ.مث حني أرادكا أف يذىبوا إىل

ٖٔدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٓ.ُْٕ-ُْٔ ،

ُٕ

مصر ،نصحهم أبوىم أف ال يدخلوه من ابب كاحد ألنو خاؼ عليهم من عني الناس إذا
كيفوضوا أمورىم إليو.
دخلوا رلتمعني ،كأف يتوٌكلوا على هللا ٌ

ٗٔ

كمنها حني جاء أبناءه من مصر بعدما فقدكا بنيامني كما ذكر يف اآلية َٖ-
ٕٖ:
ً
اؿ ىكبًٍيػ يريى ٍم اىىملٍ تىػ ٍعلى يم ٍوا اى َّف اىىاب يك ٍم قى ٍد اى ىخ ىذ ىعلىٍي يك ٍم
ص ٍوا ىًصليًّا قى ى
فىػلى َّما ٍ
استىػٍيػى يس ٍوا مٍنوي ىخلى ي
َّموثًنقا ًمن ٰ ً ً
ض ىح ٌٰت ىأيٍذى ىف ً ٍيل اىً ٍيب اىٍك ىٍػل يك ىم
اّلل ىكم ٍن قىػٍب يل ىما فىػَّرطٍت ٍم ً ٍيف يػي ٍو يس ى
ٍ ٌى ٌ
ف فىػلى ٍن اىبٍػىر ىح ٍاالىٍر ى
ً
ًً ً
ٰاّلل ًيل كىو خيػر ٍٰ ً ً
ك ىسىر ىؽ ىكىما ىش ًه ٍد ىان
ني (َٖ) ا ٍرجعي ٍوا ا ٰىل اىبًٍي يك ٍم فىػ يق ٍوليٍوا ٰاايىىاب ىان ا َّف ابٍػنى ى
احلكم ٍ ى
ٌي ٍ ى ي ى ى ٍ ي
اًَّال ًمبىا علًمنىا كما يكنَّا لًٍلغىي ً ً ً
ني (ُٖ) ىك ٍسػىًل الٍ ىق ٍريىةى الًَّ ٍيت يكنَّا فًٍيػ ىها ىكالٍعًٍيػىر الًَّ ٍيت اىقٍػبىػ ٍلنىا فًٍيػ ىها
ب ٰحفظ ٍ ى
ٍ
ى ٍ ىى
ً
اّللي اى ٍف َّأيٍتًيىً ٍَن هبًً ٍم
ىكاً َّان لى ٰص ًدقيػ ٍو ىف (ِٖ) قى ى
اؿ بى ٍل ىس َّولى ٍ
صٍبػهر ىمجٍي هل ىع ىسى ٌٰ
ت لى يك ٍم اىنٍػ يف يس يك ٍم اىٍمنرا فى ى
ىً
مجٍيػ نعا اًنَّوي يى ىو الٍ ىعلًٍي يم ٍ
احلى ًكٍي يم (ّٖ) ىكتىػ ىوٌٰىل ىعٍنػ يه ٍم ىكقى ى
ف ىكابٍػيىض ٍ
اؿ ٰاايى ىس ٰفى ىع ٰلى يػي ٍو يس ى
َّت ىعٍيػنٰوي
ً
ً
ًمن ٍ ً
ضا اىٍك تى يك ٍو ىف ًم ىن
ف ىح ٌٰت تى يك ٍو ىف ىحىر ن
احليٍزف فىػ يه ىو ىكظٍي هم (ْٖ) قىاليٍوا ىَت ٌّٰلل تىػ ٍفتىػ يؤا تى ٍذ يك ير يػي ٍو يس ى
ى
اّلل كاىعلىم ًمن ٰ ً
اؿ اًَّظلىا اى ٍش يكوا بػثًٌي كحزً ً ً
ًً
َن
ني (ٖٓ) قى ى
اّلل ىما ىال تىػ ٍعلى يم ٍو ىف (ٖٔ) ٰيػبىً َّ
اذلٍٰلك ٍ ى
ن ا ىىل ٌٰ ى ٍ ي ى ٌ
ٍ ى ٍ ى يٍ ٍ
اّلل اًنَّو ىال ااييػىس ًمن َّرك ًح ٰ ً
ا ٍذىبػوا فىػتح َّسسوا ًمن يػوسف كاى ًخي ًو كىال ى اَتيػىسوا ًمن َّرك ًح ٰ ً
اّلل اًَّال
ىيٍ ى ى ي ٍ ٍ ٍ ي ى ى ٍ ى ٍ ي ٍ ٍ ٍ ٌ ي ى ٍ ي ٍ ٍ ٌ
الٍ ىق ٍويـ الٍ ٰك ًف يرٍك ىف (ٕٖ)
بعدما فقدكا بنيامني مبصر ،أمرىم كبريىم أف يرجعوا إىل أبيهم كؼلربكه ما حدث
فيهم كىو يتخلف فيو كمل يرجع معهم إىل أبيهم ألنو يستحيي منو .فلما جاءكا إليو كأخربه

ٗٔدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ٖٓٓ-ٕٓٓ ،

ِٕ

ً
اّللي اى ٍف َّأيٍتًيىً ٍَن
اخلرب قاؿ ذلم أبوىم" :بى ٍل ىس َّولى ٍ
صٍبػهر ىمجٍي هل ىع ىسى ٌٰ
ت لى يك ٍم اىنٍػ يف يس يك ٍم اىٍمنرا فى ى

هبًً ٍم

ً ً
ً
احل ًكيم" .قولو "عسى ٰاّلل اى ٍف َّأيٍتًي ًَن هبًًم ىً
مجٍيػ نعا" ،أل أنو يعلم أف يوسف
ىٍ ٍ
ى ى ٌي
ىمجٍيػ نعا انَّوي يى ىو الٍ ىعلٍي يم ٍى ٍ ي
مل ؽلت كإظلا غاب عنو خربه فقط .كقولو "هبًً ٍم" ،أل أهنم ثالثة ،يعَن يوسف كبنيامني
كادلتخلف يف مصر .قاؿ قتادة إف ادلتخلف ىو ركبيل .كقاؿ رلاىد ىو مشعوف .كقاؿ
الكليب ىو يهوذا.

َٕ

كبعدما بلغوا خرب بنيامني ،أعرض يعقوب عنهم كخرج من بينهم كحزف كشد حزنو
ابيضت عيناه ،أل ضعف بصره من كثرة بكائو ،كىو ؽلسك على حزنو كال يظهره
حت ٌ
ظن يعقوب ابدللك الذم مسع عنو من بنيو أنو ىو
عليهم .مث بعد ذلك ،غلب على ٌ
يوسف .فأمرىم أف يذىبوا إىل مصر كيطلبوا أخبار يوسف كبنيامني كنصحهم أف ال يقنطوا
من رمحة هللا كفضلو.

ُٕ

كمنها حني جاء أبناءه من مصر بعدما كجدكا يوسف كبنيامني كما ذكر يف اآلية
ْٗ:ٖٗ-
َٕدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٓ.ُِٔ-ُٖٓ ،
ُٕدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ْٓٓ ،

ّٕ

اؿ اىبػوىم اًً ً
كلى َّما فى ً ً
ف لى ٍوىال اى ٍف تػي ىفنًٌ يد ٍك ًف (ْٗ) قىاليٍوا
ن ىالىج يد ًريٍ ىح يػي ٍو يس ى
ى
ى
صلىت الٍعٍيػ ير قى ى ي ٍ ي ٍ ٌٍ
ْۤ
َت ّٰللً اًنَّك لىًفي ً
ك الٍ ىق ًد ًٍْي (ٓٗ) فىػلى َّما اى ٍف جاء الٍب ًشيػر اىلٍ ٰقىو ع ٰلى كج ًه ًو فىارتى َّد ب ً
اؿ
صٍيػنرا قى ى
ض ٰلل ى
ىٌ ى ٍ ى
ى ى ى ٍي ي ى ى ٍ ٍ ى
اىىمل اىقيل لَّ يكم اًًن اىعلىم ًمن ٰ ً
اّلل ىما ىال تىػ ٍعلى يم ٍو ىف (ٔٗ) قىاليٍوا ٰاايىىاب ىان ا ٍستىػ ٍغ ًف ٍر لىنىا ذينػي ٍوبػىنىا اً َّان يكنَّا
ٍ ٍ ٍ ٌٍ ٍ ي ى ٌ
ً
ً
الرًحٍي يم (ٖٗ)
ني (ٕٗ) قى ى
ؼ اى ٍستىػ ٍغ ًف ير لى يك ٍم ىرًٌٍيب انَّوي يى ىو الٍغى يف ٍوير َّ
اؿ ىس ٍو ى
ٰخط ِٕػ ٍ ى
بعدما كجدكا يوسف كبنيامني ،خرجوا من مصر كرجعوا إىل أبيهم يف الشاـ .دلا
ًً
ن
خرجوا منو ،قاؿ يعقوب دلن حولو من قرابتو" :ا ٌٍ

ً
ف لى ٍوىال اى ٍف تػي ىفنًٌ يد ٍك ًف".
ىالىج يد ًريٍ ىح يػي ٍو يس ى

فأجابواَ" :ت ّٰللً اًنَّك لىًفي ً
ك الٍ ىق ًد ًٍْي" ،إظلا قالوا ذلك ألف يوسف عندىم قد مات.
ض ٰلل ى
ىٌ ى ٍ ى

ِٕ

فلما جاءكا إليو كطرحوا بقميص يوسف على عينيو ،عاد بصريا كما كاف .فقاؿ ذلم أبوىم:
َّ ًً
ن
"اىىملٍ اىقي ٍل ل يك ٍم ا ٌٍ

ً
اّللً ىما ىال تىػ ٍعلى يم ٍو ىف" ،أل من حياة يوسف .فقالوا لوٰ " :اايىىاب ىان
اى ٍعلى يم م ىن ٌٰ

ً
ً
ً
ني" ،اعرتفوا خبطيئاّتم كطلبوا أابىم أف يستغفر هللا ذلم دلا فرط
ا ٍستىػ ٍغف ٍر لىنىا ذينػي ٍوبػىنىا ا َّان يكنَّا ٰخط ِٕػ ٍ ى
ً
الرًحٍي يم" ،أنو كعدىم
ؼ اى ٍستىػ ٍغ ًف ير لى يك ٍم ىرًٌٍيب انَّوي يى ىو الٍغى يف ٍوير َّ
منهم .فأجاهبم أبوىم فقاؿ " :ىس ٍو ى
أخر ذلك إىل كقت السحر ليكوف أقرب إىل اإلجابة.
ابإلستغفار ك ٌ

ِٕدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٓ.ُُٕ-َُٕ ،
ّٕدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ْٓٔ ،

ّٕ

ْٕ

ىذه اآلايت من سورة يوسف ىي من اآلايت ادلكيٌة ْٕ.نزلت ىذه السورة على
رسوؿ هللا ﷺ بعد سورة ىود .ركم أف اليهود سألوا رسوؿ هللا عن قصة يوسف كما حصل
لو مع إخوتو من أكالد يعقوب ،فنزلت ىذه السورة .ككذا جاءت قصة يوسف تسليةن
لرسوؿ هللا عما يلقاه من توايل الشدائد كالنكبات عليو كعلى ادلؤمنني.

ٕٓ

كصى بنيو عند آخر حياتو .كىي
كيف سورة أخرل ،ذكرت قصة النيب يعقوب حني ٌ
يف سورة البقرة اآلية ُِّ:ُّّ-
كك ٰصى ًهبا اًبػ ٰرًىيم بنًي ًو كيػعقوب ٰيػب ً ً
اصطى ٰفى لى يك يم ال ًٌديٍ ىن فى ىال متىيٍوتي َّن اًَّال ىكاىنٍػتي ٍم
ى ى ٌ ى ٍ ٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ي ٍ ي ى َّ
اّللى ٍ
َن ا َّف ٌٰ
مسلًموف (ُِّ) اىـ يكنػتم شهد ْۤاء اً
اؿ لًبىنًٍي ًو ىما تىػ ٍعبي يد ٍك ىف ًم ٍن
و
م
ل
ا
ب
و
ق
ع
ػ
ي
ر
ض
ح
ذ
ٍ
ت اً ٍذ قى ى
ٍ
ٍ يٍ ى
ي
ى
ٍ ٍيٍ ي ى ى ى ى ى ىٍ ٍ ى ى ٍ ي
بػع ًدم قىاليوا نػعبد اً ٰذلك كاًٰلو اٰ ْۤاب ِٕى ً ً ً
مسعًيل كاًس ٰحق اً ٰذلا َّك ً
اح ندا ىكىٍضل ين لىوي يم ٍسلً يم ٍو ىف
ى ٍ ٍ ٍ ى ٍي ي ى ى ى ى ى ى
ك ابٍػ ٰرىٍي يم ىكا ٍ ٰ ٍ ى ى ٍ ى ن
(ُّّ)
كصي يعقوب بنيو ابدللة كما كصي إبراىيم بنيو هبا من قبل فقاؿٰ " :يػب ً ً
ى َّ
َن ا َّف ٌٰ
اّللى
اصطى ٰفى لى يك يم ال ًٌديٍ ىن فى ىال متىيٍوتي َّن اًَّال ىكاىنٍػتي ٍم م ٍسلً يم ٍو ىف" أل اختار لكم دين اإلسالـ فحافظوا
ٍ

ْٕدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
75دمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ِْٓ-َْٓ ،

ٕٓ

عليو كال ترتكوه كلو حلظة كاحدة ألف ال متوتوا فيها فتموتوا غري مسلمني ٕٔ.كتلك الوصية مل
تكن أمرا من عند يعقوب كال من عند إبراىيم ،كلكن كانت أمرا من عند هللا اختاره للناس.
فلم غلد يعقوب كال إبراىيم أف يوصى بنيهما إال مبا اختاره هللا ﷻ.

ٕٕ

ً
ً
أم شيء
كدلا احتضر يعقوب ابدلوت قاؿ لبنيو " :ىما تىػ ٍعبي يد ٍك ىف م ٍن بىػ ٍعد ٍم" ،أل ٌ
تعبدكف بعد مويت؟ فأجابوا" :نػعبد اً ٰذلك كاًٰلو اٰ ْۤاب ِٕىك اًبػ ٰرًىيم كاً
مسعًيل كاًس ٰحق اً ٰذلا َّك ً
اح ندا ىكىٍضل ين
ٰ
ٍ
ى ٍي ي ى ى ى ى ى ى ٍ ٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ى ن
لىوي يم ٍسلً يم ٍو ىف" ،أل نعبد إذلك هللا الواحد الذم دلٌت األدلة على كجوده ككحدانيتو كال
نشرؾ بو سواه كىو إلو آابئك إبراىيم كإمساعيل كإسحاؽ كضلن منقادكف لو كخاضعوف
حلكمو ٕٖ.يف قوذلم "اً ٰذل ً
ىى
ك ىكاٰلوى

ْۤ
مسعًٍي ىل ىكاً ٍس ٰح ىق" إطالؽ لفظ األب على
ك اًبٍػ ٰرًىٍي يم ىكاً ٍ ٰ
اٰ ىاب ِٕى ى

العم كالوالد كفيو دفع إلمكاف اإلهباـ أبف تكوف ذلم آذلة كثرية.
اجلد ك ٌ

ٕٗ

ٕٔدمحم رشيد رضا ،تفسري القرآف احلكيم ،اجلزء ُ.ْٕٓ ،
ٕٕدمحم متويل الشعراكم ،تفسري الشعراكم ،اجمللد ُ.ٕٓٗ ،
ٖٕكىبة الزحيلي ،التفسري ادلنري ،اجمللد ُ (دمسق :دار الفكر ،)ََِٗ ،الطبعة َُ.َّٓ ،
ٕٗدمحم حسني الطباطبائي ،ادليزاف يف تفسري القرآف ،اجمللد ُ.َُّ ،

ٕٔ

َٖ
كصى
ىاَتف اآليتاف علا من اآلايت ادلدنيٌة .كذكرت قصة النيب يعقوب الذم ٌ

لبنيو السابقة بعد ذكر مآثر إبراىيم كقصة بنائو للبيت توبيخا شديدا للمخالفني لو من
اليهود كالنصرل كادلشركني كما فيما سبق يف قصة النيب إبراىيم.

ُٖ

نعترب من القصص ادلاضية أف من مواقف النيب يعقوب أببنائو أنو ػلبٌهم كيرمحهم
يقص رؤايه على
كيتجنٌب اخلالفات بينو كبينهم كيصرب عليهم كما عندما هنى يوسف أف ٌ
إخوتو ألف ال يكوف بينهم خالؼ .ككما عندما ٌفرؽ أبناءه بينو كبني يوسف كحني فقدكا
بنيامني مبصر ،قابل النيب يعقوب ذلك ابلصرب كعدـ إطالة اخلالؼ معهم .كأنو ؼلاطر على
أبناءه عند غيبهم عنو كما عندما ؼلاطر حني ذىب أبناءه مع يوسف ليلعب معهم كحني
كيهتم أبمور دينهم كما
أخذكا بنيامني ليذىب معهم إىل مصر .كأنو ينصح أبناءه كثريا ٌ
تمسكوا بدين هللا ككذا عندما سأذلم عما يعبدكنو من بعد موتو يف
عندما ٌ
كصي ذلم أبف ي ٌ
آخر حياتو.

َٖعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي ،اإلتقاف يف علوـ القرآف.ُِ ،
ُٖدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ُ.ُٖ ،

ٕٕ

 .5النيب شعيب مع ابنتيو
ذكرت قصة النيب شعيب مع ابنتيو يف سورة القصص اآلية ِّ .ِٖ-قاؿ هللا
تعاىل:
كلى َّما كرد م ْۤاء م ٍدين كج ىد علىي ًو ايَّم نة ً
َّاس يىس يقو ىف كك ىج ىد ًم ٍن يد ٍكهنًًم ٍامراىتىػ ٍ ً
ً
ني
ن
ال
ن
م
ى ىىى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
ٌ
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ي ى
ْۤ
ً
تى يذكد ً
ص ًد ىر ًٌ
الر ىعاءي ىكاىبػي ٍو ىان ىشٍي هخ ىكبًٍيػهر (ِّ) فى ىس ٰقى
ٰف قى ى
اؿ ىما ىخطٍبي يك ىما قىالىتىا ىال نى ٍسق ٍي ىح ٌٰت يي ٍ
ٍ
ْۤ
ب اًًن لًما اىنٍػزلٍ ً
يل ًم ٍن ىخ ٍوري فىًقٍيػهر (ِْ) فى ىجاءىتٍوي اً ٍح ٰد يىه ىما
ىذليىما يمثَّ تىػ ىوٌٰىل اً ىىل ال ًظٌ ًٌل فىػ ىق ى
ت ا ىَّ
اؿ ىر ًٌ ٌٍ ى ى ى
ْۤ
متىٍ ًشي علىى استًحي ْۤا وء قىالىت اً َّف اىًيب ي ٍدعو ىؾ لً
ً
ص
ي
ق
س
ا
م
ر
ج
ا
ك
ي
ز
ج
ي
ت لىنىا فىػلى َّما ىجاءىهي ىكقى َّ
ى
ى
ٍ
ٍ ى يٍ ى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ٍ ى
ٍ ى ٍ ٍى
اؿ ىال ىَّتف ىصلوت ًمن الٍقوًـ ال ٰظٌلً ًمني (ِٓ) قىالى ً
ت ً
ً
ً
ٍ
ٍى
ت ا ٍح ٰد يىه ىما ٰاايىبى ٍ
استىأٍج ٍرهي
ىعلىٍيو الٍ ىق ى
ص ى
ص قى ى ى ٍ ى ٍ ى ى ى ٍ
اؿ اًًن ايًريد اى ٍف اينٍ ًكح ً
ً
ً
يت ٰىتىػ ٍ ً
ني
ني (ِٔ) قى ى ٌٍ ٍ ي
ى ى
ك ا ٍح ىدل ابٍػنىػ ىَّ
ت الٍ ىق ًوم ٍاالىم ٍ ي
استىأٍ ىج ٍر ى
ا َّف ىخٍيػىر ىم ًن ٍ
ً
ع ٰلى اى ٍف ىأتٍجرًن ىْثًٰ ً
ت ىع ٍشرا فى ًم ٍن ًعٍن ًد ىؾ كىما ايًريٍ يد اى ٍف اى يش َّق ىعلىٍي ى ً ً
ن
ى
ى
ك ىستىج يد ٍ
َن ح ىج وج فىا ٍف اىٍمتى ٍم ى ن
يى ٍ ى
الصلً ًحني (ِٕ) قى ى ً
اً ٍف ىش ْۤاء ٰ ً
ك اىَّؽلىا ٍاالى ىجلى ٍ ً
ت فى ىال عي ٍد ىكا ىف
ك بػىٍي ً ٍَن ىكبػىٍيػنى ى
اؿ ٰذل ى
ني قى ى
اّللي م ىن ٌٰ ٍ ى
ضٍي ي
ى ٌ
اّللي ىع ٰلى ىما نػى يق ٍو يؿ ىككًٍي هل (ِٖ)
ىعلى َّي ىك ٌٰ
بعد ما قتل موسى أحدا من القبط كىو طباخ فرعوف ،جاء رجل مؤمن من آؿ
فرعوف ؼلفى إؽلانو عنو فأخربه أف فرعوف يريد أف يقتلو .فخرج موسى من تلك ادلدينة خائفا
ك ٌاَتو ضلو مدين كىو يرتقٌب حلوؽ الطالبني.

ِٖ

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

ٖٕ

دلا كصل موسى إىل مدين ككرد ماءىا ،كجد مجاعة من الرعاء يسقوف نعمهم.
ككجد يف مكاف أسفل من مكاهنم امرأتني متنعاف غنمهما أف ترد على غنم ىؤالء .فلما
رؽ ذلما فقاؿ :ما خربكما مل ال ترداف ادلاء مع ىؤالء القوـ؟ فأجابتا :ال نسقي
رآعلا موسى ٌ
إال بعد فراغ ىؤالء من السقي ،كأبوان شيخ كبري ال يستطيع السقي بنفسو .فسقى موسى
ذلما غنمهما مث انصرؼ إىل شجرة ليسرتيح يف ظلٌها.

ّٖ

ادلرأَتف اللتاف سقى ذلما موسى علا ابنتا النيب شعيب .اسم إحداعلا ليا كاألخرل
صفوراي .بعد ما سقى ذلما موسى ،رجعتا إىل أبيهما سريعتني ككانت عادّتما اإلبطاء يف
السقي .فحدثتاه مبا كاف من الرجل الذم سقى ذلما .فأمر الكربل من ابنتيو ،كقيل
الصغرل ،أف تدعوه لو ْٖ.فجاءت إحدل ادلرأتني إىل موسى كىي يسرت كجهها بيدىا
ً
ً
ت لىنىا" .مث ذىب موسى معها إىل أبيها،
فقالت" :ا َّف اىً ٍيب يى ٍدعي ٍو ىؾ ليى ٍج ًزيى ى
ك اى ٍجىر ىما ىس ىقٍي ى

ّٖإمساعيل ابن كثري ،تفسري القرآف العظيم ،اجلزء ٔ (الرايض :دار طيبة للنشر كالتوزيع،)ُٗٗٗ ،
الطبعة ِ.ِِٕ-ِِٔ ،
ْٖدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٕ (بريكت :دار الكتب العلمية،)ََُِ ،
الطبعة ّ.ُٕٗ ،

ٕٗ

ت ًم ىن الٍ ىق ٍوًـ
شعيب .فلما جاء إليو كقص عليو قصصو ،قاؿ لو شعيب" :ىال ىَّتى ٍ
ف ىصلى ٍو ى
ًٰ ً
ني" ،يعَن فرعوف كقومو ألنو ال سلطاف لو أبرض مدين.
الظٌلم ٍ ى

ٖٓ

مث قالت احدل ادلرأتني ألبيها :اي أبت استأجره لريعى عليك ماشيتك ،فإف خري
القوم على حفظ ادلاشية كالقياـ عليها يف صالحها كإصالحها.
من استأجرت للرعي ىو ٌ
ًً
ن
كبعدما قالت ذلك لو ،فقاؿ دلوسى" :ا ٌٍ

ايًريد اى ٍف اينٍ ًكح ً
يت ٰىتىػ ٍ ً
ني ىع ٰلى اى ٍف
ٍي
ى ى
ك ا ٍح ىدل ابٍػنىػ ىَّ

ْۤ
ً
ىأتٍجرًن ىْثًٰ ً
ت ىع ٍشرا فى ًم ٍن ًعٍن ًد ىؾ كىما ايًريٍ يد اى ٍف اى يش َّق ىعلىٍي ى ً ً
ن اً ٍف ىشا ىء
ى
ك ىستىج يد ٍ
َن ح ىج وج فىا ٍف اىٍمتى ٍم ى ن
يى ٍ ى
ً
ٰاّلل ًمن ٰ ً ً
ك اىَّؽلىا ٍاالى ىجلى ٍ ً
ني
ك بػىٍي ً ٍَن ىكبػىٍيػنى ى
ني" .فقبل ذلك موسى كأجاب بقولو " ىذل ى
الصلح ٍ ى
ٌي ى ٌ
اّللي ىع ٰلى ىما نػى يق ٍو يؿ ىككًٍي هل".
قى ى
ت فى ىال يع ٍد ىكا ىف ىعلى َّي ىك ٌٰ
ضٍي ي

ٖٔ

ىذه اآلايت الستة ىي من اآلايت ادلكيٌة ٖٕ.كذكرت قصة النيب شعيب مع ابنتيو
السابقة يف اآلايت اليت تتحدث عن قصة النيب موسى من قتلو أحدا من القبط كىجرتو إىل

ٖٓدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد َُ.ٓٗ-ٖٓ ،
ٖٔأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٕ.ُٔٓ-ُْٔ ،
ٕٖدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،

َٖ

كتزكجو إبحدل ابنيت شعيب .كتلك القصة ذكرت بعد ذكر قصة كالدتو
أرض مدين ٌ
شب كبلغ سن الرشد.
كتربيتو يف بيت فرعوف إىل أف ٌ

ٖٖ

نعترب من القصة ادلاضية أف من مواقف النيب شعيب اببنتيو أنو يستمع إليهما
كيقبل رأيهما كما عندما اقرتحت عليو إحدل ابنتيو أف يستأجر موسى لريعى ماشيتو فقبل
كزكج موسى إبحداعلا مبهر أف يرعى لو ماشيتو بضع سنني.
رأيها ٌ
 .6النيب داود مع ابنو سليمان
ذكرت قصة النيب داكد مع ابنو سليماف يف القرآف حني ػلكماف يف أمر احلرث يف
سورة األنبياء اآلية ٖٕ .ِٖ-قاؿ هللا تعاىل:
ً
احلر ً
ث اً ٍذ نػى ىف ىشت فًي ًو ىغنىم الٍ ىقوًـ كيكنَّا ًحلك ً
ً
ٍم ًه ٍم
ٍ ٍ ي ٍ ى ي
ىكىد ياكىد ىك يسلىٍي ٰم ىن ا ٍذ ىٍػل يك ٰم ًن ِف ٍىٍ
ًً
اؿ يي ىسبًٌ ٍح ىن
ٍما َّك ًع ٍل نما َّك ىس َّخ ٍرىان ىم ىع ىد ياكىد ٍ
اجلًبى ى
ٰشهديٍ ىن (ٖٕ) فىػ ىف َّه ٍمٰنػ ىها يسلىٍي ٰم ىن ىكيك ًّال اٰتىػٍيػنىا يحك ن
كالطَّيػر كيكنَّا ٰفعًلًني (ٕٗ) كعلَّمنٰو صٍنػعةى لىبػو وس لَّ يكم لًتيح ً
صنى يك ٍم ًٌم ٍن ىأبٍ ًس يك ٍم فىػ ىه ٍل اىنٍػتي ٍم
ٍى
ٍ ٍ
ى ى ٍ ي ى ى يٍ
ى ٍى ى
ً
ً
الريح ع ً
اص ىفةن ىٍَت ًر ٍم ًابىٍم ًرهً اً ىىل ٍاالىٍر ً
ض الًَّ ٍيت ٰبػىرٍكنىا فًٍيػ ىها ىكيكنَّا بً يك ًٌل
ٰشك يرٍك ىف (َٖ) ىكل يسلىٍي ٰم ىن ًٌٍ ى ى
ً
و ًً
الشٰي ًط ٍ ً
ك ىكيكنَّا ىذليٍم
ني (ُٖ) ىكًم ىن َّ
ص ٍو ىف لىوي ىكيػى ٍع ىملي ٍو ىف ىع ىم نال يد ٍك ىف ٰذل ى
ىش ٍيء ٰعلم ٍ ى
ني ىم ٍن يػَّغي ٍو ي
ًً
ني (ِٖ)
ٰحفظ ٍ ى
ٖٖدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ّٖٕ ،

ُٖ

اختلف العلماء يف ذلك احلرث ،ما ىو؟ قاؿ بعضهم :ىو النبت .كقاؿ اآلخركف:
بل ىو ال ىك ٍرـ الذم قد أنبت عناقيده ٖٗ.قاؿ مسركؽ :إظلا كاف احلرث كرما ،نفشت فيو
الغنم فلم تدع كرقة كال عنقودا من عنب إال أكلتو َٗ.ركم أف رجلني دخال على داكد،
أحدعلا صاحب حرث كاآلخر صاحب غنم .فقاؿ صاحب احلرث :إف ىذا الرجل أرسل
غ نمو يف حرثي فلم تبق منو شيئا .فقاؿ داكد :اذىب فإف الغنم كلها لك .كبعد ما خرجا
مر صاحب الغنم بسليماف فأخربه ابلذم قضى بو داكد .فدخل سليماف على
من عندهٌ ،
داكد فقاؿ :اي نيب هللا ،إف القضاء سول الذل قضيت .فقاؿ داكد :كيف؟ قاؿ سليماف:
درىا كأكالدىا كأشعارىا ،كادفع احلرث
ادفع الغنم إىل صاحب احلرث فيكوف لو منافعها من ٌ
إىل صاحب الغنم ليقوـ عليو حت يعود كما كاف .مث يرت ٌاداف فيأخذ صاحب احلرث حرثو
كصاحب الغنم غنمو .فقاؿ داكد :القضاء ما قضيت .فأمضى احلكم بذلك.

ْٗ.

ُٗ

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

َٗإمساعيل ابن كثري ،تفسري القرآف العظيم ،اجلزء ٓ (الرايض :دار طيبة للنشر كالتوزيع،)ُٗٗٗ ،
الطبعة ِ.ّٓٓ ،
ُٗأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٔ (بريكت :دار الكتب العلمية ،)ََِٔ ،الطبعة ِ،
ُٖٗ.

ِٖ

ككجو الرأل عند داكد كسليماف ،أف داكد قدر الضرر يف احلرث فكاف مساكاي
لقيمة الغنم ،فسلٌم الغنم للمجَن عليو .كأما سليماف ،فقدر منافع الغنم مبنافع احلرث فحكم
هبا .ككاف حكمهما بإلجتهاد دكف الوحي ،إذ لو كاف ابلوحي ما أمكن تغيريه ِٗ.فضل
حكم سليماف حكم داكد يف أنو أحرز أف يبقى كل كاحد منهما على متاعو .قيل :كاف
داكد كسليماف يقضياف مبا يوحى إليهما .فحكم داكد بوحي كحكم سليماف بوحي نسخ
هللا بو حكم داكد .ىذا قوؿ مجاعة من العلماء ،منهم ابن فركؾ .كقوؿ اجلمهور أف
حكمهما ابجتهاد كما سبق.

ّٗ

ً
سخر لو
مث ذكر هللا ن ىعما اليت أنعمها علي داكد كسليماف .أنعم هللا على داكد أبف ٌ
اجلباؿ كالطري يسبٌحن معو إذا سبٌح كعلٌمو صنعة لبوس .كاللبوس عند العرب ىو السالح
كلو ،درعا كاف أك جوشنا أك سيفا أك رزلا .أما يف ىذا ادلوضع فإف أىل التأكيل قالوا :ىو
الدركع.

ْٗ

كسخر لو من
سخر لو الريح اليت َترم أبمره ٌ
كأنعم هللا على سليماف أبف ٌ

ِٗأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٔ.ُٖٗ ،
ّٗدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٔ (بريكت :دار الكتب العلمية،)ََُِ ،
الطبعة ّ.َِْ-َِّ ،
ْٗدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد ٗ.ّٓ ،

ّٖ

الشياطني الذين يغوصوف لو يف البحار فيستخرجوف منها اللؤلوء كادلرجاف كيعملوف لو من
بناء احملاريب كالتماثيل كالقصور كاجلفاف كغريىا.

ٓٗ

ىذه اآلايت اخلمسة ىي من اآلايت ادلكيٌة ٗٔ.كذكرت قصة النيب داكد مع ابنو
سليماف السابقة كغريىا من قصص األنبياء كما انؿ كثريا منهم من اإلبتالء بعد ذكر
ليتأسى هبم يف الصرب كاحتماؿ
النبوة كادلعاد تسلي نة لرسوؿ هللا ﷺ ٌ
الدالئل على التوحيد ك ٌ
األذل يف سبيل هللا كتوطينا لنفسو على رلاىدة ادلشركني.

ٕٗ

كقصة النيب داكد مع النيب سليماف ذكرت أيضا يف سورة النمل اآلية ُٓ.ُٔ-
كجل:
قاؿ هللا ٌ
عز ٌ
كلىىق ٍد اٰتىػيػنا داكد كسلىي ٰمن ًع ٍلما كقى ىاال ٍ ً ً ً
ضلىنىا ع ٰلى ىكثً وري ًمن ًعب ًادهً
احلى ٍم يد ٌّٰلل الَّذ ٍم فى َّ ى
ٍ ٌٍ ى
ٍى ى ي ى ى ي ٍ ى ن ى
ى
ًً
َّاس عيلًٌ ٍمنىا ىمٍن ًط ىق الطًٍَّري ىكايٍكتًٍيػنىا ًم ٍن يك ًٌل
ث يسلىٍي ٰم ين ىد ياكىد ىكقى ى
ني (ُٓ) ىكىكًر ى
الٍ يم ٍؤمن ٍ ى
اؿ ٰاايىيػ ىها الن ي
وً
ني (ُٔ)
ىش ٍيء ا َّف ٰى ىذا ىذليىو الٍ ىف ٍ
ض يل الٍ يمبً ٍ ي

ٓٗأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٔ.َُٗ ،
ٔٗدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
ٕٗدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ِّٕ ،

ْٖ

أعطى هللا داكد كسليماف علما الئقا هبما من علم احلكم كالسياسة كغريعلا كأعطى
لداكد علم صنعة لبوس كلسليماف علم سائر نطق الطري كالدكاب .فقاؿ داكد كسليماف:
احلم يد ًٰ ً
ً ً ً ًً ًً
ني" شكرا هلل على ما أعطاعلا من العلم
ّلل الَّ ًذ ٍم فى َّ
ضلىنىا ىع ٰلى ىكث ٍوري ٌم ٍن عبىاده الٍ يم ٍؤمن ٍ ى
" ٍى ٍ ٌ
ما مل يعط غريعلا.

ٖٗ

نبوتو كملكو .قاؿ ابن
كاف لداكد تسعة عشر كلدا فورث سليماف من بينهم ٌ
عطية :داكد ىو من بَن إسرائيل ككاف ملكا فورث سليماف ملكو كمنزلتو من النبوة مبعىن
َّاس عيلًٌ ٍمنىا ىمٍن ًط ىق الطًٍَّري ىكايٍكتًٍيػنىا ًم ٍن
صار إليو ذلك بعد موت أبيو .كقاؿ سليمافٰ " :اايىيػ ىها الن ي
وً
ني" .قاؿ ذلك لبَن إسرائيل على جهة الشكر لنعم هللا
يك ًٌل ىش ٍيء ا َّف ٰى ىذا ىذليىو الٍ ىف ٍ
ض يل الٍ يمبً ٍ ي
النبوة كاخلالفة يف األرض ٗٗ.ركم أف سليماف
كفضلو عليو مبا ٌ
كرثو من داكد من العلم ك ٌ
أيعطي ملكو كىو ابن ثالث عشرة سنة كمات كىو ابن ثالث كمخسني سنة .كأما داكد فقد
عاش مائة سنة.

ََُ

ٖٗدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ِ.ُٕٔ ،
ٗٗدمحم ابن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،اجمللد ٕ.ُُُ-َُُ ،
ََُدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ِ.ُٕٔ ،

ٖٓ

ىاَتف اآليتاف من سورة النمل علا من اآلايت ادلكيٌة.

َُُ

ذكرت يف ىذه السورة

قصة النيب داكد مع ابنو سليماف كما أنعم عليهما من النعم اجلليلة ابلتفصيل كغريىا من
قصص األنبياء كما انؿ أقوامهم من العذاب كالنكاؿ ابإلمجاؿ.

َُِ

نعترب من القصص ادلاضية أف من مواقف النيب داكد اببنو سليماف أنو يستمع إليو
كيقبل رأيو كما عندما يق ٌدـ سليماف ما رآه يف ادلشكلة اليت حدثت بني صاحب احلرث
كصاحب الغنم فقبل داكد رأيو كقضي األمر بذلك.
 .7النيب زكرايء مع ابنو حيىي
قصة النيب زكرايء مع النيب ػلىي يف القرآف ذكرت يف سورة مرْي اآلية ِ .ُٓ-قاؿ
هللا تعاىل:
ت ربًك عبده ىزىك ًرَّاي (ِ) اً ٍذ اندٰل ربَّو نًد ْۤاء خ ً
ً
ً
اؿ ر ًٌ
ب اًًٌ
ن ىكىى ىن
ق
)
ّ
(
ا
ي
ف
ى
ًّ
ى
ى ىي ى ن ى
ذ ٍك ير ىر ٍمحى ىٌ ى ىٍ ى ي
ى ٍ
ً ْۤ
ك ر ًب ىش ًقيًّا (ْ) كاًًن ً
ت الٍ ىم ىو ً
ايل ًم ٍن
ف
خ
ى
ا
ِٕ
ٍ
الٍ ىعظٍ يم ًم ًٌ ٍَن ىكا ٍشتىػ ىع ىل َّ
ي
س ىشٍيػبنا َّكىملٍ اى يك ٍن ب يد ىع ى ى ٌ
ى ٌٍ
الرأٍ ي
ى
ت امراىًيت عاقًرا فىػهب ًيل ًمن لَّدنٍك كلً
َّك ْۤرا ًءم كىكانى ً
ث ًمن اٰ ً
ً
ً
ً
اج ىع ٍل يو
ك
ب
و
ق
ع
ػ
ي
ؿ
ر
ي
ك
َن
ث
ر
ي
)
ٓ
(
ا
ي
ي
َّ
ًّ
ي
ي
ي
ى
ٍ ىٍ ٍ ى ى ٍ
ٍ ىى
ٍى ٍ ى ن ى ٍ ٍ ٍ
ى
ى ٍى
ب اى ٌّٰن
امسيوي ىٍػل ٰىي ىملٍ ىٍصل ىع ٍل لَّوي ًم ٍن قىػٍب يل ىًمسيًّا (ٕ) قى ى
ب ىر ًضيًّا (ٔ) ٰيػىزىك ًرَّايا اً َّان نػيبى ًٌش يرىؾ بًغيٰل وم ٍ
اؿ ىر ًٌ
ىر ًٌ
َُُدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
َُِدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ْٖٕ ،

ٖٔ

ت امراىًيت عاقًرا َّكقى ٍد بػلى ٍغت ًمن الٍ ًك ًرب ًعتًيًّا (ٖ) قى ى ً
ً
ً ٰ
ك يى ىو
ك قى ى
اؿ ىرب ى
اؿ ىك ٰذل ى
ى ي ى ى
يى يك ٍو يف ٍيل غيل هم َّكىكانى ٍ ى ٍ ى ن
ك اىَّال تي ىكلًٌ ىم
اج ىع ٍل ًٌ ٍيل اٰيىةن قى ى
ك ىشٍيػنا (ٗ) قى ى
اؿ اٰيػىتي ى
ك ًم ٍن قىػٍب يل ىكىملٍ تى ي
ني َّكقى ٍد ىخلى ٍقتي ى
ىعلى َّي ىىًٌ ه
ب ٍ
اؿ ىر ًٌ
ث لىي واؿ س ًوًّاي (َُ) فى ىخرج ىع ٰلى قىػوًم ًو ًمن الٍ ًم ٍحر ً
اب فىاىٍك ٰحى اًلىٍي ًه ٍم اى ٍف ىسبًٌ يح ٍوا بيكىٍرنة
َّاس ثػى ٰل ى ى ى
ىى
ٍ ى
ى
الن ى
ً ً
ً
اان ًٌم ٍن لَّ يد َّان ىكىزٰكونة ىۗكىكا ىف
ٰب بً يق َّووة ىكاٰتىػٍيػنٰوي ٍ
صبًيًّا (ُِ) َّك ىحنى ن
ٍم ى
َّك ىعشيًّا (ُُ) ٰيػيى ٍح ٰىي يخذ الٍكت ى
احليك ى
ً
ً
ً
ً ً
ً
ت ىكيػى ٍوىـ
تىقيًّا (ُّ) َّكبػىًّرا بًىوال ىديٍو ىكىملٍ يى يك ٍن ىجبَّ نارا ىعصيًّا (ُْ) ىك ىس ٰل هم ىعلىٍيو يػى ٍوىـ يكل ىد ىكيػى ٍوىـ ىؽليٍو ي
ث ىحيًّا (ُٓ)
يػيٍبػ ىع ي

النيب زكرايء ،غلوز ابدل ٌد "زكرايء" أك ابلقصر "زكراي" علا قراءَتف مشهورَتف ،كاف
نبيا عظيما من أنبياء بَن إسرائيل .كىو من كلد سليماف ابن داكد ككاف صلارا َُّ.دعا النيب
أدؿ على اإلخالص كأبعد عن
زكرايء ربٌو دعاء خفيا مستورا عن أعني الناس ،ألف ذلك ٌ
الرايء كأقرب إىل اخلالص من الئمة الناس على طلب الولد كقت الكرب كالشيخوخة .فقاؿ:
"ر ًٌ ًً
ن
ى
ب ا ٌٍ

كىن الٍعظٍم ًم ًَن كاشتػعل الرأٍس شيػبا َّكىمل اى يكن بًدع ْۤا ِٕىك ر ً ً ً
ن
ب ىشقيًّا ،ىكاً ٌٍ
ى ى ى ى ي ٌ ٍ ى ٍ ى ى ى َّ ي ى ٍ ن ٍ ٍ ي ى ى ى ٌ

ً
ت
خ ٍف ي

ت امراىًيت عاقًرا فىػهب ًيل ًمن لَّدنٍك كلً
الٍمو ًايل ًمن َّك ْۤرا ًءم كىكانى ً
ث ًمن اٰ ً
ً
ً
ً
ب
و
ق
ع
ػ
ي
ؿ
ر
ي
ك
َن
ث
ر
ي
،
ا
ي
ي
َّ
ًّ
ي
ي
ي
ى
ى
ٍ
ٍ ى ٍ ى
ٍ ىى
ٍى ٍ ن ى ٍ ٍ ٍ
ى
ىى ى ٍ ى ٍ ى
ب ىر ًضيًّا" .أكرد النيب زكرايء قبل سؤالو أمورا ثالثة ككل منها يستحق الرمحة
ىك ٍ
اج ىع ٍلوي ىر ًٌ

َُّإمساعيل ابن كثري ،تفسري القرآف العظيم ،اجلزء ٓ.ُُِ ،

ٕٖ

كالشقفة كىي ضعفو ظاىرا كابطنا كأنو ما يرٌد دعاءه قط بل كلما دعا استجيب لو كأف يف
إجابة دعاءه منفعة دينية.

َُْ

سأؿ النيب زكرايء ربٌو أف يعطيو من كاسع فضلو كلدا من صلبو كأف غلعلو ٌبرا تقيٌا
مرضيا عنده كعند الناس ،ػلبو كػلبونو لًدينو كخليقو ً
كشيىمو .فاستجاب ربٌو دعاءه كقاؿ:
ي
ٌ ٌ
ٌ
ً
ً
ب
"ٰىزىك ًرَّايا اً َّان نػيبى ًٌش يرىؾ بًغيٰل وم ٍ
تعجبا دلا مسع " :ىر ًٌ
امسيوي ىٍػل ٰىي ىملٍ ىٍصل ىع ٍل لَّوي م ٍن قىػٍب يل ىمسيًّا" .فقاؿ زكرايء ٌ
ت امراىً ً
ً
ٰ
ٰ
ت ًم ىن الٍ ًك ىًرب ًعتًيًّا" ،أل من أم كجو يكوف
يت ىعاقنرا َّكقى ٍد بػىلى ٍغ ي
اى ٌّن يى يك ٍو يف ً ٍيل يغل هم َّكىكانى ٍ ى ٍ
ضعفت من الكرب .فأجاب ربٌو أبف ذلك ىني عليو.
يل ذلك كامرأيت عاقر ال حتبل كقد
ي
معني .فأجابو إىل ما طلب
فسألو زكرايء أف غلعل لو آية تدلٌو على حتقق ادلسئوؿ يف زماف ٌ
فقاؿ" :اٰيػت َّ ً
ث لىيى واؿ ىس ًوًّاي" .مث خرج النيب زكرايء إىل قومو من احملراب
َّاس ثػى ٰل ى
ىي ى
ك اىال تي ىكلٌ ىم الن ى
شلتقع اللوف منطلق اللساف بذكر هللا منحبس عن كالمهم .فقالوا :ما لك اي نيب هللا؟ فأكمأ
كينزىوه عن الشريك كالولد كعن كل نقص بكرة كعشيا .ككاف النيب
إليهم ألف يسبٌحوا هللا ٌ

َُْأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٔ.َّ-ِٗ ،

ٖٖ

بشر بو من قبل .فلما تع ٌذر عليو الكالـ ،علم َبصوؿ سؤالو.
زكرايء قد أخرب قومو مبا ٌ
فسركا بو.
فأشار إليهم بذلك ٌ

َُٓ

ً ً
ٰب
مث بعد ذلك ،يكلد لزكرايء ػلي .فلما كلد ،قاؿ هللا تعاىل لوٰ " :يػيى ٍح ٰىي يخذ الٍكت ى
بًيق َّوةو" ،أل جب ٌد ،يعَن كتاب هللا الذم أنزؿ على موسى كىو التورة .أعطاه هللا الفهم لكتاب
هللا يف حاؿ صباه قبل بلوغو أسناف الرجاؿ .ركم أف الصبياف قالوا لو :اذىب بنا نلعب!
فقاؿ ذلم :ما للعب يخلقت.

َُٔ

فعل هللا ذلك ،أل ما سبق يف ػلىي ،رمحةن منو أببويو

كعطفا عليو كتزكية لو من حصاؿ ذميمة .كسول ذلك ،جعلو هللا عبدا صاحلا متقيا هلل كمل
يهم مبعصية قطٌ ،برا لوالديو كزلسنا إليهما كمل يكن متكربا عاصيا لربٌو كعليو سالـ يف يوـ
ٌ
كالدتو كيوـ موتو كيوـ يبعث من قربه.

ُّٓ.

َُٕ

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

دمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ٖٕٔ ،

ٖٗ

ىذه اآلايت من سورة مرْي ىي من اآلايت ادلكيٌة.

َُٖ

ذكرت يف ىذه السورة

قصص كثرية مبتدئ نة بقصة النيب زكرايء مع ابنو ػلىي مث قصة مرْي العذراء مث قصة النيب
إبراىيم مع أبيو كغريىا من األنبياء.

َُٗ

كقصة النيب زكرايء الذم دعا ربٌو كما سبق ذكرت أيضا يف سورة آؿ عمراف اآلية
ّٖ:ُْ-
ْۤ
ً
ً
َّك ىًمسٍي يع الد ىعا ًء
ك ىد ىعا ىزىك ًرَّاي ىربَّوي قى ى
ك ذيًٌريَّةن طىيًٌبىةن ان ى
ب ً ٍيل ًم ٍن لَّ يدنٍ ى
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(ّٖ) فىػنى ىادتٍوي الٍ ىم ِٕ ى ي ى ي ى ى ِٕ ه ى ٌ ٍ ٍ ٍ ى ى ٌى يى ٌ ي ى ى ٍ ٰ ي ى
ً ً
اّلل كسيً ندا َّكحصورا َّكنىبًيًّا ًمن ٰ ً ً
ً ٰ
اؿ ىر ًٌ ٰ
ً
َن
ني (ّٗ) قى ى
الصلح ٍ ى
ٌى ٌ
ٌم ىن ٌٰ ى ى ٌ ى ي ٍ ن
ب اى ٌّن يى يك ٍو يف ٍيل غيل هم َّكقى ٍد بػىلىغى ى
ْۤ
الٍ ًكبػر كامراىًيت عاقًر قى ى ً
ك
اج ىع ٍل ًٌ ٍيل اٰيىةن قى ى
اّللي يػى ٍف ىع يل ىما يى ىشاءي (َْ) قى ى
اؿ اٰيػىتي ى
اؿ ىك ٰذل ى
ك ٌٰ
ب ٍ
اؿ ىر ًٌ
ىي ى ٍى ٍ ى ه
اىَّال ت ىكلًٌم الن ٰ و ً
ك ىكثًيػرا َّكسبًح ًابلٍع ًش ًي ك ًٍ
االبٍ ىكا ًر (ُْ)
َّاس ثػىلثى ىة اىَّايـ اَّال ىرٍمنزا ىكاذٍ يك ٍر َّربَّ ى ٍ ن ى ٌ ٍ ى ٌ ى
ي ى ى
بعد ما رأم زكرايء ما يف مرْي ،كاف إذا دخل عليو غلد عندىا فاكهة الشتاء يف
الصيف كفاكهة الصيف يف الشتاء فقاؿ ذلا :اي مرْي أن ً
لك ىذا؟ فقالت :ىو من عند
هللا ،فطمع يف الولد كقاؿ يف نفسو :إف الذم أيتيها هبذا قادر على أف يرزقَن كلدا .كمن
ْۤ
ً
َّك ىًمسٍي يع الد ىعا ًء" ،أل
ك ذي ًٌريَّةن طىيًٌبىةن ان ى
ب ً ٍيل ًم ٍن لَّ يدنٍ ى
ذلك دعا زكرايء ربٌو فقاؿ " :ىر ًٌ
ب ىى ٍ
َُٖدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
َُٗدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ْٖٔ ،

َٗ

ذريٌة صاحلة مباركة َُُ.فناداه جربيل كىو قائم يصلٌي يف ادلوضع العاىل
أعطَن من عندؾ ٌ
يبشره بولد يسمى بيحىي .فقاؿ زكرايء جلربيل :من أين يكوف يل كلد
يف ادلسجد أبف هللا ٌ
بشر ابلولد ىو
كقد أدركَن كرب السن كامرأيت عقيم ال تلد؟ قاؿ ابن عباس :كاف زكرايء حني ٌ
ابن مائة كعشرين سنة ككانت امرأتو ،امسها إيشاع ،ىي بنت تسعني كْثاف سنة .فأجاب
جربيل أبف هللا يفعل ما يشاء كإف كاف ذلك خارقا للعادة .مث سأؿ زكرايء أف غلعل لو
عالمة يف حبل امرأتو .فقاؿ هللا لو" :اٰيػت َّ ً
َّاس ثػى ٰلثىةى اىَّايوـ اًَّال ىرٍمنزا" ،أل عالمتك
ىي ى
ك اىال تي ىكلٌ ىم الن ى
ك
يف حبل امرأتك أف ال تقدر على كالـ الناس إال ابلرمز ،يعَن اإلشارة .كقاؿ " :ىكاذٍ يك ٍر َّربَّ ى
ىكثًيػرا َّكسبًح ًابلٍع ًش ًي ك ًٍ
االبٍ ىكا ًر" ،أل اذكر ربٌك ذكرا كثريا ابلقلب كاللساف يف مدة احلبسة
ٍ ن ىٌ ٍ ى ٌ ى
غدكا كعشيا كما كاف.
كصل ٌ
عن الكالـ شكرا هلل على تلك النعمة ًٌ

َُُدمحم ابن جرير الطربم ،تفسري الطربم ،اجمللد ِ.ْٕ-ْٔ ،
ُُُدمحم ابن عمر نوكم اجلاكم ،مراح لبيد ،اجمللد ُ.ُِْ ،

ُُُ

ُٗ

ىذه اآلايت األربعة ىي من اآلايت ادلدنيٌة ُُِ.كذكرت قصة النيب زكرايء مع ابنو
لعلو
ػلىي السابقة كغريىا من قصة مرْي كعيسى اليت كلها من خوارؽ العادة بعد ذكر البياف ٌ
درجات الرسل كمناصبهم عند هللا ﷻ.

ُُّ

ككذا يف سورة األنبياء اآلية ٖٗ:َٗ-
ً
ً
ً
ت ىخٍيػ ير الٍ ٰوًرث ٍ ى
ن فىػ ٍرندا َّكاىنٍ ى
استى ىجٍبػنىا لىوي
ني (ٖٗ) فى ٍ
ىكىزىك ًرَّاي ا ٍذ ىاندٰل ىربَّوي ىر ًٌ
ب ىال تى ىذ ٍر ٍ
ً
اخليػ ٰر ً
ت ىكيى ٍدعي ٍونػىنىا ىر ىغبنا َّكىرىىبنا ىكىكانػي ٍوا
ىكىكىىٍبػنىا لىوي ىٍػل ٰىي ىكاى ٍ
صلى ٍحنىا لىوي ىزٍك ىجوي انػ يَّه ٍم ىكانػي ٍوا يي ٰس ًرعي ٍو ىف ًِف ٍىٍ
ًً
ني (َٗ)
لىنىا ٰخشع ٍ ى
ً
ن
طلب زكرايء أف يهبو هللا كلدا يكوف من بعده نبيا .فقاؿ خفيةن " :ىر ًٌ
ب ىال تى ىذ ٍر ٍ
ً
ني" .فأجاب هللا سؤلو ككىب لو ػلىي كأصلح لو زكجو أبف أزاؿ عنها
ت ىخٍيػ ير الٍ ٰوًرث ٍ ى
فىػ ٍرندا َّكاىنٍ ى
ادلوانع اليت متنعها من احلبل كالوالدة .فحملت بيحىي ككلدت بعد أف تكوف عقيما.

ُُِعبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي ،اإلتقاف يف علوـ القرآف.ُِ ،
ُُّدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ُ.ُٖٔ ،
ُُْأمحد مصطفى ادلراغي ،تفسري ادلراغي ،اجمللد ٔ.ُٗٔ-ُٗٓ ،

ُُْ

ِٗ

كالسبب يف إجابة دعاءه ألنو مل يزؿ يبادر إىل الطاعات كيعبد ربٌو رغبة يف رمحتو كخوفا من
عذابو ككاف خاشعا متواضعا يف عباداتو.

ُُٓ

ىاَتف اآليتاف علا من اآلايت ادلكيٌة.

ُُٔ

ذكرت قصة النيب زكرايء السابقة ككذا

قصة النيب عيسى كالنيب يونس كما ذلم من احملنة بعد ذكر قصص بعض األنبياء مجل نة كما
ليتأسى هبم يف
انؿ كثريا منهم من البالء .كذكر كل ذلك بقصد التسلية لرسوؿ هللا ﷺ ٌ
صربىم كبالئهم.

ُُٕ

نعترب من القصص ادلاضية أف من مواقف النيب زكرايء اببنو ػلىي أنو يدعو لو حت
نبوتو فأجاب بو ككىب لو
قبل أف يولد لو كما عندما يدعو أف يعطيو هللا كلدا صاحلا يرث ٌ
ػلىي كأصلح لو زكجو كأزاؿ عنها موانع احلبل حت محلت بو ككلدت.

ُُٓدمحم ابن يعقوب الفريكز آابدم ،تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس.ِّٗ ،
ُُٔدمحم عبد العظيم الزرقان ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف.ُُْ ،
ُُٕدمحم علي الصابون ،صفوة التفاسري ،اجلزء ِ.ّٕٕ ،

