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 عالقة حزن يعقوب ببكاء الشيعة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

َب )ع( على اقتداٌء ببكاِء النَّيبِّ يعقوعلينا س  الُهُ  َيْحَتجُّوَن أنَّ ُبكاَءهم على احلس      َةَرقص  ُِّماْلإنَّ 

 فهل ِهن رابٍط بينهما؟ يوسَف )م(،الوصيِّ 

 

ــيِت تقصِمهم  اِّ امماِا ا  ِناْلُمقصَِّرُة هذا من اخللِط والقياِس الذي وقَع بِه   لتربيِر وتغطــ

ٍ   فلٍ ورَد يف   علينا سـمُمُه   ََري   ٍ فم جيوُز اختمُق حوادَث مل َيِرْد ِذكُرها يف القرآِن الكريِم بشـك

 يوسف )ا(؟الوَيِّ يعقوَب )ع( َبَكى على َموالنا النَّيبَّ القرآِن الكريِم أنَّ سيِّدنا 

النَّيبِّ سيِّدنا  ُن َردَّتضمَّتالذِّئِب  َخَبُر وضوع حَن أَتىَماليت ورَدْت يف هذا اْل القرآنيََّت إنَّ اآلياِت

ٍْ يعقوب )ع( بقوله تعاىل: )َقاَل ــَوََّلْ  َب ــُُكْم َلُكْم س ــَْبٌر َأْمًرا َأنُف  ٌٍ َفص ــَْتَعاُن ُهَوالّل َجِمي  َما َعَلى اْلُم 

ََرًبا َوِرًضى بَقَضاِء اهلِل وَأْمِرِه ُسْبحاَنُه.  َتِصُفوَن(  فلم يكْن ِفعُلُه ُبكاًء بٍ 

ن هلُل ِلَيْتُرَك َنبيَُّه ُعرضـــَتل للبكاِء والنَّحيِب   نَّ النَّيبَّ ُيوِحي إليِه اهلُل الا ال َيعلُمُه َموما كاَن ا

ــيِّدنا   ــَِياِق آياِت القرآِن الكريِم أُد أنَّ ســ علُم يعقوَب )ع( كاَن يالنَّيبَّ هو أْدَنى منه َدرجتل  ومن ســ

َر عنلا القرآُن الكريُم بأنَّلا ا اجُت يف َنفِس ليت عبَّيوســــَف )ا(  وهذه هي االوَــــيِّ بوجوِد موالنا 

 ِمن َتْدُخُلوْا اَل ِنيََّب َيا َيعقوب  ولكنَُّه كاَن َينتظُر ا مَر امهليَّ بِلَقاِئِه  ولذلَك جاَء قوله تعاىل: )َوَقاَل

َِيَُّتُه هلم  وفيلا الكثُم من امشفلذِه كان   مَُّتَفرَِّقٍت( َأْبَواٍب ِمْن َواْدُخُلوْا َواِحٍد َباٍب اراِت التَّوحيديَِّت َو

و ا اُّ تعاىل  لذلك َمْقصـــََد هالدَّالِت على أنَّ اآلياِت وال ـِّماِت والتَّيلتياِت لو َتَعدََّدْت وَتَنوََّعْ  ف نَّ اْل

ــَْيٍء ِمن الّلِه مَِّن َعنُكم ُأْغِني قال تعاىل: )َوَما ٍِ َعَلْيِهَو َتَوكَّْلُ  َعَلْيِه ِلّلِه ِإالَّ اْلُحْكُم ِإِن شــ  َفْلَيَتَوكَّ

ٍِ ب ثباِت اْلوهذه دعوٌة نبويٌَّت للتَّوحيِد العلويِّ اْل اْلُمَتَوكتُلوَن(    وإفراِد ذاِت ا اِّ عن َمَشــاِهِد أوَّالل ُمَتَمثِّ

ُّ وَأْعَلى ممَّا َتشــَْلُدُه ا بَمشــلوَدِة ثانًيا  نَّلا عائدٌة إىل الشَــّاهديَن  وذاُت اال ِّماِت اْل صــاُر  اِّ أج

)ص(:  اهلِل رســوِل َحاِفِظَن(  وقوِل ِلْلَغْيِب ُكنَّا َوَما َعِلْمَنا ِبَما ِإالَّ شــَِلْدَنا والبصــائُر لقوله تعاىل: )َوَما

ُّ ما خطَر ببالَك فاهلُل غُمُه(  .)ك
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 َحْيُث ِمْن َخُلوْاَد َمقِضيَُّت يف قوله تعاىل: )َوَلمَّاا اجُت اْليعقوب )ع( وهي النَّيبِّ وحتقَّقْ  ُنُبوَءُة 

 لتَما ِعْلم  َلُذو َوِإنَُّه َضاَهاَق َيْعُقوَب َنْفِس ِفي َحاَجتل ِإالَّ َشْيٍء ِمن الّلِه مَِّن َعْنُلم ُيْغِني َكاَن مَّا َأُبوُهم َأَمَرُهْم

َّ َقضــَى حاجَت  اَل النَّاِس َأْكَثَر َوَلِكنَّ َعلَّْمَناُه عقوَب )ع( أي أظلَر َــِْدَق ي النَّيبَِّيْعَلُموَن(  فاهلُل َعزَّ َوَج

 يوسَف )ا( من خمِل هذا ا مِر بالدُّخوِل من أبواٍب متفرِّقٍت يف قوله تعاىل: )َوَلمَّاالوَيِّ نبوَءِتِه بوجوِد 

َيْعَمُلوَن(  فلو أنَّلم دخلوا  وْاَكاُن ِبَما َتْبَتِئْس َفَم َأُخوَك َأَنْا ِإنِّي َقاَل َأَخاُه ِإَلْيِه آَوى ُيوُسَف َعَلى َدَخُلوْا

ٍَ هذا ا مُر  ولكنَّ دخوَل ســيِّدنا بنيامن )ع( من باٍب ِلَوحِدِه كاَن ســََبًبا ميواِء موالنا    مًعا َلَما حصــ

وحتقَّقْ   )ع( عقوبيالنَّيبِّ ســيِّدنا يوســَف )ا( َلُه وإخباِرِه عن نف ــِِه  وهنا ُقضــَِيْ  حاجُت الوَــيِّ 

ٍِ على َمعرفِتِه اليت َأْوَحاها اهلُل إليِه  فلماذا البكاُء الذي ُتَصوُِّرُه  َنِحيًبا  ُةَرقصُِّمْلانبوَءُتُه  وهذا أكرُب َدلي

ٍَ إىل االعرتاِض على أمِر اهلِل سبحاَنُه معاَذ اهلِلالوَيِّ على َفْقِد موالنا   ؟يوسَف )ا( حتَّى َيِص

ــََفى اَي حتَّى أنَّ اآليَت اليت َيْحَتيُّوَن بلا مل َتْذُكِر البكاَء إنَّما هي قوله تعاىل: )َوَقاَل  َعَلى َأسـ

ع( هَو استكانٌت وإظَلاٌر ) يعقوبالنَّيبِّ  فأسـَُف سيِّدنا  َكِظيٌم(  َفُلَو اْلُحْزِن ِمَن َعْيَناُه َواْبَيضَـّ ْ  ُيوسـُفَ 

ٍِ قوالوَــيِّ ِلُخضــُوِعِه  مِر اهلِل وَعْيِزِه مع أنَُّه يعلُم بالوحي أمَر وجوِد موالنا  له يوســَف )ا(  بدلي

ــُْكو ِإنََّما تعاىل: )َقاَل َــّمِ    أنَُّه مأموٌرَتْعَلُموَن(  إالَّ اَل َما الّلِه ِمَن َوَأْعَلُم الّلِه ِإَلى َوُحْزِني َبثِّي َأش بالص

ــُاْل تيلتي ماِل معرفِتِه بإىل اكت وِل ِبَبَياِض الَعينِن وهذا داللٌت على اْرِتَقاِئِه  نَّ يف َبَياضـِِلما إشارةٌ َممثـــ

َكِظيٌم(  ُلَو؛ أي َكَتَم أمَرُه تقيَّتل وهو قوله: )َفُهالذي أظلَر ا زِن أسراَرَكَتَم  التَّيلتي  فلمَّا َعَرَف بِّرَّال

ــوْا َهُبوْااْذ َبِنيَّ تَّا   إىل أْن يشاَء اهلُل فُيظِلَر أمَرُه  وإظلاُر ا مِر كان يف قوله تعاىل: )َياأي ُم  َفَتَح َُّ ــ

ــفَ  ِمن وكان  اْلَكاِفُروَن(   َقْوُااْل ِإالَّ الّلِه رَّْوِح ِمن َيْيَأُس اَل ِإنَُّه الّلِه رَّْوِح ِمن َتْيَأُسوْا َواَل َوَأِخيِه ُيوسـُـــ

 َيْأِت َأِبي َوْجِه َعَلى ُقوُهَفَأْل َهَذا ِبَقِميِصي داللُت َـدِق نبوَءِتِه بعوِدِة البصـِر إليِه يف قوله تعاىل: )اْذَهُبواْ  

 اْلَبشــُِم َجاء َأن َبصــًِما(  وهو إشــلاُر معرفِت ا اِّ اليت كان  مكتومتل َفَظَلَرْت با مِر امهليِّ: )َفَلمَّا

 ْعَلُموَن(.َت اَل َما الّلِه ِمَن َأْعَلُم ِإنِّي لَُّكْم َأُقٍ َأَلْم َقاَل َبِصًما َفاْرَتدَّ َوْجِلِه َلىَع َأْلَقاُه

يُص يعقوَب )ع( ُعبَِّر عنه بالَعَمى  أمَّا الَقمالنَّيبِّ يوسف )ا( عن َعيَني الوَـيِّ  موالنا  فغياُب

ٍَ بصًما  فالالنَّيبِّ فكاَن مثاَل التَّيلتي الذي إذا ُألِقَي على َوْجِه سيِّدنا  َعَمى وامبصاُر يعقوب )ع( أَب

 يعقوب )ع(.النَّيبِّ ََِفَتاِن ل يِّدنا 

 نكتفي لعدا امطالت واهلل أعلم

 ور أمحد أديب أمحدالباحث الديين العلوي الدكت


