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 چکیده

دانیم گیرد. میبررسی قرار می مورد درباره حضرت یعقوب  عهد عتیققرآن و  در این تحقیق دیدگاه

عهدین در طول تاریخ همواره با حوادث و وقایعی روبرو بوده که با بررسی سند و سیر تاریخی آنها به صراحت 

 بودن آنها پی برد. اما قرآن برای همیشه توانسته قداست خویش را حفظ کند. عدم انتسابشان به حقتوان به می

ت معنوی حضرت در احراز ای که نشان دهنده شخصیدر قرآن با خصوصیات ویژه حضرت یعقوب

حضرت از بندگان مخلص و اخیار دارای ثنای نیکو، بلندمرتبه، و در بر پا  شود.میتوصیف مقام نبوت است، 

بیانگر مقام عصمت  ،داشتن احکام الهی و هدایت مردم توانا و مبرا از یهودیت و نصرانیت که همة این صفات

 تر جلوه داده است. اما تورات منزلت واالی او را از یک شخص عادی هم پستباشد، میحضرت 

توضیحی نداده است و  علت آن چه بوده، این که یعقوب چه چیزی را بر خود حرام کرده، ارةقرآن درب

 اسرائیل را بر شمرده که با بیان قرآن تفاوت دارد.تنها محرمات بنیتورات  تورات هم در این باره بیانی ندارد،

یک زمان به نکاح در را دو خواهر قوب دارای همسران متعدد بوده و در تورات آمده است که حضرت یع

و هنگام مرگ از فرزندانش بقای بر توحید را پیمان گرفت و از آنها تنها یوسف به پیامبری  ،خویش درآورد

 یوسفبا تعلیم الهی توانست از آیندة درخشان  آمده است که حضرت یعقوب6آیه در سوره یوسف رسید.

خبر دهد که خداوند او را برخواهد گزید. او سالها در فراق فرزند دلبندش به سر برد و در اثر آن دیدگانش را 

از دست داد، ولی با صبر و توکل توانست از امتحان الهی سربلند بیرون آید و به کمک همان چیزی که سبب 

ی فرزندانش طلب مغفرت نمود و خداوند کوری او شده بود بینایی خویش را به دست آورد، و از خداوند برا

از اسباطی که به آنها وحی شده  مراد نظیرش بار دیگر او و فرزندانش را جمع کرد.به خاطر صبر و توکل بی

های د و گاه نسبتراین مطالب اشاره دا باشند. تورات به برخی ازمی واسطه حضرت یعقوب فرزندان با

 .داده است ناروایی به حضرت یعقوب 
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