
 اليهود في الكتب السماوية

 

 

 الفصل األول

 

 خلق الكون

إنها . تعتبر مسألة خلق الكون مدخال للتعرف على المنطق الذي يميز كال من التوراة و القرآن

تعطي فكرة واضحة عن نهج التفكير المتبع في الكتابين المقدسين ألنها تشكل أساسا تبنى عليه 

رد لخطوات خلق الكون، و يولي القرآن األمر أهمية خاصة تفتتح التوراة صفحاتها بس.التفصيالت

و في كال الكتابين تؤخذ المسألة كنقطة إنطالق نحو تبرير أو .فيكرر ذكرها في العديد من اآليات

أي أن النظرة األولى نحو الكون و كيفية .فهم األحداث الالحقة و نحو تحديد جدلياتها المختلفة

حديد مختلف العالقات اإلنسانية و فهم التطورات اإلجتماعية و الخلق لها عالقة مباشرة في ت

 .التاريخية و غيرها

 : تستهل التوراة سفرها األول في توضيح الخطوات التي اتخذها اهللا في خلق الكون فتقول

 

و كانت األرض خربة و خالية و على و جه الغمر .في البدء خلق اهللا السموات و األرض    "

 ). 1" ( يرف على وجه المياهظلمة و روح اهللا

 

ثم ابتدأ اهللا بخلق النور و بذلك خلق النهار .أي أن مرحلة ما قبل الكون تميزت بالظلمات و المياه

لكن الكتاب ال يفسر كيف أصبح هناك نور و يوم كامل بنهاره و ليله بينما لم يخلق اهللا .و الليل

 :باليوم الرابعإذ يقول النص الخاص .األنوار إال في اليوم الرابع

 

فعمل اهللا النورين …و قال اهللا لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليل"

 ).2"(النور األكبر لحكم النهار و النور األصغر لحكم الليل و النجوم.العظيمين

 

ط ربما تمت اإلشارة إلى الليل و النهار بداية كأمر رمزي و ليس كواقع عملي ألن وجودهما مرتب

 ).3(بالشمس و عالقتها باألرض 



 

 .في اليوم الثاني جزأ اهللا المياه

 

 

فعمل اهللا الجلد و فصل بين .و ليكن فاصال بين مياه و مياه.و قال اهللا ليكن جلد في وسط المياه "

 ).4"(و دعا اهللا الجلد سماء.و كان كذلك.المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد

 

أما في اليوم . و أنبت فيها النبات الي جعل تكاثره في بذوره. ثالث خلق اهللا اليابسةو في اليوم ال

و من . الرابع فقد خلق اهللا األنوار و ذلك للفصل بين الليل و النهار و لمعرفة التواريخ و األوقات

 ثم خلق في اليوم الخامس الحيوانات. المالحظ هنا أن التوراة تعتقد بخلق األرض قبل الشمس

 و بذلك أتم اهللا خلق السموات و األرض   . أما في اليوم السادس فخلق اإلنسان. بأنواعها و الطيور

       

 

و فرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي     "

 ).5" (عمل

 

ل أن يخلق النبات، و ذلك بأن لكن التوراة تذكر في موقع آخر أن اهللا خلق السماء و األرض قب

 .ظهر الماء على سطح األرض و من ثم خلق اهللا اإلنسان من طينها

 

فعلى الرغم من أن عددا من الكتاب و المستشرقين . أما في القرآن فاألمر مختلف إلى حد كبير

، )6 (الغربيين يقول إن القرآن قد أخذ قصصه من القرآن و استند على العقل و الكتابات المسيحية

في البداية، . إال أن االختالفات القائمة تضع عالمة استفهام على مدى فهم هؤالء لنصوص القرآن

يتبين أن القرآن ال يسرد مسألة خلق الكون كقصة متوالية األحداث، و إنما يذكرها، كما هو الحال 

، لكنه ليس من بالنسبة إلى عدد من األمور األخرى، في بعض من اآليات الواردة في سور مختلفة

 .  العسير على القارىء أن يتتبع الترتيب و المعنى

 



تقول . تظهر المفارقة األولى و الهامة بين القرآن و التوراة في مسألة خلق الكون في ستة أيام

 :اآلية القرآنية

 

 ).7" (أن ربكم اهللا الذي خلق السماوات و األرض في ستة أيام  "

 

 و آية أخرى

 

وات و األرض و ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل الذي خلق السما"

 ).8" (به خبيرا

 

لكن من الصعب أن نفهم كلمة أيام حسب فهمنا االعتيادي للكلمة ألن القرآن يعطي فهما مختلفا 

 :حيث يقول

 

لعرش ما لكم من اهللا الذي خلق السماوات و األرض و ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على ا    "

يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في يوم . دونه من ولي و ال شفيع أفال تتذكرون

 ).9" (كان مقداره ألف سنة مما تعدون

 

 :وفي آية أخرى يقول

 

 ).10" (تعرج المالئكة و الروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  "

 

لمسلمين أن كلمة يوم هنا تعني يوم القيامة ألن الكافر يشعر بأن يقول بعض المفسرين من علماء ا

لكن هذا التفسير لم يمت إلى النص بصلة ). 11(اليوم أطول بكثير مما يتصور بسبب شدة العذاب 

من الواضح أن النص مرتبط بخلق السماوات و األرض و أن متابعة . و ال عالقة له بالكافر

و ليس . أكيد على أن المعنى اإللهي له فهم مختلف عن الفهم البشريالتفسير لمعنى اليوم كانت للت

من المستبعد أن يكون للتفسير الحقيقي عالقة بالدورات الزمنية و ليس بدوران األرض حول 

 .                 نفسها



 

وهذا ما يتمسك به موريس بوكاي الذي يورد رأي كل من أبو السعود والسيد يوسف علي، والذي 

 ).12( فهم اليوم على أنه نوبة أو دورة زمنية طويلة يوجز

 

أما بخصوص األصل الذي انبثق عنه الكزن فمن الواضح أن القرآن يؤكد األصل المائي، فتقول 

 : اآلية

 

 ).13"(وهو الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء"

 

تي يعبر عنها بكلمة دخان، حيث يقول سبحانه ثم يذكر الغازات التي تحتوي الذرات الدقيقة وال

 :وتعالى

 

 ).14...."(ثم استوى إلى السماء وهي دخان"

 

ويقطع القرآن أيضا بأن السماء واألرض كانتا كتلة واحدة ثم انشقت الكتلة لتكون السماوات 

 :يقول سبحانه. واألرض والكواكب واألجرام السماوية

 

واألرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أولم ير الذين كفروا أن السموات "

 ).15...."(حي

 

ورغم أن التوراة تذكر األصل المائي للكون، إال أنه من المستبعد جدا أن الرسول محمد عليه 

السالم قد أخذ ما تبع ذلك عن أخبار بني إسرائيل، األمر الذي لم يكن متناسبا مع المستوى العلمي 

 .في ذلك الوقتالذي كان سائدا 

 

فبينما ال . وهناك فرق آخر هام بين التوراة والقرآن بخصوص الشمس والقمر وتتابع الليل والنهار

، فإن القرآن وصف الشمس "نيرين"تميز التوراة بين الشمس والقمر كجسمين مضيئين بقولها 

 :تقول اآلية. بالسراج ووصف القمر بالمنير



 

 ).16"(ا وجعل فيها سراجا وقمرا منيراتبارك الذي جعل في السماء بروج"

 

 :وتقول آية أخرى

 

 ).17"(ألم ترو كيف خلق اهللا سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا"

والمعنى هنا أن السراج له نور ذاتي بينما هناك شك في الجسم المنير الذي قد يكون نورة صادرا 

 . للشك في أن النور صادر من السراج نفسهعن جسمه وقد ال يكون، لكن ال مجال

 :والقرآن تحدث عما يوحي باستدارة األرض أو توسعها عندما قال

 ).18"(واألرض بعد ذلك دحاها"

تعني " دحا"، لكن هذا تفسير مغلوط ألن الكلمة)19(تقول بعض التفاسير أن دحاها تعني بسطها

ان بمعنى التكوير قوله تعالى في الليل ومما يؤكد أن هذا التوسع ك). 20(وسع الشيء ليمأله

 :والنهار

 ).21"(ألم تر أن اهللا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل"

 :وقوله

 ).22"(يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل"

ي وهذا أمر غير وارد ف. من هاتين اآليتين نفهم أن التداخل يأخذ شكل التدرج االنسيابي الكروي

 .التوراة ولم يكن محمد عليه السالم على وعي بهذه األمور الفلكية

ينطبق هذا االتجاه الفلكي الموجود في القرآن، والذي ال تقف االكتشافات ضده، على العديد من 

 :فمثال يقول القرآن إن األجرام تسبح وذلك حسب اآلية. اآليات القرآنية

 ).23"(الليل سابق النهار ولك في فلك يسبحونال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال "

 24"(والشمس تجري لمستقر لها"وتتحدث آية أخرى عن أن الشمس تسير نحو وضع معين 

 

و الفرق الهام و األخير الذي تجدر اإلشارة إليه هو أن التوراة تقول باستراحة الرب يوم السبت أو 

 : بل يقول تعالى.اليوم السابع، بينما ال يذكر القرآن شيئا من ذلك

 

 5" (و لقد خلقنا السموات و األرض و ما بينهما في ستة أيام و ما مسنا من لغوب    "



  

و كلمة لغوب هنا تعني التعب، و معنى اآلية الضمني هو أنه لم يحصل أي تعب، وإذا كان في 

 .ذلك رد عما في التوراة فإنه يعني أنه ال لزوم للراحة ما دام التعب لم يحصل

 

و فكرة االستراحة تحتوي ضمنا على بذل الجهد، و هذا بدوره يحتوي على نوع من التعب، بينما  

فكرة عدم التعب تعني أن الجهد لم يحصل، أو بصورة أدق، لم يبذل جهد كما نعرفه نحن البشر 

آن و فكرتا االستراحة و الاللغوب تنسجمان مع فكرتي التوراة و القر. لينتج تعبا كما نعرفه أيضا

 :تصور التوراة الرب بأنه. الذات اإللهية

 

األرض ). 26...."(من تصلب عليه فسلم، المزحزح الجبال و ال تعلم. حكيم القلب و شديد القوة  "

إنه إله صالح و ). 27(إنه خالقها و خالق ساكنيها ال يملك أحد أمرا إال بأمره. و ما فيها اهللا

 ).28(مستقيم

ففي عدد من المواقع تتخلى . ب بصفات كمالية فإنها ال تصر عليهاو رغم أن التوراة تصف الر

فمثال يشعر قارىء التوراة أن الرب قد يكون له . عن كمال الرب لتضفي عليه الصفات البشرية

ومن الممكن أن يتكلم بصوت يسمعه اإلنسان العادي أو أن يخوض .جسم و يدان و وجه كما للبشر

 ).29"(موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه"لى أن الرب فهي تنص ع. جدال أو أن يتراءى

لقد حزن أنه خلق اإلنسان و أسكنه األرض عندما رأى معاصيه . و الرب يحزن في بعض المواقع

 أيام نوح، 

اإلنسان مع بهائم . فقال الرب أمحو عن وجه األرض اإلنسان الذي خلقته. وتأسف في قلبه"

 ).30"(حزنت أني عملتهمألني . ودبابات وطيور السماء

وهو أيضا إله ). 31(وكذلك ندم الرب عندما عاقب بني إسرائيل وأمر مالكا بهدم المدينة المقدسة

 .غيور ويطلب من موسى أال يعبد ىلهة أخرى

 ).32...."(ألني أنا الرب إلهك إله غيور"

 ).33"(حتى متى يهينني هذا الشعب" ويعبر عن شعوره بالمهانة عندما قال لموسى

إن القرآن ينزه الذات اإللهية وال يضفي عليها أي صفة . يختلف القرآن في ذلك عن التوراة

 :تقول اآلية. فيبقى وصف الذات اإللهية على ذات الوتيرة دون اختالل في توازنها . بشرية



 ذا اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم، له ما في السموات وما في األرض من"

الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء 

 ).34"(وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم

 :وتقول أخرى

هو األول واآلخر والظاهر . له ملك السموات واألرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير"

هو الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على .  وهو بكل شيء عليموالباطن

العرش، يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 

 ).35"(أينما كنتم واهللا بما تعملون خبير

 األناجيل األربعة يذكر أيام فما من إنجيل من. أما اإلنجيل فإنه ال يتطرق إلى مسألة خلق الكون

لكن المسيحية، حسب تفسيرات األب يوسف . الخلق أو تتابعها مما يجعلها خارج مجال المقارنة

أي أنها تؤمن بمقدرة اهللا على خلق . سعادة، تعتمد روح ما ورد في العهد القديم في هذا الصدد

ني الوارد أو للتاريخ الذي يمكن الكون في زمن محدود، ودون إعطاء تفسيرات حرفية للتتابع الزم

أي أن الوصف التوراتي يرمز إلى المقدرة اإللهية وال يصف الحدث . تحديده من خالل ذلك

 ).36(التاريخي كما حصل فعال

فيوم السبت في اإلنجيل ليس بالحرفية التي تتمسك . وتدعم النظرة المسيحية إلى السبت هذا الرأي

كان يقوم ببعض األعمال أيام السبت ) عيسى بن مريم(المسيح بها التوراة، من حيث أن السيد 

ويقول التفسير المسيحي إن من المفروض ). 37(كإشفاء المرضى و التعليم رغم معارضة اليهود 

أي أن المسيحي . أن يكون لإلنسان وقت للراحة ال أن ينقطع بالضرورة عن العمل في وقت محدد

ة يوم السبت، ومن هنا فليس هناك نص إلزامي على ال تلتقي مع اليهودي في تفسير طبيع

المسيحي أن يستريح بالضرورة في أيام اآلحاد بينما يلتزم اليهود المتدينون بالراحة يوم السبت 

 .إلتزاما تاما
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 الفصل الثاني

  

                ظهور سيدنا إبراهيم

 

ن هذا البحث، أن التوراة و القرآن يختلفان في تقرير الحدث، و كذلك يتضح من الفصل األول م

و من الواضح أن القول بأن القرآن يستمد قصصه من التوراة يفتقر إلى العلمية و . في فهمهما له

فالتوراة تهتم بشكل رئيسي بسرد الحدث متتابعا، فيما ال يهتم القرآن . القراءة الجيدة للنصوص

و مسألة خلق الكون بالنسبة إلى التوراة عبارة عن قصة في األساس، .  بالفكرةبذلك قدر اهتمامه

و هذا . و لكنها في القرآن عبارة عن فكرة توضع أمام المؤمن لالستدالل على القدرة االلهية

التميز يبقى مستمرا في األحداث التي تلت، و ينطبق إلى حد كبير كما سنرى، على ظهور سيدنا 

 .لسالم و مسيرة حياتهإبراهيم عليه ا

 



 نسبه_ 1

 

تسهب التوراة في تفصيل األنساب و تحديد شجرة العائلة التي انحدر منها سيدنا إبراهيم عليه 

فهي تنص على أن إبراهيم أو أبرام، كما تدعوه في البداية، من نسل نوح الذي ركب . السالم

و ألن الطوفان قضى ".  وسام ويافثحام"حمل نوح معه في الفلك أبناءه . الفلك ناجيا من الطوفان

من الطيور و البهائم و الوحوش و كل التي كانت . ذي جسد كان يدب على األرض"على كل 

و منهم ، ). 2" (تشعبت كل األرض"، فمن هؤالء األبناء )1" (تزحف على األرض و جميع الناس

 .و بالتحديد من سام، انحدر إبراهيم

 

 أبنائه و تتسلسل في الحديث عن البنين و األحفاد، و عليه فهي تتحدث التوراة عن أعمار نوح و

حسب . و يمكن من خالل ذلك االستدالل على المحطات التاريخية التالية. تحدد تأريخ بدء الخليقة

و إذا أجرينا حساب السنين كما هو .  سنة، أي منذ خلق آدم5752التقويم العبري ابتدأ التاريخ منذ 

 ذلك كما فعل بوكاي، يكون نوح قد ولد بعد آدم بحوالي ألف عام، و يكون وارد في التوراة، و

و إذا اعتبرنا أن االصل بين آدم و عيسى بن .  سنة1650الطوفان قد حصل بعد ذلك بحوالي 

 ).3( قبل الميالد 2150 سنة فإن الطوفان قد حصل حوالي سنة 3800هو حوالي ) المسيح(مريم 

 

 

 

 

   

 

      


