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ماجستير أصول دين ،كلية الشريعة ،قسم أصول الدين ،جامعة النجاح الوطنية.
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ملخص:
يتناول هذا البحث املقارنة بني القر�آن الكرمي والتوراة يف مو�ضوع الق�ص�ص ،حيث
يجهل كثري من النا�س والدار�سني منهم ما حتويه التوراة من �أمور تخالف العقيدة وال�رشيعة
والتاريخ بل تخالف العقل �أي�ضا.
والق�صة التي يتناولها البحث هي ق�صة �آدم عليه ال�سالم حيث يبني موا�ضع ذكر
الق�صة يف القر�آن الكرمي والتوراة حيث �إن الق�صة يف القر�آن ال تذكر يف مو�ضع واحد على
عك�س الق�صة يف التوراة التي تذكر يف مو�ضع واحد ،ويبني البحث كذلك �أوجه الت�شابه بني
القر�آن الكرمي والرواية التوراتية يف عر�ض الق�صة وهي قليلة ،ثم يبني وجوه االختالف
الكثرية بينهما ،ويخل�ص البحث �إىل نتيجة تبني �أن التوراة املوجودة بني �أيدينا ال ت�صلح
�أن تكون مرجع ًا للتاريخ �أو الق�ص�ص ،و�أنه ال فائدة من االعتماد عليها ،بل �إن ما فيها من
معلومات تعطي نتائج �سلبية للقارئ.
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Abstract:
This research deals with the comparison between the Holy Quran and
the Bible (Tawra) in the issue of religious stories (tales) Most people even the
educated are ignorant of the issues that the Tawra contain which go against
the belief, the law of God and history. Thay even contradicts whith reason
as well. The story that this research deals with is the story of Adam (peace
be upon him) whose different places of mentioning are highlighted in both
the Holy Quran and the Tawra. This story has been mentioned in the Holy
Quran in more than one place, whereas in the Tawra it is mentioned only in
one place.
The research also reveals the aspects of the few similarities between the
two religious books in terms of the presentation of the story. Then it shows
that there are many aspects of difference between the two books. Ultimately,
a final result points out that the Tawra that we have today is not qualified to
be a reference for history and religious stories. Moreover, it is unreliable and
provides the reader with information which gives negative results.
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مقدمة:
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه الكرام وبعد:
فقد ق�ص اهلل �سبحانه علينا يف القر�آن الكرمي ق�ص�ص ال�سابقني ،وو�صف هذا الق�ص�ص
ب�أنه �أح�سن الق�ص�ص حيث قال �سبحانه} :نحن نق�ص عليك �أح�سن الق�ص�ص مبا �أوحينا �إليك
هذا القر�آن{ ( ، )1كما بني لنا �أن هذا الق�ص�ص هو احلق :قال تعاىل} :نحن نق�ص عليك
نب�أهم باحلق{ ( )2وقال} :واتل عليهم نب�أ ابني �آدم باحلق{ ( )3ويف هذا �إ�شارة �إىل �أن ما
يق�صّ ه غري القر�آن من الكتب ال�سابقة مل يعد فيه من احلق �إ ّال القليل لأن �أ�صحابها غريوها
النية الذين
وبدلوا ما فيها .وقرر �سبحانه �أن ق�ص�ص ال�سابقني هي عربة لأ�صحاب العقول رّ
يقفون على تلك الق�ص�ص ،ويدركون ما فيها من العرب والعظات ،وي�ستخرجون ما فيها من
الدرو�س والدالالت قال تعاىل} :لقد كان يف ق�ص�صهم عربة لأويل الألباب{ (. )4
وقد حوى القر�آن الكرمي يف �سوره كثرياً من الق�ص�ص حتى �إنه لو جمع لقارب ثمانية
�أجزاء ،وهذا يدل على �أهمية الق�ص�ص القر�آين حيث حاز على هذه امل�ساحة الكبرية يف كتاب
اهلل �سبحانه .وقد در�س كثري من علماء امل�سلمني ق�ص�ص القر�آن ،وا�ستخرجوا ما فيها من
العرب والعظات ،غري �أن بع�ضهم حاول الإفادة من الإ�رسائيليات لبيان ما �أجمله القر�آن،
وكان ال�رضر من هذه الإ�رسائيليات �أكرب من الفوائد (�إن كان هناك فوائد �أ�صالً) ؛ فما ورد
يف الإ�رسائيليات �أنواع ( : )5فرمبا يكون بع�ضها موافق ًا ملا ورد يف القر�آن ،فنحن هنا ن�أخذ
ما يف القر�آن وال حاجة لهذا النوع ،ورمبا يكون بع�ضها الآخر خمالف ًا ملا يف القر�آن ،وهنا
علينا رف�ض هذا النوع وال يجوز االعتداد به� ،أما الق�سم الثالث فقد يكون ما فيه غري خمالف
للقر�آن وال موافق له ،وهذا النوع لي�س فيه �أي فائدة ،حيث �أنه يتعلق بذكر �أ�سماء لأ�شخا�ص،
�أو بالد� ،أو تف�صيالت لأحداث مل يتطرق �إليها القر�آن ،ولو كان يف ذكرها فائدة لبينها القر�آن
الكرمي.
اخرتت �إجراء درا�سةٍ مقارنةٍ لق�صة من ق�ص�ص القر�آن مع ما ورد يف ن�ص التوراة
وقد
ُ
(ولي�س مع ما ورد يف كتب التف�سري والق�ص�ص من الإ�رسائيليات) ولأبني الفرق الكبري بني
عر�ض القر�آن الكرمي للق�صة وعر�ض التوراة لها وبخا�صة �أننا نعلم �أن التوراة قد عبثت فيها
�أيدي الب�رش على مدار الع�صور ،ومل يبق فيها من كالم اهلل �سبحانه �إال النزر الي�سري.
و�أريد من بحثي هذا �أي�ض ًا �أن �أ�سهل الأمر على من يريد معرفة ما ورد يف التوراة؛
فقد الحظت من خالل تدري�سي للتف�سري وللق�ص�ص القر�آين جهل الطلبة مبا ورد يف التوراة،
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واكتفاءهم مبا يقر�ؤونه يف كتب التف�سري� ،أو كتب الق�ص�ص من كالم يقال �إنه منقول عن
حلظت �أن الطلبة ال ي�ستطيعون القراءة من التوراة �أو فهمها ،وذلك
بني �إ�رسائيل ،بل �إين
ُ
للأ�سلوب غري ال�شائق الذي كتبته �أيدي الب�رش .
وقد وقع اختياري على (ق�صة �آدم عليه ال�سالم) لهذه الدرا�سة املقارنة ،ول�ست هنا
ب�صدد درا�سة تف�صيلية للق�صة وا�ستخراج ما فيها من الدرو�س والعرب فهذا يحتاج �إىل بحث
الفرق بينهما،
منف�صل ،ولكني ق�صدت �أن ُيوازن القارئ بني ن�ص القر�آن ون�ص التوراة لريى
َ
عما ورد يف التوراة ،و�أنه ال ي�ضيف له �أي فائدة تذكر
وليتبني له �أنه ميكن اال�ستغناء متام ًا َّ
�سوى ت�أكده �أنها من كتابة ب�رش.

وقد ق�سمت بحثي هذا (بالإ�ضافة �إىل املقدمة) �إىل متهيد وثالثة مطالب وخامتة:
◄ ◄التمهيد :بينت فيه ما املق�صود بالتوراة ،والفرق بني منهج القر�آن ومنهج التوراة
يف الق�ص�ص.

ذكرت فيه ورود ق�صة �آدم يف القر�آن وورودها يف التوراة.
◄ ◄املطلب الأول:
ُ
ذكرت فيه �أوجه الت�شابه القليلة بني ما ورد يف القر�آن وما ورد
◄ ◄املطلب الثاين:
ُ
يف التوراة يف الق�صة.
ذكرت فيه وجوه االختالف بني القر�آن وبني التوراة يف ق�صة
◄ ◄املطلب الثالث:
ُ
�آدم.
خل�صت فيها بنقاط �أهم النتائج.
◄ ◄اخلامتة:
ُ

متهيد:
تعريف التوراة والفرق بني منهجها القصصي ومنهج القرآن:
أوالً -التوراة:
يطلق ا�سم التوراة �أ�سا�س ًا على الأ�سفار اخلم�سة الأوىل من كتاب العهد القدمي ،وهي
التكوين واخلروج والالويني والعدد والتثنية ،وكلمة التوراة وتعني ال�رشيعة املكتوبة ،وقد
يطلق لفظ التوراة على العهد القدمي ب�أكمله من باب �إطالق اجلزء على الكل (. )6
وينق�سم العهد القدمي �إىل تق�سيمات عدة ،فاليهود يعرتفون بثالثة وع�رشين �سفراً،
وال�سامريون يعرتفون بالأ�سفار اخلم�سة الأوىل فقط وب�سفري ي�شوع والق�ضاة ،والن�صارى
الربوت�ستانت يعرتفون بت�سعة وثالثني �سفراً� ،أما الكاثوليك فيعرتفون ب�ستة و�أربعني
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�سفراً( . )7ويتفق اجلميع على االعرتاف بالأ�سفار اخلم�سة الأوىل املن�سوبة �إىل مو�سى عليه
ال�سالم ،ويزعمون �أنه هو كاتبها .غري �أن موري�س بوكاي ينفي هذا االدعاء( :وظلت اليهودية
وامل�سيحية لقرون طويلة تع ّدان مو�سى نف�سه هو كاتب التوراة� ...أما اليوم فقد ُهجر هذا
الفر�ض متاماً) (. )8
ثانياً -القصص يف القرآن ويف التوراة:
ُيلحظ �أن الق�صة يف القر�آن لي�ست �أمراً م�ستق ًال قائم ًا بذاته ،بل هي �آيات ت�أتي يف �سياق
�سورة معينة من �سور القر�آن ،ويذكر فيها ما يتنا�سب مع مو�ضوع ال�سورة التي ذكرت فيها،
لذلك �أجد كثرياً من ق�ص�ص القر�آن يتكرر يف �سور متعددة وال ُيذكر مرة واحدة ،يف حني جند
التوراة تذكر الق�صة الواحدة كاملة ويف مو�ضع واحد دون تكرار.
و ُيلحظ �أي�ض ًا �أن ق�ص�ص القر�آن ي�أتي جمم ًال دون العناية بدقائق التف�صيالت؛ لأن
الق�صد منه هو العربة والعظة ،ولي�س جمرد �رسد الأحداث والوقائع كما قال تعاىل} :لقد
كان يف ق�ص�صهم عربة لأويل الألباب{ ( )9لذلك �أجد الق�ص�ص القر�آين يخلو �أحيان ًا من ذكر
املكان �أو من ذكر الزمان �أو من ذكر الأ�سماء ،وقد تخلو الق�صة من ذكر هذا كله كق�صة
�أ�صحاب القرية مثالً ،وق�صة الذي مر على قرية وهي خاوية على عرو�شها� .أما التوراة ف�إنها
تهتم بالتف�صيالت لدرجة �إ�صابة قارئها بامللل (طبع ًا لأنها من كالم الب�رش بعد �أن غريوا
كالم اهلل �سبحانه) يقول بوكاي( :كان الكتاب املقد�س قبل �أن يكون جمموعة �أ�سفار تراث ًا
�شعبي ًا ال �سند له �إال الذاكرة ،وهي العامل الوحيد الذي اعتمد عليه يف نقل الأفكار) (. )10
ثم �إن القارىء لق�ص�ص التوراة ال يكاد يجد فيها �أي عربة من العرب حيث نقر�أ الق�صة
من بدايتها �إىل نهايتها دون معرفة الفائدة املرجوة منها ،بل على العك�س متام ًا جندها
تعطي نتائج �سلبية للقارىء ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�صفات اهلل �سبحانه حيث تظهر هذه
ال�صفات �أقرب ل�صفات الب�رش منها ل�صفات الإله اخلالق فهو �-أي اخلالق -يخاف ومي�شي
على الأر�ض وال يعلم الغيب( ....تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً) وهذا الق�ص�ص �أي�ض ًا يظهر
الأنبياء -عليهم ال�سالم -ب�صفات ال تليق �إال ب�سفلة الب�رش من الكذب والغدر واخليانة
وعبادة الأوثان و�رشب اخلمر والزنا ..ف�ض ًال عن ما فيها من �أخطاء تاريخية ،و�أمور منافية
للمنطق والعقل ال�سليم.

املطلب األول  -ذكر القصة يف القرآن الكريم ويف التوراة:
أ -القرآن الكريم:
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ُذكِرت ق�صة �آدم يف القر�آن الكرمي يف �سبعة موا�ضع هي:
�1 .1سورة البقرة:

�ض َخلِي َف ًة َقالُوا �أَتجَ ْ َعلُ فِي َها َم ْن ُيفْ�سِ ُد فِي َها
}و ِ�إذ قَالَ َر ُّبكَ ِلل َْمال ِئ َك ِة ِ�إنيِّ َجاعِ ٌل فيِ ال ْأر ِ
َ
َ
َ
ون (َ )30و َعل ََّم �آ َد َم
اء َو َن ْح ُن ُن َ�س ِّب ُح ب َِح ْمدِكَ َو ُن َق ِّد ُ�س لَكَ قَالَ �إِنيِّ �أ ْعل َُم َما ال َت ْعل َُم َ
َو َي ْ�سفِكُ ال ِّد َم َ
ني ()31
اء كُ َّل َها ث َُّم َع َر َ�ض ُه ْم َعلَى المْ َال ِئ َك ِة َفقَالَ �أَ ْن ِب ُئونيِ ِب�أَ ْ�س َما ِء َه�ؤُال ِء �إِ ْن كُ ْن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
ال ْأ�س َم َ
ِيم ( )32قَالَ َيا �آَ َد ُم �أَ ْن ِب ْئ ُه ْم
ِيم الحْ َ ك ُ
َقالُوا ُ�س ْب َحا َنكَ ال عِ ل َْم َل َنا �إِ َّال َما َعل َّْم َت َنا �إِ َّنكَ �أَ ْن َت ا ْل َعل ُ
�ض َو َ�أ ْعل َُم َما
او ِ
ات َوال ْأر ِ
ال�س َم َ
ِب�أَ ْ�س َما ِئ ِه ْم َفل ََّما �أَ ْن َب�أَ ُه ْم ِب�أَ ْ�س َما ِئ ِه ْم قَالَ َ�ألمَ ْ َ�أ ُق ْل َلك ُْم �إِنيِّ �أَ ْعل َُم َغ ْي َب َّ
ون َو َما كُ ْن ُت ْم َت ْك ُت ُم َ
ُت ْب ُد َ
ا�س َت ْكبرَ َ
ا�س ُج ُدوا لآ َد َم ف ََ�س َج ُدوا ِ�إ َّال ِ�إ ْبل َ
ِي�س �أَ َبى َو ْ
ون (َ )33و ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِلل َْمال ِئ َك ِة ْ
ا�سك ُْن َ�أ ْن َت َو َز ْو ُجكَ الجْ َ َّن َة َوكُ ال مِ ْن َها َر َغ ًدا َح ْي ُث �شِ ْئ ُت َما
ان مِ َن ا ْلكَا ِف ِر َ
َوكَ َ
ين (َ )34و ُق ْل َنا َيا �آَ َد ُم ْ
ان َع ْن َها َف�أَ ْخ َر َج ُه َما ممِ َّ ا
ني (َ )35ف�أَ َز َّل ُه َما َّ
َوال َت ْق َر َبا َه ِذ ِه َّ
ال�ش ْيطَ ُ
ال�ش َج َر َة َف َتكُو َنا مِ َن الظَّ المِ ِ َ
ني ()36
�ض َع ُد ٌّو َو َلك ُْم فيِ ال ْأر ِ
اهبِطُ وا َب ْع ُ�ضك ُْم ِل َب ْع ٍ
اع ِ�إلىَ حِ ٍ
�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َم َت ٌ
كَ ا َنا فِي ِه َو ُق ْل َنا ْ
اهبِطُ وا مِ ْن َها َجمِي ًعا
َف َت َل َّقى �آَ َد ُم مِ ْن َر ِّب ِه كَ ل َِم ٍ
يم (ُ )37ق ْل َنا ْ
الرحِ ُ
اب َعل َْي ِه �إِ َّن ُه ُه َو ال َّت َّو ُ
ات َف َت َ
اب َّ
ون ({)38
اي فَال َخ ْو ٌف َعل َْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َز ُن َ
َف�إِ َّما َي�أْ ِت َي َّنك ُْم مِ ِّني ُه ًدى ف ََم ْن َتب َِع ُه َد َ

�2 .2سورة الأعراف:
ِي�س لمَ ْ
َ
ا�س ُج ُدوا لآ َد َم ف ََ�س َج ُدوا �إِال �إِ ْبل َ
}و َل َق ْد َخ َل ْق َناكُ ْم ث َُّم َ�ص َّو ْر َناكُ ْم ث َُّم ُق ْل َنا ِلل َْمال ِئ َك ِة ْ
َ
َ
َ
ِين ( )11قَالَ َما َم َن َعكَ �أال َت ْ�س ُج َد �إِ ْذ �أ َم ْر ُتكَ قَالَ �أ َنا َخيرْ ٌ مِ ْن ُه َخ َل ْق َتنِي مِ ْن
ال�س ِ
اجد َ
َيك ُْن مِ َن َّ
َاخ ُر ْج �إِ َّنكَ مِ َن
َن ٍار َو َخ َل ْق َت ُه مِ ْن طِ ٍ
َاهبِطْ مِ ْن َها ف ََما َيك ُ
ُون لَكَ �أَ ْن َت َت َكبرَّ َ فِي َها ف ْ
ني ( )12قَالَ ف ْ
ين ( )15قَالَ َفب َِما
ُون ( )14قَالَ �إِ َّنكَ مِ َن المْ ُ ْنظَ ِر َ
ين ( )13قَالَ �أَ ْنظِ ْرنيِ �إِلىَ َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
ال�صاغِ ِر َ
َّ
اطَ
َ
صرِ
ِيم ( )16ث َُّم لآ ِت َي َّن ُه ْم مِ ْن َبينْ ِ �أَ ْيدِي ِه ْم َومِ ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن
ق
ت
ُ�س
ا
�
م
ه
ل
ن
د
ع
ق
ل
أ
ِي
ن
ت
ي
و
كَ
لمْ
�أَ ْغ َ ْ َ
ْ ُ َ َّ ُ ْ َ
َْ َ
ورا لمَ َْن
�أَيمْ َ ا ِن ِه ْم َو َع ْن َ�ش َما ِئ ِل ِه ْم َولاَ تجَ ِ ُد �أَكْ ثرَ َُه ْم َ�شاكِ ِر َ
ين ( )17قَالَ ْ
اخ ُر ْج مِ ْن َها َم ْذ ُء ً
وما َم ْد ُح ً
ا�سك ُْن �أَ ْن َت َو َز ْو ُجكَ الجْ َ َّن َة َفكُلاَ مِ ْن
َت ِب َعكَ مِ ْن ُه ْم ل ْأمل َّأن َج َه َّن َم مِ ْنك ُْم �أَ ْج َم ِع َ
ني (َ )18و َيا �آَ َد ُم ْ
ان ِل ُي ْبد َِي
ني ( )19ف ََو ْ�س َو َ�س َل ُه َما َّ
َح ْي ُث �شِ ْئ ُت َما َوال َت ْق َر َبا َه ِذ ِه َّ
ال�ش ْيطَ ُ
ال�ش َج َر َة َف َتكُو َنا مِ َن الظَّ المِ ِ َ
ال�ش َج َر ِة �إِ َّال �أَ ْن َتكُو َنا
َل ُه َما َما ُوو ِر َي َع ْن ُه َما مِ ْن َ�س ْو َ�آ ِت ِه َما َوقَالَ َما َن َهاكُ َما َر ُّبك َُما َع ْن َه ِذ ِه َّ
ور
ا�س َم ُه َما �إِنيِّ َلك َُما لمَ َِن ال َّن ِ
ني (َ )21ف َدال َُّه َما ِب ُغ ُر ٍ
ا�صحِ َ
َم َل َكينْ ِ �أَ ْو َتكُو َنا مِ َن الخْ َا ِلد َ
ِين (َ )20و َق َ
اه َما
َفل ََّما ذَا َقا َّ
ال�ش َج َر َة َب َد ْت َل ُه َما َ�س ْو�آَ ُت ُه َما َوطَ ِف َقا َي ْخ ِ�صف ِ
َان َعل َْي ِه َما مِ ْن َو َرق ِ الجْ َ َّن ِة َو َنا َد ُ
ني ( )22قالاَ َر َّب َنا
ال�ش َج َر ِة َو�أَ ُق ْل َلك َُما �إِ َّن َّ
َر ُّب ُه َما �أَلمَ ْ �أَ ْن َهك َُما َع ْن ِت ْلك َُما َّ
ال�ش ْيطَ َ
ان َلك َُما َع ُد ٌّو ُم ِب ٌ
اهبِطُ وا َب ْع ُ�ضك ُْم
ظَ ل َْم َنا �أَ ْنف َُ�س َنا َو ِ�إ ْن لمَ ْ َت ْغف ِْر َل َنا َو َت ْر َح ْم َنا َل َنكُو َن َّن مِ َن الخْ َا�سرِ ِ َ
ين ( )23قَالَ ْ
ون
�ض َع ُد ٌّو َو َلك ُْم فيِ ال ْأر ِ
ِل َب ْع ٍ
اع �إِلىَ حِ ٍ
ني ( )24قَالَ فِي َها تحَ ْ َي ْو َن َوفِي َها تمَ ُ و ُت َ
�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َم َت ٌ
ون ({)25
َومِ ْن َها ُت ْخ َر ُج َ
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�3 .3سورة احلجر:
ون (َ )28ف�إِذَا َ�س َّو ْي ُته
}و�إِ ْذ قَالَ َر ُّبكَ ِلل َْمال ِئ َك ِة �إِنيِّ َخال ٌِق َب�شرَ ً ا مِ ْن َ�صل َْ�ص ٍ
ال مِ ْن َح َم�إٍ َم ْ�س ُن ٍ
َ
ون (�ِ )30إ َّال
َو َنف َْخ ُت فِي ِه مِ ْن ُروحِ ي َف َق ُعوا َل ُه َ�س ِ
ِين ( )29ف ََ�س َج َد المْ َال ِئ َك ُة كُ ُّل ُه ْم �أَ ْج َم ُع َ
اجد َ
ِين ()32
ال�س ِ
ال�س ِ
اجد َ
ِي�س َما لَكَ �أَ َّال َتك َ
اجد َ
ِي�س َ �أ َبى َ�أ ْن َيك َ
ِين ( )31قَالَ َيا �إِ ْبل ُ
�إِ ْبل َ
ُون َم َع َّ
ُون َم َع َّ
َاخ ُر ْج مِ ْن َها َف ِ�إ َّنكَ
قَالَ لمَ ْ �أَكُ ْن لأ ِْ�س ُج َد ِل َب�شرَ ٍ َخ َل ْق َت ُه مِ ْن َ�صل َْ�ص ٍ
ال مِ ْن َح َم ٍ�إ َم ْ�س ُن ٍ
ون ( )33قَالَ ف ْ
ُون ()36
يم (َ )34و�إِ َّن َعل َْيكَ ال َّل ْع َن َة �إِلىَ َي ْو ِم ال ِّد ِ
ين ( )35قَالَ َر ِّب َف�أَ ْنظِ ْرنيِ �إِلىَ َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
َر ِج ٌ
ن َل ُه ْم
قَالَ َف�إِ َّنكَ مِ َن المْ ُ ْنظَ ِر َ
ُوم ( )38قَالَ َرب بمِ َ ا �أَ ْغ َو ْي َتنِي لأ َز ِّي نَ َّ
ين (� )37إِلىَ َي ْو ِم ال َْوقْتِ المْ َ ْعل ِ
ني ( )40قَالَ َهذَا �صرِ َ اطٌ َعل ََّي
فيِ ال ْأر ِ
ني (�ِ )39إ َّال عِ َبا َدكَ مِ ْن ُه ُم المْ ُْخل َِ�ص َ
�ض َول ْأغ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
ان �إِ َّال َم ِن ا َّت َب َعكَ مِ َن ا ْل َغا ِوين (َ )42و ِ�إ َّن َج َه َّن َم
ِيم (� )41إِ َّن عِ َبادِي ل َْي َ�س لَكَ َعل َْي ِه ْم ُ�سلْطَ ٌ
ُم ْ�س َتق ٌ
جزء مق�سوم ({)44
لمَ َْوعِ ُد ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
اب ِل ُك ِّل َب ٍ
ني (َ )43ل َها َ�س ْب َع ُة �أَ ْب َو ٍ
اب مِ ْن ُهم ٌ

�4 .4سورة الإ�رساء:

ِي�س قَالَ �أَ�أَ ْ�س ُج ُد لمِ َْن َخ َل ْق َت طِ ي ًنا ()61
َ
ا�س ُج ُدوا َلآِ َد َم ف ََ�س َج ُدوا �إِ َّال �إِ ْبل َ
}و�إِ ْذ ُق ْل َنا ِلل َْمال ِئ َك ِة ْ
َ
ام ِة ل ْأح َت ِنك ََّن ذ ُِّر َّي َت ُه �إِ َّال َقلِي ًال ()62
قَالَ �أَ َر َ�أ ْي َتكَ َهذَا ا َّلذِي كَ َّر ْم َت َعل ََّي َلئ ِْن �أ َّخ ْر َت ِن �إِلىَ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
ا�س َتطَ ْع َت
قَالَ ا ْذ َه ْب ف ََم ْن َت ِب َعكَ مِ ْن ُه ْم َف ِ�إ َّن َج َه َّن َم َج َزا�ؤُكُ ْم َج َز ًاء َم ْوف ً
ا�س َت ْف ِز ْز َم ِن ْ
ُورا (َ )63و ْ
ِ�ص ْوتِكَ َو َ�أ ْجل ِْب َعل َْي ِه ْم ب َِخ ْيلِكَ َو َر ِجلِكَ َو َ�شا ِركْ ُه ْم فيِ ال ْأم َوالِ َوالأَ ْوال ِد َوعِ ْد ُه ْم َو َما َي ِع ُد ُه ُم
مِ ْن ُه ْم ب َ
ان َوكَ فَى ب َِر ِّبكَ َوكِ ي ًال ({)65
َّ
ال�ش ْيطَ ُ
ورا (� )64إِ َّن عِ َبادِي ل َْي َ�س لَكَ َعل َْي ِه ْم ُ�سلْطَ ٌ
ان �إِ َّال غُ ُر ً

�5 .5سورة الكهف:

ان مِ َن الجْ ِ ِّن َفف ََ�سق َع ْن َ�أ ْم ِر َر ِّب ِه
ِي�س كَ َ
َ
ا�س ُج ُدوا لآ َد َم ف ََ�س َج ُدوا �إِ َّال �إِ ْبل َ
}و�إِ ْذ ُق ْل َنا ِلل َْمال ِئ َك ِة ْ
َ
ني َب َد ًال ({)50
اء مِ ْن ُدونيِ َو ُه ْم َلك ُْم َع ُد ٌّو ِب ْئ َ�س لِلظَّ المِ ِ َ
�أَ َف َت َّتخِ ذُو َن ُه َوذ ُِّر َّي َت ُه �أ ْو ِل َي َ

�6 .6سورة طه:

ا�س ُج ُدوا
َ
}و َل َق ْد َع ِه ْد َنا �إِلىَ �آَ َد َم مِ ْن َق ْبلُ َف َن�سِ َي َولمَ ْ نجَ ِ ْد َل ُه َع ْز ًما (َ )115و�إِ ْذ ُق ْل َنا ِلل َْمال ِئ َك ِة ْ
َ
َ
ِي�س �أ َبى (َ )116ف ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ِ�إ َّن َهذَا َع ُد ٌّو لَكَ َو ِل َز ْو ِجكَ فَلاَ ُي ْخ ِر َج َّنك َُما مِ َن
لآ َد َم ف ََ�س َج ُدوا �إِ َّال �إِ ْبل َ
ُ
َ
َ
وع فِي َها َوال َت ْع َرى (َ )118و�أ َّنكَ ال َتظْ َم�أ فِي َها َوال َت ْ�ض َحى
الجْ َ َّن ِة َف َت ْ�ش َقى (� )117إِ َّن لَكَ �أ َّال تجَ ُ َ
ان قَالَ َيا َ�آ َد ُم َه ْل َ�أ ُدلُّكَ َعلَى َ�ش َج َرة ِالخْ ُ ْل ِد َو ُملْكٍ ال َي ْبلَى ()120
( )119ف ََو ْ�س َو َ�س ِ �إل َْي ِه َّ
ال�ش ْيطَ ُ
َان َعل َْي ِه َما مِ ْن َو َرقِ الجْ َ َّن ِة َو َع َ�صى �آَ َد ُم َر َّب ُه
َف�أَكَ ال مِ ْن َها َف َب َد ْت َل ُه َما َ�س ْو َ�آ ُت ُه َما َوطَ ِف َقا َي ْخ ِ�صف ِ
اهبِطَ ا مِ ْن َها َجمِي ًعا َب ْع ُ�ضك ُْم
اب َعل َْي ِه َو َه َدى ( )122قَالَ ْ
َف َغ َوى ( )121ث َُّم ْ
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َف َت َ
�ض
ِل َب ْع ٍ
اي فَال َي ِ�ضلُّ َوال َي ْ�ش َقى (َ )123و َم ْن �أَ ْع َر َ
�ض َع ُد ٌّو َف�إِ َّما َي�أْ ِت َي َّنك ُْم مِ ِّني ُه ًدى ف ََم ِن ا َّت َب َع ُه َد َ
ام ِة َ�أ ْع َمى ({)124
َع ْن ذِكْ ِري َف ِ�إ َّن َل ُه َمع َ
ِي�ش ًة َ�ض ْنكًا َو َن ْح�شرُ ُ ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
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�7 .7سورة �ص:
ني (َ )71ف�إِذَا َ�س َّو ْي ُت ُه َو َنف َْخ ُت فِي ِه مِ ن
}�إِ ْذ قَالَ َر ُّبكَ ِلل َْمال ِئ َك ِة �إِنيِّ َخال ٌِق َب�شرَ ً ا مِ ْن طِ ٍ
ان
ُروحِ ي َف َق ُعوا َل ُه َ�س ِ
ا�س َت ْكبرَ َ َوكَ َ
اجدِين ( )72ف ََ�س َج َد المْ َال ِئ َك ُة كُ ُّل ُه ْم �أَ ْج َم ُع َ
ون (� )73إِ َّال �إِ ْبل َ
ِي�س ْ
ِي�س َما َم َن َعكَ َ�أ ْن َت ْ�س ُج َد لمِ َا َخ َل ْق ُت ِب َي َد َّي َ�أ ْ�س َت ْكبرَ ْ َت �أَ ْم كُ ْن َت مِ َن
مِ ن ا ْلكَا ِف ِر َ
ين ( )74قَالَ َيا ِ�إ ْبل ُ
َاخ ُر ْج مِ ْن َها
ا ْل َعالِني ( )75قَالَ �أَ َنا َخيرْ ٌ مِ ْن ُه َخ َل ْق َتنِي مِ ْن َن ٍار َو َخ َل ْق َت ُه مِ ْن طِ ٍ
ني ( )76قَالَ ف ْ
ُون
يم (َ )77و�إِ َّن َعل َْيكَ َل ْع َنتِي �إِلىَ َي ْو ِم ال ِّد ِ
ين ( )78قَالَ َر ِّب َف�أَ ْنظِ ْرنيِ �إِلىَ َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
َف�إِ َّنكَ َر ِج ٌ
ُوم ( )81قَالَ َف ِب ِع َّزتِكَ ل ْأغ ِو َي َّن ُه ْم
( )79قَالَ َف�إِ َّنكَ مِ َن المْ ُ ْنظَ ِر َ
ين (� )80إِلىَ َي ْو ِم ال َْوقْتِ المْ َ ْعل ِ
ني ( )83قَالَ َفالحْ َُّق َوالحْ ََّق �أَقُولُ ( )84ل ْأمل َّأن َج َه َّن َم
ني (�ِ )82إ َّال عِ َبا َدكَ مِ ْن ُه ُم المْ ُْخل َِ�ص َ
�أَ ْج َم ِع َ
ني ({)85
مِ ْنكَ َوممِ َّ ْن َت ِب َعكَ مِ ْن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
ب -التوراة:
ذكرت ق�ص ُة خلق �آدم يف التوراة مرة واحدة فقط ،وذلك يف �سفر التكوين يف الإ�صحاح
ابتداء من العدد �سبعة �إىل نهاية الإ�صحاح( :وجبل الرب الإله �آدم تراب ًا من الأر�ض
الثاين
ً
جميع الإ�صحاح الثالث من (العدد :)24 -1
ونفخ فيه ن�سمة حياة ).....ثم ت�ستغرق الق�ص ُة
َ
ار �آ َد ُم َنفْ�س ًا َح َّيةً.
الر ُّب الإِ َل ُه �آ َد َم ُت َراب ًا مِ َن الأَ ْر ِ
�ض َو َنف ََخ فيِ �أَ ْن ِف ِه َن َ�س َم َة َح َياةٍ ف َ
َ�ص َ
((َ 7و َج َبلَ َّ
الر ُّب الإِ َل ُه مِ َن
الر ُّب الإِ َل ُه َج َّن ًة فيِ َع ْد ٍن �شرَ ْ ق ًا َو َو َ�ض َع ُه َناكَ �آ َد َم ا َّلذِي َج َب َل ُهَ 9 .و�أَ ْن َب َت َّ
َ 8و َغ َر َ�س َّ
�ض كُ َّل َ�ش َج َرةٍ َ�ش ِه َّيةٍ لِل َّنظَ ِر َو َج ِّي َدةٍ ِللأَكْ لِ َو َ�ش َج َر َةالحْ َ َيا ِة فيِ َو َ�سطِ الجْ َ َّن ِة َو َ�ش َج َر َة َم ْع ِر َف ِة
الأَ ْر ِ
ري �أَ ْر َب َع َة
الخْ َ يرْ ِ َوال�شرَّّ َِ 10 .وكَ َ
ان َن ْه ٌر َي ْخ ُر ُج مِ ْن َع ْد ٍن ِل َي ْ�سق َِي الجْ َ َّن َة َومِ ْن ُه َناكَ َي ْنقَ�سِ ُم َف َي ِ�ص ُ
�ض الحْ َ ِوي َل ِة َح ْي ُث ال َّذ َه ُبَ 12 .وذ ََه ُب
ُو�س� 11 :إِ ْ�س ُم ال َْواحِ ِد ف ُ
ِيع �أَ ْر ِ
ُر�ؤ ٍ
ِي�ش ُ
ون َو ُه َو المْ ُحِ يطُ ب َِجم ِ
ونَ .و ُه َو المْ ُحِ يطُ
ِتلْكَ الأَ ْر ِ
يح ُ
ا�س ُم ال َّن ْه ِر ال َّثانيِ ِج ُ
�ض َج ِّي ٌدُ .ه َناكَ المْ ُ ْقلُ َو َح َج ُر الجْ َ ْز ِعَ .
13و ْ
الراب ُِع
ِيع �أَ ْر ِ
�ض كُ ٍ
ب َِجم ِ
ا�س ُم ال َّن ْه ِر ال َّثالِثِ حِ َّداقِلُ َ .و ُه َو الجْ َا ِري �شرَ ْ ق َِّي �أَ ُّ�ش َ
و�شَ 14 .و ْ
ورَ .وال َّن ْه ُر َّ
الر ُّب
ا ْلف َُر ُ
الر ُّب ا ِلإ َل ُه �آ َد َم َو َو َ�ض َع ُه فيِ َج َّن ِة َع ْد ٍن ِل َي ْع َم َل َها َو َي ْحفَظَ َهاَ 16 .و�أَ ْو َ�صى َّ
اتَ 15 .و�أَ َخ َذ َّ
ِيع َ�ش َج ِر الجْ َ َّن ِة َت�أْكُ لُ �أَكْ ًال َ 17و�أَ َّما َ�ش َج َر ُة َم ْع ِر َف ِة الخْ َ يرْ ِ َوال�شرَّ ِّ َف َال
الإِ َل ُه �آ َد َم َقا ِئالً « :مِ ْن َجم ِ
ُون �آ َد ُم
الر ُّب الإِ َل ُه( :ل َْي َ�س َج ِّيداً �أَ ْن َيك َ
َت�أْكُ ْل مِ ْن َها لأَ َّنكَ َي ْو َم َت�أْكُ لُ مِ ْن َها َم ْوت ًا تمَ ُ ُ
وت)َ .
18وقَالَ َّ
ات ا ْلبرَ ِّ َّي ِة َوكُ َّل
�ض كُ َّل َح َي َوا َن ِ
الر ُّب ا ِلإ َل ُه مِ َن الأَ ْر ِ
َو ْح َد ُه َف�أَ ْ�ص َن َع َل ُه ُمعِين ًا َنظِ َ
ري ُه)َ .
19و َج َبلَ َّ
َات َنف ٍْ�س َح َّيةٍ َف ُه َو
ال�س َما ِء َف�أَ ْح�ضرَ َ َها ِ�إلىَ �آ َد َم ِليرَ َ ى َماذَا َي ْد ُع َ
وها َوكُ لُّ َما َد َعا ِب ِه �آ َد ُم ذ َ
طُ ُيو ِر َّ
ات ا ْلبرَ ِّ َّيةَِ .و َ�أ َّما
ِيع َح َي َوا َن ِ
ال�س َما ِء َو َجم َ
ا�س ُم َهاَ 20 .ف َد َعا �آ َد ُم ِب�أَ ْ�س َما ٍء َجم َ
ِيع ا ْل َب َها ِئ ِم َوطُ ُي َ
ْ
ور َّ
َ
َ
ام َف�أ َخ َذ َواحِ َد ًة مِ ْن
ِل َنفْ�سِ ِه َفل َْم َي ِج ْد ُمعِين ًا َنظِ َ
الر ُّب الإِ َل ُه ُ�س َبات ًا َعلَى �آ َد َم َف َن َ
ري ُهَ 21 .ف�أ ْو َق َع َّ
�أَ ْ�ضالَعِ ِه َو َم َ أ
ال�ضل َْع ا َّلتِي �أَ َخذ ََها مِ ْن �آ َد َم ْام َر�أَ ًة َو�أَ ْح�ضرَ َ َها
الر ُّب ا ِلإ َل ُه ِّ
ل َمكَا َن َها لحَ ْما ًَ 22 .و َب َنى َّ
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(ه ِذ ِه ْال َآن َعظْ ٌم مِ ْن عِ ظَ امِ ي َولحَ ٌْم مِ ْن لحَ ْ مِيَ .ه ِذ ِه ُت ْد َعى ْام َر�أَ ًة لأَ َّن َها
�إِل �آ َد َمَ 23 .فقَالَ �آ َد ُمَ :
ان َج َ�سداً َواحِ دا ً.
ِام َر َ�أ ِت ِه َو َيكُو َن ِ
الر ُجلُ �أَ َبا ُه َو�أُ َّم ُه َو َي ْل َت ِ�ص ُق ب ْ
مِ ِن ْام ِر ٍئ �أُخِ ذ َْت »ِ 24 .ل َذلِكَ َيترْ ُ كُ َّ
َ 25وكَ ا َنا كِ ال َُه َما ُع ْر َيا َنينْ ِ �آ َد ُم َو ْام َر�أَ ُت ُه َو ُه َما َال َي ْخ َجال َِن)) .

اح الثَّال ُِث:
اَل ْإ�ص َح ُ

الر ُّب الإِ َل ُه َف َقال َْت ِلل َْم ْر�أَةِ:
ِيع َح َي َوا َن ِ
((1وكَ ا َنتِ الحْ ََّي ُة �أَ ْح َيلَ َجم ِ
َ
ات ا ْلبرَ ِّ َّي ِة ا َّلتِي َع ِم َل َها َّ
َ
ْ
ْ
ُ
�أَ َح ّق ًا قَالَ اهلل َال َت�أكُ َال مِ ْن كُ ِّل َ�ش َج ِر الجْ َ َّنةِ؟) َ 2ف َقالَتِ المْ َْر�أ ُة ِلل َْح َّيةِ( :مِ ْن ث ََم ِر َ�ش َج ِر الجْ َ َّن ِة َن�أكُ لُ .
ال�ش َج َر ِة ا َّلتِي فيِ َو َ�سطِ الجْ َ َّن ِة َفقَالَ اهلل ُ َ :ال َت�أْكُ َال مِ ْن ُه َو َال تمَ َ َّ�سا ُه ِل َئلاَّ تمَ ُ و َتا)4 .
َ 3و�أَ َّما ث ََم ُر َّ
َف َقالَتِ الحْ ََّي ُة ِلل َْم ْر�أَة ِ( :ل َْن تمَ ُ و َتا! َ 5بلِ ا ُ
ان
هلل َعالمِ ٌ �أَ َّن ُه َي ْو َم َت�أْكُ ال َِن مِ ْن ُه َت ْن َفت ُِح �أَ ْع ُي ُنك َُما َو َتكُو َن ِ
ون َو َ�أ َّن
كَ ا ِ
هلل َعا ِر َفينْ ِ الخْ َ يرْ َ َوال�شرَّّ ) 6 .ف ََر�أَ ِت المْ َْر�أَ ُة �أَ َّن َّ
ال�ش َج َر َة َج ِّي َد ٌة ِللأَكْ لِ َو�أَ َّن َها َب ِه َج ٌة ِل ْل ُع ُي ِ
ال�ش َج َر َة َ�ش ِه َّي ٌة لِل َّنظَ ِرَ .ف�أَ َخذ َْت مِ ْن ث ََم ِر َها َو�أَكَ ل َْت َو َ�أ ْعطَ ْت َر ُج َل َها �أَ ْي�ض ًا َم َع َها َف�أَكَ لَ 7 .فَا ْن َف َت َح ْت
َّ
ِني َو َ�ص َن َعا لأَ ْنفُ�سِ ِه َما َم�آ ِزر ََ 8 .و َ�س ِم َعا َ�ص ْو َت
ان .ف ََخاطَ ا �أَ ْو َر َ
�أَ ْع ُي ُن ُه َما َو َعل َِما �أَ َّن ُه َما ُع ْر َيا َن ِ
اق ت ٍ
الر ِّب ا ِلإ َل ِه َما�شِ ي ًا فيِ الجْ َ َّن ِة عِ ْن َد ُه ُب ِ
يح ال َّن َها ِر ف ْ
وب ِر ِ
الر ِّب ا ِلإ َل ِه فيِ
َاخ َت َب�أَ �آ َد ُم َو ْام َر�أَ ُت ُه مِ ْن َو ْج ِه َّ
َّ
َ
َ
(�س ِم ْع ُت َ�ص ْو َتكَ فيِ الجْ َ َّن ِة
الر ُّب الإِ َل ُه �آ َد َم�( :أ ْي َن �أ ْن َت؟)َ 10 .فقَالَ َ :
َو َ�سطِ َ�ش َج ِر الجْ َ َّنةَِ 9 .ف َنا َدى َّ
ال�ش َج َر ِة ا َّلتِي
ان؟ َه ْل �أَكَ ل َْت مِ َن َّ
(م ْن �أَ ْعل ََمكَ �أَ َّنكَ ُع ْر َي ٌ
يت لأَنيِّ ُع ْر َي ٌ
ان ف ْ
ف ََخ�شِ ُ
َاخ َت َب�أْ ُت)َ 11 .فقَالَ َ :
ال�ش َج َر ِة
�أَ ْو َ�ص ْي ُتكَ َ�أ ْن َال َت�أْكُ لَ مِ ْن َها؟) َ 12فقَالَ �آ َد ُم( :المْ َْر َ�أ ُة ا َّلتِي َج َع ْل َت َها َمعِي هِ َي �أَ ْعطَ ْتنِي مِ َن َّ
(ما َهذَا ا َّلذِي َف َعلْتِ ؟) َف َقالَتِ المْ َْر�أَ ُة( :الحْ ََّي ُة � ْأغ َو ْتنِي
الر ُّب الإِ َل ُه ِلل َْم ْر�أَةَِ :
َف�أَكَ ل ُْت)َ 13 .فقَالَ َّ
ِيع ا ْل َب َها ِئ ِم َومِ ْن
الر ُّب الإِ َل ُه ِلل َْح َّيةِ( :لأَ َّنكِ َف َعلْتِ َهذَا َم ْل ُعو َن ٌة �أَ ْنتِ مِ ْن َجم ِ
َف�أَكَ ل ُْت)َ 14 .فقَالَ َّ
15و�أَ َ�ض ُع َع َد َاو ًة
ِيع ُو ُح ِ
ني َو ُت َراب ًا َت�أْكُ ِل َ
و�ش ا ْلبرَ ِّ َّيةَِ .علَى َبطْ نِكِ َت ْ�س ِع َ
َجم ِ
ني كُ َّل �أَ َّي ِ
ام َح َياتِكِ َ .
ني َع ِق َب ُه)َ 16 .وقَالَ
َب ْي َنكِ َو َبينْ َ المْ َْر�أَ ِة َو َبينْ َ َن ْ�سلِكِ َو َن ْ�س ِل َهاُ .ه َو َي ْ�س َح ُق َر ْ�أ َ�سكِ َو�أَ ْنتِ َت ْ�س َح ِق َ
ا�ش ِت َياقُكِ َو ُه َو
ُون ْ
ِين �أَ ْوالَداًَ .و ِ�إلىَ َر ُجلِكِ َيك ُ
اب َح َبلِكِ  ,بِال َْو َج ِع َت ِلد َ
ِلل َْم ْر�أَةَِ ( :ت ْكثِرياً �أُكَ ثرِّ ُ �أَ ْت َع َ
ال�ش َج َر ِة ا َّلتِي �أَ ْو َ�ص ْي ُتكَ
17وقَالَ ِ آل َد َم( :لأَ َّنكَ َ�س ِم ْع َت ِل َق ْولِ ْام َر َ�أتِكَ َو�أَكَ ل َْت مِ َن َّ
َي ُ�سو ُد َعل َْيكِ )َ .
18و َ�ش ْوك ًا
َقا ِئالًَ :ال َت�أْكُ ْل مِ ْن َها َم ْل ُعو َن ٌة الأَ ْر ُ
�ض ب َِ�س َببِكَ  .بِال َّت َع ِب َت�أْكُ لُ مِ ْن َها كُ َّل �أَ َّي ِ
ام َح َياتِكَ َ .
�ض ا َّلتِي
َو َح َ�سك ًا ُت ْنب ُِت لَكَ َو َت ْ�أكُ لُ ُع ْ�ش َب الحْ َ قْلِ ِ 19 .ب َع َرقِ َو ْج ِهكَ َت�أْكُ لُ ُخ ْبزاً َح َّتى َت ُعو َد ِ�إلىَ الأَ ْر ِ
«ح َّو َاء» لأَ َّن َها �أُ ُّم كُ ِّل َح ٍّي.
اب َو�إِلىَ ُت َر ٍ
ا�س َم ْام َر�أَ ِت ِه َ
اب َت ُعو ُد)َ .
�أُخِ ْذ َت مِ ْن َها لأَ َّنكَ ُت َر ٌ
20و َد َعا �آ َد ُم ْ
(ه َوذَا
الر ُّب الإِ َل ُهُ :
الر ُّب الإِ َل ُه ِلآ َد َم َو ْام َر�أَ ِت ِه �أَ ْقم َ
ِ�ص ًة مِ ْن ِج ْل ٍد َو�أَ ْل َب َ�س ُه َماَ .
َ
22وقَالَ َّ
21و َ�ص َن َع َّ
ار كَ َواحِ ٍد مِ َّنا َعا ِرف ًا الخْ َ يرْ َ َوال�شرَّ َّ َ .و ْال َآن َل َع َّل ُه يمَ ُ ُّد َي َد ُه َو َي�أْ ُخ ُذ مِ ْن َ�ش َج َر ِة الحْ َ َيا ِة
الإِ ْن َ�س ُ
ان َق ْد َ�ص َ
�ض ا َّلتِي �أُخِ َذ
الر ُّب الإِ َل ُه مِ ْن َج َّن ِة َع ْد ٍن ِل َي ْع َملَ الأَ ْر َ
�أَ ْي�ض ًا َو َي�أْكُ لُ َو َي ْح َيا ِ�إلىَ الأَ َبدِ)َ 23 .ف�أَ ْخ َر َج ُه َّ
ا�س ِة طَ ِريقِ
مِ ْن َها24 .فَطَ َر َد ا ِلإ ْن َ�س َ
ام �شرَ ْ ق َِّي َج َّن ِة َع ْد ٍن ا ْلك َُروب َ
ان َو َ�أ َق َ
ِيم َو َل ِه َ
يب َ�س ْي ٍف ُم َت َقل ٍِّب لحِ َِر َ
َ�ش َج َر ِة الحْ َ َياةِ)).
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املطلب الثاني  -أوجه التشابه يف قصة آدم بني القرآن الكريم و التوراة:
�أوجه الت�شابه بينهما قليلة ،وبعد الدرا�سة والتمعن خرجت بالنقاط الآتية:

1 .1خل ُق �آدم من تراب:

يف القر�آن الكرمي :الآيات التي حتدثت عن ق�صة �آدم مل يذكر فيها لفظ الرتاب ،و�إمنا
ذكر يف �آيات �أخرى ،قال تعاىل�} :إن مثل عي�سى عند اهلل كمثل �آدم ،خلقه من تراب ثم
قال له كن فيكون{ ( )11و�أما يف ق�صة �آدم فقد ذكر الطني ،قال تعاىل يف �سورة �ص} :
�إذ قال ربك للمالئكة �إين خالق ب�رشاً من طني ف�إذا �سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا
له �ساجدين{( . )12و يف �سورة احلجر ذُكِ ر ال�صل�صال و احلم�أ امل�سنون} :و�إذ قال ربك
�صل�صال ( )13من حم�أ م�سنون ( . )15( {)14وقال تعاىل} :
للمالئكة �إين خالق ب�رشاً من
ٍ
()16
قال مل �أكن لأ�سجد لب� ٍرش خلقته من �صل�صال من حم�أٍ م�سنون{  .وذكر ال�صل�صال �أي�ض ًا
�صل�صال كالف َّخار ( . )18( {)17طبع ًا وال
إن�سان من
ٍ
}خلق ال َ
يف غري ق�صة �آدم ،قال تعاىلَ :
تعار�ض بني الآيات القر�آنية فهي تتحدث عن مراحل خلق �آدم فهو من تراب والرتاب مع
جف �صار
املاء ي�صبح طيناً ،والطني الذي يرتك فرتة من الزمان يننت وي�صبح حم�أً ف�إذا ّ
�صل�صاالً� .أما الآيات الأخرى فكان ذكر الطني على ل�سان �إبلي�س} :قال �أنا خري منه خلقتني
من نار وخلقته من طني{ (} )19قال �أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني{ ()20
}قال �أ�أ�سجد ملن خلقت طيناً{ ()21
آدم تراب ًا
الرب الإل ُه � َ
 .يف التوراة ورد الآتي( :وجبل ُ
من الأر�ض ونفخ يف �أنفه ن�سمة حياة ف�صار نف�س ًا حية) ( )22ومل يرد يف التوراة ذكر الطني
�أو احلم�أ �أو ال�صل�صال.

�2 .2إباحة الأكل من �شجر اجلنة ما عدا �شجرة واحدة:
يف القر�آن :قال تعاىل} :وقلنا يا �آدم ا�سكن �أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغداً حيث
�شئتما وال تقربا هذه ال�شجرة فتكونا من الظاملني{ ( ، )23وقال تعاىل} :ويا �آدم ا�سكن �أنت
وزوجك اجلنة فكال من حيث �شئتما وال تقربا هذه ال�شجرة فتكونا من الظاملني{ ( . )24ويف
آدم قائ ًال من جميع �شجر اجلنة ت�أكل �أك ًال و�أما �شجرة معرفة
الرب الإل ُه � َ
التوراة( :و�أو�صى ُ
()25
اخلري وال�رش فال ت�أكل منها)  ،التوراة هنا توافق القر�آن يف �إباحة �شجر اجلنة با�ستثناء
واحدة مع االختالف �أن التوراة تذكر نوع ال�شجرة يف حني ال يهتم القر�آن بتف�صيالت
الق�ص�ص وبخا�صة �إذا كانت غري مفيدة ،بل يركز على العرب والعظات .

3 .3تعليم �آدم الأ�سماء:
تعليم �آدم يف مو�ضع واحد يف القر�آن الكرمي وذلك يف �سورة البقرة ،قال تعاىل:
ذُكر
ُ
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أ�سماء كلها ثم عر�ضهم على املالئكة فقال �أنبئوين ب�أ�سماء ه�ؤالء �إن كنتم
آدم ال َ
}وعلم � َ
آدم �أنبئهم
�صادقني .قالوا �سبحانك ال علم لنا �إ ّال ما علمتنا �إنك �أنت العليم احلكيم .قال يا � ُ
ب�أ�سمائهم ،فلما �أنب�أهم ب�أ�سمائهم قال� :أمل اقل لكم �إين �أعلم غيب ال�سموات والأر�ض و�أعلم ما
تبدون وما كنتم تكتمون{ ()26
الرب الإل ُه من الأر�ض كلَ حيوانات
 .ويف التوراة( :وجبل ُ
ذات نف�س
آدم َ
الربية وكلَ طيور ال�سماء ف�أح�رضها �إىل �آدم لريى ماذا يدعوها وكلُ ما دعا به � ُ
آدم ب�أ�سماء جميع البهائم وطيور ال�سماء وجميع حيوانات الربية).
حية فهو ا�سمها ،فدعا � ُ
( )27فالتوراة هنا وافقت القر�آن يف �أن اهلل علم �آدم الأ�سماء ،ولكنها ذكرت �أن �آدم تعلم
�أ�سماء الأحياء وح�سب ،وهو ما مل يذكره القر�آن (و�س�أبني ذلك يف املطلب الثالث -الفقرة
اخلام�سة).

4 .4الأكل من ال�شجرة وانك�شاف العورة:
يف القر�آن الكرمي} :فلما ذاقا ال�شجرة بدت لهما �سوءاتهما وطفقا يخ�صفان عليهما
من ورق اجلنة وناداهما ربهما �أمل �أنهكما عن تلكما ال�شجرة و�أقل لكما �إن ال�شيطان لكما
عدو مبني{ ( ، )28وقال تعاىل} :ف�أكال منها فبدت لهما �سوءاتهما وطفقا يخ�صفان عليهما
من ورق اجلنة وع�صى �آدم ربه فغوى{ ( . )29ويف التوراة( :فر�أت املر�أة �أن ال�شجرة جيدة
للأكل و�أنها بهجة للعيون ،و�أن ال�شجرة �شهية للنظر ،ف�أخذت من ثمرها و�أكلت و�أعطت
تني و�صنعا
رجلها �أي�ض ًا ف�أكل معها فانفتحت �أعينهما وعلما �أنهما عريانان فخاطا �أوراق ٍ
لأنف�سهما م�آزر) ( ، )30وهنا وافقت التورا ُة القر� َآن الكرمي يف مو�ضوع انك�شاف العورة ،ولكن
زادت يف التفا�صيل فبينت �أن حواء بد�أت بالأكل و�أعطت زوجها الذي �أكل دون تردد ،و�أنهما
�سرتا عورتيهما ب�أوراق التني ،وهذه تف�صيالت مل يذكرها القر�آن لعدم فائدتها فال ن�صدقها
وال نكذبها .هذه وجوه الت�شابه الن�سبي بني القر�آن والتوراة يف ق�صة �آدم وهي كما نرى
قليلة جداً ،ولي�س غريب ًا �أن يوجد بع�ض الت�شابه ،فكال الكتابني من عند اهلل �سبحانه ،لكن
�أهل الكتاب غريوا وبدلوا فبقي القليل من الكالم ال�صحيح الذي اختلط بالكثري من الباطل.
و�س�أبني يف املطلب الآتي التباين الكبري بني القر�آن الكرمي ،وبني التوراة يف �ش�أن ق�صة
�آدم.

املطلب الثالث  -وجوه االختالف يف قصة آدم بني القرآن الكريم والتوراة:
وجوه االختالف بينهما كثرية جدا ً ،وقد قمت بتتبعها وخرجت بالآتي:

�1 .1إعالم املالئكة بخلق �آدم:
القر�آن ذكر ذلك حيث قال �سبحانه�} :إذ قال ربك للمالئكة �إين خالق ب�رشاً من
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طني{( ، )31وهذا الإعالم لبيان ف�ضل �آدم ومكانته عند اهلل �سبحانه .ومل تذكر التوراة �أن
اهلل �سبحانه �أعلم املالئكة �أو غريهم ب�أنه �سيخلق الإن�سان.

2 .2ال�سجود لآدم:
ذكر القر�آن الكرمي هذا يف �أكرث من �آية ،مثال ذلك قوله تعاىل} :و�إذ قلنا للمالئكة
ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا �إال �إبلي�س )32( {..وقال تعاىل} :ولقد خلقناكم ثم �صورناكم ثم قلنا
للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا �إال �إبلي�س مل يكن من ال�ساجدين{ ( . )33ومو�ضوع ال�سجود
هو �سبب تكرب �إبلي�س ومترده على �أمر اهلل �سبحانه ،وهذا ال�سجود كان تكرميا لآدم ،وال�سجود
للتحية كان يف ال�رشائع ال�سابقة ك�سجود والدي يو�سف و�إخوته له .وال تذكر التوراة مو�ضوع
�سجود املالئكة لآدم بل �إنهم ال ُيذكرون يف الق�صة �إطالقاً ،وكما بينت �سابق ًا فال ذكر هنا
لإبلي�س وتكربه على �آدم �أنه خلق من النار ،وهي بزعمه �أف�ضل من الطني .

3 .3اخلالفة يف الأر�ض:
ورد يف �سورة البقرة مو�ضوع خالفة الإن�سان يف الأر�ض ،قال تعاىل} :و�إذ قال ربك
للمالئكة �إين جاعل يف الأر�ض خليفة ،قالوا �أجتعل فيها من يف�سد فيها وي�سفك الدماء{()34
مل تذكر التوراة مو�ضوع اخلالفة يف الأر�ض ،لكن ورد فيها �أن الإن�سان طُ لِب منه �أن يعمل
يف هذه الأر�ض( :ف�أخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأر�ض َالتي �أُخِ ذ منها) ( .)35حتى
لو كانت كلمة (ليعمل) ت�شري �إ�شارة باهتة �إىل اخلالفة يف الأر�ض �إال �أنها ال تعرب �أبداً عن
املعنى الذي تت�ضمنه كلمة (خليفة) .
ُ
خلق اإلنسان على صورة اهلل (سبحانه وتعاىل):
القر�آن مل يذكر هذا مطلق ًا بل بني �سبحانه �أنه} :لي�س كمثله �شيء وهو ال�سميع
الب�صري{( .)36تذكر التوراة �أن اهلل �سبحانه خلق الإن�سان على �صورة اهلل( :فخلق اهلل
إن�سان على �صورته ،على �صورة اهلل خلقه ،ذكراً و�أنثى خلقهم) ( . )37ولكن ورد يف احلديث
ُال َ
آدم على �صورته» :فعن �أبي هريرة َع ْن ال َّنب ِِّي َ�صلَّى اللهَّ ُ
ال�صحيح ما ُيبني معنى «خلق ا ُ
هلل � َ
َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم قَالَ « :خلق اللهَّ ُ �آ َد َم على �صورته طولُه �ستون ذ َِر ًاعا فلما َخ َل َق ُه قَالَ  :ا ْذ َه ْب ف ََ�سل ِّْم
َا�س َتم ِْع َما ُيحيونك ف�إنها تحَ ِ َّي ُتكَ َوتحَ ِ َّي ُة ذ ُِّر َّيتِكَ َفقَالَ :
ُو�س ف ْ
َعلَى �أُو َلئِكَ ال َّن َف ِر مِ ْن المْ َلاَ ِئ َك ِة ُجل ٌ
ال�سالم َعل َْيكَ َو َر ْح َم ُة اللهَّ ِ َ ,ف َزا ُدو ُه َو َر ْح َم ُة اللهَّ ِ َفكُلُّ َم ْن َي ْد ُخلُ الجْ َ َّن َة
ال�سالم َعل َْيك ُْم َ ,ف َقالُوا:
ُ
ُ
()38
َ
للهَّ
َ
لخْ
«خل ََق ا �آ َدم
�ص َب ْع ُد َح َّتى الآن»
(حد ُ
ِيث �أبِي ُه َر ْي َرة َ
ور ِة �آ َد َم َ ,فل َْم َي َزلْ ا ل ُْق َي ْن ُق ُ
َ
َعلَى ُ�ص َ
«خل ََق
َوطُ وله
َ
�ستون ذ َِر ًاعا» كَ ذَا َو َق َع مِ ْن َهذَا ال َْو ْجهَ ... ،و َق ْد َر َوا ُه َع ْبد الرزاق َع ْن َم ْع َمر َفقَالَ َ :
آدم،
الر َوا َية ت�ؤي ُد َق ْول َم ْن قَالَ �إِ َّن َّ
ورته َوطُ وله �سِ ُّت َ
ال�ضمِري ل َ
اللهَّ �آ َدم َعلَى ُ�ص َ
ون ذ َِر ًاعا»َ ،و َه ِذ ِه ِّ
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َوالمْ َ ْع َنى �أَ َّن اللهَّ َت َعالىَ �أَ ْو َج َد ُه َعلَى ا ْل َه ْي َئة ا َّلتِي َخ َل َق ُه َعل َْي َها لمَ ْ َي ْن َتقِل فيِ ال َّن ْ�ش�أَة �أحواالً ،وال
الروح،
ترد َد فيِ ال ِ
أرحام �أَطْ َو ًارا كَ ذ ُِّر َّي ِتهَِ ،ب ْل َخ َل َق ُه اللهَّ رج ًال كام ًال َ�س ِو ًّيا مِ ْن �أَ َّول َما َنف ََخ فِي ِه ُّ
ال�ضمِري �أَ ْي ً�ضا و َعلَى �آ َدم ،قِيلَ َم ْع َنى َق ْوله
ون ذ َِر ًاعا» َف َعا َد َّ
«وطُ وله �سِ ُّت َ
ث َُّم َع َّق َب َذلِكَ ِب َق ْو ِل ِه َ
()39
«علَى �صورته»� :أَ ْي لمَ ْ ُي َ�شا ِرك ُه فيِ َخلْقه �أَ َحد) � .إذاً احلديث يخالف التورا َة ويبني �أن �آدم
َ
مل يخلق على �صورة اهلل �سبحانه بل على �صورته هو التي خلقه اهلل عليها.

4 .4الأ�سماء التي تعلمها �آدم:
مل يحدد القر�آن الأ�سماء التي تعلمها �آدم ،ولكن لفظ (كلّها) يدل على العموم ،وي�ؤكد
أن�س بن مالك عن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال:
هذا
ُ
حديث ال�شفاعة الذي يرويه � ُ
أ�سج َد لكَ مالئكته،
« ..........في� َ
آدم فيقولون :يا � ُ
آدم �أما ترى النا�س؟ خلقك اهلل بيده ،و� َ
أتون � َ
()40
وعلمكَ �أ�سماء كل �شيء ،ا�شفع لنا �إىل ربك  ».....فاحلديث هنا يبني �أن �آدم تعلم �أ�سماء كل
�شيء ،وهذا ي�شمل الكائنات احلية وغري احلية� .أما التوراة فقد بينت ال َ
أ�شياء التي تعلم �آدم ُ
الرب الإل ُه :لي�س جيداً �أن يكون �آدم ُ وحده ،ف�أ�صنع له معين ًا نظريه ،وجبل
�أ�سماءها ( :وقال ُ
الرب الإله ُ من الأر�ض كلَ حيوانات الربية ،وكلَ طيور ال�سماء ،ف�أح�رضها �إىل �آدم لريى ماذا
ُ
جميع البهائم،
ٍ،
ء
أ�سما
�
ب
آدم
�
فدعا
ا�سمها
فهو
حية
نف�س
ذات
آدم
�
به
دعا
ما
وكل
يدعوها،
ُ َ
َ
ُ
ُ
()41
�إذاً الأ�سماء التي تعلمها �آدم ح�سب التوراة
الرب ّية)
حيوانات
وجميع
ال�سماء،
وطيور
َ
ّ
َ
هي �أ�سماء لكائنات حية فقط ،ولكن �آدم كان بحاجة ملعرفة �أ�سماء كل ما على الأر�ض من
�أجل حتقيق اخلالفة ولي�س معرفة �أ�سماء الأحياء فقط .ويظهر من ن�ص التوراة �أي�ض ًا �أن هذه
الطيور واحليوانات ُخلقت بعد �آدم� ،أما القر�آن فلم ي�رش �إىل هذا ،بل الظاهر من �آيات القر�آن
�أن الإن�سان هو �آخر خملوق على الأر�ض ،و�أن كل الكائنات على الأر�ض كانت قبله .

�5 .5آدم يعمل يف اجلنة ويحافظ عليها:
والتنعم فقط ،يقول
القر�آن يذكر �أن �آدم مل يطلب منه �أي عمل يف اجلنة بل هي للّذة
ّ
تعاىل} :وقلنا يا �آدم ا�سكن �أنت وزوجك اجلنة فكال منها رغداً حيث �شئتما وال تقربا هذه
ال�شجرة فتكونا من الظاملني{ ( ، )42وقال تعاىل} :ويا �آدم ا�سكن �أنت وزوجك اجلنة فكال
منها حيث �شئتما وال تقربا هذه ال�شجرة فتكونا من الظاملني{ ( ، )43وقال تعاىل} :فقلنا
يا �آدم �إن هذا عدو لك ولزوجك فال يخرجنكما من اجلنة فت�شقى � ّإن لك �أ ّال جتوع فيها وال
تعرى و�أنك ال تظم�أ فيها وال ت�ضحى{ ( ، )44وهذا الو�صف للجنة يتعار�ض متام ًا مع قول
(ليعملها ويحفظَ ها) .تذكر التوراة �أن اهلل �سبحانه طلب من �آدم �أن يحافظ على اجلنة
التوراة:
َ
التي �سكنها ،و�أن يعمل فيها ،وهذا يعني �أنه لن يعي�ش حياة رغيدة فيها( :و�أخذ الرب الإله
�آدم وو�ضعه يف جنة ع ْد ٍن ليعملها ويحفظها) (� )45أما التوراة ال�سامرية فتذكر العبادة مع
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أقر ُه يف جنان النعيم للعبادة واحلفظ) ( )46وهنا تناق�ض بني التوراتني حيث
احلفظ( :و� ّ
ال ت�شري التوراة اليهودية �إىل مو�ضوع العبادة .و�أما مو�ضوع احلفظ الذي تتكلم عنه كال
التوراتني ففيه �إ�شارة �إىل التعب وبذل اجلهد من �أجل احلفاظ على اجلنة ،وهذا يتعار�ض مع
العي�ش الرغيد الذي ذكره القر�آن الكرمي.

6 .6ال�شجرة التي حرم على �آدم الأكل منها:
آدم الأكلَ منها قال تعاىل:
القر�آن الكرمي مل يبني نوع ال�شجرة �أو ماهيتها التي ُمنع � ُ
}وال تقربا هذه ال�شجرة فتكونا من الظاملني{ ( ، )47يف حني ذكرت التوراة نوع ال�شجرة
آدم قائالً :من جميع
الرب الإل ُه � َ
التي نهي �آدم عن االقرتاب منها والأكل منها ) :و�أو�صى ُ
�شجر اجلنة ت�أكل �أكالً ،و�أما �شجرة معرفة اخلري وال�رش فال ت�أكل منها) ( ،)48وهكذا نرى
�أن هذه ال�شجرة فريدة من نوعها فلم يكن التحديد �أنها �شجرة تفاح �أو غريه ،بل �إمنا الأكل
الرب الإله} :هو ذا الإن�سان قد �صار كواحد منا
منها ي�ؤدي �إىل معرفة اخلري من ال�رش :وقال ُ
عارف ًا اخلري وال�رش{ ( . )49وال تبني التوراة ما املق�صود ب�شجرة معرفة اخلري وال�رش ،وهل
نوع معني ٍ من ال�شجر؟ وهل يخاف اهلل من معرفة
معرفة اخلري وال�رش تكون من الأكل من ٍ
أمور
الإن�سان اخلري من ال�رش؟ هذه النظرة الغريبة التي ت�صور �أن اهلل يخاف من معرفة � ُ
آدم ال َ
ويعرف اخلري من ال�رش كانت موجودة عند الإغريق القدماء ،حيث زعموا �أن زيو�س كبري
الآلهة و�ضع حرا�س ًة على نار املعرفة فجاء �إن�سان يدعى (بروميثيو�س) وت�سلل حتى و�صل
�إىل نار املعرفة ،فعاقبه زيو�س ب�أن جعله يحمل �صخرة ،وي�صعد بها �إىل جبل الأوملب ،حتى
�إذا و�صل �إىل القمة ،تدحرجت منه ،فيعيد حملها من جديد ثم ت�سقط ،وهذا يكرر العمل �إىل
جزاء له على حماولته املعرفة ( . )50لعل هذه الفكرة ت�سللت من اليونانيني �إىل كتاب
الأبد ً
التوراة؛ لأنه من امل�ستحيل �أن يكون ما يف التوراة احلالية من كالم اهلل �سبحانه لأن اهلل
�سبحانه ال يخ�شى �شيئاً.

7 .7عاقبة الأكل من ال�شجرة:
القر�آن الكرمي مل يذكر �أن عاقبة الأكل من ال�شجرة هو املوت ،لكن يفهم من ال�سياق
آدم عليه ال�سالم �أن �إبلي�س يريد
�أن العقاب كان اخلروج من اجلنة؛ فقد بني اهلل �سبحانه ل َ
�إخراجه من اجلنة�} :إن هذا عدو لك ولزوجك فال يخرجنكما من اجلنة فت�شقى{ ( )51وهذا
ما كان ،حيث �أخرج �آدم من اجلنة بعد الأكل من ال�شجرة .قال تعاىل} :ف�أزلهما ال�شيطان
عنها ف�أخرجهما مما كانا فيه ،وقلنا اهبطوا بع�ضكم لبع�ض عدو{ (� . )52أما التوراة فذكرت
�أن عقوبة الأكل من ال�شجرة هي املوت( :لأنك يوم ت�أكل منها موت ًا متوت) ( )53مع العلم �أن
التوراة ال تذكر �أبداً �أن �آدم قد مات بعد �أكله من ال�شجرة ،بل على العك�س ف�إنه قد �صار نداً
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للرب ،و�صار الرب يخ�شاه� .أما يف التوراة ال�سامرية( :يف يوم �أكلك منها عقوبة تعاقب)()54

مل ُيذكر املوت هنا بل العقوبة دون حتديدها ،وهذا تناق�ض وا�ضح بني التوراتني.

8 .8خ ْل ُق حواء:

ال ي�شري القر�آن �إىل خلق حواء البتة ،ولكن هناك �آيات ظن بع�ضهم �أنها تعني �أن حواء
خلقت من �ضلع �آدم ،قال تعاىل} :يا �أيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة
وخلق منها زوجها{ (} ، )55هو الذي خلقكم من نف�س واحدة وجعل منها زوجها لي�سكن
�إليها} ، )56( {...خلقكم من نف�س واحدة ثم جعل منها زوجها . )57( {...ورد يف التوراة:
(ف�أوقع الرب الإله �سبات ًا على �آدم فنام ،ف�أخذ واحدة من �أ�ضالعه وملأ مكانها حلماً ،وبنى
عظم
الرب الإل ُه
َ
ال�ضلع التي �أخذها من �آدم امر�أ ًة و�أح�رضها �إىل �آدم ،فقال �آدم :هذه الآن ٌ
ُ
()58
 .ويقول كثري
امرئ �أُخِ ذت)
من
أنها
ل
ة
�
أ
امر
تدعى
هذه
حلمي،
من
وحلم
عظامي
من
ٍ
ً
من املف�رسين �إن النف�س الواحدة هي �آدم ،والزوج املذكور حواء ( . )59وذهب بع�ضهم �أن
املق�صود بالنف�س لي�س �آدم ،ومنهم ر�شيد ر�ضا نق ًال عن �أ�ستاذه حممد عبده :لي�س املراد
بالنف�س الواحدة �آدم فمن املف�رسين من يقول� :إن كل نداء مثل هذا (يا �أيها النا�س) يراد به
�أهلُ مكة �أو قري�ش ف�إذا �صح هذا جاز �أن يفهم منه بنو قري�ش �أن النف�س الواحدة هي قري�ش
�أو عدنان ( )60ومييل د .ف�ضل عبا�س �إىل الر�أي الثاين يف كتابه ق�ص�ص القر�آن الكرمي (،)61
و�أن حواء مل تخلق من �ضلع �آدم ،و�أن من قال هذا قد ت�أثر باحلديث الآتيَ :ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة
«ا�س َت ْو ُ�صوا بِال ِّن َ�سا ِء َف�إِ َّن المْ َْر�أَ َة
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ�َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمْ : -
ِيم ُه كَ �سرَ ْ َت ُه َو ِ�إ ْن َت َركْ َت ُه لمَ ْ َي َزلْ
ِّ
ُخ ِل َق ْت مِ ْن ِ�ضل ٍَع َو ِ�إ َّن �أَ ْع َو َج َ�ش ْي ٍء فيِ
ال�ضل َِع َ�أ ْعلاَ ُهَ ،ف ِ�إ ْن ذ ََه ْب َت ُتق ُ
(خ ِل َق ْت مِ ْن ِ�ضلَع) ِ :بكَ�سرْ ِ المْ ُ ْع َج َمة َو َف ْتح الالم َو َي ُجوز
فا�س َت ْو ُ�صوا بِال ِّن َ�ساءِ» (َ )62ق ْو ُل ُهُ :
�أَ ْع َو َج ْ
َت ْ�سكِين َها ،قيل :فيه ِ�إ�شارة ِ�إلىَ �أَ َّن َح َّواء خلقت من ِ�ضلَع �آ َدم الأي�رس وقيل :من �ضلعه الق�صري،
«و َم ْع َنى ُخ ِل َق ْت:
�أَخرجه ابن �إ�سحق وزاد «ا ْل ُي�سرْ َ ى» مِ ْن قبل �أن يدخل الجْ َ َّنة َو ُجعِلَ َمكَانه لحَ ْم َ
�أَ ْي �أُ ْخ ِر َج ْت كَ َما تخرج ال َّن ْخلَة مِ ْن ال َّن َواة»َ ،وقَالَ ا ْل ُق ْرطُ ب ِّيُ :ي ْح َت َمل �أَ ْن َيكُون َم ْع َنا ُه �أَ َّن المْ َْر�أَة
ال�ضل ِْع ( . )63وروي �أن جعفر ال�صادق ُ�سئل عن خلق حواء من
ُخ ِل َق ْت مِ ْن َم ْبلَغ ِ�ضلْع َف ِه َي كَ ِّ
هلل عن ذلك علواً كبرياً ، -هل عجز ا ُ
�ضلع �آدم فقال- :تعاىل ا ُ
هلل �أن يخلق لآدم زوج ًة من
بع�ضه بع�ضاً؟ (� )64أقولُ  :هناك رواية �أخرى للبخاري رمبا ت�ؤيد
غري �ضلعه حتى ينكح ُ
الذين قالوا ب�أن املق�صود الت�شبيه ال �أنها ُخلقت من �ضلع ،فعن �أبي هريرة� :أن ر�سول اهلل-
ا�ستمتعت
ا�ستمتعت بها
�صلى اهلل عليه و�سلم -قال« :املر�أ ُة كال�ضلع �إن �أقمتها ك�رستها ،و�إن
َ
َ
بها وفيها عوج» ( ، )65فاحلديث هنا ي�شبه املر�أة بال�ضلع ،وال يقول �إنها من �ضلع .ومبا
�أن القر�آن مل ي�رصح ب�أن املر�أة خلقت من �أحد �أ�ضالع �آدم والأحاديث النبوية يفهم منها
الت�شبيه فر�أيي �أنه ال يلزمنا االعتقاد بذلك ،و�أن هذا القول جاء من الإ�رسائيليات.
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9 .9ا�سم حواء:
القر�آن الكرمي مل يذكر ا�سم حواء �إطالقاً ،بل كان يعرب عنها ب�أنها زوج �آدم }ا�سكن
�أنت وزوجك{ ( )66يف حني ورد ا�سمها يف احلديث النبوي الذي �أخرجه ال�شيخان ..} :ولوال
حواء مل تخن �أنثى زوجها{ ( ، )67ولوال احلديث ال�صحيح ملا كنا ملزمني بالقول �إن ا�سم �أم
حواء
آدم ا�سم امر�أته َ
الب�رش (حواء)  .تذكر التوراة �أن �آدم هو الذي �سمى امر�أته حواء( :ودعا � ُ
حي) ( . )68ون�س�أل :هل ا�سم حواء اختاره �آدم �أم �أن اهلل �سبحانه �سماها كما
لأنها �أم كل ّ
حي بل � ٌأم للب�رش ،وكيف ي�سميها �آدم بهذا اال�سم وهي
�سمى �آدم؟ ثم �إن حواء لي�ست �أم ًا لكل ّ
مل َتلِد بعد؟  .وتذكر التوراة �أن �آدم دعا زوجه بهذا اال�سم بعد املع�صية فهل يا ترى مل يكن
لها ا�سم قبل ذلك؟

ُ 1010عري �آدم وزوجه:

ظاهر القر�آن يدل على �أن �آدم وزوجه مل يكونا عريانني  ,قال تعاىل} :يا بني �آدم
ال يفتننكم ال�شيطان كما �أخرج �أبويكم من اجلنة ين ِزع عنهما لبا�سهما لرييهما �سوءاتهما
�إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال ترونهم )69( {..وقال تعاىل�} :إن لك �أن ال جتوع فيها
وال تعرى و�أنك ال تظم�أ فيها وال ت�ضحى{ (� )70أما اللبا�س الذي كانا يلب�سانه فال يعلم
ماهيته �إال اهلل �سبحانه ،وقد ذكر ابن جرير الطربي �أقوا ًال عدة يف هذا اللبا�س فقيل� :إنه
لبا�س
الظُ فر ،وقيل :النور ،وقيل� :إنه لبا�س التقوى ،ولكن الطربي ال يرجح �أي قول ويقول� :إنه ٌ
وح�سب(� .)71أما التوراة فتقول( :وكان كالهما عريانني �آدم وامر�أته وهما ال يخجالن) ()72
 .وهنا تناق�ض يف التوراة التي تقول �إنهما كانا عريانني وال يخجالن ،ويف بداية الق�صة �أن
�آدم وامر�أته اختب�آ يف و�سط �شجر اجلنة؛ لأنهما �صارا عريانني بعد الأكل من ال�شجرة.

�1111إبلي�س:
ين�ص القر�آن على �أن من قام بالإغواء هو ال�شيطان �إبلي�س} :فو�سو�س �إليه ال�شيطان
قال يا �آدم هل �أدلك على �شجرة اخللد وملك ال يبلى{ (} )73فو�سو�س لهما ال�شيطان ليبدي
لهما ما ووري عنهما من �سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ال�شجرة �إ ّال �أن تكونا
ملكني �أو تكونا من اخلالدين{ ( )74غري �أن التوراة ال ت�شري من قريب �أو بعيد �إىل �إبلي�س
و�إىل دوره ب�إغواء �آدم ،بل �إن �إ�سم �إبلي�س اليذكر �أبداً يف التوراة كلها .يف حني تذكر التوراة
�أن الذي قام ب�إغواء �آدم وحواء هي (احلية) حيث �أغوت حواء التي قامت بدورها ب�إغواء
الرب
زوجها �آدم ،حيث ورد فيها( :وكانت احلية �أحيل جميع حيوانات الربية التي عملها ُ
الإله فقالت للمر�أة� :أحق ًا قال اهلل ال ت�أكال من كل �شجر اجلنة ...فر�أت املر�أة �أن ال�شجرة جيدة
للأكل و�أنها بهجة للعيون و�أن ال�شجرة �شهية للنظر ف�أخذت ثمرها و�أكلت) (� ، )75أما التوراة
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ال�سامرية فيذكر فيها الثعبان بدل احلية( :والثعبان كان �أخبث من كل وح�شية ال�صحراء..
فقال للمر�أة حقا قال اهلل :ال ت�أكال من كل �شجر اجلنان؟  . )76( )..ويف �سفر التكوين �أي�ضا:
أكلت) ( )77ويف
(فقال الرب الإله للمر�أة :ما هذا الذي فعلت؟ فقالت املر�أة :احلية غرتني ف� ُ
ال�سامرية( :الثعبان �أغواين ف�أكلت) ( . )78ونالحظ �أن التوراة ال تذكر مطلق ًا �أن �إبلي�س هو
احلية� ،أو �أنه دخل جوف احلية التي �أدخلته بدورها اجلنة ،بل احلديث هنا عن احلية الزاحف
املعروف ،وهي ال تتكلم وهي �أي�ض ًا غري مكلفة فكيف تقوم بهذا الدور؟

1212الإله مي�شي يف اجلنة:
القر�آن الكرمي ينزه اهلل �سبحانه عن م�شابهة الب�رش� ،أو �أي ٍ من خملوقاته ،فكيف مي�شي
اهلل �سبحانه يف اجلنة وهو خالقها؟ مع العلم �أن التوراة ت�ؤكد �أن اجلنة التي �سكنها �آدم كانت
على الأر�ض ،وهذا يعني �أن اهلل �سبحانه كان مي�شي على الأر�ض .ورد يف �سفر التكوين:
(و�سمعا �صوت الرب الإله ما�شي ًا يف اجلنة عند هبوب ريح النهار ،فاختب�أ �آدم وامر�أته من
الرب الإل ِه يف و�سط �شجر اجلنة) ( .)79ومن يقر�أ التوراة يجد �أنها عندما تتكلم عن
وجه ِ
اهلل �سبحانه فهي تتكلم عنه ب�صفته رجالً ،ولي�س �إله ًا منزه ًا عن النق�ص وعن م�شابهة
املخلوق.

1313اختباء �آدم يف اجلنة بعد املع�صية:
�أ�شار القر�آن �إىل �أن اهلل �سبحانه نادى �آدم وزوجه بعد �أن ع�صياه} :وناداهما ربهما
�أمل �أنهكما عن تلكما ال�شجرة و�أقل لكما �إن ال�شيطان لكما عدو مبني{ ( )80و�أما التوراة
فتتكلم عن هذا الأمر مبا يثري العجب واال�ستغراب( :فاختب�أ �آدم وامر�أته من وجه الرب الإله
آدم� :أين �أنت؟ فقال� :سمعت �صوتك يف اجلنة فخ�شيت
الرب الإل ُه � َ
يف و�سط �شجر اجلنة ،فنادى ُ
لأين عريان فاختب�أت) ( ، )81وهذا الن�ص يدل على �أن اهلل �سبحانه وتعاىل عما يقولون ال
يعلم الغيب فهو مل يعلم مبع�صية �آدم ،وكذلك ف�إن �آدم وامر�أته يختفيان بني ال�شجر لئال
يراهما ،وك�أنها يتعامالن مع ب�رش ولي�س �إلها عليم ًا خبرياً ،بل �إنه� -سبحانه وتعاىل عما
آدم ليعلم مكانه.
يقولون -يبحث عنهما بني �أ�شجار اجلنة وينادي � َ

1414م�س�ؤولية �آدم عن املع�صية:
القر�آن ي�شري �إىل �أن �آدم هو املخطىء؛ لأنه امل�س�ؤول عن امر�أته} :ولقد عهدنا �إىل �آدم
()82
آدم ر َبه فغوى{ (} )83وقلنا يا �آدم ا�سكن
من قبل فن�سي ومل جند له عزماً{ }وع�صى � ُ
�أنت وزوجك اجلنة{ ( )84ومل يقل :يا �آدم وحواء ا�سكنا اجلنة .لكن التوراة تذكر كالم ًا ُيفهم
منه �أن �آدم يتن�صل من امل�س�ؤولية ،و�أن حواء هي امل�س�ؤولة عن املع�صية( :فقال �آدم :املر�أة
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التي جعلتها معي هي �أعطتني من ال�شجرة ف�أكلت) ( )85هكذا يقول( :املر�أة)  ،ومل يقل حواء
�أو زوجتي .وك�أنها ال تعنيه وال تخ�صه ولي�ست �رشيكة له .وهذا الأمر ينبني عليه عدم توبة
�آدم على اعتبار �أنه مل يخطئ ،وكذلك عبارة (جعل َتها معي) ك�أنها تدل على �أن اهلل تعاىل هو
الذي جعله يع�صي ،ولو مل يعطه املر�أة ما ع�صاه ،هذا �أمر عجيب!  .ويبدو �أنه من هذه الق�صة
جاء احتقار رجال الدين من �أهل الكتاب للمر�أة على اعتبار �أنها �أ�سا�س اخلطيئة ،وهذا ما ال
يفهم من �آيات القر�آن.

1515اخلروج من اجلنة:
يذكر القر�آن �أن اهلل تعاىل علم الإن�سان طريق اخلري وطريق ال�رش( :وهديناه النجدين)
( . )86بينما تذكر التوراة �أن �آدم عندما �أكل من ال�شجرة �أ�صبح عامل ًا للخري وال�رش( :وقال
الرب الإل ُه هو ذا الإن�سان �صار كواحد منا عارف ًا اخلري وال�رش والآن لعله ميد يده �إىل �شجرة
ُ
()87
احلياة �أي�ض ًا وي�أكل ويحيا �إىل الأبد ف�أخرجه الرب الإله من جنة عدن) �إذاً �سبب �إخراجه
من اجلنة هو �أنه ي�شكل خطراً على اهلل �سبحانه (كما يزعمون)  ،فالإن�سان �أ�صبح عارف ًا اخلري
آدم طُ ِرد لئال ي�أكل من �شجرة احلياة
وال�رش وك�أن هذه م�صيبة .وكذلك ت�شري التوراة �إىل �أن � َ
فيحيا �إىل الأبد ف�أين قدرة اهلل �سبحانه ؟  ،هل خلق ا ُ
إن�سان وتورط يف خلقه؟
هلل �سبحانه ال َ
آدم من الأكل منها هي �شجرة
(�سبحانه وتعاىل عما يقولون)  -وهنا تظهر �شجرة �أخرى ُمنِع � ُ
احلياة -يف حني �أ�شار القر�آن �إىل �أن مع�صية �آدم و�أكله من ال�شجرة ترتب عليها اخلروج من
اجلنة ،ولي�س لأنه �صار عامل ًا اخلري وال�رش} :قلنا اهبطوا منها جميعاً. )88({......

 1616توبة �آدم وزوجه:
القر�آن يذكر توبة �آدم وامر�أته ،قال تعاىل} :قاال ربنا ظلمنا �أنف�سنا و�إن مل تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من اخلا�رسين{ ( ، )89و قال تعاىل} :ثم اجتباه ربه فتاب عليه
وهدى{( )90وقال �سبحانه} :فتلقى �آدم من ربه كلمات فتاب عليه{ ( . )91وال تذكر
التوراة توبة �آدم وال ندمه �إطالقاً ،بل تذكر جمادلته هلل �سبحانه و�إلقائه امل�س�ؤولية على
امر�أته.

1717مكان اجلنة:
القر�آن الكرمي مل يبني مكان جنة �آدم ،وهل هي جنة اخللد �أم �أنها جنة على الأر�ض؟ قال
ا�سك ُْن �أَ ْن َت َو َز ْو ُجكَ الجْ َ َّن َة َوكُ لاَ مِ ْن َها َر َغ ًدا َح ْي ُث �شِ ْئ ُت َما َوال َت ْق َر َبا َه ِذ ِه
تعاىل } :وقلنا َيا �آدم ْ
ال�شجر َة َفتكُو َنا مِ ن الظَّ المِ ِ ني{ ()92
ا�سك ُْن �أَ ْن َت َو َز ْو ُجكَ الجْ َ َّن َة َفكُال
َّ َ َ َ
َ
َ
وقال تعاىلَ :
}و َيا �آَ َد ُم ْ
()93
َ
وقال تعاىلُ } :ق ْل َنا َيا
ني{
مِ ْن َح ْي ُث �شِ ْئ ُت َما َولاَ َت ْق َر َبا َه ِذ ِه َّ
ال�ش َج َر َة َف َتكُو َنا مِ َن الظَّ المِ ِ َ
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�آَ َد ُم �إِ َّن َهذَا َع ُد ٌّو لَكَ َو ِل َز ْو ِجكَ فَال ُي ْخ ِر َج َّنك َُما مِ َن الجْ َ َّن ِة َف َت ْ�ش َقى{ ( . )94وقال �سبحانهَ } :ف�أَكَ ال
َان َعل َْي ِه َما مِ ْن َو َرقِ الجْ َ َّن ِة َو َع َ�صى �آَ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى{
مِ ْن َها َف َب َد ْت َل ُه َما َ�س ْو َ�آ ُت ُه َما َوطَ ِف َقا َي ْخ ِ�صف ِ
( . )95لكن العلماء واملف�رسين اختلفوا يف مكان اجلنة ( ، )96فمنهم من يرجح �أنها جنة
اخللد (وهم الأكرث) ومن ه�ؤالء :الطربي ( )97وابن كثري ( )98والقرطبي ( )99والن�سفي()100
والثعالبي( )101و�إ�سماعيل حقي ( ، )102ومن املعا�رصين :حممد جمال القا�سمي ()103
الطاهر ابن عا�شور ( )104و�سعيد حوى ( )105و�أمري عبد العزيز ( ، )106والطباطبائي ()107
الذي يقول �إن هذه اجلنة ال�سماوية الربزخية خا�صة ب�آدم .وهناك قلة من العلماء من يرجح
�أنها جنة خا�صة ب�آدم كانت على الأر�ض مثل حممد ر�شيد ر�ضا ( ،)108وهو وين�سب هذا
القول �إىل �أ�ستاذه ال�شيخ حممد عبده ،ومثل عبد الكرمي اخلطيب ( )109واملراغي( )110وال�شيخ
ال�شعراوي ( . )111ومن العلماء من يتوقف يف ذلك (وهم كالفريق الأول كُ رث) منهم� :أبو
ال�سعود ( ، )112والطرب�سي ( ، )113والرازي( ،)114واملاوردي( ،)115والآلو�سي ( ، )116و�إبن
عادل الدم�شقي ( ، )117وحممد جواد مغنية(. )118
وقد �أطال ابن القيم يف كتابه (حادي الأرواح �إىل بالد الأفراح) ()119
احلديث عن هذا
َ
ُ
املو�ضوع حيث ذكر �أدل َة كل فريق ،ور َّد كلِ فريق على �أدلة الفريق الآخر ،ويف النهاية مل
يرجح �أي قول على الآخر .واحلقيقة �أنه من ال�صعب ترجيح قول على �آخر لعدم وجود ن�ص
قاطع ،ولو وجد هذا الن�ص ملا كان هذا االختالف الكبري بني العلماء يف املا�ضي واحلا�رض،
والذي �أراه �أن هذا ال ي�ؤثر يف عقيدة امل�سلم �شيئ ًا �إذا اعتقد �أن اهلل �سبحانه خلق �آدم �أ�سكنه
�سواء كانت جنة اخللد �أم جنة على الأر�ض ،وهذا
اجلنة و�أنه بعد املع�صية �أخرج من اجلنة ً
املو�ضوع حقيقة يحتاج �إىل بحث منفرد.
�أما التوراة فالظاهر من روايتها �أن اجلنة التي �سكنها �آدم كانت على الأر�ض:
الرب الإل ُه من
الرب الإل ُه جنة ً يف ع ْد ِن (�رشقاً) وو�ضع هناك � َ
آدم الذي جبله ،و�أنبت ُ
(وغر�س ُ
الأر�ض ك َّل �شجرة �شهية للنظر وجيدة للأكل ،و�شجرة َ احليا ِة يف و�سط �شجر اجلنة ،و�شجرة
نهر يخرج من ع ْد ٍن لي�سقي اجلنة ،ومن هناك ينق�سم في�صري
معرف ِة اخلري وال�رش ،وكان ٌ
وذهب
الذهب،
ِي�شون وهو املحيط بجميع �أر�ض احلَويلَة حيث
�أربعة ر�ؤو�س ،ا�سم الواحد ف ُ
ُ
ُ
تلك الأر�ض جيد ،هناك املُقلُ ()120
وحجر اجل ْز ِع ( ، )121وا�سم النهر الثاين ِجيحون ،وهو
ُ
املحيط بجميع �أر�ض كُ و�ش ،وا�سم النهر الثالث حِ ّداقِل وهو اجلاري �رشقي �أ�شور ،والنهر
الرابع الفرات) ()122
(ع ْدن) هو عربي معناه (البهجة) ( ، )123و�أما عن موقع هذه
وا�سم َ
اجلنة فيقول �أ�صحاب قامو�س الكتاب املقد�س :موقع (جنة َع ْدن) ال يزال غري جممع عليه
حالي ًا كما قال غالبية اجلغرافيني والالهوتيني ،وبع�ض منهم يعتربون �أرمينيا �أنها عدن،
وهناك من يرى �أن نهر عدن الذي تفرع �إىل ر�ؤو�س ما هو �إال نهر الفرات– دجلة الذي
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ي�صب يف �شط العرب على اخلليج منق�سما على نف�سه �إىل فروع عدة ،فجنة عدن -بح�سب
ر�أيهم -هي الق�سم اجلنوبي من العراق حيث اخل�صب ،و ُيعتقد �أنه �أقرب الأمكنة �إىل ال�صواب؛
لأن فيه ال�صفات التي وردت يف الكتاب (املقد�س) لع ْدن وهي� :رشق فل�سطني ،فيه دجلة
والفرات ،وكو�ش التي بقربها هي عيالم املعروفة قدمي ًا با�سم (كا�شو)  ،كما �أن �سهل بابل
(عدنو)  ،وموقع احلويلة هو جزء من جزيرة العرب الذي يجاور
كان معروف ًا منذ القدم با�سم َ
()124
.
العراق �إىل اجلنوب الغربي منه
ونهر فِي�شون :هو �أحد الروافد التي ت�صب يف �شط العرب ( . )125وحويلة :ا�سم �سامِ ّي
معناه (رملية) وهي منطقة يف و�سط بالد العرب �أو جنوبها ،ويقول بع�ضهم �إنها الق�سم
الغربي من بالد العرب ( . )126جيحون :ا�سم عربي معناه (نبع متدفق)  ،يظن �أنه نهر
ي�صب يف بحر قزوين ،ويظن بع�ضهم �أنه من �أكرب الأنهار يف بابل (.)127
�أرك�سي�س الذي
ُ
كو�ش� :أر�ض ي�سقيها دجلة والفرات ،وكو�ش �أي�ض ًا تعني� :أر�ض احلب�شة ( . )128حِ ّداقيل :ا�سم
عربي من �أ�صل �سومري وهو نهر (دجلة) ( . )129والتوراة ال�سامرية تختلف هنا �أي�ض ًا مع
جلنان ،ومن
التوراة اليهودية حيث ورد فيها الآتي.. ..« :
ونهر يخرج من النعيم ل�سقي ا ِ
ٌ
هناك يفرتق وي�صري �أربعة جداول ،ا�سم الواحد النيل وهو املحيط بكل �أر�ض ويله التي هناك
الذهب ،وذهب تلك الأر�ض ح�سن جداً وهناك الل�ؤل�ؤ وحجر املها ،وا�سم النهر الثاين َج ْيحون
وهو املحيط بكل �أر�ض ال�سودان ،وا�سم النهر الثالث دجلة وهو ال�سائر �رشقي املو�صل وا�سم
النهر الرابع هو الفرات» ( . )130فالنهر الأول هنا النيل وهو يف م�رص ،وجيحون يف ال�سودان
ولي�س يف جزيرة العرب .وهذا فرق �شا�سع بني عدن عند اليهود وعدن عند ال�سامريني .مما
�سبق يتبني �أن التوراة تن�ص على �أن جنة �آدم -عليه ال�سالم -كانت على الأر�ض ولي�ست يف
ال�سماء.

1818عقاب احلية:
القر�آن الكرمي يذكر عقاب �إبلي�س ولي�س احلية� ،إذ ال ذِكْ ر لها يف الق�صة القر�آنية �أ�صالً،
قال تعاىل} :فاخرج منها ف�إنك رجيم .و�إن عليك لعنتي �إىل يوم الدين{ (� .)131أما التوراة
للحية :لأنك فعلت هذا ،ملعونة �أنت من جميع البهائم ومن جميع
الرب الإل ُه ّ
فتقول( :فقال ُ
ني كل �أيام حياتك ،و�أ�ضع عداوة بينك وبني
وحو�ش الربية ،على بطنك َت�سعينْ وتراب ًا ت�أكل َ
()132
 .هذا الن�ص ي�ؤكد
املر�أة وبني ن�سلك ون�سلها ،هو ي�سحق ر�أ�سك و�أنت ت�سحقني عقبه)
ذكرت �سابقاً،
ذكر يف الق�صة نهائي ًا كما
ُ
�أن املق�صود هو الأفعى ولي�س �إبلي�س الذي لي�س له ٌ
والأ�سئلة التي تطرح هنا :هل احلية مكلفة حتى ُتعاقب؟ وهل ت�أكل احلية الرتاب؟ وهل �سعي
احلية على بطنها عقاب �أم �آية من �آيات اهلل �سبحانه؟ قال �سبحانه} :واهلل خلق كل دابة من
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ماء فمنهم من مي�شي على بطنه ومنهم من مي�شي على رجلني ومنهم من مي�شي على �أربع
يخلق اهلل ما ي�شاء �إن اهلل على كل �شيء قدير{ ( ، )133ثم �إن هناك خملوقات �أخرى مت�شي
على بطنها غري احليات مثل الديدان وهي لي�ست معاقبة.

1919اهلل يخاف من الإن�سان:
يبني القر�آن �أن اهلل �سبحانه �أخرج �آدم ب�سبب ع�صيانه لربه ،ال لأنه �سبحانه خاف منه،
فهو الإله اخلالق الذي ال يخيفه �شيء ،وال يغلبه غالب قال تعاىل} :وقلنا اهبطوا بع�ضكم
لبع�ض عدو{ (} ، )134قلنا اهبطوا منها جميعا} ، )135( { ..قال اهبطوا بع�ضكم لبع�ض
عدو{ (} ، )136قال اهبطا منها جميعا بع�ضكم لبع�ض عدو . )137( {..بينما تقول التوراة :
رش ،والآن لعله ميد يده وي�أخذ من �شجرة
ري وال� َ
(هو ذا الإن�سان قد �صار كواح ٍد منا عارف ًا اخل َ
()138
الرب الإل ُه من جنة عدن)
� .إذا ً �سبب
احلياة �أي�ضا وي�أكل ويحيا �إىل الأبد ،ف�أخرجه ُ
�إخراجه من اجلنة هو منعه من الأكل من �شجرة احلياة ؛ لأنه عند ذلك �سوف يحيا �إىل الأبد
وبالتايل يناف�س ا َ
هلل �سبحانه يف ملكه.

2020مالب�س جلدية لآدم وحواء:
مل ي�رش القر�آن الكرمي �إىل لبا�س �آدم وزوجه بعد املع�صية واخلروج من اجلنة ،ولكنه
ذكر �أنه وامر�أته �سرتا عورتيهما بورق اجلنة بعد املع�صية مبا�رشة ،قال تعاىل} :وطفقا
يخ�صفان عليهما من ورق اجلنة{ ( ، )139وال نعلم ماذا ح�صل بعد ذلك ،لأن القر�آن الكرمي
ال يركز على التف�صيالت� .أما التوراة فتذكر �أن اهلل �سبحانه بعد مع�صية �آدم وقبل طرده من
الرب الإل ُه لآدم وامر�أته �أقم�صة جل ٍد
اجلنة قد �صنع لآدم وامر�أته مالب�س من اجللد( :و�صنع ُ
و�ألب�سهما) ( )140والغريب �أنه بعد هذا يقول اهلل ح�سب زعمهم :هو ذا الإن�سان �صار كواح ٍد
منا� .أقول :كيف ي�صري مثل الإله وهو ال ي�ستطيع �صناعة مالب�س له ت�سرت عورته؟ بل ال
ي�ستطيع �أن يلب�س بنف�سه كما هو ظاهر الن�ص.

 2121تعدد الآلهة:
كل �سور القر�آن الكرمي ت�ؤكد وحدانية اهلل �سبحانه وتنزيهه عن ال�رشكاء ،وهذا هو جوهر
الإ�سالم .من ذلك قوله تعاىل} :لو كان فيهما �آلهة �إال اهلل لف�سدتا ف�سبحان اهلل رب العر�ش
عما ي�صفون{ ( )141وقوله} :ما اتخذ اهلل من ولد وما كان معه من �إله� ،إذاً لذهب كل �إله
مبا خلق ولعال بع�ضهم على بع�ض �سبحان اهلل عما ي�صفون{ (� )142أما التوراة ففي نهاية
الرب الإل ُه ُهو َذا الإن�سان �صار كواح ٍد م ّنا )143( ) ....فما هو املق�صود
ق�صة �آدم ورد( :وقال ُ
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بعبارة (واح ٍد منا) ؟ لي�س لها �إال معنى واحد� :أي من الآلهة .فهل من يعتقد بهذا ميكن �أن
ي�سمى موحداً؟ ثم هل مبجرد �أن ي�صبح الإن�سان يعلم اخلري وال�رش ي�صري �إله ًا �أو كالإله؟

 2222مالئكة حلرا�سة ال�شجرة يف اجلنة:
ال ُيذكَ ر يف القر�آن الكرمي �شيء من ذلك ،ف�سواء كانت اجلنة هي جنة اخللد �أم جنة على
آدم دخولها بعد �إخراجه منها .ورد يف التوراة �أن اجلنة التي �أُخ ِر َج
الأر�ض ،فلن ي�ستطيع � ُ
أر�ض التي �أُخِ ذ
الرب الإل ُه من جنة عدن ليعملَ ال َ
منها �آدم و�ضعت عليها احلرا�سة( :ف�أخرجه ُ
متقلب حلرا�سة طريق
�سيف
�رشقي جنة عدن الكروبيم َ،
أقام
ولهيب ٍ
منها ،فطَ َر َد ال َ
ٍ
إن�سان ،و� َ
َ
َ
�سيف .ومعنى
�شجرة احلياة) ( )144والكروبيم هنا مفعول به �أي� :أقام
لهيب ٍ
َ
الكروبيم و�أقام َ
الكروبيم :مالئكة مر�سلة من ِق َبل اهلل ولكل واحد جناحان (� . )145أما التوراة ال�سامرية فتذكر
أ�شباح) حلرا�سة ال�شجرة ( . )146وال�س�ؤال الذي يثار هنا �أال تكفي املالئكة
�أن اهلل و�ضع (ال َ
متقلب يتحرك �أمام طريق �شجرة احلياة؟ وهل اهلل �سبحانه
للحرا�سة حتى يكون هناك �سيف
ٌ
بحاجة �إىل و�ضع حرا�سة؟ وهل يجر�ؤ �آدم على جمرد التفكري ب�أنه ميكنه دخول اجلنة بغري
�أمر اهلل �سبحانه ؟

خامتة:
مما �سبق نخل�ص �إىل جملة من التو�صيات والنتائج:
1 .1منهج القر�آن يختلف ب�شكل كبري عن منهج التوراة يف عر�ض ق�ص�ص ال�سابقني.
2 .2ت�أتي الق�صة القر�آنية بو�صفها جزءاً من �سورة معينة ومن�سجمة مع مو�ضوعها يف
حني ت�رسد الق�صة يف التوراة مرة واحدة دون االرتباط مع غريها .

3 .3من اخلط�أ اعتماد التوراة كم�صدر لق�ص�ص ال�سابقني و للتاريخ.
4 .4يجب االعتماد على القر�آن الكرمي يف درا�سة الق�ص�ص وعدم اال�ستعانة
بالإ�رسائيليات.
5 .5ال غرابة يف وجود ت�شابه �أحيان ًا بني ما ورد يف ق�ص�ص التوراة وق�ص�ص القر�آن،
وذلك لأن امل�صدر واحد ،ولكن �أهل التوراة غريوا فيها وحرفوا.
�6 .6صفات اهلل �سبحانه كما تذكرها التوراة تنطبق على الب�رش ،ولي�س على اخلالق،
فاهلل يف التوراة :ال يعلم الغيب ومي�شي يف الأر�ض ،ويخاف الإن�سان ويخ�شاه....
الخ .
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�7 .7أغفلت التوراة ذكر املالئكة يف ق�صة �آدم �سوى يف نهاية الق�صة حيث ذكرت �أن
(الكروبيم) وقفوا حلرا�سة اجلنة بعد طرد �آدم منها.
8 .8ال تذكر التوراة �أن اهلل �سبحانه �أخرب املالئكة بخلق �آدم� ،أو �أنه �أمرهم بال�سجود
لآدم.
�9 .9أغفلت التوراة ذكر �إبلي�س يف ق�صة �آدم ،فلم تذكر ح�سده لآدم ورف�ضه ال�سجود له،
وتكربه عن �أمر اهلل
 1010ال تذكر التوراة �إغواء �إبلي�س لآدم ،وتلقي اللوم يف ذلك على (احلية) .
1111ال تذكر التوراة وعيد �إبلي�س ب�إغواء �أبناء �آدم يف الأر�ض.
1212من قراءتنا للق�صة يف التوراة نخرج بنتيجة خطرية وهي �أنه ال عداء بني �إبلي�س
والإن�سان .
�1313أغفلت التوراة ذكر خالفة �آدم يف الأر�ض ،وك�أنه لي�س املخلوق املكرم على جميع
خملوقات الأر�ض.
�1414أغفلت التوراة ذكر توبة �آدم وزوجه ،بل �أظهرت عالقته مع اهلل �سبحانه ك�أنها
عالقة الند بالند ،ولي�س عالقة العبد بالرب.
1515ت�ؤكد التوراة على �أن جنة �آدم كانت على الأر�ض ،وهو ما لي�س عليه دليل
�صحيح.
1616تخلو ق�صة �آدم يف التوراة من �أي عربة �أو موعظة بعك�س ق�ص�ص القر�آن الكرمي.
1717تختلف التوراة ال�سامرية عن التوراة اليهودية يف بع�ض تفا�صيل الق�صة،
فاليهودية تذكر �أن الذي �أغوى حواء هي احلية ،و�أما ال�سامرية فتذكر الثعبان،
واليهودية بينت �أن عاقبة الأكل من ال�شجرة هو املوت بينما ال�سامرية مل تذكر
املوت ،واليهودية تذكر �أن املالئكة �صارت حتر�س جنة عدن �أما ال�سامرية فذكرت
الأ�شباح.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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11116انظر :الآلو�سي� ،شهاب الدين ال�سيد حممود البغدادي ،روح املعاين يف تف�سريالقر�آن
وال�سبع املثاين ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،طبعة �أوىل  ،1994ج� 1ص.235
11117انظر :ابن عادل الدم�شقي احلنبلي ،اللباب يف علوم الكتاب ،ج� 1ص .551
11118انظر :حممد جواد مغنية التف�سري الكا�شف/ج� 1ص84
11119انظر :ابن القيم :حممد بن �أبي بكر بن ايوب بن �سعد بن حريز الزرعي ثم الدم�شقي،
حادي الأرواح �إىل بالد الأفراح ،دار القلم ،بريوت ،طبعة �أوىل 1983م� ،ص 39 -22
�12120صمغ ذو رائحة طيبة� .أنظر :قامو�س الكتاب املقد�س ،نخبة من ذي االخت�صا�ص
والالهوتيني ،مطبعة احلرية ،بريوت ،طبعة 2000 ،13م �ص910
12121حجر كرمي �شفاف بلوري� .أنظر ال�سابق �ص . 260
12122تكوين � /إ�صحاح8 /2
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12123انظر :قامو�س الكتاب املقد�س �ص . 613
12124انظر :ال�سابق �ص . 614
12125قامو�س الكتاب املقد�س �ص. 701
12126ال�سابق � ,ص. 329
12127ال�سابق �,ص. 279
12128ال�سابق � ,ص . 798
12129ال�سابق � ,ص .295
�13130سفر التكوين.
�13131سورة �ص. 78 -77/
13132تكوين /ا�صحاح. 16 -14/3
�13133سورة النور . 45 /
13134البقرة 36/
13135البقرة 38 /
13136الأعراف 24 /
13137طه 123/
13138تكوين � /إ�صحاح23 -22 /37
13139الأعراف  ،22 /طه 121 /
14140تكوين �,أ�صحاح21 , 3
14141الأنبياء 22/
14142امل�ؤمنون 91 /
14143تكوين� /إ�صحاح 22/3
14144تكوين � /إ�صحاح24 / 3
14145قامو�س الكتاب املقد�س � /ص779
14146ال�سامرية � /سفر التكوين .
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املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
2 .2العهد القدمي (التوراة والإجنيل)  ،نداء الرجاء� ،شتوجتارت� ،أملانيا (ترجمة فاندياك
والب�ستاين)  1991م
3 .3العهد العتيق (التوراة والإجنيل)  ،املطبعة الكاثوليكية. 1951 ،
4 .4التوراة ال�سامرية ،ترجمة الكاهن �أبو احل�سن ال�صوري ال�سامري( ،ن�سخة بخط اليد
وم�صورة)  ،نابل�س ،فل�سطني 1978م .
5 .5قامو�س الكتاب املقد�س ،نخبة من ذي االخت�صا�ص والالهوتيني ،مطبعة احلرية،
بريوت ،طبعة  2000 13م
6 .6الآلو�سي� ،شهاب الدين ال�سيد حممود البغدادي ،روح املعاين يف تف�سريالقر�آن وال�سبع
املثاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة �أوىل .1994
7 .7ابن حجر الع�سقالين� :أحمد بن علي ,فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري ،مكتبة الإميان،
املن�صورة ،م�رص
8 .8ابن عا�شور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،م�ؤ�س�سة التاريخ ،بريوت ،طبعة �أوىل
2000م.
9 .9ابن القيم :حممد بن �أبي بكر بن ايوب بن �سعد بن حريز الزرعي ثم الدم�شقي ,حادي
الأرواح �إىل بالد الأفراح ،دار القلم ،بريوت ،طبعة �أوىل 1983م.
1010ابن كثري الدم�شقي� :أبو الفداء ا�سماعيل ،تف�سري القر�آن العظيم ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،اجليزة،
م�رص ،طبعة �أوىل 2000م.
�1111أبو ال�سعود ،حممد بن حممد بن م�صطفى العمادي احلنفي� ،إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا
الكتاب الكرمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة �أوىل 1999 ،م .
1212البار ,حممد علي ،اهلل والأنبياء يف التوراة والعهد القدمي (درا�سة مقارنة)  ،دار القلم،
دم�شق ،طبعة �أوىل 1990م.
1313البخاري ،حممد بن ا�سماعيل ومعه فتح الباري ،مكتبة الإميان ،املن�صورة ،م�رص (دون
تاريخ) .
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1414الرب�سوي� ،إ�سماعيل حقي ،املطبعة العثمانية 1330 ،هـ .
1515بوكاي ،موري�س ،القر�آن والتوراة والإجنيل والعلم (درا�سة الكتب املقد�سة يف �ضوء
املعارف احلديثة) دار املعارف ،بريوت ،لبنان ،طبعة رابعة1977 ،م.
1616الثعالبي :عبد الرحمن بن حممد بن خملوف ،اجلواهر احل�سان يف تف�سري القر�آن ،م�ؤ�س�سة
الأعلمي للمطبوعات ،بريوت( .دون تاريخ)
1717احلنبلي ،عمر بن علي بن عادل الدم�شقي ،اللباب يف علوم الكتاب ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،طبعة �أوىل  1998م .
1818حوى� ،سعيد ،الأ�سا�س يف التف�سري ،دار ال�سالم للطباعة والن�رش ،بريوت ،طبعة �أوىل،
1985م
1919اخلطيب ،عبد الكرمي ،التف�سري القر�آين للقر�آن ،مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة ،م�رص،
(دون تاريخ)
2020الرازي :حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي ،التف�سري الكبري ،دار الكتب العلمية،
طهران ،طبعة ثانية (دون تاريخ) .
2121الراغب الأ�صفهاين� ،أبو القا�سم احل�سني بن حممد ،املفردات يف غريب القر�آن ،دار املعرفة،
بريوت
2222ر�رص�ص� ،أمري عبد العزيز :التف�سري ال�شامل للقر�آن الكرمي ،دار ال�سالم للطباعة والن�رش،
القاهرة ،طبعة �أوىل 2000م .
2323ر�ضا ،حممد ر�شيد ،تف�سري القر�آن احلكيم (املنار)  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
الأوىل 1999م
2424الزخم�رشي� ،أبو القا�سم جار اهلل حممود بن عمر ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل
وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة� ،أوىل  1995م .
2525ال�شعراوي ،حممد متويل ،تف�سري ال�شعراوي ،دار �أخبار اليوم ،القاهرة (دون تاريخ) .
2626الطباطبائي ،حممد ح�سني ،امليزان يف تف�سري القر�آن ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات،
بريوت ،الطبعة الثالثة  1973م.
2727الطرب�سي ،الف�ضل بن احل�سن ،جممع البيان يف تف�سري القر�آن ،مطبعة العرفان� ،صيدا،
لبنان1333 ،هـ
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2828الطربي� ،أبو جعفر حممد بن جرير ،جامع البيان عن ت�أويل القر�آن ،دار الإعالم ،عمان،
الأردن ،الطبعة الأوىل2002 ،م.
2929الطهطاوي ،حممد عزت ،امليزان يف مقارنة الأديان ،دار القلم ،دم�شق ،طبعة �أوىل،
1993م.
3030عبا�س ،ف�ضل ح�سن ،ق�ص�ص القر�آن ،دار الفرقان ،عمان ،الأردن ،الطبعة الأوىل،
2000م.
3131القا�سمي :حممد جمال الدين ،حما�سن الت�أويل ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة ثانية 1978م.
3232القرطبي :حممد بن �أحمد الأن�صاري ،اجلامع لأحكام القر�آن ،دار الكتاب العربي ،بريوت،
2006م.
3333قطب� ،سيد �إبراهيم ،يف ظالل القر�آن ،دار ال�رشوق ،بريوت ،الطبعة التا�سعة  1980م.
3434املاوردي :علي بن حممد بن حبيب ،النكت والعيون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
(بدون تاريخ) .
3535املراغي� ،أحمد م�صطفى ،تف�سرياملراغي ،دار �إحياء الرتاث ،طبعة  1974 ،3م.
3636مغنية :حممد جواد ،التف�سري الكا�شف ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1981م.
3737الن�سفي :ابو الربكات عبد اهلل بن �أحمد بن حممود ،مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة �أوىل1995 ،م.
3838م�سلم ،م�سلم بن احلجاج الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي ،دار احلديث ،القاهرة،
طبعة �أوىل.1994
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