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The concept of Allah and His attributes in the book of
Genesis, A Critical Overview

تي ٓتش٢ خادـ حسُت إ/* د

ABSTRACT:
The book of Genesis has comprehensive details about
Prophets like Noah, Abraham, Jecob and Joseph. A
greater portion of Genesis deals with Jacob and his sons
like Joseph(A.S). It narrates and explicates how Almighty
Allah-the supreme creator – is different from his
creations including the Mighty Prophets. Hereby a
selection of appropriate textual references are streamlined
from Genesis in an effort to Show that Almighty Allah
transcends all-being a Mighty Creator- and how it negate
the concept of trinity in itself.

:تقدمة١ا

تمد صلى هللا٤  سيدنا ونبينا، والصالة والسالـ على رسوله األمُت،تُت١تمد هلل رب العاٟا

 ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم وهنج، وعلى آله وصحابته الطيبُت الطاهرين، عليه وسلم
: وبعد،منهجهم إىل يوـ الدين

. السعودية. جامعة الطائف،* أستاذ قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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فإف هللا مل يتكفل ْتفظ كتاب من كتبه ا١تنزلة على مبعوثيه سػو القػرآف الكػرم( ،إِنَّػا ْْ٨تػن
نْػ َّزلْنْا ِ
الذ ْك ْر ْوإِنَّا لْه ْٟتْافِظو ْف )ٔ 1تا يف ذلك التوراة والزبور واإل٧تيل وصحف إبراهيم وموسى.
وسفر التكوين أحد أسفار التوراة ا٠تمسة – سفر التكوين ،سػفر ا٠تػروج ،سػفر الالويػُت،
ومسػػتها يػػد العب ػ
سػػفر العػػدد ،سػػفر التةنيػػة  -لقػػد تعر ػ هػػذل الكتػػر للتحريػػف والت يػػَتْ ،
والتحريف فأ اف إليها وحذف منها عرب التاريخ.

أ ف إىل ذلك أف اليهود والنصار ا١تعاصػرين يقطعػوف بػأف الػنو ا١توهػود هػو كػالـ هللا
بػػا١تعٌت ،ال كالمػػه بػػاللفظ وا١تعػػٌت ،كمػػا هػػو حػػاؿ القػػرآف الكػػرم ،فإنػػه كػػالـ هللا لفظػػا ومعػػٌت بإٚتػػاع
ا١تسػلمُت ،ومل يشػػذ عػػن ذلػػك إال أفػراد متنػػاثروف يف كتػػر التػػاريخ ،وقبػل ا٠تػػوض يف ا١تو ػػوع ٬تػػر
التعرؼ على سبر اختيار ا١تو ػوع ،و الدراسػات السػابقة فيػه ،فهػل مػن باحػ سػبقٍت إليػه أ وإىل
هزئية من هزئياته.

سبر اختيار ا١تو وع:
.1

تع ػػودت أف أق ػػرأ ه ػػزقا م ػػن الق ػػرآف الك ػػرم يومي ػػا يف البيػ ػ بع ػػد أداق فريض ػػة الص ػػب يف

ا١تسجد ،ويف أحد األشهر ا١تا ية لف نظري ذكر القرآف الكػرم لليهػود بكةػرة ،وٖتػذير ا١تسػلمُت
من اتباع سبيلهم.
فبدأت البح عن علة التحذير ،فهداين هللا إىل كتابة هذا البح  ،فالتوحيد قمة األدياف
اإل٢تية كلها ،والشرؾ ينهى عنه ٚتيع ا١تبعوثُت من عند هللا ،فإته إىل قػراقة أوؿ سػفر يف التػوراة،
فجاقت الةمرة هبذل الصورة.
.2

أ ف إىل ذلك أف اليهود يْدَّعوف التوحيد ،وإهنم ا١توحدوف الوحيػدوف يف العػامل ،فأحببػ

.3

أصػػب العػػامل اليػػوـ كقريػػة واحػػدة ،والسػػيما بعػػد تعػػدد تػػرؽ االتصػػاالت ،وأخػػو بالػػذكر

التعرؼ على حقيقة توحيدهم ،وهل توحيد التوراة مةل توحيد القرآف؟.

إنًتنػ  ،فقػػد ٭تتػػك ا١تسػػلم بػػاليهودي وٕتػػري بينهمػػا مناقشػػة أو مناقشػػات ،وأعظػػم قضػػايا النقػػاش
توحيد هللا ،أرهو أف تكوف دراسيت هذل تسد ث رة من ث رات النقاش.

الدراسات السابقة يف ا١تو وع.
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مل أهد ٦تن كتر يف الديانة اليهودية من ألزـ نفسه بدراسة سفر التكوين وحػدل ،مث حصػر
دراسػػته فيمػػا ٮتػػتو بػػاهلل وصػػفاته يف هػػذا السػػفر ،والسػػيما دراسػػة تنبػػع مػػن كتػػاب هللا وسػػنة سػػيد
2
ا١ترسلُت ٍ
٤تمد صلى هللا عليه وسلم.

وكل الذي وهدته:
.1

ثالث ػػة أمةل ػػة ذكره ػػا زميل ػػي الش ػػيخ ال ػػدكتور س ػػفر اٟت ػػوا يف ( أص ػػوؿ الف ػػرؽ واألدي ػػاف

وا١تػػذاهر الفكريػػة ) دوف أف يػػذكر مصػػادرها بأهنػػا مػػن سػػفر التكػػوين ،وقػػدمها ٔتقدمػػة فقػػاؿ( :وقػػد
اتفق الكتر ا١تنزلة والعقوؿ السليمة والفطػر القوٯتػة علػى أف هللا ال ٯتاثلػه شػيق وال يشػبهه شػيق
م ػػن ٥تلوقات ػػه ،ولك ػػن اليه ػػود ْملْ ػػهتوا ت ػػوراام ا رف ػػة بنم ػػاذج كة ػػَتة م ػػن ه ػػذا الكف ػػر ،ن ػػذكر م ػػوهزا

لبعضها)....
.2

3

خصو الدكتور سعود ا٠تلف يف مهتلفه الشهَت ( دراسات يف األدياف اليهودية والنصرانية

) ا١تطلر الرابع من الفصل الةاين من الباب األوؿ ٢تذا ال رض ،وعنوف له ب (صفات هللا عز وهل
صػف هللا بالبكػاق وذرؼ الػدموع ،ووصػف هللا بالنػدـ،
يف التوراة ا رفة ) وذكر فيه أربعػة صػفاتْ :و ْ

ووصف هللا باٞتهل ،ووصف هللا بالتعر.

والصفتاف األخَتتاف استقا٫تا مػن سػفر التكػوين ،وأمػا األوىل فمػن سػفر إرميػا والةانيػة مػن
سفر ا٠تروج.

4

لذا أستطيع أف أهزـ بأف دراسيت هذل غَت مسبوقة  -حسر علمػي وهللا أعلػم  -بأحػد،
فلم يكتر عنها فػرد باٟتصػر الػذي سػأٖتدث عنػه ،وباإلتػار الػذي سػأخوض فيػه ،أسػأؿ هللا العػوف
والةبات.
ومل يكن العمل يف ْتةي هذا سهال ،فقد واههتٍت معوقات منها:
معوقات العمل يف البح  :أوؿ ما يواهه الباح يف العهد القدم عموما ويف أسفار التوراة ا٠تمسة
خصوصا أف معتنقيها ٬تزموف بأف موسى عليه السالـ كتبها بيدل ،أو أمالها على كاتر حا ر لديه
فكتبها ،ومن الباحةُت من ير أهنا كتب يف عهد موسى ،وأف موسى أبد ر ال عنها.
وكال األمرين يعار هما واقع أسفار التوراة ا٠تمسة من وهول:
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تذكر األسفار ا٠تمسة أحداثا وقع بعد موت موسى عليه السالـ ،وال ٯتكن قبوؿ ذلك

إال يف حالة كتابة ذلك السفر بعد ذلك اٟتدث ،وبعض هذل األحداث وقع بعد موته بسػبع مائػة
سنة.
.2

أصػػيب التػػوراة بتلػػف كامػػل مػػرات عديػػدة مػػن قبػػل غػػزاة يعػػادوف بػػٍت إسػػرائيلِ ،
وفق ػ ْدت

فًتات تويلة تصل أحيانا إىل ثالثة قروف فأكةر ،مث يدعي أفراد أهنم وهدوها أو أ٢تموا كتابتها.
.3

ترٚت التوراة إىل ل ات ٥تتلفة قبل فقداهنا  -ألسباب متعددة منها انصػهار بػٍت إسػرائيل

يف ٍ
أمم ٥تتلفة ٖت الض ط ٦تػا هعلهػم ينسػوف الل ػة العربيػة فًتٚتػ ٢تػم التػوراة  -مث فقػد األصػل
مرات عديدة ،مث ترٚت التوراة العربية ا١تعاصرة من هذل الًتاهم.
فمػػا مػػد الةقػػة الػػيت ٖتملهػػا هػػذل الًتٚتػػة ،مػػع ههالػػة ا١تػػًتهم ،وهػػل كػػاف يػػتقن الل تػػُت
ا١تػػًتهم منهػػا وا١تػػًتهم إليهػػا ،ومػػا مػػد تػػأثَت ا١تفػػردات الػػيت ت ػػَتت معانيهػػا مػػن عهػػد موسػػى عليػػه
السالـ إىل عهد ا١تًتٚتُت.
ستجد تفصيل كل ذلك يف بداية ا١تبح األوؿ ( تاريخ سفر التكوين )
مع وهود كل هذل العوائق استعن باهلل ودرس سفر التكوين ا١تًتهم إىل العربية باعتبػار
أف معنال من هللا تعاىل ،وبه تػ ْفتْتْ التوراة العربية ا١تعتمدة لد أغلر فرؽ اليهود.

خطة البح

 :عنون دراسيت هذل بعنواف ( هللا وصػفاته يف سػفر التكػوين مػن التػوراة) وقسػمتها

إىل مقدمة وثالثة مباح وخا٘تة.
ا١تقدمػػة :ذكػػرت فيهػػا أف هللا مل يتكفػػل ْتفػػظ كتػػاب مػػن كتبػػه ا١تنزلػػة سػػو القػػرآف ،لػػذا
تعر

بقيػة الكتػر اإل٢تيػة للتحريػف والتبػديل ،مث عرهػ علػى الدراسػات السػابقة الػيت تعر ػ

١تةػػل هػػذا البح ػ تفصػػيال أو إٚتػػاال ،مث ذكػػرت أسػػباب اختيػػار هػػذا ا١تو ػػوع ،وأعقػػر ذلػػك ذكػػر
ا١تعوقات اليت اعًت

ا١تبح

تريقي خالؿ الدراسة ،وتضمن:
األوؿ ( :تاريخ سفر التكوين ) :وذكػرت فيػه ارتبػاط هػذا السػفر ٔتوسػى عليػه

السالـ ؟ ،و٤تتوياته ،و٦تيزاته ،وهل هو وحي إ٢تي أو ههد بشري ،.....وناقش كل ذلك مناقشػة
منهجية يف وق مصدري اإلسالـ والعقل السليم ،وعنون :
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( خلػق اإلنسػاف يف سػفر التكػوين ) :وذكػرت فيػه خلػق اإلنسػاف علػى

صػػورة هللا ،وخلػػق اإلنسػػاف يف القػػرآف الكػػرم ،وناقشػ كػػل ذلػػك مناقشػػة علميػػة منهجيػػة يف ػػوق
نصوص الكتاب والسنة ،واشتمل:

ا١تبح الةال :

على ( صفات هللا اإلنسانية يف سفر التكوين ) فكاف من صػفات هللا

الك ػػذب ،وا٠ت ػػوؼ ،واٟت ػػزف ،واألك ػػل ،والوق ػػوؼ عل ػػى س ػػلم ...وذك ػػرت يف ذل ػػك عش ػػرين ص ػػفة
تفصيلية ،وأربعة عشر صفة إٚتاليػة اشػتمل عليػه هػذا السػفر ،وحاولػ مناقشػتها يف ػوق نصػوص
القرآف الكرم والسنة النبوية وأقواؿ سلفنا الصاحل رٛتهم هللا.
وعقب ذلك بذكر ٜتسة قواعد تضم أساسيات قواعد أٝتاق هللا وصفاته عز وهل.
وقبل ا٠تتاـ أقدـ اعتذاري عن اإلحاالت الػيت و ػعتها يف آخػر البحػ  ،فػإين مكػرل علػى
ذلك ،ألف اجملالت العلمية ا كمة يف باكستاف تطالػر اإلحػاالت هبػذل الصػورة ،علمػا أين ال أحػر
ذلك ،وأحبذ و ع اإلحاالت يف آخر الصفحة اليت فيها اإلحالة ،ليسهل مراهعتها.
ا٠تا٘تة :و هاقت متضمنة ٠تالصة البح وأهم النتائج اليت توصل إليها خالؿ هذل البضػاعة
ا١تزهاة ،أرهو من هللا العليم ا٠تبَت أف تكوف وافية با١تطلوب ،فما كاف صوابا فمن هللا ،وما كاف غَت
ذلك فمٍت ومن الشيطاف ،وعزائي أين فتح بابا للباحةُت ل ربلة الفكر اليهودي ،يف وق الكتاب
والسنة وأقواؿ سلفنا الصاحل ،رٛتهم هللا وسدد خطاهم فيما فيه مر اته .وعلى هللا قصػد السػبيل،
وبه أستعُت.

ا١تبح األوؿ :تاريخ ِس ْفر التكوين:
ارتبػػاط سػػفر التكػػوين ٔتوسػػى علي ػه السػػالـ٬ :تػػزـ اليهػػود أف أسػػفار التػػوراة ا٠تمسػػة كتبهػػا
موسػػى عليػػه السػػالـ بيػػدل ،أو أمالهػػا علػػى كاتػػر حضػػر لديػػه فكتبهػػا ،ومػػن البػػاحةُت مػػن يػػر أهنػػا
كتب يف عهدل وأبد ر ال هبا عليه السالـ.
إال أف واقع أسفار التوراة ا٠تمسة يعارض ذلك من وهول:
أوال :األسػػفار ا٠تمسػػة تشػػتمل علػػى حػػوادث وقعػ بعػػد موسػػى عليػػه السػػالـ ،فمػػةال ٕتػػد يف سػػفر
التكوين ( مث رحػل إسػرائيل ونصػر خيمتػه وراق ٣تػدؿ ِعػ ْدر ) ،5و٣تػدؿ عػدر اسػم إلحػد منػارات
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بي ا١تقدس بناها نيب هللا سليماف عليه السالـ ،الذي هاق بعد موسى بسبع مائة سنة تقريبا ،وقس
علػػى هػػذا اٟتػػادث بقيػػة اٟتػػوادث ا١تػػذكورة يف األسػػفار ا٠تمسػػة الػػيت سػػيأه اٟتػػدي عنهػػا يف ثنايػػا
البح .
ثانيا :تالؼ التوراة و ياعها يف أحداث التاريخ ا١تختلفة.
.1

فػػأوؿ إتالفهػػا وقػػع يف عهػػد ا١تلػػك ْر ْحبػ ْعػػاـ بػػن سػػليماف سػػنة  945قبػػل ا١تػػيالد ،حػػُت غػػزا

ملك مصر ٦تلكته ،وأتلف كل شيق فيها ،وهنر ٚتيع ما كاف يف بي ا١تقدس ،ومنها نسخة التوراة
الوحيدة اليت كان تقرأ على الناس لتعليم أحكامها  ،ففي سفر ا١تلوؾ األوؿ ( ويف السنة ا٠تامسػة
شق ملك مصر إىل أورشليم ،وأخذ خزائن بي الرب وخزائن بي ا١تلػك،
للملِك ْر ْحبػ ْعاـ صعد ِشي ْ
6
وأخذ كل شيق )
 /2ظل التوراة مفقودة حىت بداية القرف السابع قبل ا١تيالد ،فادعى الكاهن ِحل ِْقيا أنػه وهػد سػفر
الشػػريعة يف ا٢تيكػػل ،ويػػذكر سػػفر ا١تلػػوؾ الةػػاين حادثػػة العةػػور هػػذل فيقػػوؿ ( :فقػػاؿ ِحلقيػػا الكػػاهن

العظػػيم لشػػافاف الكاتػػر قػػد وهػػدت سػػفر الشػػريعة يف بي ػ الػػرب وسػػلم حلقيػػا السػػفر لشػػافاف
فقرأل)...

7

.3

يف القػرف السػػادس عػػاـ  597قبػل ا١تػػيالد أغػػار ٓتتنصػر ملػػك بابػػل علػى أورشػػليم ،وهػػدـ

بي ػ ا١تقػػدس وأزاؿ ٚتيػػع آثػػارل ٔتػػا يف ذلػػك التػػوراة ،ويػػروي سػػفر األيػػاـ الةػػاين ذلػػك بقولػػه ( :ثػػار
غضػػر الػػرب علػػى شػػعبه حػػىت مل يكػػن شػػفاق ،فأصػػعد علػػيهم ملػػك الكلػػدانيُت ،فقتػػل ٥تت ػػاريهم
بالسيف يف بي مقدسهم ،ومل يشفق على فىت أو عذراق ،وال على شيخ أو أشير بػل دفػع اٞتميػع
ليدل ،...وأحرقوا بي هللا وهدموا سور أورشليم ،...وسىب الذين بقوا مػن السػيف إىل بابػل فكػانوا
له ولبنيه عبيدا)
.4

8

مت إتالؼ التوراة مرة أخر عاـ  170قبل ا١تيالد ،حُت أغار ملك أنطاكيا على أورشليم،

وهدـ ا٢تيكل وأحرؽ ٚتيع ما كاف فيه من اآلثار ،وأعقبه إتالؼ آخر ٔتائة سنة حُت أغار إمرباتور
الروـ تيطس على أورشليم ،وقتل من اليهود ما وصل إليه يدل ،وأحرؽ بي ا١تقدس ٔتا فيه.
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كما أف القرف الرابع ا١تيالدي شهد غارات الوثنيُت القػادمُت مػن لػاؿ رومػا ،وتسػبب يف
إزالة ٚتيع اآلثار اليهودية وا١تسيحية ،ففي عاـ  613ـ أغػار شػال إيػراف برويػز علػى أورشػليم وأزاؿ
ٚتيع األماكن ا١تقدسة اليهودية والنصرانية ،وأحرؽ الكتر والصحف ٚتيعا.
.5

9

وأقدـ نسخة ٥تطوتة موهودة مػن العهػد القػدم بالل ػة العربيػة هػي الػيت وهػدها الرعػاة يف

وادي قمراف ،ما بُت عامي 1956 -1947ـ ،بالقرب من البحر ا١تي هنوب مدينة أر٭تا ،داخل
هرار ا٠تزؼ ،وكتب هذل النسخة قبل ا١تيالد بةالثة قروف ،واستول عليها أمَتكػا وبريطانيػا ويهػود
فلسطُت ،ومل يعلن عن ٤تتويااا حىت اليوـ.

10

و٭تدد الدكتور ياق الرٛتن تاريخ النسخة العربية ا١تتوفرة بػُت أيػدي النػاس اليػوـ فيقػوؿ:
(وأما النسخة العربية اليت بُت أيػدينا فهػي مػأخوذة مػن النسػخة ا١تاسػوريَّة .11الػيت أعػداا ٚتاعػة مػن
علماق اليهود يف تربية ،من القرف السادس إىل الةاين عشر ا١تيالدي )

12

وإىل كل ما سبق من التحريف والضياع والتنقي والتلفيق هاقت اإلشارة القرآنية (فْػ ْويْل
ند ِ
ْكتاب بِأْي ِدي ِهم مثَّ يػقولو ْف ه ْذا ِمن ِع ِ
ِِ
ِ
اّلل لِيْ ْشتْػرواْ بِ ِه ٙتْْنا قْلِيال فْػ ْويْل َّ٢تم ِ٦تَّا ْكتْبْ ْ
ْ ْ
ين يْ ْكتبو ْف ال ْ ْ ْ ْ ْ
للَّذ ْ
13
أْيْ ِدي ِه ْم ْوْويْل َّ٢ت ْم ِ٦تَّا يْ ْك ِسبو ْف ).
ثالةا :وهود الًتاهم مع فقداف األصل.

فإذا كاف األصل العربي ا١تتوفر بُت أيدينا هبذا الو ع فاقد االرتباط ٔتوسى عليه السػالـ،
والعهد القدم ترهم كله أو بعضه إىل ل ات ٥تتلفة عرب التاريخ ،ومن هذل الًتٚتات أعيد فًتهم إىل
العربية مرة أخر فما مد صدؽ النسبة فيه ،لذا ٧تد العهد القدم ٔتا فيه األسػفار ا٠تمسػة كتػر
علػػى صػػدرها ( الكتػػاب ا١تقػػدس أي كتػػر العهػػد القػػدم والعهػػد اٞتديػػد وقػػد تػػرهم مػػن الل ػػات
األصلية ).
التالية:

14

وال يستطيع تقييم اٞتملة األخَتة ( وقد ترهم )...إال ا١تْْعنِيوف بالًتٚتة العًتاق الصعوبات

.1

ما مد الةقة اليت ٖتملها الًتٚتة عند فقداف األصل.

.2

ما مد الةقة اليت ٖتملها الًتٚتة عند ههالة ا١تًتهم ،وهل كاف يتقن الل تُت ا١تػًتهم منهػا
وا١تًتهم إليها.
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ظل ػ التػػوراة تنسػػخ عػػرب العصػػور ،فمػػا مػػد دقػػة الناسػػخ ونقػػل الكلمػػة كمػػا وهػػدها يف
النسخة اليت نقل منها.

.4

ما مد تػأثَت الل ػة وت ػَت مفردااػا عػرب القػروف علػى هػذا السػفر ،مػع عػدـ وهػود معػاهم
تضبط ا١تفردة القدٯتة وتقدـ ا١تفردة اٞتديدة اليت ٯتكن أف ٖتل ٤تلها.

.5

وما الضماف الذي يستطيع معتنقو التوراة تقدٯته بأف معاين ا١تفردات مل تت َت عرب التاريخ.

.6

ينو القرآف الكػرم أف هللا أنػزؿ التػوراة علػى موسػى عليػه السػالـ ،ومػن ٤تتويااػا األلػواح
اح ِمػن كػ ِػل ْش ْػي ٍق َّم ْو ِعظْػػة
الػيت نزلػ مكتوبػػة مػن عنػد هللا قػػاؿ تعػاىلْ ( :وْكتْْبػنْػا لْػػه ِيف األْلْ ْػو ِ
15
ٍ
ٍ
ِ ِ
ك يأْخذواْ بِأْحسنِها سأ ِريكم ْدار الْ ْف ِ
اس ِقُت .
ْوتْػ ْفصيال لك ِل ْش ْيق فْخ ْذ ْها بِق َّوة ْوأْم ْر قْػ ْوْم ْ ْ
ْْْ ْ ْ ْ

اح ْوِيف ن ْسػ ْختِ ْها هػػد
وسػػى الْ ْ ْ
ضػػر أ ْ
(ول َّْمػػا ْسػ ْك ْ ْعػػن ُم ْ
ْخػ ْذ األْلْػ ْػو ْ
وقػػاؿ عػػز مػػن قائػػل ْ
16
ِِ
ين ه ْم لِْرهبِِ ْم يْػ ْرْهبو ْف ).
ْوْر ْٛتْة للَّذ ْ

وقػد ذكػػرت إذاعػة س س سػػي الربيطانيػػة يف شػهر رهػػر سػػنة  1420ه ػ يف نشػػراا العربيػػة

ِْ
وٝت ْعتها بأذين أف دولة إسرائيل سًتفع القيود ا١تفرو ة على رؤية هذل األلواح ،وإف قراقة نصوصػها
سػػيقود اجملتمػػع اإلسػػرائيلي إىل بلبلػػة فكريػػة  ،إذ فيهػػا التوحيػػد بينمػػا اجملتمػػع اليهػػودي يبػػي الشػػرؾ

ويتعامل به.
وقد ٝتح إسرائيل فعال لزوار ا١تتحف برؤية هذل األلواح ١تدة ٜتسة أياـ مث حجبتها مرة
أخر  ،رغم ْو ْع ِدها بسماح رؤيتها ١تدة ستة أشهر تلبا ٞتمع العملة الصعبة من السياح الزائرين.
رغم هذل العوائق استعن باهلل ولرت عن سػاعد اٞتػد لدراسػة سػفر التكػوين ا١تػًتهم إىل
العربية باعتبار أف معنال من هللا تعاىل.

٤تتويات ِس ْفر التكوين:
.1

٭تتوي سفر التكوين على أخبار خلق السماوات واألرض وخلػق مػا بينهمػا مػن ٥تلوقػات،

ليل وهنار ٍ
وتقسيم الزمن إىل ٍ
وأياـ وسنُت ،وخلق الطيور والوحوش والبهائم.
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كما ٭تتوي على خرب خلق هللا لإلنساف على صورته و ْشبْهه ذكرا وأنةى ليتسلط على ٝتك

البحر وتَت السػماق ،ويسػتمر هػذا السػفر يف ذكػر األحػداث الػيت مػرت بػبدـ وأبنائػه مث نػوح وأبنائػه
وإخوانه مث إبراهيم وزوهاته وأبنائه وإخوانه.
أ ػػف إليػػه اسػػتمرارل يف تسلسػػل ذكػػر األحػػداث بالتفصػػيل واٞتزئيػػات ،مػػن عهػػد إبػػراهيم
عليه السالـ وخروهه من العراؽ وتوههه إىل فلسطُت مث إىل مصػر ،وينتهػي باسػتحالؼ يوسػف بػٍت
إسرائيل ،لينقلوا هةمانه بعد موته من مصر إىل فلسطُت ( واستحلف يوسف بٍت إسرائيل قائال :هللا
صعدوف عظامي من هنا ،مث مات يوسف وهو ابن ٍ
يفتقدكم فت ِ
مئة وعشػر سػنُت وو ػع يف تػابوت يف
مصر)

17

٦تيزات ِس ْفر التكوين :أهم ما ٯتيز هذا السفر:
.1

التربيك من هللا أو من األب ألبنائه بكةرة النسل واألوالد.

.2

التربيك من هللا أو من األب ألبنائه بكةرة األمواؿ وا١تواشي والذهر.

.3

التربيك من هللا أو من األب بتملك أرض فلسطُت.

.4

سفر التكوين يظهػر اليهػود كبػد ٍو رحػل يف أرض فلسػطُت ،ال ٯتلكػوف مػن أر ػها شػيئا إال
الوعود.

.5

ال يتم الزواج يف هذا السفر إال بوصف البن باٞتماؿ يف ا١تنظر.

.6

يرعى هللا يف هذا السفر مصاحل بٍت إسرائيل ،و٭تافظ على ٦تتلكاام دوف سائر البشر.

كةرة اعتداقات بٍت إسرائيل بعضهم على بعض حينا ،وعلى غَتهم أحيانا أخر .
.7
وهود تعبَتات ْوقِحة ْٗتْ ِدش كرامة اإلنساف قارئا وسامعا.
.8
كل هذل ا١تميزات تطرح على الباحػ السػهتاؿ الػرئيس هػل سػفر التكػوين وحػي مػن هللا،
أو سعي بشري كلِف صاحبه بكتابة تاريخ بٍت إسرائيل ،منذ وهود أوؿ إنساف على وهه األرض إىل
وفاة يوسف عليه السالـ.
كما تطرح هذل ا١تميزات تساؤال آخر ال يقل أ٫تية عن سابقه ،هل كاتر هذا السفر فرد

واحد أو أكةر من فرد عند اعتبار بشريته ،وهل كتِر يف فًتة زمنية متقاربة ،أو ظل يتكامل
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ويتناوب على تكميله أفراد عاشوا حقبة األحداث أو تركوا أدلة على أحداث تلك الفًتة ،فكتبها
فرد يف فًتة الحقة أعقب تلك األحداث.
وخَت من ٬تير على هذل التساؤالت هو ٤تتويات سفر التكوين ،وبذلك ينكشػف ا١تخػرب
ويسػهل اٟتكػم علػى هػذا السػفر ،هػل هػو وحػػي مػن هللا أو ههػد بشػري ٟتفػظ تػاريخ بػٍت إسػػرائيل،
ب ض النظر عن صحة ا١تعلومات من عدمها.
ِس ْفر التكوين وحي إ٢تي أو ههد بشري ؟ :ا١تتتبع ألحداث سفر التكوين ال يصعر عليه
القػػوؿ بأنػػه كتػػر علػػى ف ػًتات متالحقػػة ،وهػػامعول أفػػراد متعػػددوف عاصػػروا األحػػداث أو ٝتعوهػػا،
فسجلوها بطريقة ما كذكريات وشهود عياف ،فظل هذا السفر يتكامل وٯتزج بُت أحشائه خليطا ٔتا
نزؿ به الوحي على بعض رسل بٍت إسػرائيل ،واالنطباعػات البشػرية ٞتامعيهػا الػيت تػ ْعػد ٔتةابػة ٖتلي ٍػل

ألحداث تلك اٟتِْقر ال ابرة.

ولكةرة هذل االنطباعات والتحليالت سأقتصر على أبرزها:
.1

يبػػدأ سػػفر التكػػوين ّتملػػة ( يف البػػدق خلػػق هللا السػػماوات واألرض ،وكانػ األرض خربػػة

وخالي ػػة ،وعل ػػى وه ػػه ال ْ ْم ػػر ظلم ػػة ) 18أمع ػػن النظ ػػر يف اٞتم ػػل ال ػػةالث ٕت ػػد كاتبه ػػا ٮت ػػرب ع ػػن أوؿ
ا١تخلوقػػات وعػػن حالػػة األرض عنػػد خلقهػػا ،فهػػو مػػهترخ يػػهترِخ لبدايػػة ا١تخلوقػػات ،ورٔتػػا كػػاف مفهػػوـ

ا٠ترب وحيا تناقلته األلسنة عرب التاريخ ،حىت هاق وق تدوينها فْ ْد َّو ْهنا هذا الكاتر اجملهوؿ.
.2

19

يزداد القارئ ثقة ببشرية هذا السفر إذ ٬تػد الكاتػر يػهترخ لتسػمية األرض والبحػار ،وأف

هللا دعاها هبػذل األٝتػاق فهػو ٮتػرب ٔتػا وقػع ( وقػاؿ هللا لتجتمػع ا١تيػال ٖتػ السػماق إىل مك ٍ
ػاف واحػد،
ْولْتْظ ْْهر اليابسة ،وكاف كذلك ،ودعا هللا اليابسة أر ا و٣تتمع ا١تاق ْتارا ).
.3

20

ينهي الكاتر أخبارل عن خلق السماوات واألرض وما بينهما من ا١تخلوقات ّتملة (هػذل

مبادئ السماوات واألرض حُت خلق  ،يوـ عمل الرب اإلله األرض والسموات ).
.4

21

٭تصر اإلصحاح ا٠تامس من هذا السفر ذكر من أ٧تبهم آدـ ،فيذكر اٝته وعمرل ومن

ولد له والعمر الذي عاشه بعد هذا ا١تولود والعمر الكلي الذي قضال على وهه األرض ،ومةل هذا
العمل ال يتأتى إال من بشر مةلي ومةلك ومةل كاتر سفر التكوين.

22
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حُت تبدأ قػراقة اإلصػحاح السػادس ال تشػك أف كاتبػه إنسػاف ألنػه يتحػدث كمػا يتحػدث
.5
ا١تهترخ عن األحداث ( وحػدث ١تػا ابتػدأ النػاس يكةػروف علػى األرض ،وولِػد ٢تػم بنػات أف أبنػاق هللا
سنْات ،فاٗتذوا ألنفسهم نساق من كل ما اختاروا).
رأوا بنات الناس أهنن ْح ْ
.6

23

ٮترب عن توفاف نوح عليه السالـ فيقوؿ ( :وحدث بعد السبعة األياـ أف ميال الطوفاف

صارت على األرض ،يف سنة س مئة من حياة نوح يف الشهر الةاين يف اليوـ السابع عشر من
الشهر ،يف ذلك اليوـ انفجرت كل ينابيع ال ْمر العظيم وانفتح تاقات السماق ،وكاف ا١تطر على
األرض أربعُت يوما وليلة ،يف ذلك اليوـ عينه دخل نوح وساـ وحاـ ويْافِ بنو نوح وامرأة نوح
24
وثالث نساق بنيه معهم إىل الفلك ).
.7

ال تست رب إف استعمل كاتر سفر التكوين األمةلة الشائعة يف زمنه ،وعللها بالتعليل

البشري ألنه من البشر ،فها هو يذكر ويعلل مةال من هذل األمةلة فيقوؿ ( :وك ْوش ْولْد ٪ترود الذي

ابتدأ يكوف هبارا يف األرض الذي كاف هبار صيد أماـ الرب ،ولذلك يقاؿ كنمرود هبار صيد أماـ
25
الرب ،وكاف ابتداق ٦تلكته بابل وأ ْْرؾ وأ َّ
وؾ َْ ْؿ َْنْة يف أرض ِش ْنػ ْعار ).
ْؾ َْد ْ
٭تدد لك هذا السفر منطقة سكٌت قبائل الكنعاين كتحديد اإلنساف لإلنساف ٘تاما ألنه
.8
إنساف ( وبعد ذلك تفرق قبائل الكنعاين ،وكان ٗتوـ الكنعاين من ِ
صيدوف حينما ٕتيق ن

صب ِو َِ ْييم إىل ْال ْشع ).
و ْه ْرار إىل غْ َّزة ،وحينما ٕتيق ٨تو ْسدوـ ْ
ورة وأْ ْد ْمة و ْ
وعم ْ
يهترخ هذا السفر لألشوريُت وما بنول من ا١تدف مع التحديد بالدقة البشرية وتعيُت أكربها،
.9
ِ
ِ
ور ْسن بُت نينو وكاحل
فيقوؿ( :من تلك األرض خرج أْشور وبْػ ٌْت ن ْيػنْو وْرحوبوت ْع َْت وْكال ْ ،
27
هي ا١تدينة الكبَتة ).
 .10ٮترب عن نزاع مَتاثي على أرض ومت إهناؤل يف عهػد فػالف فيقػوؿ ( :ولِعػابر ولػد ابنػاف اسػم
26

اؿ َْج ،ألف يف أيامه قسم األرض واسم أخيه يْػ ْقظْاف.
الواحد فْ ْ

.11

28

ش ُػو ِ
ؼ
ٮترب الكاتر عػن قػرييت قػوـ لػوط وكيػف كػاف ا١ترعػى فيهمػا قبػل تػدمَت هللا ٢تمػا ،وتْ ْ

لوط عليه السالـ إىل منطقة األردف كلها الٗتاذها مرعى لبهائمه فيقوؿ( :فرفع لوط عينػه ورأ كػل
وعم ْػوْرة ،كجنػة الػرب كػأرض مصػر حينمػا
دائرة األردف أف ٚتيعهػا سػقي قبلمػا أخػرب الػرب ْسػدوـ ْ

ٕتيق إىل ص ْوغْر)

29
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ٮتػػرب ٔتػػوت إبػػراهيم علػػى لسػػاف هللا و٭تػػدد مدفنػػه قػػائال ( :وأمػػا أن ػ فتمضػػي إىل آبائػػك

بسالـ بشيبة صاٟتة )
.13
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30

حػُت تقػرأ ٤تادثػة إبػراهيم مػع ربػه عنػد إهػػالؾ سػدوـ وعمػورة قػرييت قػوـ لػوط ينتفػي عنػػك

الشك ٘تاما ،وستجزـ بأف كاتبه مهترخ بشري ألنه نسر إىل هللا ما ال يليق ّتالله عز وهػل ،فػاهلل يف
نظػػرل ال يتعػػد أف يكػػوف أخػػا أكػػرب أو أخػػا أص ػ ر لإلنسػػاف الػػذي خلقػػه ( وقػػاؿ الػػرب إف صػػراخ
سدوـ وعمورة قد كةر وخطيئتهم قد عظم هدا ،وأنْػ ِزؿ وأر هػل فعلػوا بالتمػاـ حسػر صػراخها
اآله إ َّْ وإال فأعلم ،وانصرؼ الرهاؿ من هناؾ وذهبوا ٨تو سدوـ ).

31

فاهلل يف النو السابق غػَت عػا ٍمل ٔتػا ٬تػري يف ملكػه ،وأف مػا ترفعػه ا١تالئكػة مػن أعمػاؿ بػٍت

آدـ مشػػكوؾ يف نظػػرل ،فيضػػطر إىل النػػزوؿ لكشػػف اٟتقيقػػة علػػى أرض الواقػػع ،لػػذا نػػزؿ إىل سػػدوـ
وعمورة ،وٚتلة ( وإال فأعلم ) ناقصة الًتكير وتكملتها وإال فأعلم أف اٟتقيقة غَت ذلك.
.20

يسػػرد هػػذا السػػفر قصػػة ذبػ إبػػراهيم لولػػدل عليهمػػا السػػالـ ،و٭تكػػي مػػا هػػو منقػػوؿ عنػػد

النػػاس عػػن ا رقػػة ،وٮتػػرب عػػن ذلػػك كناقػ ٍػل للخػػرب فيقػػوؿ( :وحػػدث بعػػد هػػذل األمػػور أف هللا امػػتحن
إبػراهيم فقػاؿ :لػه يػا إبػػراهيم فقػاؿ :هأْنػذا ،فقػاؿ :ابنػك وحيػػدؾ الػذي ٖتبػه ،واذهػر بػػه إىل أرض
ا١ت ِريْا واصعدل ،هناؾ ٤ترقة على أحد اٞتباؿ الذي أقوؿ لك.

فبكػر إبػراهيم صػباحا وشػد علػػى ٛتػارل ،...فقػاؿ لػه :ال ٘تػد يػػدؾ إىل ال ػالـ وال تفعػل بػه شػػيئا،...
سكا يف ال ابة بقرنيه ،وأخذ الكبش وأصعدل عو ا عن
فرفع إبراهيم عينيه ونظر فإذا كبش وراقل ٦تْ ْ

ابنه ،فدعى إبراهيم ذلك ا١تو ع يْػ ْه ْو ْل يِْرأْ ْل ،حىت إنه يقاؿ اليوـ يف هبل الرب ير ) 32.فهل ٯتكػن

عد اٞتملة األخَتة ( حىت إنه يقاؿ ) ...وحيا ،بل إهنا حكاية للمنقوؿ على األلسنة.

 .15ٮترب هذا السفر عن أوالد نْاح ْور أخي إبراهيم ،فيحدد أٝتاقهم و٭تدد أٝتاق أحفادل
وحفيداته،كأي متخصو بشري يف علم األنساب فيقوؿ ( :وسكن إبراهيم يف بئر ْس ْبع ،وحدث
بعد هذل األمور أف إبراهيم أخرب وقيل له هو ذا ِم ْل ْكة قد ولدت هي أيضا بنُت لِنْاح ْور أخيك،
صا ِ
ب َِ ْكرل وبػ ْوْزا أخال وقْ ْم ْوئِْيل أبا آ ْْراـ 33.) ...فمن ا١تخرب ،فهل يعقل أف يكوف هذا ا٠ترب
ع ْو ْ
من هللا ؟.
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حػػُت تنظػػر يف قصػػة مػػوت سػػارة زوج إبػػراهيم ،وٖتديػػد سػػٍت حيااػػا مػػع ٖتديػػد قريػػة الوفػػاة

باٝتهػػا القػػدم واٞتديػػد ،ويف أي ا١تملكػػة تقػػع هػػذل القريػػة عنػػد كتابػػة هػػذا السػػفر ،وتػػذلل إبػػراهيم
ألصػػحاب األرض ليعطػػول مكػػاف قػػرب لػػدفن ميتػػه ،كػػل ذلػػك ال يػػدع عنػػدؾ ٣تػػاال للشػػك بػػأف كاتبػػه
مهترخ بشري ٝتع اٟتدث منقوال على األلسنة فسجله ( وكان حياة سارة مئة وسبعا وعشػرين سػنة
سٍت حياة سارة ،وماتػ سػارة يف قريػة أربػع الػيت هػي ْح ْبػػرْوف يف أرض كنعػاف ،فػأتى إبػراهيم لينػدب
سارة ويبكي عليها ،وقاـ إبراهيم من أماـ ميته وكلم بٍت ِح َّ قائال أنا غرير ونزيل عندكم أعطػوين
ملك قرب معكم ألدفن ْميِ ِيت من أمامي).

.17

34

عند النظر يف قصة زواج إسحاؽ عليه السالـ يرتفػع عنػك الشػك بػأف يكػوف هػذا السػفر

وحيا ،بل هو تسجيل بشري ألحداث وقع  ،ككتر التاريخ اليت أرخ لكل يوـ أحداثها ،فالعبد
ا١تكلف بتزويج إسحاؽ ٭تاور موالل إبػراهيم عليػه السػالـ بػأف الفتػاة رٔتػا ٘تتنػع عػن اجملػيق إىل أرض

ال ربة ،فهل تسم البنػك أف يهػاهر إليهػا ليسػكن معهػا ،مث يػذهر العبػد إىل مدينػة نْػاح ْوْرة وينِػيخ
ٚتاله عند بئر السقي ويتفرس يف القادمػات ١تػلق اٞتػرار ،ويػ ْلػبِس البنػ ا١تختػارة ِخ ْز ْامػة أنػف ِزنْػتهػا
نصف ْشاقِل وسوارين على يديها زنتهما عشػرة ْش ْػواقِل ،مث يػدخل بيػ البنػ ويلتقػي بأسػراا فػإذا
هي بن أخي إبراهيم .فاإلصحاح برمته تفصيل كامل ٢تذا الزواج ،فهل يعقل أف يكوف وحيا ،ووزف
ا٠تزامة والسوارين بشاقل رٔتا يشَتاف إىل الزمن الذي كتر فيه هذا اٟتدث.

35

وٮتػػتم القػػاص القصػػة يف اإلصػػحاح بقولػػه ( :فأدخلهػػا إسػػحاؽ إىل خبػػاق سػػارة أمػػه ،وأخػػذ
ِرفْػ ْقػػة فصػػارت لػػه زوهػػة وأحبهػػا ،فتعػػز إسػػحاؽ بعػػد مػػوت أمػػه ) هبػػا ،ألهنػػا آنسػ وحشػػته ،فكػػل
ذلك شعور بشري ٕتال بشر ٯتاثلهم ،فهل ٯتكن عدل وحيا؟.
.18

يسرد هذا السفر أوالد إٝتاعيل بن إبراهيم عليهما السػالـ ،و٭تػدد سػٍت حيػاة االبػن ٔتائػة

وسبع وثالثُت سنة ،ويػ ْعُِت مكاف إقامتهم كما يعُت البشر فيقوؿ ( :وسكنوا من ْح ِويْػلْة إىل ش ْوْر اليت
أماـ مصر حينما ٕتيق ٨تو أْش ْور )

.19

36

عند قراقتك للنزاعػات الػيت حػدث بػُت رعػاة إسػحاؽ ورعػاة خصػومه ،لػن ٕتػد غضا ػة

يف تسمية هذا السفر بأنه شبيه بقصو اٞتدود واٞتدات اليت يرووهنا لألحفػاد واٟتفيػدات يف الليػل
لتمضية الوق  ،وتذكَتهم ٔتا فعله األهداد أو ٔتا ِ
فعل هبم ،فهذا ِع ْيسو بن إسػحاؽ يتػزوج زوهتػُت
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فيصف القاص العالقة ا١تتوترة بُت الزوهتُت مػن ههػة وبػُت أس الػزوج وأمػه مػن ههػة أخػر فيقػوؿ:
(و١تػػا كػػاف ِع ْيسػػو ابػػن أربعػػُت سػػنة اٗتػػذ زوهػػة ،يْػه ْو ِديْػ ابنػػة بِػ ِْ
ػَتي اٟتِةػػي وبْ ْسػ ْػمة ابنػػة إِيْػلػ ْػوف اٟتةػػي،
فكانتا مرارة نفس إسحاؽ ورفقة ).

37

ِ
للمخرب ال غَت.
فهل ٯتكن عد مةل هذا ا٠ترب عن هذل العالقة وحيا ،بل إنه شعور داخلي
.20

حُت تقرأ مهتامرة عيسو على شقيقه يعقوب عليه السالـ بقتلػه ،وتْػ ْدخُل األـ ْتيلػة النجػاة

لػػن يسػػعك إال أف تقػػوؿ إف كاتبػػه إنسػػاف مػػن البشػػر ،وأف أخبػػارل أخبػػار العصػػر الػػذي عػػاش فيػػه (
فحقد عيسو على يعقوب من أهل الربكة اليت باركه هبا أبول ،وقاؿ :عيسو يف قلبه قرب أياـ مناحة
أس فأقتل يعقوب أخي ،فأخربت رفقة بكالـ عيسو ابنهػا األكػرب ،...فػاآلف يػا بػٍت اٝتػع لقػو وقػم
اهرب إ أخي ْالبْاف ،إىل ْح ْاراف وأقم عندل أياما حىت يرتد سخط أخيك )) 38 ( .
 .21حػدي هػػذا السػػفر عػػن زواج يعقػوب بابنػػة ْالبْػػاف ومػػا فيػػه مػن غػػش وتػػدليس ،فقػػد ْزَّو ْهػػه
بأخ ا١تخطوبػة خػداعا مث زوهػه ا١تخطوبػة فظلػ األوىل مكروهػة عنػد زوههػا حػىت فػت هللا رٛتهػا

فأ٧تب له أربع بنُت ( ) 39فاغتاظ
قائلة ( :فلما رأت ر ِ
اح ْيل أهنا مل تلد ليعقوب غارت راحيل من أختها ،وقال ليعقػوب هػر بنػُت
ْ
40
وإال فأنا أموت ،فحمي غضر يعقوب على راحيل وقاؿ :أْل ْْعلِ َّػي مكػاف هللا الػذي منػع عنػك ٙتػرة
راا وشقيقتها  -الزوج األصيل – وخاتبػ زوههػا يعقػوب

البطن ،وقال هو ذا هارييت بِل ْْهة ،أدخل عليها فتلد على ركبيت وأرزؽ أنا أيضا منها بنُت).41

فمن الصعوبة ٔتكاف أف ٖتكم على هذل القصة ومةيالاا يف سػفر التكػوين علػى أهنػا وحػي

هللا ،بل إهنا حكاية عن ا١تكر وا٠تداع وهنر ا٠تدمات وغَتة الضرة ٕتال راا وإشباع فطرة األمومة
ولو بطريق غَتها ...كل ذلك هزق من التاريخ البشري اليهودي ال ٯتكن عدل وحيا.
.22

ٯتضػػي السػػفر يف ا١تنافسػػة بػػُت الػػزوهتُت علػػى ٘تلػػك يعقػػوب لػػيال ولػػو بتعػػويض ( ومضػػى

احػػا 42يف اٟتقػػل وهػػاق بػػه إىل ل ْْيئْػػة أمػػه ،فقالػ راحيػػل لليئػػة
ْر ْاوبِػ ْػُت يف أيػػاـ حصػػاد اٟتنطػػة فوهػػد ل َّف ْ
أعطيٍت من لفاح ابنك فقال ٢تا أقليل أنك أخذت ْرهلي فتأخذين لفاح ابٍت أيضا ،فقال راحيػل

إذا يضطجع معك الليلػة عو ػا عػن لفػاح ابنػك ) ،فلمػا أتػى يعقػوب مػن اٟتقػل يف ا١تسػاق خرهػ
ليئة ١تالقاته وقال  :إ َّ ٕتيق ألين قد استأهرتك بلفاح ابٍت ).

43
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يبػػدو أف مػػهترخ سػػفر التكػػوين رغػػم يهوديتػػه الظػػاهرة يف السػػفر تعًتيػػه البالهػػة أحيانػػا عنػػد

الكتابة فيكشف العديد من عورات اليهػود ،ومػا ٯتتػازوف بػه عػن بقيػة البشػر مػن كةػرة ا١تكػر وال ػش
وا٠تداع ،من غَت شعور أنػه يتحػدث عػن رسػوؿ ٝتػال هللا إسػرائيل حسػر قولػه ( ) 44فهػو األسػاس
واألب ٞتميع بٍت إسرائيل.
فهػا هػػو يعقػػوب يهػػرب مػػن أرض البػػاف أس زوهتيػػه ٓتػػداع ،وتسػػرؽ إحػػد زوهتيػػه أصػػناـ
أبيها عند ا٢ترب ( فسرق راحيػل أصػناـ أبيهػا ،وخػدع يعقػوب قلػر البػاف األ ْْر ِام َّػي إذ مل ٮتػربل بأنػه
هارب ،فهرب هػو وكػل مػا كػاف لػه ،وقػاـ وعػرب النهػر وهعػل وههػه ٨تػو هبػل ِهل ْْعػاد) 45فهػل ٯتكػن
عدل وحيا ؟
.24

يػػتمم هػػذا السػػفر قصػػة ا٢تػػروب ؤتػػاذا أمػػر هللا يعقػػوب بعػػدها وكيػػف تهػػر بيتػػه مػػن اآل٢تػة

ال ريبة و مها إىل أقراط اآلذاف فدفن األقراط واآل٢تة عند مكاف ٤تػدد تناقلتػه األلسػنة اإلسػرائيلية
ٔتن فيهم كاتر سفر التكوين ،فيقوؿ ( :مث قاؿ هللا ليعقوب قم اصعد بي إِيْل وأقم هنػاؾ واصػنع

هناؾ مذْتا هلل الذي ظهر لػك ،حػُت هربػ مػن وهػه أخيػك عيسػو ،فقػاؿ يعقػوب لبيتػه ولكػل مػن
كاف معه أعزلوا اآل٢تة ال ريبة ،...فأعطوا يعقوب كل اآل٢تة اليت يف أيديهم واألقراط اليت يف آذاهنم،
فطمرهػػا يعقػػوب ٖت ػ البطْمػػة – اسػػم مكػػاف – الػػيت عنػػد ْشػ ِ
ػك ْيم 46فهػػذا خػػرب بشػػري مػػن كاتػػر
ْ
بشريْ ،د َّو ْف ما كاف متناقال على األلسنة ،ال صلة له بالوحي.

 .25ال يتورع كاتر سفر التكوين من ذكر أخبار الزنا الػيت تتحاشػى البشػرية ذكرهػا ،بػل هعػل
نصػػيبا منهػػا لعائلػػة إسػػرائيل ومهتسػػس نسػػبهم يعقػػوب عليػػه السػػالـ ،فػػرو قصػػة ِديْػنْػػة بنػ يعقػػوب
وكيػػف أخػػذها ْشػ ِ
ػك ْيم بػػن ْٛتػ ْػور اٟتِػ ِػوي و ػػاهعها وظل ػ عنػػدل ثالثػػة أيػػاـ مػػع علػػم األسػػرة ٔتكػػاف
47
وهودها ،فهل يعقػل أف يكػوف ذلػك وحيػا؟ وقػد عصػم هللا أنبيػاقل مػع أسػرهم مػن هػذل الرذيلػة.

عرب التاريخ البشري:
.26

حُت تقرأ بقية هذل القصة ٕتد ال در ٝتة بارزة من ٝتات اليهود ،وال يتورع الكاتر عن

ذكرها ،بل رٔتا عدها بطولة من بطوالت اليهود ،فقد قتل ْلْع ْوف وْال ِوي شقيقا دينة رهاؿ ا١تدينة
اليت كاف ٭تكمها ْش ِك ْيم غدرا ،بعد إبراـ اتفاؽ ا١تصاٟتة وإيفاق أهلها بشروتها.
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مث يدخل بنو يعقوب لنهر ا١تدينة وسيب النساق واألتفاؿ وا١تواشي ( وقتال ٛتور وشكيم
ابنه ْتد السيف ،وأخذا دينة من بي شكيم وخرها ،مث أتى بنو يعقػوب علػى القتلػى وهنبػوا ا١تدينػة
ألهنم أ٧تسوا أختهم ،غنمهم وبقرهم وٛتَتهم وكل ما يف ا١تدينة وما يف اٟتقل أخػذول ،وسػبوا وهنبػوا
كل ثروام وكل أتفا٢تم ونسائهم وكل ما يف البيوت ) 48فهل ٯتكن تصور مةل هذا ا٠ترب وحيا؟
.27

ويبػػدو أف ظػػاهرة ذكػػر الزنػػا يف هػػذا السػػفر غػػَت م ْعػػاب ،فهػػذا يهػػوذا يػػزين وينجػػر ثالثػػة

أتفاؿ من زنا من غَت نكَت ( وحدث يف ذلك الزماف أف يهوذا نػزؿ مػن عنػد إخوتػه ومػاؿ إىل رهػل
ْعػػد َّال ِم ٍي اٝتػػه ِح ْي ػ ْػرة ونظػػر يهػػوذا هنػػاؾ ابنػػة رهػػل كنعػػاين اٝتػػه شػ ْػوع فأخػػذها ودخػػل عليهػػا فحبلػ
وولدت ابنا ودعا اٝته ِع ْيػ ْرا مث حبل أيضا وولدت ابنػا ودعػ اٝتػه أ ْونْػاف مث عػادت فولػدت أيضػا
49
ابنا ودع اٝته ِش ْيػلْة ،وكاف يف كزير حُت ولدته.
ال تست رب إف اعًت كاتر هذا السفر ما يعًتي البشر من النسياف والسهو فقد ذكر يف

.28
51
ِس ْف ِرل مرتُت أف هللا غَت اسم يعقوب إىل إسرائيل مرة يف اإلصحاح  5032ومرة يف اإلصػحاح 35
مث نسي ما كتر فعاد يف اإلصحاح  42وٝتى إسرائيل باٝته األبوي يعقوب ( فلما رأ يعقػوب أنػه
يوهد قم يف مصر قاؿ يعقوب لبنيه ...انزلػوا إىل هنػاؾ واشػًتوا لنػا مػن هنػاؾ لنحيػا وال ٪تػوت)

52

فإف نسبنا هذا ا٠ترب إىل هللا كاف هللا نسيا وحاشا أف يكوف كذلك ،بل كاتبه من البشر غلبه النسياف
فسمى يعقوب باٝته ونسي أنه قد سجل عن هللا أنه غَت اسم يعقوب.
.29

يظهر على كاتر سفر التكوين أسلوب البشر بو وح فينقل بعض األخبار بصي ة اٞتزـ

وينقل األخر بصي ة التضعيف وغَت اليقُت ألنه بشر ،فها هو يروي وصوؿ خرب إخوة يوسف
بالصي تُت ( مث وقع على عنق بِْنػيْ ِام ُْت أخيه وبكى ،وبكى بنيامُت وقْػبَّ ْل ٚتيع إخوته وبكى عليهم،
وبعد ذلك تكلم إخوته معهِ ،
وٝت ْع ا٠ترب يف بي فرعوف ،وقيل هاق إخوة يوسف فحسن يف عيٍت

فرعوف ويف عيوف عبيدل )

53

فهو مهترخ يذكر ا٠ترب بأسلوب بشري كما يذكرل سائر البشر ،فهل

يعقل بناق الفعل للمجهوؿ يف (ٝتع) و(قيل) وا١تخرب هو هللا ،هل هللا يشك يف خربل؟ حاشا أف
يكوف ا٠ترب هبذل الصي ة إ٢تيا.
.30

عنػػد النظػػر يف زيػػارة يوسػػف ألبيػػه يف مر ػػه الػػذي تػػويف فيػػه ٕتػػد الكاتػػر ٮتػػرب بأسػػلوب

قصصي وال تشػم منػه رائحػة الػوحي ،بػل تػرال حػدثا بشػريا صػيغ صػياغة بشػرية ( وحػدث بعػد هػذل
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سى وأْفْػر ِ ِ
ِ
رب يعقوب وقيل له هو ذا
األمور أنه قيل ليوسف أبوؾ مريض فأخذ معه ابنيهْ :منْ َّ
ايَـ فْأ ْخ ْ
ْ

ابنك يوسف قادـ إليك فتشدد إسرائيل وهلس على السرير )

54

 .31ٮتػرب هػػذا السػفر ٔتػػوت إسػرائيل ووصػػيته يف ا١تكػػاف الػذي يػ ْدفن فيػه وٖتديػػد مػن دفِػػن مػػن
آبائه وزوهاام يف ذلك ا١تكػاف فيقػوؿ (:ادفنػوين عنػد آبػائي يف ا١ت ػارة الػيت يف حقػل ِعفػروف اٟتِةػي،
يف ا١ت ارة اليت يف حقل ا١تْ ْك ِف ْي ْل َْة اليت أماـ ٦تْْْرا يف أرض كنعػاف الػيت اشػًتاها إبػراهيم مػع اٟتقػل مػن

عفروف ملك قرب ،هناؾ دفنوا إبراهيم وسارة امرأته .هناؾ دفنوا إسحاؽ ورفقة امرأته ،وهناؾ دفن
ل ْْيئْة .شراق اٟتقل وا١ت ارة اليت فيه كاف من بٍت ِح  ،و١تا فرغ يعقوب من توصية بنيه م رهليه إىل
السػػرير وأسػػلم روحػػه وانضػػم إىل قومػػه ) 55فوصػػية إسػػرائيل وٖتديػػد مكػػاف الػػدفن وكونػػه انضػػم إىل
قومه – بالفعل ا١تا ي – هل ٯتكن عد ذلك وحيا إ٢تيا ؟.
ا١تبح الةاين :خلق اإلنساف يف سفر التكوين:
مل تستسغ العقلية اليهودية التوحيد وتْػ ْف َّرد اإلله بصفاته ،وإنه ال ٯتاثلػه شػيق وال هػو ٯتاثػل
ِ
السػػماو ِ
ات ْو ْاأل ْْر ِ
ػل لْكػػم ِمػ ْػن
شػػيئا كمػػا تػػرال يف القػػرآف الكػػرم بو ػػوح قػػاؿ تعػػاىل( :فْػػاتر َّ ْ ْ
ض ْه ْعػ ْ
ِ 56
ِ
ِِ
ِ
ِ
الس ِميع البْصَت)
س ْك ِمةْلِ ِه ْش ْيق ْوه ْو َّ
أْنفسك ْم أْ ْزْواها ْوم ْن ْاألْنْػ ْعاـ أْ ْزْواها يْ ْذ ْرؤك ْم فيه ل ْْي ْ
خلق اإلنساف على صورة هللا :ينسػر سػفر التكػوين إىل هللا أنػه خلػق اإلنسػاف علػى صػورته ( وقػاؿ
هللا نعمػػل اإلنسػػاف علػػى صػػورتنا كشػػبهنا ،فيتسػػلطوف علػػى ٝتػػك البحػػر وعل ػى تػػَت السػػماق وعلػػى
البهائم وعلى كل األرض وعلى ٚتيع الدبابات اليت تدب على األرض )

57

وٮترب السفر بنتيجة القوؿ ويهتكدها بتكرار ا١تعٌت فيقوؿ ( :فخلق هللا اإلنساف على صورة
هللا ،خلقه ذكرا وأنةى ،وباركهم هللا ،وقاؿ ٢تم أٙتروا وأكةروا وامالؤا األرض )

58

و٬تػػزـ سػػفر التكػػوين ٓتلػػق آدـ شػػبيها بػػاهلل ،مػػن غػػَت أي ٘تيػػز لإللػػه ا٠تػػالق ،فػػبدـ وخالقػػه
ٯتاثل بعضهم بعضا ( يوـ ْخلق هللا اإلنساف على شبه هللا عملػه ،ذكػرا وأنةػى خلقػه ،ودعػا اٝتػه آدـ
59
يوـ خلِق )
ويهتكد على مفهوـ ا١تشاهبة بُت هللا واإلنسػاف يف اإلصػحاح التاسػع يف صػورة ( وأتلػر أنػا
دمكػػم ألنفسػػكم فقػػط مػػن يػػد كػػل حيػػواف أتلبػػه ،ومػػن يػػد اإلنسػػاف أتلػػر نفػػس اإلنسػػاف ،مػػن يػػد
60
اإلنساف أخيهْ ،سافِك دـ اإلنساف باإلنساف يسفك دمه ،ألف هللا على صورته ْع ِم ْل اإلنساف )
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ويصػػل مفهػػوـ ا١تماثلػػة بػػُت هللا واإلنسػػاف يف كػػل الوهػػول سػػو اسػػتمرار اٟتيػػاة ودوامهػػا،
و٠تْػػوؼ هللا أف يأكػػل اإلنسػػاف مػػن شػػجرة اٟتيػػاة فيحػػِت مةػػل هللا إىل األبػػد فطػػردل مػػن هنػػة عػػدف،
ٍ
كواحد منا
وحرس تريق الشجرة بسيف ملتهر متقلر ( وقاؿ الرب اإلله هو ذا اإلنساف قد صار
عارفػػا ا٠تػػَت والشػػر واآلف لعلػػه ٯتػػد يػػدل ويأخػػذ مػػن شػػجرة اٟتيػػاة أيضػػا ،ويأكػػل و٭تػػِت إىل األبػػد،
فأخرهه الرب اإلله من هنة ٍ
عدف الْ ْكرْوبِْيم ،و٢تير سيف متقلر ٟتراسة تريق شجرة اٟتياة )

61

تلخيو النصوص السابقة.

النصوص السابقة تربز لنا النقاط التالية:
.1

إف هللا خلق آدـ شبيها به.

.2

ما أف هللا شػبيه باإلنسػاف يلػزـ أف يكػوف فيػه صػفة الػذكورة واألنوثػة ،ألف اإلنسػاف يًتكػر
منهما.

.3

هللا متسلط على ٥تلوقاته ،واإلنساف ٯتاثله يف التسلط فال ي لبه شيق وال يعجزل.

.4

خاؼ هللا أف يشارؾ آدـ وأبناؤل يف صفة دواـ اٟتياة فطردهم من اٞتنة.

مناقشة خلق اإلنساف على صورة هللا :قبل أف ندخل يف مناقشة سفر التكوين ٬تدر بنا أف نػذكر مػا
ص عن نبينا صلى هللا عليه وسلم ( خلق هللا آدـ على صورته ،توله ستوف ذراعا.62)....
وذكر ابن حجر أقوال متعددة يف مرهع الضمَت ( على صورته) أ٫تها:
.1

ٍ
متوهم أف صورته ت َتت من حياة اٞتنػة إىل حيػاة
الضمَت راهع إىل آدـ نفسه دفعا لتوهم
األرض ،بل تعٍت اٞتملة أف حياته استمرت على صورته وصفاته إىل أف مات.

.2

إف للحدي سػببا لػورودل ،إذ سػيد ػرب عبػ ْدل يف زمػن رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػه وسػلم
فنهال النيب وقاؿ ( :إف هللا خلق آدـ على صورته ).

.3

الضمَت راهع إىل هللا وحدد ابػن حجػر معػٌت اٞتملػة يف هػذل اٟتالػة فقػاؿ (:وا١تعػٌت أف هللا
خلقػػه علػػى صػػفته مػػن العلػػم واٟتيػػاة والسػػمع والبصػػر وغػػَت ذلػػك ،وإف كانػ صػػفات هللا
تعاىل ال يشبهها شيق)

63
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إذف صػفات هللا ال تشػػبه صػفات ٥تلوقاتػػه ،ال مػن اإلنسػػاف وال مػن غػػَتل ،مػع التماثػػل يف
التسػػمية ،فللػػه مػػن تلػػك الصػػفات مػػا يليػػق ّتاللػػه وعظمتػػه ،وآلدـ وأبنائػػه مػػا يتناسػػر مػػع ػعفهم
وعجزهم.
إال أف سفر التكوين ينفػي هػذا ا١تبػدأ ،وإليػك مناقشػته يف ػوق نصػوص القػرآف الكػرم والسػنة
النبوية والعقل السليم.
أوال :حػػُت ننظػػر إىل النقطػػة األوىل ٧تػػدها تتعػػارض مػػع واقػػع اإلنسػػاف ،فػػاهلل يتصػػف بصػػفة
ال ػػٌت ا١تطلػػق ،غػػَت ٤تتػػاج إىل ٥تلػػوؽ مػػن ٥تلوقاتػػه مػػن اإلنسػػاف وغػػَتل ،بينمػػا اإلنسػػاف فيػػه الفقػػر
والعجز ،فهو دائم االحتياج ال يستطيع االست ناق ٟتظة يف حياته ،فهو ٤تتاج إىل تعاـ لشػبع بطنػه،

وإىل دواق ١تعاٞتة مر ه ،وإىل م ِعُت من بٍت هنسه ليقضي له بعض رورياته ،وإىل مةل ذلك هاقت

اإلشارة اإل٢تية يف كتاب هللا ا فوظ بلفظه ومعنػال فقػاؿ سػبحانه ( :يْػا أْيػُ ْهػا النَّػاس أْنػتم الْف ْق ْػراق إِ ْىل
64
َِّ
ٍت ا ْٟتْ ِميد)
اّلل ْو َّ
اّلل ه ْو الْ ِْ ُ
وإذا نظرت إىل النصوص الشرعية يف هػذا الػدين األخػَت فيمػا ٮتػو خلػق اإلنسػاف شػبيها
شبِهة ،الذين يروف أف هللا خلق اإلنساف على صورته ،فمن أعظم وهول
باهلل ٕتدها تصرخ يف وهه ا١ت ْ
الشبه يف نظرهم مشاركة اإلنساف هلل يف العلم وا١تعرفة ،إال أف النصوص الشرعية ٘تنع ذلػك ،وتنفػي
وهول ا١تشاهبة بُت هللا واإلنساف.
فها هو القرآف الكرم ينفي عن أعظم إنساف وهد على وهه األرض معرفته بال ير ،وإنه

لو عرفه ١تا أ ِ
صير بسوق ،ولكاف ا٠تَت نصيبه يف كل ٟتظات اٟتياة ،والسيما يف معرفة علم ال يػر،
فسيد ا٠تلق ٤تمد صػلى هللا عليػه وسػلم ينفػي عنػه ربػه معرفػة ذلػك ،فْ ْمػن سػوال أوىل باٞتهػل وعػدـ
ِ ِ ِ
ِ
ػر الْ ْسػتْ ْكةْػ ْرت ِم ْػن
ا١تعرفة( ،قل الَّ أ ْْملك لنْػ ْفسي نْػ ْفعا ْوالْ ْ ًّرا إالَّ ْمػا ْشػاق اّلل ْولْ ْػو كنػ أْ ْعلْػم الْ ْْي ْ
65
سوق إِ ْف أْنْاْ إِالَّ نْ ِذير ْوبْ ِشَت لِ ْق ْوٍـ يػ ْهتِمنو ْف )
ْ
ٍت ال ُ
ا٠تْ َِْت ْوْما ْم َّ
سِ ْ

ثانيػػا :وعنػػد النظػػر يف النقطػػة الةانيػػة وإلػػزاـ كاتػػر سػػفر التكػػوين بػػذكورة هللا وأنوثتػػه ،أو

ذكورته على أقل تقدير ٧تد العقل السليم ٯتتنع عن التحدث ٔتةله ٕتال ذات هللا عز وهػل ،ألف مػن
مسػػتلزماته إف كػػاف ذكػػرا احتياهػػه إىل زوهػػة تهتنسػػه وأتفػػاؿ ينجػػبهم منهػػا ،مث التناسػػل مةػػل تناسػػل
اإلنساف فْػتْتْ ْك َّوف الساللة اإل٢تية على وهه األرض.
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وهذا التصور يف نظري هو األساس ا١تنطقي لعقيدة اليهود يف ع ْزيْر ،وإنػه ابػن هللا وعقيػدة

النصار يف بنوة عيسى ابن مرم هلل ،وتسميته له باآلب ،كما أنه األساس يف تسمية ا١تالئكة ببنات
هللا عنػػد مشػػركي العػػرب ،وقػػد هػػاق الػػرد القػػرآين فػػدحض كػػل هػػذل االفػًتاقات قػػاؿ تعػػاىل :يف نفيػػه
اّلل وقْالْػ ْ النَّصػػار الْم ِسػػي ابػػن ِ
ِ
ِ
ػك قْ ػ ْػو٢تم
اّلل ذْلِػ ْ
ْ
ْ ْ ْ
البنػػوة عػػن نفسػػه ( ْوقْالْػ الْيْػهػػود ع ْزيْ ػػر ابْػػن ْ
66
بِأْفْػو ِاه ِهم ي ْ ِ
َّ ِ
َّْن يػ ْهتفْكو ْف )
ين ْك ْفرواْ ِمن قْػ ْبل قْاتْػلْهم اّلل أ َّ
ْ ْ
ضاههتو ْف قْػ ْو ْؿ الذ ْ
وقاؿ عز من قائل يف الرد على مشػركي العػرب (وهعلػوا لْػه ِمػن ِعب ِ
ػادلِ ه ْػزقا إِ َّف ِْ
نسػا ْف
ْ ْْ
ْ ْ
اإل ْ
ِ
ِ
لْ ْكفور ُمبُِت أِْـ َّاٗتْ ْذ ِ٦تَّا ْٮتْلق بػنْ ٍ
ػل
ب لِل َّػر ْٛتْ ِن ْمػةْال ظْ َّ
ات ْوأ ْ
ْص ْفاكم بِالْبْن ْ
ْحدهم ِٔتْا ْ ْر ْ
ُت ْوإِذْا بش ْر أ ْ
ْ
ِ َّ ِ
شأ ِيف ا ْٟتِلْي ِة وهو ِيف ِْ
ص ِاـ غْْيػر مبِػ ٍ
ْو ْههه م ْس ْودًّا ْوه ْو ْك ِظيم أ ْْوْمن يػنْ َّ
ين
ا٠ت ْ
ُت ْو ْه ْعلػوا ال ْْم ْالئ ْكػةْ الػذ ْ
ْ ْ ْ
ادتػه ْم ْوي ْسأْلو ْف ) 67وقد هاق الػرد اٞتػامع وا١تػانع
ه ْم ِعبْاد َّ
الر ْٛتْ ِن إِنْاثا أْ ْش ِهدوا ْخ ْل ْقه ْم ْست ْكتْر ْش ْه ْ
علػػى افػًتاقات الػػذكورة واألنوثػػة واألبنػػاق والبنػػات يف أعظػػم سػػورة يف القػػرآف الكػرم ،ومل تػػدع ٣تػػاال

لل ْخ ْر ِ
ْحد َّ
ص والتخمُت أو التفكَت بالعقل البشري ا١تخلوؽ قاؿ تعاىل( :ق ْل ه ْو َّ
اّلل َّ
الص ْمد ْملْ
اّلل أ ْ
68
ِ
ْحد )
يْلد ْوْملْ يولْ ْد ْوْملْ يْكن لَّه كفوا أ ْ

ثالةا :وعند النظر يف النقطػة الةالةػة ،نقطػة التسػلط  -تسػلط هللا علػى ٥تلوقاتػه٧ - ...تػد

واقػػع حيػػاة اإلنسػػاف ال يسػػند ذلػػك ،فقضػػايا اٟتيػػاة الػػيت اسػػتطاع اإلنسػػاف التسػػلط فيهػػا أقػػل مػػن
القضايا اليت عجز عػن بسػط سػيطرته عليهػا ،فمػن أبػرز ذلػك تػأمُت تعامػه وشػرابه ،فماليػُت البشػر
ٯتوتوف هوعا يف هذا العامل رغم وهود كل الوسائل اليت تهتمن ال ذاق ،من أرض وميال للسقي ووهود
البذور ا١تنبِتة ،ومع ذلك مل يستطع القضاق على اٞتوع.
بػػل التسػػلط نزعػػة يف اإلنسػػاف هػػاق الشػػرع لتخفيػػف حػػداا ٔتػػا ٮتػػدـ اإلنسػػاف ،فو ػػع
الضوابط الالزمة لكب ٚتْاحه ،فها هي ا١ترأة شريكة الرهل يف اٟتياة هنال الشرع عن إهانتهػا فضػال

عن االعتداق عليها ،واعتربها أسَتة عندل وأمرل باإلحساف إىل هذا األسَت فقد هػاق يف خطبػة حجػة
الوداع ( ...أال واستوصوا بالنساق خَتا ،فإ٪تا هن ْع ْواف عندكم ،ليس ٘تلكوف منهن شيئا غػَت ذلػك

) ...

69
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بل أمر اإلسالـ باإلحساف إىل كل شيق ،حىت عند القتل وتنفيذ أمر اإلله عػز وهػل ،فقػد
ص من قولػه صػلى هللا عليػه وسػلم ( إف هللا كتػر اإلحسػاف علػى كػل شػيق ،فػإذا قتلػتم فأحسػنوا
70
ِ
الق ْتلة وإذا ذْتتم فأحسنوا الذب ْ  ،ولي ِحد أحدكم شفرته فلَتح ذبيحته.
رابعا :وعند النظر يف النقطة الرابعة من أف هللا ترد آدـ من اٞتنة ،خوفا من أف يأكػل مػن
شجرة اٟتياة ،فيصب مةل هللا حيا إىل األبد.
ال يشك عاقل يف خرافة مةل هذا التصور ،وقد أسسػه كاتػر سػفر التكػوين بنػاق علػى أف
اإلنسػػاف شػػبيه بػػاهلل ،فػػإذا استسػػلمنا عقػػال ١تةػػل هػػذا الػػوهم ،فمػػا أ ػػعف هػػذا اإللػػه ،ٮتلػػق ٥تلوقػػا
فيضارعه يف الصفات ،ويعجز عن مقاومته ،فال ٯتلك ٕتاهه سو الطرد.
وإذا كاف األمر كػذلك فهػل يسػتطيع مةػل هػذا اإللػه العػاهز ٤تاسػبْته ،فيمػا أمػرل بػه وفيمػا

هنال عنػه ،يف أخػذ ا١تعرفػة عػن تريػق األكػل مػن الشػجرة رغػم هنيػه لػه ،إف ذلػك ٥تػالف لواقػع حيػاة
اإلنساف من وههُت:
.1

حياة اإلنساف تشهد ّتهله وعدـ معرفته ألغلر قضايا اٟتياة ،وما كشفه العلم ا١تادي من

السنن اإل٢تية يف الكوف نذر يسَت ١تػا ٬تهلػه اإلنسػاف مػن هػذل السػنن ،٭تػاوؿ ا١تػرة تلػو ا١تػرة كشػفها
فيفوز مرة ويفشل مرات ،إذف ما علمه أقل ٦تػا ٬تهلػه بكةػَت ،لػذلك ٕتػدل دومػا يف السػعي الػدقوب
إىل كشف ا١تعرفة ،ووهود ا١تعامل وإهراق األْتاث ا١تعملية خَت شاهد ١تا أقوؿ ،فلػوال وهػود اٞتهػل
يف حياة اإلنساف ما ٖترؾ خطوة إىل الرقي واألماـ.
يػػنو البػػاري عػػز وهػػل يف أحفػػظ كتبػػه بأنػػه العػػامل ٔتػػا كػػاف ؤتػػا هػػو كػػائن ؤتػػا سػػيكوف،
.2
ْف وما تْػ ْتػلو ِم ْنه ِمن قػر ٍ
ٍ
آف
(وْما تْكوف ِيف ْشأ ْ ْ
ْ
فا١تا ي واٟتا ر وا١تستقبل مكشوؼ له بعلمه سبحانه ْ
ػك ِمػن ِمةْػ ْق ِ
ػاؿ ذْ َّرةٍ ِيف
ْوالْ تْػ ْع ْملو ْف ِم ْن ْع ْم ٍل إِالَّ كنَّا ْعلْْيك ْم شهودا إِ ْذ ت ِفيضو ْف فِ ِيه ْوْمػا يْػ ْعػزب ْعػن َّربِ ْ
ِ ٍ ِ ٍ 71
األ ْْر ِ
ك ْوال أْ ْكبْػ ْر إِالَّ ِيف كتْاب ُمبُت ).
ض ْوالْ ِيف َّ
ْص ْ ْر ِمن ذْلِ ْ
الس ْماق ْوالْ أ ْ
وقػاؿ عػز مػن قائػل (وقْ ْ َّ ِ
ػامل الْ ْْي ِ
ػاعة ق ْػل بْػلْػى ْوْرِس لْتْػأْتِيْػنَّك ْم ْع ِ
ػر ْال
ين ْك ْفػروا ْال تْأْتِينْػا َّ
الس ْ
ػاؿ الػذ ْ
ْ
ِ
ٍ
السماو ِ
ػك ْوْال أْ ْكبْػػر إَِّال ِيف كِتْ ٍ
ػاب ُمبِػ ٍ
ات ْوْال ِيف ْاأل ْْر ِ
ُت
ْص ْر ِمن ذْلِ ْ
ض ْوْال أ ْ
يْػ ْعزب ْع ْنه مةْػ ْقاؿ ذْ َّرة ِيف َّ ْ ْ
72
)
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هػػذا وقػػد نػػو القػػرآف الكػػرم علػػى ههالػػة اإلنسػػاف ،وإف ذلػػك هػػو واقػػع حياتػػه فقػػاؿ
ِ
ض وا ْٞتِبْػ ِ
ُت أْف ْْ٭ت ِم ْلنْػ ْهػػا ْوأْ ْشػ ْف ْق ْن ِم ْنػ ْهػػا
سػػبحانه (:إِنػَّػا ْع ْر ْ ػػنْا ْاأل ْْمانْػةْ ْعلْػػى َّ
ػاؿ فْػأْبْػ ْْ
السػ ْػم ْاوات ْو ْاأل ْْر ِ ْ
ْو ْٛتْلْ ْهػػا ِْ
نسػػاف إِنَّػػه ْكػػا ْف ظْلومػػا ْههػػوال ) 73إذف ال ٣تػػاؿ ٠ترافػػة األكػػل مػػن شػػجرة ا١تعرفػػة ،ب ػػل
اإل ْ
اكتساب اإلنساف للمعرفة يأه عن تريق الوحي أو التجارب فحسر.

خلق اإلنساف يف القرآف الكرم :لقد ٖتدث القرآف الكرم عن خلػق اإلنسػاف مػن ههػات
اّلل ْخلْ ْقكم ِمن تػر ٍ
اب مثَّ ِمن نُطْ ْف ٍة مثَّ ْه ْعلْك ْم أْ ْزْواها ْوْما
متعددة فبُت مادة تكوينه فقاؿ سبحانهْ ( :و َّ
ْ
ضػع إَِّال بِ ِعل ِْم ِػه ْوْمػا يػ ْع َّمػر ِمػن ُم ْع َّمػ ٍر ْوْال يػن ْقو ِم ْػن عمػ ِرلِ إَِّال ِيف كِتْ ٍ
ػك
ػاب إِ َّف ذْلِ ْ
ْٖتْ ِمل ِم ْن أنةْػى ْوْال تْ ْ
علْى َِّ
اّلل يْ ِسَت ) 74مث خلِط الػًتاب با١تػاق فأصػب تينػا متماسػكا ،ومنػه بػدأ خلػق اإلنسػاف ( الَّ ِػذي
ْ
ٍ
اإلنس ِ
ُت مثَّ ْه ْعل نْ ْسلْه ِمن س ْالل ٍْة ِمن َّماق َّم ِه ٍ
اف ِمن ِت ٍ
ُت مثَّ ْس َّوال
س ْن ك َّل ْش ْيق ْخلْ ْقه ْوبْ ْدأْ ْخل ْ
أْ
ْق ِْ ْ
ْح ْ
ْ
75
ونْػ ْف ْخ فِ ِيه ِمن ُر ِ
ص ْار ْو ْاألْفْئِ ْدةْ قْلِيال َّما تْ ْشكرو ْف )
وح ِه ْو ْه ْع ْل لْكم َّ
الس ْم ْع ْو ْاألْبْ ْ
ْ
ِ
ػاؿ ِمػن ْٛتْػٍإ َّمسػن ٍ
وف) 76وقػد
وبْػ َّ ْ
صل ْ
نسػا ْف مػن ْ
ْص ٍ ْ
ْ
ُت هذل التسوية فقػاؿ سػبحانهْ ( :ولْ ْقػ ْد ْخلْ ْقنْػا ا ِإل ْ
فسر اإلماـ البخاري رٛته هللا الصلصاؿ فقاؿ ( :صلصاؿ :تُت خلط برمل فصلصل كما يصلصػل

سػػنة يت ػػَت ،آسػػن مت ػػَت وا١تسػػنوف ا١تت ػػَتٛ ،تػػأ ٚتػػع ٛتػأْة وهػػو الطػػُت
الف ْخػػار ،...الزب الزـ ،...يْػتْ ْ
ا١تت َت )

77

كمػػا نػػو القػػرآف الكػػرم أف خلػػق آدـ هػػاق مباشػػرة مػػن هللا عػػز وهػػل دوف واسػػطة قػػاؿ
ِ
ِ
اؿ أْنْػا
ُت قْ ْ
تعاىل( :قْ ْ
ك أْف تْ ْسج ْد لِ ْما ْخلْ ْق بِيْ ْد َّ
ْستْ ْكبْػ ْر ْ
اؿ يْا إِبْلِيس ْما ْمنْػ ْع ْ
ت أ ْْـ كن ْ م ْن ال ْْعال ْ
يأْ
ِ ِ ٍ 78
(وإِ ْذ قػلْنْا
ْخ ْيػر ِم ْنه ْخلْ ْقتْ ٍِت ِمن نَّا ٍر ْو ْخلْ ْقتْه من ت
ُت ) كما أمر هللا مالئكته بالسجود له قاؿ تعاىلْ :
79
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ين )
اسجدواْ ْ
يس أ ْْب ْو ْ
لل ْْمالْئ ْكة ْ
استْ ْكبْػ ْر ْوْكا ْف م ْن الْ ْكاف ِر ْ
آلد ْـ فْ ْ
س ْجدواْ إالَّ إبْل ْ
اّلل ْخلْ ْقكػم ِمػن
مث تسلسل ا٠تلق من آدـ عن تريق اهتماع الرهػل بػا١ترأة قػاؿ تعػاىلْ ( :و َّ
تػر ٍ
ضع إَِّال بِ ِعل ِْم ِه ْوْمػا يػ ْع َّمػر ِمػن ُم ْع َّمػ ٍر ْوْال
اب مثَّ ِمن نُطْ ْف ٍة مثَّ ْه ْعلْك ْم أْ ْزْواها ْوْما ْٖتْ ِمل ِم ْن أنةْى ْوْال تْ ْ
ْ
80
ك علْى َِّ
ِ
ين ْقو ِم ْن عم ِرلِ إَِّال ِيف كِتْ ٍ
اّلل يْ ِسَت () )11
اب إِ َّف ذْل ْ ْ

ا١تبح الةال  :صفات هللا اإلنسانية يف سفر التكوين:

قبل ا٠توض يف صفات هللا اإلنسانية ينب ي التعرؼ علػى كلمػة ( هللا ) وكلمػة ( الصػفات ) عنػد
أهل الل ة ،وٖتديد ا١تفهوـ الذي ٖتمله كل كلمة.
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تعريف كلمة ( هللا ) عنػد أهػل الل ػة :يقػوؿ ابػن منظػور يف مػادة ( أْلْػهْ ) ( اإللػه اسػم هللا عػز وهػل،

وكل ما اٗتذ من دونه معبودا ،واٞتمع آ٢تة ،واآل٢تة األصناـٝ ،توا بػذلك العتقػادهم أف العبػادة ِْٖتػق
٢تا )

81

و٭تدد ابن فارس يف معجمه ا١تعٌت األساسي ٢تذا البناق الل وي فيقوؿ ( :أْلْهْ ا٢تمزة والػالـ

وا٢تػػاق أصػػل واحػػد ،وهػػو التعبػػد ،فاإللػػه هللا تعػػاىل ،وٝتػػي بػػذلك ألنػػه معبػػود ،ويقػػاؿ تألػػه الرهػػل إذا
تعبد ....واإلالهة الشمس ٝتي بذلك ألف قوما كانوا يعبدوهنا )

82

ويقدـ اٞتػوهري تصػريف كلمػة (هللا) فيقػوؿ ( ألػه بػالفت أي عبػد عبػادة ومنػه قولنػا (هللا)
وأصله إله على فعاؿ ٔتعٌت مفعوؿ ألنه مألول أي معبود )

83

وٚتع اإلله آ٢تة وهي األصناـ ،وٝتتها العرب بذلك العتقادهم أف العبادة ِٖتق ٢تا ،والتأليه

التعبيد ،والتأله التنسك والتعبد

84

وير ابن منظور أف ( العرب يدعوف معبوداام من األوثاف واألصناـ آ٢تة ،وهي ٚتع إالهة)

85

فمفرد اآل٢تػة مو ػع نػزاع عنػد الل ػويُت ،فهػل مفردهػا إلػه أو إالهػة فػاٞتوهري يػر األوؿ
بينما ابن منظور يذهر إىل الةاين.
ويف اشتقاؽ الفعل من هذا االسم (هللا) قوالف معروفاف لعلماق الل ة:
.1

أبو ا٢تيةم ير أف كلمة (هللا) (أصله إالل ،وأصل إالل ِوالل فقلب الوا و٫تزة ،كما قالوا

للوشاح إشاح ،وللوهاح وهو السًت إهاح ،وال ِوالل يعٍت أف ا٠تلق يػ ْو٢توف إليه يف حوائجهم،

ويضرعوف إليه فيما يصيبهم ،ويفزعوف إليه يف كل ما ينوهبم ،كما يػ ْوله كل تفل إىل أمه )
.2

86

ويره صاحر لساف العرب عدـ اشتقاؽ الفعػل منػه ،فػال يصػ تصػريفه كتصػريف اسػم

هللا الرٛتن الرحيم

87

ويعتمػد صػػاحر القػػاموس ا ػػيط قػػوؿ اللسػػاف ويعضػػدل قػػائال ( :ألػػه إالهػػة وألوهػػة عبػػد عبػػادة،
ومنػػه لفػػظ اٞتاللػػة ،واختلػػف فيػػه علػػى عشػػرين قػػوال ...وأصػػحها أنػػه ْعلػػم غػػَت مشػػتق ،وأصػػل ألػػه

كفعاؿ ٔتعٌت مألول ،وكل ما اٗتذ معبودا إله عند متخذل )

88

و٭تدد ابن منظور اسػتعماؿ كلمػيت ( اإللػه ) و(هللا) عنػد العػرب فيقػوؿ ( فػإذا قيػل اإلالل
انطلق على هللا سبحانه وعلى ما يعبد من األصناـ وإذا قيل هللا مل ينطلق إال عليه سبحانه )

89
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وإدخاؿ (أؿ) التعريف على اسم هللا ،وما تبع ذلك من القلر ،واٟتذؼ ،وٖتويل اٟتركة،
واإلدغاـ ،تفصيله كتر الل ة

90

و٩تلػػو ٦تػػا سػػبق أف كلمػػة ( هللا ) تعػػٍت ا١تعبػػود ،وهػػو ْعلْػػم علػػى الػػذات ،ال يشػػتق منػػه
الفعل ،وإنه اسم هللا األعظم إذا دعي به أهاب ،وإذا سئل به أعطى.
تعريف كلمة ( صفات ) عند أهل الل ة :كلمة الصفات ٚتع صفة وهي مأخوذة من فعل

في ِ
ص ْفا ووصوفا وصفة و٢تا معاف :منها اإلهادة ،واإلتاقة ،والتعيُت ،واإلظهار
صف ْو ْ
حروفه ْو ْ
ص ْ ْ
والنع ...

والصػػفة :هػػي اٟتالػػة الػػيت يكػػوف عليػػه الشػػيق مػػن ِحلْيْتِػػه ونعتػػه كالسػػواد والبيػػاض والعلػػم

واٞتهل ،و٭تدد ابن فارس ا١تعٌت األساسي ٢تذا البناق الل وي فيقوؿ ( :وصف :الواو والصاد والفاق
أصل واحد ،هو ٖتلية الشيق ،ووصفته أ ِ
ْصفه وصفا ،والصفة األمارة الالزمة للشيق

91

ويعلػػل صػػاحر ا١تصػػباح ا١تنػػَت الوصػػف فيقػػوؿ ( :وصػػفته وصػػفا مػػن بػػاب نعتػػه ٔتػػا فيػػه،
اٞتسم إذا أظهر حاله ،وبُت هيئته )
ويقاؿ هو مأخوذ من قو٢تم :وصف الةوب
ْ

92

وير اٞتوهري أف التاق ا١تربوتة يف وصف يصف صفة عوض عن الواو يف ا١تا ي ويقػدـ

للصػػفة مةػػاال فيقػػوؿ ( :وصػػف الشػػيق وصػػفا وصػػفة ،وا٢تػػاق عػػوض مػػن الػػواو ....والصػػفة كػػالعلم
والسواد )

93

ويهتيدل ابن منظور يف ِ
الع ْو ِ ية ،و٭تدد ا١تعٌت األساسػي ٢تػذا البنػاق الل ػوي فيقػوؿ :وصػف

الشيق له وعليه وصفا وصػفة ْح َّػالل ،وا٢تػاق عػوض مػن الػواو ،قيػل الوصػف ا١تصػدر والصػفة اٟتِلْيْػة
94
)

ويػػر صػػاحر القػػاموس ا ػػيط أف الصػػفة هػػي النع ػ وال تفػػاوت بينهمػػا ( وصػػفه يصػػفه
وصفا وصفة نعته فاتصف ....الوصاؼ العارؼ بالوصف )

95

وبيػػع ا١تواصػػفة :أف يبيػػع الرهػػل مػػا لػػيس عنػػدل ،مث يبتاعػػه فيدفعػػه إىل ا١تشػػًتي ألنػػه بػػاع
96
بالصفة من غَت نظر وال ِحيازة ِملْك
وأما الصفة عند النحويُت فهي النع  ،والنع هو اسم الفاعل ٨تو ارب واسم ا١تفعوؿ
٨تو مضروب وما يرهع إليهما عن تريق ا١تعٌت كمةل وشبه

97
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و٬تمع أهل الل ة أف من الصفات مػا هػو ظػاهر ٤تسػوس ،ٯتكػن الشػعور بػه بأحػد اٟتػواس
ا٠تمسة كالسواد والرائحة الكريهة ،ومنها ما هو معنوي كالعلم وعزة النفس.
و٩تلو ٦تا سبق أف الصفة هي اٟتالة اليت يكوف عليه الشػيق مػن ِحليتػه وٚتالػه ،فصػفات
هللا هي أوصافه اٞتميلة البال ة يف اٟتِلية واٟتسن غايته قاؿ تعػاىل (:وِ ِ
ْٝتْػاق ا ْٟت ْس ْػٌت فْػا ْدعول ِهبْػا
ّلل األ ْ
ْ
98
وذْرواْ الَّ ِذين يػل ِ
ْٝتْبئِِه ْسي ْج ْزْو ْف ْما ْكانواْ يْػ ْع ْملو ْف )
ْحدو ْف ِيف أ ْ
ْ
ْ
فبعد أف عرفنا معٌت كلمة هللا وصفاته عند الل ػويُت ،وا١تقصػود منهمػا يف الشػرع نعػود إىل

سفر التكوين لنتعرؼ عليهما عند مهتلف هذا السفر ،وما الصفات اليت يتصف هبا هللا فيه.
فمن منطلق التشابه يف ا٠تلػق بػُت هللا واإلنسػاف  -كمػا سػبق  -يصػف سػفر التكػوين ربػه
بصفات اإلنساف فتجد هللا فيه ٮتػاؼ كمػا ٮتػاؼ اإلنسػاف ،ولػه قلػر وروح ويتنسػم ويشػم الػروائ ،
ويأكل مةل أكل اإلنساف من الزبد واللنب وٟتم العجل ،و٭تزف مةل حزنه ،وٯتشي مةل مشيه ،وينزؿ
لرؤية األبراج وا١تدف.
ويقػػف علػػى سػػلم مةػػل وقػػوؼ اإلنسػػاف٬ ،تػػيق إىل ا١تكػػاف وي ػػادرل ،وٮتبػػع بعػػض أفػػراد
اإلنسػػاف كمػػا ٮتبػػع اإلنسػػاف أخػػال اإلنسػػاف ،ويسػػَت علػػى قدميػػه يف األرض لتفقػػد عبػػادل و٭تػػادثهم،
ويكػػذبوف عليػػه فْػي ْكػ ِػذهبم يف وهػػوههم ،ويسػػتمع إىل اٟتكايػػات والروايػػات الشخصػػية و٭تػػاور أفػػرادا
للبح عن مصاٟتهم...
وإلي ػػك تفص ػػيل ص ػػفات هللا اإلنس ػػانية بنص ػػوص س ػػفر التك ػػوين ،وأهلػ ػ النق ػػد إىل هناي ػػة
ا١تبح  ،وهعلته ٥تتصرا لعلم البشر بالبوف الشاسع بُت العظيم والعاهز ،وبػُت ا١تػريض ومػن يشػفي
من ا١ترض ...فالبشر يدركوف الفرؽ بُت ا٠تالق وا١تخلوؽ.
لذا مل أتطرؽ إىل مناقشػة كػل صػفة علػى حػدة ،بػل حصػرت النقػد يف ذكػر النصػوص الػيت
وردت يف كتاب هللا عز وهػل أو يف سػنة رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػه وسػلم أو اقتضػال العقػل ،أ ػف
إىل ذلك أين ذكرت القواعد اليت ٬تر تعاتيها ٕتػال ذات هللا وصػفاته عػز وهػل يف هػذا البػاب ،ويف
ذلك غٌت عن ا١تناقشة التفصيلية لكل صفة على حدة.

صفات هللا البشرية يف سفر التكوين:
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معرفة ا٠تَت والشر :يذكر سفر التكوين أف هللا منع آدـ وحواق من أكػل ٙتػر الشػجرة الػيت

يف وسط اٞتنة ،فاحتال اٟتية على حواق وزين ٢تا األكل قائلة ( :بل هللا عامل أنه يوـ تػأكالف منػه
تنفت أعينكما وتكوناف كاهلل عارفُت ا٠تَت والشر )
.2

99

كػذب هللا :سػػجل سػفر التكػػوين ٤تػاورة اٟتيػػة ٟتػػواق ( وكانػ اٟتيػػة أحيػل ٚتيػػع حيوانػػات

الربية اليت عملها الرب اإلله ،فقال  :للمرأة أحقا قاؿ هللا ال تأكال من هذل الشجرة.
فقال ػ  :ا١تػػرأة للحيػػة مػػن ٙتػػر شػػجر اٞتنػػة نأكػػل ،وأمػػا ٙتػػر الشػػجرة الػػيت يف وسػػط اٞتنػػة
فقاؿ :هللا ال تأكال منه وال ٘تسال لئال ٘توتا فقال  :اٟتية للمرأة لن ٘توتا ) 100ففي وق هذا النو
ْك ْذب هللا على حواق إذ أخربها بأنكما – آدـ وحواق – ستموتاف مىت أكلتما من ٙتر هذل الشجرة،
وكان اٟتية عارفة بكذب هللا ،فهيأت حواق لألكل مع تقدم اليقُت إليها بعدـ ا١توت بعد األكل.

.3

خوؼ هللا:

أ.

٭تكػػي سػػفر التكػػوين أف هللا غلبتػػه حالػػة ا٠تػػوؼ مػػن اإلنسػػاف بعػػد أف أكػػل مػػن شػػجرة

ا١تعرفة ،فطردل من اٞتنة اليت كاف يعيش فيها ،خوفا من أف يأكل من شجرة اٟتياة فيحيا إىل األبػد،
وأقاـ حراسة على الطريق ا١تهتدي إىل تلك الشجرة

101

ب -يذكر سفر التكوين بعد حادثة توفاف نوح عليه السالـ أف الناس كانوا يتكلموف بل ة
واحدة ،وإهنم و عوا خططا للبناق باللِِنب ا١تشوي ،وبنوا مدينة وبرها رأسه يف السماق ،ونزؿ الرب
لرؤية ا١تدينة والربج فخافهم لتوحدهم يف الل ة وإتقاف العمل وتطويع كل ما يريدوف عمله ،فبلبل
ألسنتهم يف مدينة بابل حىت ال يفهم أحدهم كالـ اآلخر وبددهم يف األرض ( فنزؿ الرب لينظر
ا١تدينة والربج اللذين كاف بنو آدـ يبنوهنما.
وقاؿ الرب :هو ذا شعر واحد ولساف واحد ٞتمػيعهم وهػذا ابتػداؤهم بالعمػل ،واآلف ال
ٯتتنع عليهم كل ما ينووف أف يعملولْ ،هل َّم ننػزؿ ونبلبػل هنػاؾ لسػاهنم حػىت ال يسػمع بعضػهم لسػاف

بعض ،فبددهم الرب من هناؾ على وهػه كػل األرض ،فكفػوا عػن بنيػاف ا١تدينػة ،لػذلك دعػي اٝتهػا
بابل ،ألف الرب هناؾ بلبل لساف كل األرض ،ومن هنا بددهم الرب على وهه كل األرض )

102
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قلػػر هللا :إلػػه سػػفر التكػػوين لػػه قلػػر مةػػل قلػػر اإلنسػػاف ،يسػػر ويشػػتم ويتأسػػف علػػى

النتائج ا١تهت١تة ،وانظر إىل حالة قلبه بعد حادثة الطوفاف ( وقاؿ الػرب يف قلبػه ال أعػود ألعػن األرض
أيضا من أهل اإلنساف ،ألف تصور قلر اإلنساف شرير منذ حداثته ،وال أعود أيضا أ ِمي كػل حػ ٍي
كما فعل )

103

.5

روح هللا:

أ-

يصف سفر التكوين روح هللا بأنػه كػالطَت يرفػرؼ ويطػَت منفصػال عػن هللا ( وكانػ األرض

خربة وخالية وعلى وهه ال ْ ْم ِر ظلمة وروح هللا يْ ِر ُ
ؼ على وهه ا١تاق )

104

ب -خره روح هللا من هسد اإلنساف ل ْْزيْ انِه ،فهو اآلف ب َت روح هللا ( فقاؿ الرب ال يػدين
105
روحي يف اإلنساف إىل األبد ،لِْزيْ انِه هو بشر وتكوف أيامه مئة وعشرين سنة )
ت– وقد دخل هذل الروح على حد قوؿ فرعوف برواية سػفر التكػوين يف هسػد يوسػف عليػه
السالـ ،بعد تعبَتل للرؤيا ( فقاؿ فرعوف لعبيدل هل ٧تد مةل هذا رهال فيه روح هللا ) ( ) 106
ث-

ومن منطلق هذا اٟتلوؿ حل اإلله يف ثالثػة رهػاؿ ،مػروا يف تػريقهم علػى إبػراهيم إلهػالؾ

قوـ لوط يف سدوـ وعمورة ( وظهر له الرب عند بػلُوتْ ِ
ات ٦تْْْرا وهو هالس يف باب ا٠تيمة وق حر
ْ

النهار ،فرفع عينيه ونظر وإذا ثالثة رهاؿ واقفوف لديه ،فلما نظر ركض الستقبا٢تم من بػاب ا٠تيمػة
وسجد إىل األرض )
-6

107

أكػػل هللأ :تػػا أف هللا مةػػل اإلنسػػاف فػػال مػػانع أف يأكػػل مػػا يأكلػػه اإلنسػػاف ،ويسػػتظل بظػػل

شػػجرة التقػػاق اٟتػػر ،ففػػي قصػػة الرهػػاؿ الةالثػػة  -السػػابقة  -الػػذين حػػل فػػيهم اإللػػه ،يقػػوؿ سػػفر
التكػػوين عػػن أكلػػه واسػػتظالله ( :وقػػاؿ يػػا سػػيد إف كن ػ قػػد وهػػدت نعمػػة يف عينيػػك فػػال تتجػػاوز
هتخذ قليل ماق واغسلوا أرهلكم واتكئوا ٖت الشجرة فبخذ كسرة خبز فتسندوف قلوبكم
عبدؾ ،لي ْ
مث ٕتتازوف ،ألنكم قد مررمت على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلم .

فأسػػرع إبػػراهيم إىل ا٠تيمػػة إىل سػػارة وقػػاؿ :أسػػرعي بػػةالث ْكػ ْػيالت دقيقػػا ِْٝت ْي ػ ْذا ،اعجػػٍت
واصػػنعي خبػػز ملػػة ،مث ركػػض إبػػراهيم إىل البقػػر وأخػػذ ِع ْجػػال ْر ْخصػػا وهيػػدا وأعطػػال لل ػػالـ فأسػػرع
ليعملػػه ،مث أخػػذ زبْػ ْدا ولبنػػا والعجػػل الػػذي عملػػه وو ػػعها قػػدامهم ،وإذ كػػاف هػػو واقفػػا لػػديهم ٖتػ
الشجرة أكلوا )

108
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وقوؼ هللا على سلَّم :٭تكػي سػفر التكػوين حلػم يعقػوب عليػه السػالـ  -وأحػالـ األنبيػاق

ح ػػق وص ػػدؽ  -فق ػػد رأ س ػػلما منص ػػوبا عل ػػى األرض ٯت ػػس رأس ػػه الس ػػماق ،وأف هللا واق ػػف علي ػػه
ومالئكته ابط وتصعد عػن تريقػه ،وباركػه الػرب يف ذلػك ا١تكػاف ( ورأ حلمػا ،وإذا سػلم منصػوبة
على األرض ورأسها ٯتػس السػماق ،وهػو ذا مالئكػة هللا صػاعدة ونازلػة عليهػا ،وهػو ذا الػرب واقػف
عليها فقاؿ :أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاؽ ،األرض اليت أن مضطجع عليها أعطيها لك
ولنسلك )
-8
أ-

109

ْمشي هللا:

ٮتػػرب سػػفر التكػػوين ٔتشػػي هللا ،وأف آدـ وحػػواق ٝتعػػا صػػوت مشػػيه يف اٞتنػػة ،إذف مشػػيه

مشابه ١تشي اإلنساف ( وٝتعا صوت الرب اإلله ماشيا يف اٞتنة عند هبوب ريػ النهػار ،فاختبػأ آدـ
وامرأتػػه مػػن وهػػه الػػرب اإللػػه يف وسػػط شػػجر اٞتنػػة ،فنػػاد الػػرب اإللػػه آدـ وقػػاؿ لػػه :أيػػن أن ػ ؟
فقاؿٝ :تع صوتك يف اٞتنة فخشي ألين عرياف فاختبأت )
ب-

110

كمػػا ٮتػػرب سػػفر التكػػوين مشػػي هللا مػػع أ ْخن ػ ْػوخ الػػذي يػػرتبط بػػبدـ يف اٞتػػد السػػادس ،ومل

َْ ْخن ػ ْػوخ مػػع هللا بعػػد مػػا ْولْػ ْد ْمتػ ْو ْشػػا ْحل
يتشػػرؼ بالسػػَت معػػه إال بعػػد والدة ابنػػه ْمت ػ ْػو ْشػػا ْحل ( وسػػار أ ْ
ثالث مئة سنة،وولد بنُت وبنات )

-9

111

حزف هللا :يصاب رب سفر التكوين باٟتزف كإصابة اإلنساف عند رؤيته النتائج ا١تهت١تة ،فقد

أصير هذا الرب باٟتزف عند ما كةر شر اإلنسػاف ،ورآل ربػه ال يفكػر إال يف الشػر ( ورأ الػرب أف
شر اإلنساف قد كةر يف األرض ،وأف كل تصور أفكار قلبه إ٪تػا هػو شػرير كػل يػوـ ،فحػزف الػرب أنػه
عمل اإلنساف يف األرض ،وتأسف يف قلبه فقاؿ الرب أ٤تو عن وهه األرض اإلنسػاف الػذي خلقتػه،
اإلنساف مع هبائم ودبَّابات وتيور السماق ،ألين عملتهم )
-10

112

تْػنْ ُ
شق هللا :إله سفر التكوين ٭تر الذب وحرؽ اللحم ،لذا كةر ذكر ا رقة يف هذا السفر

والسػيما يف عهػد يعقػوب عليػه السػػالـ ،فهػو يستنشػق رائحػة اللحػػم ا ػروؽ و٭تػر تلػك الرائحػػة (
واص ْػع ْد ْ٤ت ْرقْػات علػى
وبٌت نوح مذْتا للرب ،وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة ْ
ا١تذب  ،فتنسم الرب رائحة الر ا ) ( ) 113
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اؿ َْح وخبػأل عػن
ٗتبئة هللا :يذكر سفر التكوين أف هللا أخفى أْ ْخنوخ بعد ما ولِ ْد له ْمتو ْش ْ

الناس ،ومل تعد الناس ترال إلخفػاق هللا إيػال ،فإخفػاق هللا يف هػذل القصػة شػبيه بإخفػاق البشػر بعضػهم
لبعض ( ) 114
-12

عدـ علم هللا السابق :رب سفر التكوين ال يعلم باٟتدث إال بعد وقوعه ،فال ٯتلػك علمػا

سابقا عن األحداث قبل وقوعها ،فهو ير ْ ْ َْئْة مكروهة عند زوهها يعقوب عليػه السػالـ فيفػت
رٛتهػػا للػػوالدات ا١تتكػػررة ( ورأ الػػرب أف لْيئػػة مكروهػػة ففػػت رٛتهػػا ،وأمػػا ر ِ
اح ْيػػل فكانػ عػػاقرا،
ْْ
ْ

فحبل ليئة وولدت ابنا ودع اٝته ْرأ ْوبْػ ُْت ،ألهنا قال إف الرب قد نظر إىل مذليت إنه اآلف ٭تبػٍت

ْرهلي ،وحبل أيضا وولدت ابنا وقال إف الرب قد ٝتع أين مكروهة فأعطاين هػذا أيضػا ،فػدع
115
اٝته ِلْع ْوف )
٤ -13تاورة هللا ل َت األنبياق :عند قراقتك لقصة ابٍت آدـ الل ْذين اٝتا٫تا سفر التكوين قْػايِ ُْت و

ْهابِْيل ،واغتياظ األوؿ من اآلخر لقبوؿ قربانه دوف الةػاين فقتلػه ،و٤تػاورة هللا للقاتػل شػبيهة ٔتحػاورة
إنسػاف مسػا ٍمل إلنسػػاف معتػدي ،فػاهلل يسػػأؿ يف غايػة األدب و٬تيبػػه القاتػل ب ايػة السػػوق ،فمػا أ ػػعف

هذا الرب الذي يسيق إليه أ عف خلقه ( وحدث إذ كانا يف اٟتقل أف قْايُِت قاـ على ْهابِْيػل أخيػه

وقتله ،فقاؿ :الرب لقايُت :أين هابيل أخػوؾ فقػاؿ :ال أعلػم أحػارس أنػا ألخػي ،فقػاؿ :مػاذا فعلػ
صوت دـ أخيك صارخ إ َّ من األرض )
-14

116

التكػ ػػذير يف الوهػ ػػه :يسػ ػػأؿ إلػ ػػه سػ ػػفر التكػ ػػوين الػ ػػذي حػ ػػل يف الرهػ ػػاؿ الةالثػ ػػة الػ ػػذين

استضػػافهم إبػػراهيم ،وس ػػألول عػػن زوهت ػػه سػػارة ( وق ػػالوا لػػه أيػػن س ػػارة امرأتػػك فق ػػاؿ :هػػا ه ػػي يف
ا٠تيمة ...وكان سارة سامعة يف باب ا٠تيمػة وهػو وراقل ...فضػحك سػارة يف باتنهػا قائلػة :أبعػد
فنائي يكوف

تنعم وسيدي قد شاخ ،فقاؿ الرب :إلبراهيم ١تاذا حك سارة ...فأنكرت سػارة

قائلة :مل أ حك ألهنا خاف فقاؿ :ال بل حك ) (  ) 117إهنػا ػاورة إنسػاف إلنسػاف ،يصػعر
على العقل تصديقها بأف يكوف أحد ترفيها هو ا٠تالق عز وهل.
-15

نسػػياف هللا :قػػوس قػػزح عالمػػة تػػذكَت هلل يف سػػفر التك ػوين ،حػػُت ينسػػى هللا ا١تيةػػاؽ الػػذي

أبرمػػه مػػع ٥تلوقاتػػه بعػػد حادثػػة الطوفػػاف ،وإنػػه ال يهلكهػػا كمػػا أهلػػك مػػا سػػبقها بطوفػػاف نػػوح عليػػه
السػػالـ ( و ػػع قوسػػي يف السػػحاب فتكػػوف عالمػػة ميةػػاؽ بيػػٍت وبػػُت األرض ،فيكػػوف مػػىت أنشػػر
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سحابا على األرض وتظهر القوس يف السحاب أين أذكر ميةاقي ،الذي بيٍت وبينكم وبػُت كػل نفػس
حيػػة يف كػػل هسػػد ،فػػال تكػػوف أيضػػا ا١تيػػال توفانػػا لتهلػػك كػػل ذي هسػػد ،فمػػىت كان ػ القػػوس يف
السحاب أبصرها ألذكر ميةاقا أبديا بُت هللا وبُت كل نفس حية ،يف كل هسد على األرض)
-16

118

ا١تكاف ٭تيط بػالرب :ذْ ْك ْػر سػفر التكػوين قصػة خػروج يعقػوب مػن بئػر السػبع للػذهاب إىل

ْح ْاراف ،فبوال ا١تبي يف ا٠تالق فظهر له الرب يف النوـ ( فاسػتيقظ يعقػوب مػن نومػه وقػاؿ :حقػا إف

الرب يف هذا ا١تكاف وأنػا مل أعلػم وخػاؼ ،وقػاؿ :مػا أرهػر هػذا ا١تكػاف ،مػا هػذا إال بيػ هللا وهػذا

بػػاب السػػماق ) 119فا١تكػػاف الػػذي ظهػػر فيػػه الػػرب أحػػاط بػػه ،فمػػا أ ػػعفه إذ ٭تػػيط بػػه ٥تلػػوؽ مػػن
٥تلوقاته ،و٭تصرل يف دائرة معينة.
-17

ظهور الرب :ظهػور الػرب لإلنسػاف ظػاهرة بػارزة يف سػفر التكػوين ،تكػررت مػرات عديػدة

يف هذا السفر ،و٢تا صورتاف:
يظهر الرب مناما فيعطي تعليماته وإرشاداته لإلنساف الذي ظهر له ،من أمر وهني وتوبيخ
أ-
وتمأنينة ،...وال يشًتط يف هذل الصورة أف يكوف الرائي مبعوثا من عند هللا ،كمػا حػدث ألْبِْي ْمالِػك
حُت أخذ سارة من إبراهيم ( وقاؿ :إبراهيم عن سارة امرأته هي أخيت ،فأرسل أبيمالك ملػك ْه ْػرار
وأخػػذ سػػارة ،فجػػاق هللا إىل أبيمالػػك يف حلػػم الليػػل وقػػاؿ لػػه :هػػا أن ػ مي ػ مػػن أهػػل ا١تػػرأة الػػيت
أخذاا ،...أمل يقل هو

إهنا أخيت وهػي أيضػا نفسػها قالػ  :هػو أخػي ،بسػالمة قلػيب ونقػاوة يػدي

فعل هذا ،...فاآلف رد امرأة الرهل فإنه نيب فيصلي ألهلك فتحيا ،وإف كن لس تردها فاعلم
أنك مي ٘توت أن وكل من لك)

120

ِ
اآلر ِام ْي والد زوهيت يعقوب عليه السالـ ،ليحذرل من اإلساقة
وحدث مةل ذلك ؿ ْالبْاف ْ

إليػػه ( وأتػػى هللا إىل ْالبػػاف اآلرامػػي يف حلػػم الليػػل ،وقػػاؿ لػػه :اح ػًتز مػػن أف تكلػػم يعقػػوب ٓتػػَت أو
شر)

121

ب -ظه ػػور ال ػػرب ل ػػبعض مبعوثي ػػه الس ػػيما إب ػػراهيم وإس ػػحاؽ ويعق ػػوب عل ػػيهم الس ػػالـ ،وظه ػػورل
ِ
وعلْ ِػٍت يقظػة مػن ههػػة أخػر  ،فقػد ظهػر إلبػػراهيم يف صػورة ثالثػة رهػػاؿ
لألخ ْيػ ْػريْ ِن متكػرر مػن ههػػة ْ
علنيا يف و

النهار من غَت نوـ كما سبق ،وظهر إلسحاؽ أكةر من مػرة ،فمػرة علنػا حػاؿ اليقظػة
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ب
وحاورل وأرشدل ( وظهر له الرب وقاؿ :ال تنزؿ إىل مصر و اسكن يف األرض اليت أقوؿ لك ،تْػ ْ َّر ْ
يف هذل األرض فأكوف معك وأباركك ).

122

وعرفه بنفسه قائال ( مث صعد من هناؾ إىل بئر سبع ،فظهر له الرب يف
ومرة ظهر له مناما َّ
تلك الليلة وقاؿ :أنا إله إبراهيم أبيك ،ال ٗتف ألين معك وأباركك )

123

وأما ظهورل ليعقوب عليه السالـ فكله علٍت يقظة من غَت نوـ (مث قػاؿ هللا ليعقػوب :قػم
اصعد إىل بي إِيْ ْل وأقم هناؾ ،واصنع هناؾ مذْتا هلل الذي ظهر لػك حػُت هربػ مػن وهػه عيسػو

أخيك ) 124كما ظهر له عند ٣تيئه من فْدَّاف أ ْْراـ (وظهر هللا ليعقوب أيضا حُت هاق مػن فْػدَّاف ْأراـ
وباركػػه وقػػاؿ لػػه هللا :اٝتػػك يعقػػوب ،ال يػػدعى اٝتػػك فيمػػا بعػػد يعقػػوب ،بػػل يكػػوف اٝتػػك إسػػرائيل
فدعى اٝته إسرائيل )

125

وكاف آخر ظهور هللا ليعقوب يف أرض كنعاف ( وقاؿ يعقوب ليوسػف  :هللا قػادر علػى كػل
شػػيق ،ظهػػر

يف لْػ ْػوْز يف أرض كنعػػاف وبػػاركٍت ،وقػػاؿ  :هػػا أنػػا أهعلػػك مةمػػرا وأ ْكةِػػرؾ وأهعلػػك

ٚتهورا من األمم )

126

وتتبػػع ظهػػور هللا يف سػػفر التكػػوين يقػػود القػػارئ إىل أف هللا أوقػػف نفسػػه علػػى خدمػػة بػػٍت
إسرائيل ،فكلما احتاهوا إليه يظهر ٢تم لتقدم ا١تساعدة ا١تطلوبة دوف تأخَت.
-18

مصارعة الرب مع يعقوب :يصل األمر بسفر التكوين إىل حد تصوير هللا بأنه أ ػعف مػن

ولػػد آدـ ،فيصػػارع ٥تلوقػػه يعقػػوب ليلػػة كاملػػة ،وال يػػتمكن مػػن إٟتػػاؽ ا٢تزٯتػػة بػػه وال يستسػػلم لػػه
يعقػوب ،رغػم علمػػه أف خصػمه يف ا١تصػارعة هػػو هللا ( مث قػاـ يف تلػك الليلػػة وأخػذ امرأتيػه وهاريتيػػه
وأوالدل األحد عشر وعرب ْ٥تْا ْ ةْ يْػبػ ْوؽ ،أخذهم وأهػازهم الػوادي وأهػاز مػا كػاف لػه ،فبقػي يعقػوب
وحدل ،وصارعه إنساف حىت تلوع الفجر ،و١تا رأ أنه ال يقدر عليه رب ح َّػق فْ ِخػ ِذل فػا٩تلع حػق
فخذ يعقوب يف مصارعته معه ،وقاؿ :أتلقٍت ألنه قد تلع الفجر.
فقاؿ :ال أتلقك إف مل تباركٍت ،فقاؿ له :ما اٝتك فقاؿ :يعقوب ،فقػاؿ :ال يػدعى اٝتػك
ت ،وسأؿ يعقوب وقاؿ :أخػربين
يف ما بعد يعقوب بل إسرائيل ،ألنك هاهدت مع هللا والناس وقْ ْد ْر ْ

باٝتك فقاؿ١ :تاذا تسأؿ عن اٝتي ،وباركه هناؾ.
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ف ػػدعا يعق ػػوب اس ػػم ا١تك ػػاف فْنِْيئِْي ػػل ق ػػائال :ألين نظ ػػرت هللا وهه ػػا لوه ػػه ِ
و٧تيْػ ػ ْ نفس ػػي،
وأشرق له الشمس إذ عرب فْػنوئِيل وهو ْٮتْ ْمع على فخػذل ،لػذا ال يأكػل بنػو إسػرائيل عػرؽ النسػاق
الذي علػى ح ِػق الفخػذ إىل هػذا اليػوـ ،ألنػه ػرب حػق فخػذ يعقػوب علػى عػرؽ النسػاق ) ( ) 127

فهػل ٯتكػن أف يكػػوف هػذا اٟتػػدث وحيػا بلفظػه ومعنػػال ؟ ،أو ٔتعنػال فقػػط ؟ ،وال شػك أف وهػػودل يف
هذا السفر ٍ
كاؼ ٟترمانه من االنتساب إىل هللا.
-19

اس ػًتاحة هللا :ٮتػػرب سػػفر التكػػوين أف هللا فػػرغ مػػن عمػػل ا٠تلػػق مػػع هنايػػة اليػػوـ السػػادس،

فاسًتاح يف ال يوـ السابع وباركه ألنه اسًتاح فيه ( وفرغ هللا يف اليوـ السابع مػن عملػه الػذي عمػل،
فاس ػًتاح يف اليػػوـ السػػابع مػػن ٚتيػػع عملػػه الػػذي عمػػل ،وبػػارؾ هللا اليػػوـ السػػابع وقدسػػه ،ألنػػه فيػػه
اسًتاح من ٚتيع عمله الذي عمل هللا خالقا )
-20

128

كما أنك ال تعدـ يف هذا السفر وهود نصوص تقود إىل نفي علػم هللا السػابق قبػل وقػوع

اٟتدث ،ومن ْمثَّ يت َت رأيه بعد رؤية النتائج ( ) 129
ويف ػ ػػوق هػ ػػذل النتػ ػػائج ا١تت ػ ػػَتة ٕتػ ػػدل يلعػ ػػن 130ويػ ػػوبخ 131وينػ ػػتقم 132و٭تػ ػػاس 133وٮتتػ ػػار

134

ويضػ ػػرب 135وينػ ػػادي 136ويػػػذهر و٬تػ ػػيق 137ولػ ػػه وهػػػه مةػ ػػل وهػ ػػه اإلنسػ ػػاف 138وي لػ ػػق األرحػ ػػاـ
ويفتحها 139وٮتاتر اٟتامل وٮتربها بصفات اٟتمل 140وٮتطط كمهندس معماري يضع ا١تواصػفات
ا١تطلوبة 141وخياط وصانع ألبسة

142

مناقشة صفات هللا البشرية يف سفر التكوين:
لن أتيل يف مناقشة ( صفات هللا اإلنسانية ) ألف البشر يدركوف الفارؽ العظيم بُت ا٠تالق
وا١تخلوؽ ،بل سأقتصر على ٚتْ ٍل ترشد العقل وتنَت له الطريق ،وأعضدها بػذكر النصػوص السػمعية
قرآنػػا وسػػنة وا ػػحة الداللػػة ،وأختمهػػا بػػذكر القواعػػد األساسػػية الػػيت ٬تػػر تبنيهػػا علػػى كػػل إنسػػاف

عاقل ،يسم لعقله ٔتمارسة التفكَت ،فضال عن مسلم يهتمن بدين هللا األخَت.
أوال :ذكػػر القػػرآف الكػػرم قضػػية األكػػل مػػن الشػػجرة ،وأف الػػذي شػػجع آدـ وزوهػػه علػػى
األكل هو الشيطاف ،وحدد النتيجة اليت ترتب على ذلك من إبداق سوآاما ،فال مقاـ أمػاـ العقػل
السػػليم إال التبػػٍت ١تػػا هػػاق يف القػػرآف الكػػرم ،ألنػػه وحػػي هللا األخػػَت لفظػػا ومعػػٌت ،ومل تصػػل إليػػه يػػد
ػك ا ْٞتنَّػةْ فْكػالْ ِمػػن حيػ ِشػ ْئتما والْ تْػ ْقربػا هػ ِػذلِ
(ويْػا ْ
ْ ْ ْْ ْ
ْ ْْ
آدـ ْ
اسػػك ْن أْنػ ْ ْوْزْوهػ ْ ْ
التحريػف ،قػاؿ تعػػاىلْ :
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ِ
ِ
ِ ِ
س ْ٢ت ْمػا َّ
َّ
ي ْع ْنػه ْمػا ِمػن ْس ْػو ْقااِِ ْما
ػج ْرْة فْػتْكونْػا م ْػن الظَّػال ِم ْ
الش ْ
ي ْ٢ت ْمػا ْمػا ووِر ْ
الش ْػيطْاف لي ْبػد ْ
ُت فْػ ْو ْس ْػو ْ
الش ِ
ِِ
ػُت أْو تْكونْػا ِمػن ْ ِ ِ
اٝتْه ْمػا إِِين
ْوقْ ْ
ين ْوقْ ْ
ػج ْرة إِالَّ أْف تْكونْػا ْملْ ْك ْ ِ ْ
اؿ ْما نْػ ْهاك ْما ْربُك ْما ْع ْن ْهػذل َّ ْ
ا٠تْالػد ْ
ْ
ِِ
ص ْف ِ
ت ْ٢تما سوقاتػهما وتِْف ْقا ْٮتْ ِ
ُت فْ ْدالَّ٫تْا بِ روٍر فْػلْ َّما ذْاقْا َّ
اف ْعلْْي ِه ْما
لْك ْما ل ِْم ْن النَّاصح ْ
الش ْج ْرةْ بْ ْد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ػج ْرةِ ْوأْقػل لَّك ْمػا إِ َّف َّ
ادا٫تْػا ْربػُه ْمػا أْْملْ أْنْػ ْهك ْمػا ْعػن تِلْك ْمػا َّ
الش ْػيطْب ْف لْك ْمػا ْعػدو
مػن ْوْر ِؽ ا ْٞتْنَّ ِػة ْونْ ْ
الش ْ
143
ُمبُِت )
ثانيػػا :مػػا نسػػبته اٟتيػػة إىل هللا يف سػػفر التكػػوين ال مقػػاـ لػػه يف الصػػدؽ ،بػػل هػػزـ القػػرآف
الكرم أف هللا هنى آدـ وزوهه من األكل من الشجرة  -رٔتا اختبارا وامتحانا  -فزين ٢تمػا الشػيطاف
ال اٟتية فأكال منها ،فظهرت ٢تما سوقااما وعرفا أهنما عارياف ،دوف بقيػة ا١تعػارؼ الػيت ٭تتػاج إليهػا
آد ْـ ِمػن قْػ ْبػل فْػنْ ِس ْػي ْوْملْ ِْ٧تػ ْد لْػه ْع ْزمػا ْوإِ ْذ قػلْنْػا
اإلنسػاف يف حياتػه ،قػاؿ تعػاىلْ ( :ولْ ْقػ ْد ْع ِهػ ْدنْا إِ ْىل ْ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ػك فْػ ْػال
ػك ْولِْزْو ِهػ ْ
آدـ إِ َّف ْه ػ ْذا ْعػػدو لَّػ ْ
ػيس أ ْْب فْػقلْنْػػا يْػػا ْ
لل ْْم ْالئ ْكػػة ْ
سػ ْ
اسػػجدوا آل ْد ْـ فْ ْ
ػجدوا إال إبْلػ ْ
ػحى
ػك ْال تْظْ ْمػػأ فِ ْيهػػا ْوْال تْ ْ
ػوع فِ ْيهػػا ْوْال تْػ ْعػ ْػر ْوأْنَّػ ْ
ٮتْ ِر ْهنَّك ْمػػا ِمػ ْػن ا ْٞتْنَّػ ِػة فْػتْ ْش ػ ْقى إِ َّف لْػ ْ
ػك أ َّْال ْٕتػ ْ
ضػ ْ
ك ْعلْى ْشجرةِ ْ ِ
ْد ومل ٍ
س إِل ْْي ِه َّ
ت
الش ْيطْاف قْ ْ
ْك َّال يْػ ْبػلْى فْػأْ ْك ْال ِم ْنػ ْهػا فْػبْػ ْد ْ
آدـ ْه ْل أْدلُ ْ
اؿ يْا ْ
ا٠تل ْ
ْْ
فْػ ْو ْس ْو ْ
144
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
آدـ ْربَّه فْػ ْ ْو )
صى ْ
ْ٢ت ْما ْس ْوآتػه ْما ْوتْف ْقا ْٮتْص ْفاف ْعلْْي ِه ْما من ْوْرؽ ا ْٞتْنَّة ْو ْع ْ
وقد أخرب القرآف الكرم أف هللا ْع َّرؼ آدـ بأٝتاق األشياق ،وإنه مل يعرفها عن تريق األكػل
مػػن الشػػجرة ،بػػل ا١تعرفػػة ا١تكتسػػبة عػػن تريػػق األكػػل ا٨تصػػرت يف شػػعور٫تا بػػالعري فحسػػر ،قػػاؿ
ػاؿ أْنبِئػ ِ
ْٝتْػػاق ْهػػهتالق إِف كنػػت ْم
ْٝتْػػاق كلَّ ْهػػا مثَّ ْع ْر ْ ػػه ْم ْعلْػػى ال ْْمالْئِ ْكػ ِػة فْػ ْقػ ْ
ػوين بِأ ْ
آد ْـ األ ْ
تعػػاىلْ ( :و ْعلَّػ ْػم ْ
145
ِِ
ُت )
صادق ْ
ْ
ثالةا :أما قضػية خػوؼ هللا مػن آدـ لػئال يأكػل مػن شػجرة اٟتيػاة ...فخرافػة مػن خرافيػات

سفر التكوين ،فاهلل أهل وأعظم من تصور هذا السفر ،فحجػم اإلنسػاف يف ٥تلوقػات هللا ال يتعػد
حجػػم حلقػػة ملقػػاة يف فػػالة مػػن األرض ،فمػػا حجػػم هػػذل اٟتلقػػة يف دائػػرة ا١تخلوقػػات ا١تتعػػددة،...
وانظر إىل بعض قدرة هللا يف ٥تلوقاته حػىت تتعػرؼ علػى عظمػة ا٠تػالق وعجػز اإلنسػاف قػاؿ تعػاىل:
146
ِِ
السماق ْكطْ ِي ِ
ِ
الس ِج ِل لِلْكت ِ
ُت )
ر ْك ْما بْ ْدأْنْا أ َّْو ْؿ ْخل ٍْق نُعيدل ْو ْعدا ْعلْْيػنْا إِنَّا كنَّا فْاعل ْ
(يْػ ْو ْـ نْطْ ِوي َّ ْ
اب صػ ْنع َِّ
ػح ِ
ػل ْش ْػي ٍق
وقاؿ سبحانهْ ( :وتْػ ْر ا ْٞتِبْ ْ
سبػ ْها ْه ِام ْدة ْو ِه ْي ْ٘ت ُر ْم َّر َّ
اّلل الَّ ِػذي أْتْػ ْق ْػن ك َّ
الس ْ
ْ
اؿ ْٖتْ ْ
إِنَّه ْخبَِت ِٔتْا تْػ ْف ْعلو ْف)

147
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ادل ذلك إىل التعرؼ على
فلو استعمل كاتر سفر التكوين عقله وحلل حادثة الطوفاف لْ ْق ْ

قدرة هللا وعظمته ،و١تنعه ذلك من ذكر مةل هذل القضايا غَت الواقعية اليت ال رصيد ٢تا من الوحي.

رابعا :أما بقية صفات هللا البشرية فػال مكػاف ١تناقشػتها يف العقػل السػليم١ ،تخالفتهػا واقػع
اٟتياة البشرية من ههة ،وواقع حياة ا١تخلوقات األخر ٚتعاق من ههة أخر  ،وا٠توض يف مناقشة
مةل ذلك مضيعة للوق وإهانة ينسبها ا١تناقش إىل عقله وعقل من يقرأ له ،والًتفع عػن مةػل ذلػك
مطلر عقلي يقود إىل تقدير هللا حق التقدير وتعظيمه حق التعظيم.

قواعد يف أٝتاق هللا تعاىل وصفاته:
وأعظػم مػا يكشػػف هػذل اٟتقيقػػة هػي القواعػػد الػيت اسػػتنبطها علمػاق اإلسػػالـ مػن نصػػوص
الكتاب والسنة ٕتال أٝتاق هللا صفاته عز وهل ،وال يسعٍت ذكرها ٚتيعا ،وسأكتفي بذكر ما يتناسر
مع الصفات واألٝتاق اليت تناو٢تا سفر التكوين فمن أعظم هذل القواعد:
القاعدة األوىل :ال يقاس هللا ٔتخلوقاته.
وتعػػٍت ه ػػذل القاع ػػدة تنزي ػػه هللا ه ػػل وع ػػال أف يشػػبه ش ػػيق م ػػن ص ػػفاته ش ػػيئا م ػػن ص ػػفات
٥تلوقاتػػه 148وقػػد هػػاق التوهيػػه الربػػاين إىل هػػذل القاعػػدة يف وحيػػه األخػػَت يف العديػػد مػػن آياتػػه ،قػػاؿ
ِ
السػماو ِ
ات ْو ْاأل ْْر ِ
ػل لْكػم ِم ْػن أْنف ِسػك ْم أْ ْزْواهػا ْوِم ْػن ْاألْنْػ ْع ِػاـ أْ ْزْواهػا يْػ ْذ ْرؤك ْم فِي ِػه
تعػاىل( :فْػاتر َّ ْ ْ
ض ْه ْع ْ
وف ِ
صَت) 149وقاؿ سبحانه( :ويػ ْعبػدو ْف ِمػن د ِ
الس ِميع الب ِ
اّلل ْمػا الْ ٯتْْلِػك ْ٢ت ْػم
س ْك ِمةْلِ ِه ْش ْيق ْوه ْو َّ
ْْ
ْ
ل ْْي ْ
ض ػ ِربواْ ِ ِ
ِ
السػػماو ِ
ات ْواأل ْْر ِ
ّلل األ ْْمةْػ ْ
ػاؿ إِ َّف اّللْ يْػ ْعلْػػم ْوأْنػػت ْم الْ
ض ْشػ ْػيئا ْوالْ يْ ْسػػتْ ِطيعو ْف فْػالْ تْ ْ
ِرْزقػػا مػ ْػن َّ ْ ْ
تْػ ْعلْمػػو ْف) 150فم ػػن ص ػػفات ا١ت ػػهتمنُت ب ػػاهلل إٯت ػػاهنم ب ػػأف هللا ل ػػيس كمةل ػػه ش ػػيق ،فينف ػػوف ع ػػن ص ػػفاته
التكييف والتمةيل ،فال يقيسونه سبحانه ٓتلقه.

151

فال يقاس ٓتلقه ،وال يستعمل يف حقه األقيسة اليت تقتضي ا١تساواة وا١تماثلة ،بُت ا١تقػيس
وا١تقيس عليه فيما يتصػل بػاهلل عػز وهػل ،فػال يسػتعمل يف حقػه قيػاس التمةيػل األصػو الػذي يعػٍت
وهود ٦تاثلة بُت األصل والفرع ،وال قياس الشموؿ ا١تنطقي الذي يعٍت االستدالؿ بكل ٍي على هزئ ٍي
لدخوله فيه ،ألف هذا القياس مبٍت على استواق األفراد يف الكلي و٘تاثلهم فيه.
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فالقياسػػاف ٦تتنعػػاف فيمػػا يتصػػل بػػاهلل ،فػػال مسػػاواة بػػُت هللا وبػػُت شػػيق مػػن ٥تلوقاتػػه ،فػػال
يستعمل يف حقه إال قياس األوىل ،ومضمونه :كل ٍ
كماؿ ثب للمخلوؽ وأمكن أف يتصف به ا٠تالق
فا٠تالق أْوىل به من ا١تخلوؽ ،وكل نقو تنزل عنه ا١تخلوؽ فا٠تالق أْوىل بالتنزل عنه

152

القاعدة الةانية :كل صفة فيها نقو بوهه من الوهول تنزل عنها ا١تخلوؽ فاهلل أوىل بالتنزل عنها.

وعند النظر إىل الصفات السابقة اليت اتصف هبا رب سفر التكوينٕ ،تد فيها نقصػا بوه ٍػه

من الوهول ،كخوفػه سػبحانه أف يشػاركه آدـ يف دواـ اٟتيػاة ،...و٭تػزف وٮتبػع األفػراد ويسػمع ا٠تػرب
مػػن ٥تلوقػػه فيسػػتوثق بنفسػػه لعػػدـ علمػػه السػػابق ،و٭تػػاور ٥تلوقػػه فيقسػػو عليػػه ا١تخلػػوؽ يف الكػػالـ
ويسػػع األدب إليػػه ،ويكػػذب عليػػه ٥تلوقػػه فػػال ٯتلػػك إال أف يكذبػػه يف وههػػه ،وينسػػى ،و٭تػػيط بػػه
ا١تكاف كما ٭تيط ا١تكاف باإلنساف ،وله ظهور إلعانة بٍت إسرائيل ،ويصػارع ابػن إنسػاف فػال يسػتطيع
الت لر عليه ،ويسًتي من تعر العمل...
كل هذل الصفات صفات نقو يتنزل اإلنساف من االتصاؼ هبا ،فاهلل أوىل بالتنزل عنهػا ،لػذا ٬تػر
على اإلنساف العاقل أف ينفي عن هللا مةل هذل الصفات ،اليت تقود إىل النقو والعجز ومػا ال يليػق
باهلل عز وهل.
ومػػىت كان ػ الصػػفة نقصػػا ال كم ػاؿ فيهػػا فهػػي ٦تتنعػػة يف حقػػه عػػز وهػػل ،كػػا١توت واٞتهػػل
والنسياف والعجز والعمى و٨توها ،وقد هاق القرآف الكرم بنفيها عن هللا وإثبات نقيضها قاؿ تعاىل:
153
ِ ِِ
ِ
وب ِعب ِ
ِ
ادلِ ْخبَِتا ()58
( ْوتْػ ْوَّك ْل ْعلْى ا ْٟتْ ِي الَّذي ْال ْٯتوت ْو ْسبِ ْ ْتْ ْمدل ْوْك ْفى بِه بِذن ِ ْ
اؿ فْ ْمن
وقاؿ سبحانه :حكاية عن قوؿ موسى عليه السالـ ردا على تساؤالت فرعوف ( قْ ْ
اؿ ربُػنا الَّ ِذي أْ ْعطْى ك َّ ٍ
ػاؿ فْمػا بػاؿ الْقػر ِ
ػاؿ
وىل قْ ْ
وف ْاأل ْ
وسى قْ ْ ْ ْ
ػل ْش ْػيق ْخ ْل ْقػه مثَّ ْهػ ْد قْ ْ ْ ْ
َّربُك ْما يْا م ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
نسػى ) 154وقػاؿ :عػز مػن قائػل (أ ْْوْملْ يْ ِسػَتوا ِيف ْاأل ْْر ِ
ض
علْم ْهػا عنػ ْد ْرِس ِيف كتْػاب َّال يْضػ ُل ْرِس ْوْال يْ ْ
ِ َّ ِ
اّلل لِيػ ْع ِج ْػزل ِمػن ْش ْػي ٍق ِيف
ين ِمن قْػ ْبلِ ِه ْم ْوْكانوا أْ ْش َّد ِم ْنػه ْم قػ َّوة ْوْمػا ْكػا ْف َّ
فْػيْنظروا ْك ْي ْ
ف ْكا ْف ْعاقبْة الذ ْ
155
السماو ِ
ات ْوْال ِيف ْاألْ ْر ِ
ض إِنَّه ْكا ْف ْعلِيما قْ ِديرا )
َّ ْ ْ

وعاقػر هػل وعػال الواصػفُت لػه ٔتةػل هػذل الصػفات ،فقػاؿ :يف عقػاب اليهػود ( وقْالْػ ِ
ْ
156
ِ
اّلل م ْلولْػة غلَّػ ْ أْي ِػدي ِهم ول ِعنػواْ ِٔتْػا قْػالواْ بػل يػ ْدال مبسػوتْتْ ِ
شػاق) ...
ػف يْ ْ
اف ي ِنفػق ْك ْي ْ
ْ ْ ْ ْْ
الْيْػهػود يْػد ْ
ْ ْْ
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َّ ِ
َّ ِ
ين قْالواْ إِ َّف اّللْ فْ ِقَت ْوْْ٨تن أْ ْغنِيْاق ْسنْ ْكتر ْما قْػالواْ
وقاؿ فيهم أيضا سبحانه( :ل ْق ْد ْٝت ْع اّلل قْػ ْو ْؿ الذ ْ
157
اب ا ْٟتْ ِر ِيق )
ْوقْػ ْتػلْهم األْنبِيْاق بِ ْ َِْت ْح ٍق ْونْػقوؿ ذوقواْ ْع ْذ ْ
وهه ونقصا يف ٍ
وإف كان الصفة كماال يف ٍ
وهه آخر ،هاز وصف هللا هبا يف الوهػه األوؿ،
وامتنػػع وصػػفه هبػػا يف الوهػػه اآلخػػر ،وال تػػأه مةػػل هػػذل الصػػفات إال يف مقابلػػة مػػن يعػػاملوف الفاعػػل
با١تِةْل ،ألهنا حينئذ تدؿ على أف فاعلها قادر على مقابلة عدول ٔتةل فعله أو أشد ،مةل صفة ا١تكػر

وا٠تداع واالستهزاق قاؿ تعاىل( :وإِ ْذ ٯتْْكر بِ ْ َّ ِ
ػوؾ ْوٯتْْكػرو ْف
ػوؾ أ ْْو ٮتْ ِره ْ
وؾ أ ْْو يْػ ْقتػل ْ
ين ْك ْفرواْ لِيةْبِت ْ
ك الذ ْ
ْ
ادعو ْف اّلل وهو ْخ ِ
وٯتْْكر اّلل واّلل ْخيػر الْماكِ ِرين ) ( ) 158وقاؿ :عزمن قائل (إِ َّف الْمنْافِ ِقُت ٮتْ ِ
ادعه ْم
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْْ ْ
159
وإِذْا قْامواْ إِ ْىل َّ ِ
َّاس ْوالْ يْػذْكرو ْف اّللْ إِالَّ قْلِػيال ) )وقػاؿ :سػبحانه:
ْ
س ْاىل يػ ْرآؤو ْف الن ْ
الصالْة قْامواْ ك ْ
(اّلل يسػتػ ْه ِز ق هبِِػم وْٯتػدُهم ِيف ت ْيػاهنِِم يػعمهػو ْف أولْئِ ْ َّ ِ
ين ا ْشػتْػرواْ َّ
الضػالْلْةْ بِا ْ٢تػ ْد فْ ْمػا ْرِْتْػ
ْ ْْ
ْ
ْْ ْ
ػك الػذ ْ
ْ ْ ْْ ْ
160
ِ
ِ
ين)
ٕتْ ْارتػه ْم ْوْما ْكانواْ م ْهتْد ْ
القاعدة الةالةة :االتفاؽ يف األٝتاق ال يقتضي التساوي يف ا١تسميات.

وتعٍت هذل القاعدة أف اتفاؽ االسم ال يقود إىل ا١تساواة يف ا١تسػمى ،فإنػا نقػوؿ مػةال :يػد
اٟتقيبة ويد اٞتمػل ويػد اإلنسػاف ،فاليػد يف كػل تركيػر مػن الًتاكيػر الةالثػة ٢تػا معػٌت ٮتصػها ،مباينػا
ل َتل.
ومةػػل ذلػػك مػػا أخربنػػا هللا أف يف اٞتنػػة لبنػػا وعسػػال وٜتػػرا ،ونعلػػم أف يف الػػدنيا لبنػػا وعسػػال
وٜتػػرا ،وحقػػائق اٞتنػػة وأف كان ػ موافقػػة يف التسػػمية للموهػػود يف الػػدنيا ،فإهنػػا ال ٘تاثلهػػا البتػػة يف
اٟتقيقػػة وا تػػو  ،فػػإذا كػػاف هػػذا التبػػاين قائمػػا بػػُت ا١تخلوقػػات ،فا٠تػػالق أعظػػم مباينػػة مػػن مباينػػة
ا١تخلوؽ للمخلوؽ.

ويًتتر على ذلك التخلي عن ٤تظورين:
أ.

التمةيل :ويعٍت اعتقاد ا١تةب بػأف مػا أثبتػه مػن صػفات هلل ٦تاثػل لصػفات ا١تخلػوقُت ،وهػو

السػماو ِ
ات ْو ْاأل ْْر ِ
ض ْوْمػا بْػ ْيػنْػه ْمػا
اعتقاد باتل بدليل السمع والعقل ،أما السمع فلقولػه تعػاىلْ ( :ر ُ
ب َّ ْ ْ
ِ
ادتِػ ِػه ْهػ ْػل تْػ ْعلْػػم لْػػه ِْٝتيًّػػا ) 161وأمػػا العقػػل :فإنػػا نعلػػم بالضػػرورة أف بػػُت ا٠تػػالق
اص ػطِْ ْرب ل ِعبْ ْ
فْا ْعب ػ ْدل ْو ْ
وا١تخلوؽ تباينا يف الذات ،وهػذا يسػتلزـ أف يكػوف بينهمػا تبػاين يف الصػفات ،حػىت ت ْالئِػم كػل صػفة
موصوفها.
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أ ف إىل ذلك أف الرب لن يكوف كامال من ٚتيع الوهػول ،وهػو يشػابه يف صػفاته ٥تلوقػه

ا١تْْربوب ،ا١تفتقر إىل من ي ْك ِمله ،إف ذلك انتقاص يف حق ا٠تالق ،ألف تشبيه الكامل بالنػاقو ٬تعلػه

ناقصا.
ب.

التكييف :ويعٍت اعتقاد ا١تةب يف صفات هللا أف كيفية صفاته كذا وكذا ،مػن غػَت تقييػدها

ػك
س لْ ْ
ٔتماثل ،وهذا اعتقاد باتل بدليل السمع والعقل ،أما السمع فلقوله تعػاىلْ ( :والْ تْػ ْقػف ْمػا لْ ْػي ْ
ك ْكا ْف ْع ْنه ْم ْسهتوال ) 162ومن ا١تتػيقن أنػا ال نعلػم كيفيػة
بِ ِه ِعلْم إِ َّف َّ
اد ك ُل أولئِ ْ
ص ْر ْوالْف ْهت ْ
الس ْم ْع ْوالْبْ ْ
اهػا كػاف قْػ ْف ْػوا ١تػا
صفات ربنا عز وهل ،رغػم أنػه أخربنػا بصػفاته ولكنػه مل ٮتربنػا بكيفيتهػا ،ومػىت ْكيَّػ ْفنْ ْ
ليس لنا به علم.

كمػا أف التكييػػف منت ٍ
ػف عقػػال ،ألف الشػيق ال تعػػرؼ كيفيػة صػػفاته إال بعػد العلػػم بكيفيػػة
ِ ِ 163
ذاته ،أو العلم بنظَتل ،وكل ذلك ٍ
منتف يف كيفية صفات هللا ،فوهر بطالف تْ ْكي ْيف ْها.
القاعدة الرابعة :قطع األتماع عن إدراؾ حقيقة الكيفية.
ويعٍت العلماق بذلك إقناع النفس البشرية بعدـ قدراا علػى إدراؾ كيفيػة صػفات هللا ،ألف
ُت أْيْ ِػدي ِه ْم ْوْمػا ْخ ْل ْفه ْػم ْوْال ِ٭تيطػو ْف بِ ِػه ِعلْمػا ) 164فالفعػل
إدراكها مستحيل ،قاؿ تعاىل ( :يْػ ْعلْم ْما بْػ ْْ
(٭تيطػػوف) فعػػل مضػػارع ،وا١تضػػارع ينحػػل عنػػد النحػػويُت عػػن مصػػد ٍر وزمػػن ( ،فاإلحاتػػة) تكمػػن يف
س ػلَّط النفػػي علػػى اإلحاتػػة يقػػود إىل معػػٌت :ال إحاتػػة للعلػػم البشػػري بػػرب
مفهػػوـ هػػذا الفعػػل ،وتْ ْ

السػػماوات واألرض ،وبػػذلك ينتفػػي هػػنس أنػػواع اإلحاتػػة ٔ -تػػا يف ذلػػك ا١تسػػتندة إىل العلػػم الػذي
يتعاتال البشر.

القاعدة ا٠تامسة :صفات هللا توقيفية:
ػرآين أو بػنو
ويعٍت العلماق هبذل القاعدة أف صفات الباري عز وهل ال تةبػ إال بػنو ق ٍ
حديةي معلوـ الصػحة ،وبػذلك أحكػم علمػاق اإلسػالـ إغػالؽ بػاب الصػفات ،وقطعػوا الطريػق أمػاـ
سػ ِػوؿ لػػه نفسػػه الػػدخوؿ إىل مػػا ٮتػػتو بػػاهلل ،ألف العقػػل ال ٯتكنػػه إدراؾ مػػا
األتمػػاع البشػػرية ،ومػػن ت ْ
يستحقه تعاىل من الصفات ،فوهر الوقوؼ يف ذلك على النو ،فال يوصف هللا إال ٔتػا وصػف بػه
نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ال يػتْ ْج ْاوز يف ذلك الكتاب والسنة.
ا٠تا٘تة :وتتضمن ملخو البح وأهم نتائج البح :

اإليضاح( 25ديسمرب )2012

.1

هللا وصفاته يف ِس ْفر التكوين من التوراة....

165

ملخو البح :
تتفق ا١تصادر اليهودية أف التوراة بأسػفارها ا٠تمسػة كتبهػا موسػى عليػه السػالـ ،أو أمالهػا

على ٍ
كاتر حضر لديه ،أو كتِب يف عهدل وأظهر ر ال عما فيها.

إال أف هذا االتفاؽ مناقض لواقع هذل األسفار من وهول:

ٍ
ٍ
بأحقاب متفاوتة.
أحداث يف هذل األسفار وقع بعد موت موسى عليه السالـ
 /1وهود
.2

إتالؼ التوراة و ياعها يف أحداث الزمن ا١تختلفة ٍ
مرات عديدة.

.3

األصل العربي للتوراة ا١تنزلة من عند هللا مفقود ،وترٚتة ذلك األصل هي األساس للتػوراة

العربية ا١توهودة ا١تعاصرة ،مع ههالة ا١تًتهم وفقداف األصل ا١تًتهم منه.
فسفر التكوين ههد بشري يشتمل على تاريخ بٍت إسػرائيل ،منػذ وهػود أوؿ إنسػاف علػى
وهه األرض ،ظل يكتمل أحقابا متعاقبة بعد موت موسى عليه السالـ.
خلػػق هللا اإلنسػػاف يف سػػفر التكػػوين علػػى صػػورته٦ ،تػػاثال هلل مػػن كػػل الوهػػول ،إال أف ذلػػك
٥تالف لواقع اإلنساف من وهول:
أ /يتصف اإلنساف بالعجز الدائم يف هذل اٟتياة ،بينمػا هللا ا٠تػالق يتصػف بػال ٌت ا١تطلػق ،فػال ٭تتػاج
إىل شيق.
ب.

٦تاثلة هللا لإلنساف تقود إىل صفة الذكورة واألنوثة فيه ،فكاف ذلك نواة للساللة اإل٢تية –

سبحانك عما يقوؿ الظا١توف  -على وهه األرض ،فمعتقد اليهود يف عزير والنصار يف عيسى ابن
مرم ومشركي العرب يف ا١تالئكة استنباط منطقي ١تةل هذل ا١تماثلة.
ت.

قدرة اإلنساف على قضايا اٟتياة ،ووقوفه عاهزا أمامها دليػل قطعػي ينػاقض ا١تماثلػة ،فػاهلل

ال يعجزل شيق ،بينما اإلنساف عاهز يف هل قضايا اٟتياة.
ث.

أبديػػة حيػػاة اإلنسػػاف هػػزق مػػن ٦تاثلػػة اإلنسػػاف هلل ،إال أف واقعػػه ٮتػػالف ذلػػك ،ألف ا١تػػوت

يالحقه مهما تاؿ حياته ،وتعليل سفر التكوين ْتراسة هللا لشجرة اٟتياة غَت مقن ٍع للعقل البشري.
اقتض ٦تاثلة اإلنساف هلل يف العديد من صفاته كمعرفة ا٠تػَت والشػر ،والكػذب وا٠تػوؼ،
ووهود الروح والقلر ،واألكل وا١تشػي واٟتػزف ،وعػدـ العلػم السػابق لألحػداث والنسػياف ،وإحاتػة
ا١تكاف باهلل وظهورل للبشر يف األوقات اٟترهة إلعانة بٍت إسرائيل...
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كػل تلػػك الصػػفات يتصػػف هبػا هللا يف سػػفر التكػػوين ،بينمػػا هػي منتفيػػة عػػن هللا يف القػػرآف
الس ِػميع
س ْك ِمةْلِ ِػه ْش ْػيق ْوه ْػو َّ
الكرم وسنة خامت ا١ترسلُت صلى هللا عليػه وسػلم ،بػالنو القػاتع ( لْ ْػي ْ
الب ِ
صَت ) ( )165فال يشبهه شيق ،وال هو يشبه شيئا ،فكل صفة تقود إىل اتصاؼ هللا بالنقو فػاهلل
ْ
منزل عنها ،واالتفاؽ يف األٝتاق ال يقتضي التساوي يف ا١تسميات.
وم ػػن هن ػػا ه ػػزـ علم ػػاق اإلس ػػالـ أف ص ػػفات هللا توقيفي ػػة ،ال تةبػ ػ إال ب ػػنو م ػػن الق ػػرآف
الكرم ،أو بنو من السنة الصحيحة.

.2

أهم نتائج البح

يف ا١تبح األوؿ ظهر

ِم ْن تتبع أحداث سفر التكوين:

.1

أنه د ِو ْف يف الفًتة اليت عاشها يعقوب وابنه يوسف عليهما السالـ.

.2

أكةر من نصف هذا السػفر يتحػدث عػن هػذل الفػًتة ،فمػن اإلصػحاح ا٠تػامس والعشػرين

إىل هناية السفر ٕتدل يتحدث عن يعقوب وأحداثه وعن يوسف وأحداثه ،وحديةه عػن يعقػوب أكةػر
من حديةه عن يوسف عليهما السالـ.
.3

كةرة ذكرل ألحداث يعقوب يقودين إىل القوؿ بأف كاتبه عػاش يف فلسػطُت أتػوؿ فػًتة مػن

حياته ،وعاصرت حياته حياة يعقوب عليه السالـ.
.4

ما كتبه عن خلق ا٠تالئق وتناسل البشر وسفينة نوح مث حياة إبراهيم كل ذلك كاف حدي

ود َّوهنا،
األلسن بُت البشر ،ورٔتا كاف مسجال بطريقة ما ،فاستقى مهتلف سفر التكوين تلك األخبار ْ
د ْوف أف يكوف ٢تا دقة الرصيد من الوحي.
.5

تفصػيل السػالالت مػن ذكػر األبنػاق والبنػػات والزوهػات والتصػاهر ...كػل ذلػك قػػادين إىل

اٞتػزـ بػػأف كاتبػػه مػن سػػاللة يهوديػػة ،ال يسػم فكػػرل بػػذكر السػالالت غػػَت اليهوديػػة ،وإف ذكرهػػا يف
بعػػض األحػػداث مل يكػػن ذكػػرل ٢تػػا إال عر ػػا لصػػلة اٟتػػدث بػػاليهود ،لػػوال ذلػػك مػػا تطػػرؽ إىل ذكرهػػا
على اإلتالؽ.
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سػفر التكػوين سػفر يهػودي لتػاريخ بػٍت إسػػرائيل خلػيط األخبػار ،رٔتػا هػاق الػوحي ببعضػػها

وتناقلتػػه األلسػػنة دوف التقيػػد بألفاظهػػا ،وظلػ متناقلػػة حػػىت دوهنػػا كاتػػر السػػفر ،فهػػو سػػفر بشػػري
األلفاظ من غَت نزاع ،قليل الصلة بالوحي كةَت الصلة بالبشر.

يف ا١تبح الةاين توصل إىل:
.1

أنػػه ال ٣تػػاؿ بعػػد بيػػاف القػػرآف الكػػرم لكهانػػة خلػػق اإلنسػػاف شػػبيها بػػاهلل ،ومػػا ذكػػرل سػػفر

التكوين ال يستند إىل الوحي وخرب هللا.
.2

تفسَت سفر التكوين ١تفهوـ  -خلق هللا اإلنساف على صورته  -تفسػَت اهتهػادي ،سػاندل

تشابه الصفات يف التسمية بُت هللا وبُت اإلنساف ،فلله وهه ولإلنسػاف وهػه ،وهلل يػد ولإلنسػاف يػد،
وهلل ٝتع ولإلنساف ٝتع ،وهلل بصر ولإلنساف بصر.
.3

التشابه يف التسمية قاد سفر التكوين إىل تشابه ا١تسميات بُت هللا واإلنساف ،فنسر إىل

هللا صفات ٘تاثل صفات اإلنساف وتساويه ،وحاشا أف يكوف األمر كذلك ،ألف هللا نفى ا١تشاهبة
ِ
السماو ِ
ات ْو ْاأل ْْر ِ
ض ْه ْع ْل لْكم ِم ْن أْنف ِسك ْم
بينه وبُت ٥تلوقاته من اإلنساف وغَتل ،قاؿ تعاىل( :فْاتر َّ ْ ْ
166
ِ
ِِ
الس ِميع الب ِ
ِ
صَت )
س ْك ِمةْلِ ِه ْش ْيق ْوه ْو َّ
ْ
أْ ْزْواها ْوم ْن ْاألْنْػ ْعاـ أْ ْزْواها يْ ْذ ْرؤك ْم فيه ل ْْي ْ
.4

هلل مػػا يليػػق ّتاللػػه وعظمتػػه مػػن الصػػفات ولإلنسػػاف مػػا يليػػق بضػػعفه وعجػػزل مػػن تلػػك

الصفات ،وتشابه األٝتاق ال يقود إىل تشابه ا١تسػميات يف ا١تخلػوؽ فمػا بالػك يف هللا ،فلإلنسػاف يػد
وللجمل يد فهل ٫تا متماثلتاف ؟ فإذا كاف ذلػك التشػابه منفيػا يف ا١تخلػوؽ فػاهلل أوىل بػالنفي عقػال،
كيف وقد ساندل الوحي كما سبق.

يف ا١تبح الةال توصل إىل:
.1

صفات هللا يف هذا السػفر مةػل صػفات اإلنسػاف ٘تامػا مػن غػَت فػارؽ يػذكر ،فهػو يكػذب،
وٮتاؼ ،ويأكل ،ويقف على سلم........

.2

تكوينه اٞتسمي يشتمل على القلر والروح ،والقدمُت واللساف ،واألنف والعقل.

.3

يعًتي إله سفر التكػوين مػا يعػًتي اإلنسػاف ،مػن نسػياف وهػوع ،و٤تػاورة مػع غػَت األنبيػاق،
وي ِ
كذبػػه بعػػض بػػٍت البشػػر يف وههػػه ،ويسػػًتي مػػن عنػػاق العمػػل ،ويلعػػن ويػػوبخ ،وي لػػق
األرحاـ فال تلد النساق....
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.4

ا١تكاف ٭تيط بإله سفر التكوين ،كما ٭تيط البي بصاحبه.

.5

ال يقاس هللا ٔتخلوقاته ؼ (ليس كمةله شيق وهو السميع البصَت )

.6

فمن منطلق نفي ا١تةلية ٬تر تنزيه هللا عن كل ما يتنزل عنه ٥تلوقه.

.7

االتفاؽ يف األٝتاق ال يوهر االتفا ْؽ يف ا١تسميات.

.8

ال يسػػتطيع العقػػل البشػػري إدراؾ حقيقػػة هللا ،فعليػػه االستسػػالـ ١تػػا ورد عػػن تريػػق الػػوحي
ٕتال هللا وصفاته ،وال تريق سوال.

.9

ص ػػفات هللا توقيفي ػػة ال مك ػػاف للعق ػػل واالهته ػػاد البش ػػري فيهػ ػا ،وم ػػن هن ػػا كانػ ػ عقي ػػدة
السػػلف يف صػػفات هللا إثبػػات مػػا أثبتػػه هللا لنفسػػه ،مػػن غػػَت ٖتريػػف وال تعطيػ ٍػل ،ومػػن غػػَت
تكييػػف وال ٘تةيػػل ،ال ٯتاثلػػه شػػيق ،وال هػػو ٯتاثػػل شػػيئا ،سػػبحانك رس عمػػا يقػػوؿ الظػػا١توف
عن ٍ
ههلٔ ،تا ال يليق ّتاللك وعظمتك.

ا٢توامش واإلحاالت:
 .1سورة اٟتجر آية .15

 .2انظػػر مػػةال ا١تلػػل والنحػػل للشهرسػػتاين ،اليهوديػػة (مقارنػػة األديػػاف .ألٛتػػد شػػليب ،اليهوديػػة بػػُت
ا١تسيحية واإلسػالـ ٠تلػف ٤تمػد اٟتسػيٍت ،األديػاف وا١تػذاهر ا١تعاصػرة لناصػر القفػاري وناصػر

العقػػل ،ودراسػػات يف اليهوديػػة وا١تسػػيحية وأديػػاف ا٢تنػػد للػػدكتور ٤تمػػد ػػياق الػػرٛتن األعظمػػي،

وقد خصو  250صفحة من مهتلفه لليهودية أال أنه مل يتعرض ١تو وع الػذات اإل٢تيػة وصػفااا
بشيق ذي باؿ.

 .3صفحة .89

 .4من صفحة .107 -103

 .5سفر التكوين ،اإلصحاح  35فقرة  ،21ص.58
 .6اإلصحاح  14فقرة  ،25ص.562

 .7اإلصحاح  22فقرة  ،9-8ص .624

 .8أخبار األياـ الةاين ،اإلصحاح السادس والةالثوف فقرة  ،20-16ص.737
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 .9انظر دراسات يف اليهودية وا١تسيحية وأدياف ا٢تند للدكتور ٤تمػد ػياق الػرٛتن صػفحة -198
.199

 .10انظػػر دراسػػات يف األديػػاف للػػدكتور األعظمػػي صػػفحة  ،201ودراسػػات يف األديػػاف للػػدكتور
سعود ا٠تلف صفحة .91-90

 .11انظػػر لتفصػػيل هػػذل النسػػخة ،دراسػػات يف األديػػاف اليهوديػػة والنصػػرانية للػػدكتور سػػعود ا٠تلػػف
صفحة .90

 .12صفحة .201

 .13سورة البقرة آية .79
 .14صفحة ال الؼ.

 .15سورة األعراؼ آية .145
 .16سورة األعراؼ آية .154

 .17سفر التكوين ،اإلصحاح ا٠تمسوف فقرة  25ص .87
 .18اإلصحاح األوؿ ،فقرة  ،2-1ص .3

 .19وال شك أف ذلك معارض ١تا هاق عػن رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػه وسػلم ( أف أوؿ مػا خلػق هللا
القلم فقاؿ :اكتر فقػاؿ :مػا أكتػر قػاؿ :أكتػر القػدر مػا كػاف ومػا هػو كػائن إىل األبػد) سػنن

الًتمذي ،كتاب القدر ،...باب ما هاق يف الر ا بالقدر.

 .20سفر التكوين ،اإلصحاح األوؿ ،فقرة  10 -9ص .3
 .21سفر التكوين ،اإلصحاح الةاين ،فقرة  4ص .5
 .22فقرة  32 -1ص .10 -9
 .23فقرة  1ص .10

 .24سفر التكوين ،اإلصحاح السابع ،فقرة  ،13 -10ص .12
 .25سفر التكوين ،اإلصحاح العاشر ،فقرة  ،10 -8ص .16

 .26سفر التكوين ،اإلصحاح العاشر ،فقرة  ،19 – 18ص .16
 .27سفر التكوين ،اإلصحاح العاشر ،فقرة  ،12-11ص .16
 .28سفر التكوين ،اإلصحاح العاشر ،فقرة  ،25ص .16

 .29سفر التكوين ،اإلصحاح الةال عشر ،فقرة  ،10ص 20

 .30سفر التكوين ،اإلصحاح ا٠تامس عشر ،فقرة  ،15ص .23
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 .31سفر التكوين ،اإلصحاح  ،18فقرة  ،22 -20ص .26

 .32سفر التكوين ،اإلصحاح  ،22فقرة  ،14 -1ص .33 -32
 .33سفر التكوين ،اإلصحاح  ،22فقرة  ،21 -19ص .33
 .34سفر التكوين ،اإلصحاح  ،23فقرة  ،4-1ص .34
 .35انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،24ص .36 -35
 .36سفر التكوين ،اإلصحاح  ،25فقرة  ،18ص .39

 .37سفر التكوين ،اإلصحاح  ،26فقرة  ،35 -34ص .42-41
 .38سفر التكوين ،اإلصحاح  ،27فقرة  ،45-41ص .44
 .39وهمْ :راوبِ ُْت و ْلْع ْوف وْال ِوي ويْػه ْوذْا.
 .40وتعٍت اٞتملة هل أنا هللا الذي ِ
منعك اٟتمل.
 .41سفر التكوين ،اإلصحاح  ،30فقرة  ،3-1ص.47

 .42اللفػػاح نب ػ عشػػيب معمػػر سػػاـ مػػن فصػػيلة باذ٧تػػاف ،ويسػػمى اآلف بْػ ْي ػػروح ينب ػ بريػػا يف بعػػض
مناتق الشاـ .انظر ا١تعجم الوسيط ج  2ص .838

 .43سفر التكوين ،اإلصحاح  ،40فقرة  ،16 -14ص .48
 .44انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،32فقرة  ،38ص .54

 .45سفر التكوين ،اإلصحاح  ،31فقرة  ،21 -19ص .50
 .46سفر التكوين ،اإلصحاح  ،35فقرة  ،4 -1ص 57

 .47انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  34كامال ص .57 -55
 .48سفر التكوين ،اإلصحاح  ،34فقرة  ،29-26ص .57
 .49سفر التكوين ،اإلصحاح  ،38فقرة  ،5-1ص .63
 .50فقرة  ،38ص .54
 .51فقرة  ،10ص .58

 .52فقرة  ،2-1ص .71

 .53سفر التكوين ،اإلصحاح  ،48فقرة  ،2-1ص .82
 .54سفر التكوين ،اإلصحاح  ،48فقرة  ،2-1ص .82

 .55سفر التكوين ،اإلصحاح ،49فقرة  ،33 - 29ص .85
 .56سورة الشور آية .11
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 .57سفر التكوين ،اإلصحاح  ،1فقرة  ،26ص .4
 .58سفر التكوين ،اإلصحاح  ،1فقرة  ،26ص .4

 .59سفر التكوين ،اإلصحاح  5فقرة  ،2 -1ص .9
 .60فقرة  ،6 -5ص .14

 .61سفر التكوين ،اإلصحاح ،3فقرة  ،24 -22ص .7

 .62روال البخاري ( فت الباري بشرح صػحي البخػاري البػن حجػر) كتػاب االسػتئذاف بػاب بػدق
السالـ ،ج  11ص .3

 .63فت الباري ج 11ص .3
 .64سورة فاتر ،آية .15

 .65سورة األعراؼ ،آية .188
 .66سورة التوبة ،آية .30

 .67سورة الزخرؼ ،آية .19 -15
 .68سورة اإلخالص ،آية .4 -1

 .69سنن الًتمذي ،كتاب الر اع ،باب ما هاق يف حق ا١ترأة على زوهها.

 .70روال مسػلم ،كتػػاب الصػػيد والػذب ومػػا يهتكػػل مػن اٟتيػػواف ،بػػاب األمػر بإحسػػاف الػػذب والقتػػل
وٖتديد الشفرة.

 .71سورة يونس ،آية .60
 .72سورة سبأ ،آية .3

 .73سورة األحزاب ،آية .72
 .74سورة فاتر ،آية .11

 .75سورة السجدة ،آية .9 -7
 .76سورة اٟتِ ْجر ،آية .26
 .77فت الباري ،كتاب أحادي األنبياق ،باب خلق آدـ وذريته ،ج 6ص .361
 .78سورة ص ،آية .76 -75
 .79سورة البقرة ،آية .34
 .80سورة فاتر ،آية .11

 .81لساف العرب ج  1ص .196
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 .82معجم مقاييس الل ة البن فارس ج 1ص .127

 .83الصحاح تاج الل ة وصحاح العربية ؿ إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوهري ج  6ص .2223
 .84انظر الصحاح ج 6ص .2224
 .85لساف العرب ج 1ص .198
 .86لساف العرب ج 1ص .197

 .87انظر لساف العرب ج 1ص .197

٣ .88تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتوز آبادي ج 4ص .282
 .89لساف العرب ج 1ص .198

 .90انظر مةال لساف العرب ج 1ص 197مادة أله.
 .91معجم مقاييس الل ة ج6ص.115

 .92أٛتد بن ٤تمد الفيومي ج 2ص.826

 .93الصحاح تاج الل ة وصحاح العربية ج4ص .1439-1438
 .94لساف العرب ج 9ص .319

٣ .95تد الدين الفَتوز آبادي ج3ص.211

 .96انظر تفصيل ذلك يف الفائق يف غرير اٟتدي ٞتار هللا الز٥تشري ج 4ص.64

 .97انظ ػ ػ ػ ػػر لس ػ ػ ػ ػػاف الع ػ ػ ػ ػػرب ج9ص.320والق ػ ػ ػ ػػاموس ا ػ ػ ػ ػػيط ج 3ص .211والص ػ ػ ػ ػػحاح ج4
ص.1428و٥تتار الصحاح مد بن أس بكر الرازي ص.724

 .98سورة األعراؼ آية .180

 .99سفر التكوين ،اإلصحاح  ،3فقرة  6-4ص .6

 .100سفر التكوين ،اإلصحاح  3فقرة ،4-1ص .6

 .101انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  3،فقرة  ،24 - 23ص  7وقد سبق ذكرل.
 .102سفر التكوين ،اإلصحاح  ،11فقرة ،8-5ص .17
 .103سفر التكوين ،اإلصحاح  ،8فقرة  ،21ص .14
 .104سفر التكوين ،اإلصحاح األوؿ ،فقرة  ،2ص .3
 .105سفر التكوين ،اإلصحاح  ،6فقرة  ،3ص .10

 .106سفر التكوين ،اإلصحاح  ،41فقرة  ،38ص .69

 .107سفر التكوين ،اإلصحاح  ،18فقرة  ،5-1ص .25
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 .108سفر التكوين ،اإلصحاح  ،18فقرة  ،8 -3ص .25

 .109سفر التكوين ،اإلصحاح  ،28فقرة  ،13 -12ص . 45
 .110سفر التكوين ،اإلصحاح  ،3فقرة  ،10 -8ص . 6

 .111سػفر التكػػوين ،اإلصػػحاح  ،5فقػرة  ،22ص  ،10وانظػػر مشػػيه مػع الرهػػاؿ الةالثػػة يف قصػػة
إبراهيم السابقة ،سفر التكوين بداية اإلصحاح الةامن عشر ص .26 -25

 .112سفر التكوين ،اإلصحاح  ،6فقرة  ،8-5ص .10

 .113سفر التكوين ،اإلصحاح  ،8فقرة  ،21 -20ص .14
 .114انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،6فقرة  ،23ص .10

 .115سفر التكوين ،اإلصحاح  ،29فقرة  ،33 -31ص . 47

 .116س ػػفر التك ػػوين ،اإلص ػػحاح  ،4فق ػػرة  ،10-8ص  ،8وانظ ػػر أيض ػػا ٤تادث ػػة هللا ألبيمال ػػك –
هكذا كتب الكلمة يف سفر التكوين دوف ٍ
فصل بُت أس ومالك ٕ -تال سارة يف سفر التكوين،
اإلصحاح  ،20فقرة  ،7-1ص .30 -29

 .117سفر التكوين ،اإلصحاح  ،18فقرة  ،15 -6ص .26

 .118سفر التكوين ،اإلصحاح  ،9فقرة  ،16-13ص  ،15وانظر نسياف هللا إلبراهيم مث تػذكرل،
سفر التكوين ،اإلصحاح  ،19فقرة  ،29ص . 29

 .119سفر التكوين ،اإلصحاح  ،29فقرة  ،17-16ص .45
 .120سفر التكوين ،اإلصحاح  ،20فقرة  ،7 -2ص . 30
 .121سفر التكوين ،اإلصحاح  ،31فقرة  ،24ص . 51
 .122سفر التكوين ،اإلصحاح  ،26فقرة  ،2ص . 40

 .123سفر التكوين ،اإلصحاح  ،26فقرة  ،23ص .41
 .124سفر التكوين ،اإلصحاح  ،35فقرة  ،1ص .57

 .125سفر التكوين ،اإلصحاح  ،35فقرة  ،10-9ص .58
 .126سفر التكوين ،اإلصحاح  ،48فقرة  ،4-3ص .82

 .127سفر التكوين ،اإلصحاح  ،42فقرة  ،32 -23ص . 54
 .128سفر التكوين ،اإلصحاح  ،2فقرة  ،3-2ص .5
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 .129انظػػر سػػفر التكػػوين ،اإلصػػحاح  ،8فقػػرة  ،22 -20ص  .14واإلصػػحاح األوؿ فقػػرة ،4
ص  .3واإلصحاح  1فقرة  31ص .4واإلصحاح  ،11فقػرة  ،5ص  .17واإلصػحاح ،18
فقرة  ،20ص .26

 .130انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،8فقرة  ،21ص .14

 .131انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،31فقرة  ،42ص .52
 .132انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،38فقرة  ،6ص .63
 .133انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،21فقرة  ،9ص .31

 .134انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،44فقرة  ،44ص .37
 .135انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،12فقرة  ،17ص .19
 .136انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،3فقرة  ،9ص .6

 .137انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،18فقرة  9و ،14ص .26

 .138انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،3فقرة  ،8ص  .6واإلصحاح  ،33فقرة  ،10ص .55

 .139انظػػر سػػفر التكػػوين ،اإلصػػحاح  ،20فقػػرة  ،18ص  .30واإلصػػحاح  ،30فقػػرة  ،22ص
.48

 .140انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،25فقرة  ،23-21ص .39
 .141انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،5فقرة  ،16 -14ص .11
 .142انظر سفر التكوين ،اإلصحاح  ،3فقرة  ،21ص .7
 .143سورة األعراؼ ،آية .22 -19
 .144سورة ته ،آية .121 -115
 .145سورة البقرة ،آية .31

 .146سورة األنبياق ،آية .104
 .147سورة النمل ،آية .88

 . 148انظر العقيدة يف هللا ،للدكتور عمر سليماف األشقر ،ص .197
 .149سورة الشور  ،آية .11

 .150سورة النمل ،آية .74 -73

 . 151انظر للتفصيل :شرح العقيدة الواسطية للدكتور صاحل الفوزاف ،ص .17
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 . 152انظػػر للتفصػػيل :أ ػػواق البيػػاف يف إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف مػػد األمػػُت الشػػنقيطي ج 2ص

 .288 -272وش ػػرح العقي ػػدة الواس ػػطية م ػػد خلي ػػل ه ػػراس ،ص  25وا١ت ػػدخل لدراس ػػة
العقيدة اإلسالمية ،للدكتور إبراهيم الربيكاف ،ص .58

 .153سورة الفرقاف ،آية .58

 .154سورة ته ،آية .52 -49
 .155سورة فاتر ،آية .44

 .156سورة ا١تائدة ،آية .64

 .157سورة آؿ عمراف ،آية .188
 .158سورة األنفاؿ ،آية .30

 .159سورة النساق ،آية .142

 .160سورة البقرة ،آية  . 16 -15وانظر لتفصيل هذا الوهػه مػن الصػفات اإل٢تيػة ،القواعػد ا١تةلػى
يف صفات هللا وأٝتائه اٟتسٌت للشيخ ٤تمد صاحل العةيمُت ،ص .56 -55

 .161سورة مرم ،آية .65

 .162سورة اإلسراق ،آية .36

 .163انظر للتفصيل :القواعد ا١تةلى ص .66
 .164سورة ته ،آية .110

 .165سورة الشور آية .11
 .166سورة الشور آية .11

 .1القرآف الكرم.

ا١تراهع وا١تصادر

كتر السنة.

 .2هامع الًتمػذي ،مػد بػن عيسػى الًتمػذي ،تبعػة دار السػالـ ا٠تاصػة ّتهػاز اإلرشػاد والتوهيػه
بػاٟترس الػوتٍت با١تملكػة العربيػة السػعودية ،الطبعػة الةانيػة ،عػاـ  1421ه ػ ،دوف ذكػر مكػػاف

الطباعة واسم ا١تطبعة.
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ش ْػَتي ،تبعػة دار السػالـ ا٠تاصػة ّتهػاز اإلرشػاد والتوهيػه
 .3صحي مسلم ١تسلم بن اٟتجاج الق ْ
بػاٟترس الػوتٍت با١تملكػة العربيػة السػعودية ،الطبعػة الةانيػة ،عػاـ  1421ه ػ ،دوف ذكػر مكػػاف
الطباعة واسم ا١تطبعة.

 .4صػػحي البخػػاري إلم ػػاـ ا ػػدثُت ٤تمػػد ب ػػن إٝتاعيػػل البخػػاري ( ف ػػت البػػاري بشػػرح ص ػػحي

البخػػاريٖ .تقي ػػق ٤تم ػػد ف ػػهتاد عبػػد الب ػػاقي وإش ػػراؼ الش ػػيخ ٤تػػر ال ػػدين ا٠تطي ػػر ،ا١تطبع ػػة
السلفية ومكتبتها ،القاهرة  1380هػ.

ا١تراهع العامة:

 5أصوؿ الفرؽ واألدياف وا١تذاهر ا١تعاصرة للدكتور سفر بن عبد الرٛتن اٟتػوا  ،مطبوعػات ٣تلػة
البيػػاف رقػػم  118مركػػز البحػػوث والدراسػػات 1431هػ ػ ،دوف ٖتديػػد اسػػم ا١تطبعػػة ومكػػاف

الطباعة.

 .6أ واق البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف مد األمػُت الشػنقيطي ،الطبعػة الةانيػة  ،عػاـ 1400
هػ ،دوف ٖتديد مكاف الطباعة واسم ا١تطبعة.

 .7دراسات يف األدياف اليهودية والنصرانية للدكتور سعود ا٠تلف ،الطبعػة األوىل 1422ه ػ ،نشػر
مكتبة أ واق السلف الرياض.

 .8دراسػػات يف اليهوديػػة وا١تسػػيحية وأديػػاف ا٢تنػػد للػػدكتور ٤تمػػد ػػياق الػػرٛتن األعظمػػي ،الطبعػػة
األوىل 1422هػ  ،توزيع مكتبة الرشد الرياض.

 .9سفر التكوين ػمن ٣تموعػة الكتػاب ا١تقػدس ،توزيػع دار الكتػاب ا١تقػدس ،دوف ٖتديػد مكػاف
الطباعة واسم ا١تطبعة وسنة الطباعة.

 .10شرح العقيدة الواسطية للدكتور صاحل الفوزاف ،نشر وتوزيع مكتبة ا١تعػارؼ ،الطبعػة السادسػة
عاـ  1413هػ ،دوف ذكر اسم ا١تطبعة ومكاف الطباعة.

 .11شرح العقيدة الواسطية مد خليل هراس ،مراهعة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي ،الطبعة الةالةة،
دوف ذكر اسم ا١تطبعة وسنة الطباعة ومكاف الطباعة.

 .12الصػػحاح تػػاج الل ػػة وصػػحاح العربيػػة إلٝتاعيػػل بػػن ٛتػػاد اٞتػػوهريٖ ،تقيػػق أٛتػػد عبػػد ال فػػور
عطار ،الطبعة الةانية ،دار العلم للماليُت بَتوت 1399هػ.
 .13العقيدة يف هللا للدكتور عمر سليماف األشقر ،توزيع مكتبة الفالح بالكوي  ،الطبعة ا٠تامسة،
 1984ـ ،دوف ذكر اسم ا١تطبعة ومكاف الطباعة.
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 .14الفػػائق يف غريػػر اٟتػػدي ٞتػػار هللا ٤تمػػود بػػن عمػػر الز٥تشػػري ،دار ا١تعرفػػة للطباعػػة والنشػػر
بَتوت لبناف ،الطبعة الةانية ،دوف ٖتديد اسم ا١تطبعة.

 .15فت الباري بشرح صحي البخاري لإلماـ اٟتافظ أٛتد بن علي بن حجر العسقالين ،ا١تطبعة
السلفية ومكتبتها ،القاهرة ،دوف ذكر سنة الطباعة ،وأي تبعة هي.

 .16القاموس ا يط جملد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتوز آبادي ،تباعة شركة مصطفى الباس اٟتليب
وأوالدل ٔتصر  1371هػ  1953ـ نشر دار اٞتيل بَتوت.

 .17القواعػػد ا١تةلػػى يف صػػفات هللا وأٝتائػػه اٟتسػػٌت للشػػيخ ٤تمػػد الصػػاحل العةيمػػُت ،توزيػػع مكتبػػة
أ ػػواق الس ػػلف وأص ػػداق اجملتم ػػع ،تبع ػػة ع ػػاـ  1416ه ػ ػ ،دوف ذك ػػر اس ػػم ا١تطبع ػػة ومك ػػاف

الطباعة.

 .18الكتاب ا١تقدس ،توزيع دار الكتاب ا١تقدس ،دوف ذكر مكاف الطباعة وسنة الطباعة وٖتديػد
الطبعة.

 .19لسػاف العػػرب البػػن منظػػور ،تبػع ونشػػر وتوزيػػع دار اٟتػػدي القػاهرة ،سػػنة الطباعػػة 1423ه ػ
2003ـ دوف ذكر اسم ا١تطبعة وأي تبعة هي.

 .20ا١تدخل لدراسة العقيدة اإلسػالمية للػدكتور إبػراهيم الربيكػاف ،توزيػع ونشػر دار ابػن قػيم ودار
ابن عفاف ،الطبعة األوىل ،دوف ذكر اسم ا١تطبعة ومكاف الطباعة وسنة الطباعة.

٥ .21تتػػار الصػػحاح مػػد بػػن أس بكػػر الػػرازي ،الناشػػر دار الكتػػاب العػػرس بػػَتوت لبنػػاف ،الطبع ػة
األوىل 1967ـ ،دوف ٖتديد اسم ا١تطبعة.

 .22ا١تصػػباح ا١تنػػَت يف غريػػر الشػػرح الكبػػَت ألٛتػػد بػػن ٤تمػػد الفيػػومي ،تبػػع دار الكتػػر العلميػػة
1398هػ =1978ـ بَتوت لبناف ،توزيع دار الباز مكة ا١تكرمة.

 .23معجم مقاييس الل ة ألس اٟتسُت أٛتد بن فارسٖ ،تقيق عبد السالـ هاروف ،نشر دار الكتر
العلميػػة إٝتاعيليػػاف ٧تفػػي ،إيػػراف ،قػػم خيابػػاف إرـ دوف ذكػػر اسػػم ا١تطبعػػة وسػػنة الطباعػػة وأي

تبعة هي.

 .24ا١تعجم الوسيط جملموعة ،إشراؼ عبد السالـ هاروف ،توزيع ا١تكتبة العلمية بطهراف ،دوف ذكر
اسم ا١تطبعة ومكاف الطباعة وسنة الطباعة وٖتديد الطبعة.

