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 االول المطلب

 التوراة فً االرض و السموات خلق قصة                      

 

َماَواتِ  للاه  َخلَقَ  اْلَبْدءِ  ِفً) ، َخِرَبة   األَْرضه  َوَكاَنتِ . َواألَْرضَ  السَّ ة  ٌَ  َوْجهِ  َوَعلَى َوَخالِ

ْلَمٌة، اْلَؽْمرِ  وحه  ظه ِرؾ   للاِ  َوره اهِ  َوْجهِ  َعلَى ٌَ ٌَ ( اْلِم
ٔ
  

 

            سٌرالتف

 الكون هذا ٌخلق ان مضطر للا ٌكن ولم العجٌب الكون هذا خلق الذي هو( للا) ؾ

 االرض بان ومقفرة مشوشة االرض وكانت... محبة للا لماذا؟ باختٌاره خلقة لكن و

 المرسومة والصورة الخلٌقة لقصة االطار ترسم العبارة وهذه خالٌة و الشكل عدٌمة

      وٌحمٌها بصؽارة ٌعتنً بطابر للا روح المظلمة االبحرة لىع ٌرفرؾ للا لروح

 جدل الموضوع هذا مازال ؟ خلقه فكٌؾ كذلك االمر كان إذا ؟ العالم للا خلق هل

 للا ان اخرون وٌقول. مباؼت انفجار اثر على وجد الكون إن البعض ٌقول. عظٌم

 بالٌن مدى على ٌانهك واستكمل الكون التطور ثم تكوٌن فً ٌبدأ شًء كل جعل

 ان ٌكاد كما العالم نشأ كٌؾ بها تفسر قصة قدٌمة دٌانة لكل ٌكون وٌكاد.  السنٌن

 للا خلق كٌؾ عن االجابات كل نعرؾ ولن. الكون اصل عن رأٌه عالم لكل ٌكون

. خلقه للا إن لنا ٌقول المقدس الكتاب ولكن، العالم
ٕ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٕ-ٔ:ٔ االصحاح/  التكوٌن سفر/  التوراة ٔ
  مٌدٌا ماستر شركة الفنٌة واالعمال والمونتاج التصوٌري والجمع التعرٌب/المقدس للكتاب التطبٌقً التفسٌر ٕ

 .مصر -القاهرة/الجزابر برج عمارة

 
 
 
 

 



 
ٕ 

 

  السموات و االرض فً القرآن الكرٌم الخلق قصة          الثانً المطلب

                                            

    

وَ ) تعالى قال       مْ  َخلَقَ  الَِّذي هه ا اأْلَْرِض  ِفً َما لَكه َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ثهمَّ  َجِمٌع   السَّ

نَّ  اهه وَ  َسَماَوات   َسْبعَ  َفَسوَّ ء   ِبكهل   َوهه ًْ ٔ( َعلٌِمٌ  َش
  

 

 عدي ألنه واإلقبال؛ القصد معنى تضمن هاهنا واالستواء السماء، إلى قصد: أي    

: قال فلهذا جنس، اسم هاهنا والسماء سبعا، السماء فخلق: أي{ فسواهن} بإلى

.بالجمٌع محٌط وعلمه: أي{ علٌم شًء بكل وهو{ . }فسواهن}
ٕ
 

 

وَ ])تعالى وقال َماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي هه ةِ  ِفً ْرضَ َواأْلَ  السَّ ام   ِستَّ ٌَّ
 اْلَعْرشِ  َعَلى اْسَتَوى ثهمَّ  أَ

....)
ٖ

                                                                       

 

 

وَ        َماَوات خلق الَِّذي هه ام   ِستَّة ِفً َواأْلَْرض السَّ ٌَّ
ام من{ أَ ٌَّ ا أول أَ ٌَ ْن  كل طول الد 

ْوم ْوم أول ةسن ألؾ ٌَ ْوم ِمْنَها ٌَ ْوم َوآخر اأْلََحد ٌَ ْوم ِمْنَها ٌَ َعة ٌَ مه  اْسَتقر{ اْسَتَوى ثهمَّ } اْلجه

ٌهَقال َمَوات ٌخلق ان قبل للا َوَكانَ { اْلَعْرش َعلَى} اْمَتَلَ  َو  اْلَعْرش على َواأْلَْرض السَّ

. َكٌؾَ  ِباَل 
ٗ
 

                                                           
ٔ
 2ٕ اٌة/البقرة سورة - 

ٕ
: ت) الدمشقً ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبو: المؤلؾ/ العظٌم القرآن تفسٌر 

 /.ٕط/والتوزٌع للنشر طٌبة دار: الناشر سالمة محمد نب سامً: المحقق(هـ77ٗ

ٖ
                                                                                        ٗ اٌة/الحدٌد سورة 

ٗ
 : جمعه(هـ6ٙ: المتوفى) - عنهما للا رضً - عباس بن للا لعبد: ٌنسب عباس ابن/ تفسٌر من المقباس تنوٌر 

 (هـ6ٔ7: المتوفى) الفٌروزآبادى ٌعقوب بن محمد طاهر أبو الدٌن مجد

 

 

 



 
ٖ 

 

 

 

 

 

َما إِلَى اْسَتَوى ثهمَّ : )تعالى قوله ًَ  ءِ السَّ َخانٌ  َوِه ا َولِْلَْرِض  لََها َفَقالَ  ده ٌَ ا ِاْبِت  أَوْ  َطْوع 

ا َنا َقالََتا َكْره  ٌْ (َطاِبِعٌنَ  أََت
ٔ
 

 

 دار التً الكون توسع عملٌة الفلكٌون الحظ العشرٌن القرن من األول الثلث فً    

 شارةباإل الكرٌم القرآن سبق وقد  ، بحقٌقتها العلماء سلم حتى طوٌل جدل حولها من

َماء)  (: وتعالى تبارك ) الحق بقول سنة وأربعمابة ألؾ قبل الحقٌقة تلك إلى  َوالسَّ

َناَها ٌْ د   َبَن ٌْ َ ا ِبأ ونَ  َوإِنَّ ونَ  َفِنْعمَ  َفَرْشَناَها َواأْلَْرضَ { 7ٗ} لَمهوِسعه ( اْلَماِهده
ٕ
 

  ، تؽٌره وعدم  ، الكون بثبات ٌنادي كله والعالم نزلت قد الكرٌمة اآلٌة هذه وكانت

 الفلكٌة األرصاد أثبتت حٌن العشرٌن القرن منتصؾ حتً سابدا االعتقاد هذا وظل

 تقترب بمعدالت البعض بعضها وعن  ، عنا مجراته وتباعد  ، الكون توسع حقٌقة

 أٌدت وقد  (، الثانٌة فً متر كٌلو ألؾ ثالثمابة بنحو المقدرة  ) الضوء سرعة من أحٌانا

. ذلك فً الفلكٌٌن استنتاجات النظرٌة الفٌزٌاء وقوانٌن اضٌةالرٌ المعادالت من كل
ٖ
  

 

 

 

                                                           
 ٔٔفصلت اٌة  ٔ

 7ٗالذارٌات اٌة  ٕ

 ( الكونً الدخان) النجار زؼلول الدكتور أبحاث ٖ

 

 

 



 
ٗ 

 

 الخالصة 

    

فً ما ورد فً خلق السموات و االرض فً التوراة و القران الكرٌم نجد ان     

ة والقران الكرٌم من عدة اوجه ٌمكن هناك فرق شاسع بٌن سٌاق القصة فً التورا

 حصرها فً عدة نقاط 

اة من قصة خلق الكون هو كان فً سفر التكوٌن فً ان كل ما ورد فً التور -ٔ

بضع آٌات ولم تذكر التوراة ولم تذكر التوراة قصة الخلق بعدها. اما فً 

 القران الكرٌم فنجد اكثر من اٌة ترسم لنا عملٌة خلق السموات واالرض 

     مثل الكون خلق وترتٌب التفاصٌل علٌنا تقص التً باآلٌات ملًء الكرٌم القرآن   

 الحصر ال المثال سبٌل وعلى 7 وهود ٗ٘ واألعراؾ ٖٖ-ٖٓ األنبٌاء سورة فً

 ٕٕ – ٕٔ البقره

 االرض ؛وكانت واالرض السماوات خلق للا بان ٌصرح التوراة ان ؼٌر -ٕ

 واالرض السماوات للا خلق كٌؾ اما. الؽمروالضلمة وجه على وخالٌة خربة

 كانت الذي االصل عن ساءلٌت ان البشر من وألي التوراة به تصرح لم فهذا

 واالرض السماوات بان نهابٌا   تسلٌما   ٌسلم ان او واالرض السماوات علٌه

 .وكفى الرب مقاله وهذا هكذا خلقتا

 لم الكونً الخلق عملٌة ان نرى الكرٌم القران آٌات فً ملٌبا   ننضر وحٌنما -ٖ

 ةالسماوٌ االجرام بٌن كبٌرة فصل عملٌة انتمت بعد اال واقعا   تصبح

 رٌم ٌان و الترتٌب على عكس القران الكمن البالؼة ولبة خلو النص التوراتٌ -ٗ

 القرآن فى نجده الذي الوصؾ بعظمة التوراتً النص فى االستشعار عدم -٘

 واستراح الماء على ترفرؾ للا روح ان مثل قدسٌته النص ٌفقد ومما الكرٌم

 من القول صح ان وثنً تأثٌر بها أسطورٌة تشبٌهات كلها لسابع ا الٌوم فً

 التوراه تدوٌن لعصر البابنة العصور

 



 
٘ 

  

 

 نهار و اللٌل والظلمة والنور فً التوراةخلق ال                    المطلب الثالث 

 

كهنْ : »للاه  َوَقالَ ) ٌَ هه  الن ورَ  للاه  َوَرأَى. نهورٌ  َفَكانَ  ،«نهورٌ  لِ نَ  للاه  َوَفَصلَ . َحَسنٌ  أَنَّ ٌْ  الن ورِ  َب

ا، الن ورَ  للاه  َوَدَعا. ْلَمةِ َوالظ   ْلَمةه  َنَهار  ال   َدَعاَها َوالظ  ٌْ ا َصَباحٌ  َوَكانَ  َمَساءٌ  َوَكانَ . لَ ْوم  ٌَ 

ا  ( َواِحد 

َماءِ  َجلَدِ  ِفً أَْنَوارٌ  لَِتكهنْ : للاه  أََمرَ  ثهمَّ  )  قَ  السَّ نَ  لِتهَفر  ٌْ َهارِ  َب ِل، النَّ ٌْ  َعالََمات   َفَتكهونَ  َواللَّ

ام   أَْزِمَنة   َتْحِدٌدِ لِ  ٌَّ
ضا   َوَتكهونَ ٘ٔ. َوِسِنٌنَ  َوأَ ٌْ َماءِ  َجلَدِ  ِفً أَْنَوارا   أَ  األَْرض لِتهِضًءَ  السَّ

نِ  نهورَ  للاه  َوَخلَقَ ٙٔ. َكانَ  َوَهَكَذا ِن، ٌْ ٌْ ٌهْشِرقَ  األَْكَبرَ  الن ورَ  َعِظٌَم َهاِر، ِفً لِ  َوالن ورَ  النَّ

ٌهِضًءَ  األَْصَؽرَ  ِل،ا ِفً لِ ٌْ ومَ  َخَلقَ  َكَما للَّ ضا   الن جه ٌْ َماءِ  َجلَدِ  ِفً للاه  َوَجَعلََها7ٔ. أَ  السَّ

مَ 6ٔ األَْرَض، لِتهِضًءَ  َهارِ  لَِتَتَحكَّ لِ  ِبالنَّ ٌْ قَ  َوِباللَّ نَ  َوِلتهَفر  ٌْ المِ  الن ورِ  َب  للاه  َوَرأَى. َوالظَّ

ْومَ  َفَكانَ  َصَباحٌ  أَْعَقَبهه  َمَساءٌ  َوَجاءَ 2ٔ. َفاْسَتْحَسَنهه  َذلِكَ  ٌَ اِبعَ  اْل (الرَّ
ٔ
 

 

 النورٌن للا وفعمل... واللٌل النهار بٌن لتفصل السماء جلد فً أنوار لتكن: للا وقال

 .رابعا   ٌوما   صباح وكان مساء وكان والنجوم اللٌل ولحكم النهار لحكم العظٌمٌن

 النور ـ

 والنهار اللٌل ـ

 .الرابع الٌوم فً إال الضوء مصدر والنجوم الشمس تخلق ـ

 .الشمس أمام محورها حول األرض لدوران نتٌجة والنهار اللٌل ٌتعاقب ـ

 ( الجلد)  السماء ـ

 السماء فوق مٌاه ـ

السماء طاقات انفتحت الطوفان فً السماء فوق التً المٌاه تستخدم سوؾ
ٕ
 

                                                           
 التوراة سفر التكوٌن ٔ
  مٌدٌا استرم شركة الفنٌة واالعمال والمونتاج التصوٌري والجمع التعرٌب/المقدس للكتاب التطبٌقً التفسٌرٕ

 .مصر -القاهرة/الجزابر برج عمارة
 

 



 
ٙ 

 

 مالمطلب الرابع               قصة خلق اللٌل و النهار فً القران الكرٌ

 

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ِِلِّ  اْلَحْمده )قال تعالى  لهَماتِ  َوَجَعلَ  َواألَْرضَ  السَّ ( َوالن ورَ  الظ 
ٔ

      

 التً والفلك والنهار اللٌل واختالؾ واألرض السماوات خلق فً إِن: )تعالى قال

 ألرضا به فأحٌا ماء   من السماء من للا أنزل وما الناس ٌنفع بما البحر فً تجري

 السماء بٌن المسخر والسحاب الرٌاح وتصرٌؾ دابة كل من فٌها وبث موتها بعد

(ٌعقلون لقوم   آلٌات   واألرض
ٕ
  

 ألولً آلٌات والنهار اللٌل واختالؾ واألرض السماوات خلق فً إن) تعالى وقوله

(األلباب
ٖ
  

 األرضو السماوات فً للا خلق وما والنهار اللٌل اختالؾ فً إن: )تعالى وقوله

( ٌتقون لقوم   آلٌات  
ٗ

                                                                  

 النهار وٌكور النهار على اللٌل ٌكور بالحق واألرض السماوات خلق:) تعالى وقوله

(الؽفار العزٌز هو أال مسمى ألجل   ٌجري كل والقمر الشمس وسخر اللٌل على
٘
 

 به فأحٌا رزق   من السماء من للا أنزل وما والنهار اللٌل ؾواختال:)تعالى وقوله

(ٌعقلون لقوم ءاٌات الرٌاح وتصرٌؾ موتها بعد األرض
ٙ
  

 ٌتأخر وال وٌعقبه اآلخر وٌخلفه ٌذهب ثم ٌجًء هذا أن بمعنى والنهار اللٌل اختالؾ

 بٌنهما االتصال فً إعجال هناك وكذلك لحظة عنه

 وإلٌكمبعض بعضهما، حساب على الزمن فً نقصانوٌ ٌزٌدان واللٌل النهار إن

العرب لسان قاموس من مستخرجة اآلٌات هذه من المهمة الكلمات معانً
7
: 

      

                                                           
 ٔسورة االنعام اٌة  ٔ
 ٗٙٔسورة البقرة  ٕ
 2ٓٔسورة ال عمران  ٖ
 ٙسورة ٌونس  ٗ
 ٘سورة الزمر  ٘
 ٘سورة الجاثٌة  ٙ
 األردن – فٌزٌاء ماجستٌر - مصلح محمد أحمد للا/ كتاب فً والنهار اللٌل تعاقب آٌات 7
 

 



 
7 

 

 أحدهما ٌلحق: ٌكور. االتصال فً اإلعجال: حثٌثا  . الؽطاء: الؽشاء: ٌؽشً      

 ذلك ومن ذلك فً هذا من ٌزٌد: ٌولج(.  صاحبه فً منهما واحد كل إدخال) باآلخر

 . هذا فً

 اآلٌات تفسٌر استنتاجات على اعتمادا   هكذا موضوعٌن إلى اآلٌات هذه قسمت ولقد

 ٌعم واللٌل الشمس، هو النهار ضوء مصدر أن نعرؾ نحن. كثٌر ابن تفسٌر من

 الشرق من تشرق الشمس أن بالعٌن والمالحظ. ؼٌابها عند األرض من أجزاء  

 من جزء وهو قوسً شكل على الؽرب جهة من تؽرب حتى السماء فً وتتحرك

 .دابري مسار

 :ؼرب األرض شرق

 هذا أن إلى البشري والعقل النظر لفت الكرٌمة اآلٌات من األول األمر أن أي

 األرض حركة أهو ندري ال ولكن دابرٌة، حركة عن ٌنتج والنهار اللٌل فً التعاقب

 التً هً الشمس أن هو المشاهد أن مع األرض حول الشمس حركة أم الشمس حول

 :التالً المثال ضربنا لو ومنطقٌا   تتحرك

 جزء فً ستراها حولك من تدور وسٌارة دابري ملعب وسط فً واقؾ أنك لو

 تدور وأنت واقفة السٌارة أن أي العكس كان ولو عنك تؽٌب ثم الملعب من قوسً

 تطٌعنس ال لذلك عنك، تؽٌب ثم القوسً الشكل بنفس أٌضا   تراها فلسوؾ مكانك فً

اآلخر حول ٌدور أٌهما تحكم أن وتؽٌب تشرق الشمس مشاهدة بمجرد
ٔ
 

 

 

                                                           
 المصدر السابق ٔ
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 الخالصة 

فً التوراة  بالمقارنة بٌن النصٌن نجد هناك اختالؾ واضح فً خلق اللٌل و النهار

   و القران الكرٌم من عدة جوانب

 الرابع الٌوم وفً(  والنهار اللٌل)  والظالم النور للا خلق األول الٌوم فً االول.

 ومع اللٌل أو الظالم سبب واختفابها النهار سبب هً والشمس والقمر الشمس خلق

 حسب للا أن أي.الشمس ذلك بعد ثم" أوال النهار خلق إلى الكتاب أشار فقد ذلك

 خلق ثم الشمس نور خلق)  " ثانٌا السبب خلق ثم" أوال النتٌجة خلق المقدس الكتاب

 (. الشمس

 كٌؾ ٌجهل كان لو كما رؤٌته بعد"( حسنا وجده)  الوضع استحسن للا -الثانً

 لتضًء السماء فً للا جعلها النجوم" أن. ذلك عن للا تعالى! ،  خلقه قبل سٌكون

 تضا ال فالنجوم" ، علمٌا مقبول ؼٌر! " .والنهار اللٌل فً ولتتحكم! األرض

.والنهار اللٌل فً تتحكم وال األرض
ٔ
رٌم فال نجد تعارض بٌن فً القران الكاما  

 للا خلق النور وبعد. أوال   النورَ  للا خلقخلق اللٌل و النهار و العلم وٌذكر القران 

 واألرض السماء بٌن للا فصل ذلك وبعد. الزمن بدأَ  ومعهما والقمر، الشمس

 مجتمعٌن والنهار، اللٌل ذكروالقد ذكر القران  وهذا ما لم نجده فً التوراة والبحار

 إٌالج أم اختالفهما، إلى باإلشارة سواء القرآنٌة، اآلٌات عشرات منفصلٌن،فً أو

 ٌشهد أٌهما بٌان أم تقدٌره، أم إؼشابه، أم تكوٌره، تقلٌبه،أم أم اآلخر، فً أحدهما

 والقمر الشمس  ، كونٌتان ظاهرتان والنهار واللٌل ..فٌه ٌهجع وأٌهما اإلنسان، مناشط

 وبالتأمل  .. كلها وبالحٌاة  ، األرض فً اإلنسان بحٌاة ثٌقةو عالقة لهما هابالن جرمان

  ، مرة تختل ال التً الدقة بهذه والقمر الشمس حركة فً  ، والنهار اللٌل توالً فً

  ، الناموس وحدة إلً القلب ٌهدي بأن جدٌر  .. لحظة ٌكؾ ال الذي االطراد وبهذا

  . القدٌر المدبر الخالق ووحدة  ، اإلرادة ووحدة

                                                           
 / منتدى حراس العقٌدةوالعلم المقدس الكتاب محتوى بٌن التناقض ٔ

 االعجاز العلمً / منتدى الدفاع عن السنة -ٕ

 



 
2 

 

 قصة خلق المطر الٌابسة النبات فً التوراة                المطلب الخامس 

 

اهه  لَِتْجَتِمعِ ): للاه  َوَقالَ     ٌَ َماءِ  َتْحتَ  اْلِم ، َمَكان   إِلَى السَّ اِبَسةه  َوْلَتْظَهرِ  َواِحد  ٌَ (.«اْل
ٔ
 

ْومَ وقال للا ..) ب   َعِملَ  ٌَ َماَواتِ  األَْرضَ  اإلِلهه  الرَّ ةِ  َشَجرِ  كهل  . َوالسَّ ٌَّ كهنْ  لَمْ  اْلَبر   َبْعده  ٌَ

ْشبِ  َوكهل   األَْرِض، ِفً ةِ  عه ٌَّ ْنبهتْ  لَمْ  اْلَبر  ٌَ ، بَّ  ألَنَّ  َبْعده كهنْ  لَمْ  اإلِلهَ  الرَّ  َعلَى أَْمَطرَ  َقدْ  ٌَ

ْعَملَ  إِْنَسانٌ  َكانَ  َوالَ  األَْرِض، ٌَ ْطلَعه  َضَبابٌ  َكانَ  ثهمَّ . األَْرضَ  لِ ْسِقً األَْرِض  ِمنَ  ٌَ ٌَ لَّ  َو  كه

(األَْرِض  َوْجهِ 
ٕ
 

ا األَْرضه  لِتهْنِبتِ »): للاه  َوَقالَ  ْشب  ا، ٌهْبِزره  َوَبْقال   عه ا ِبْزر  ْعَمله  َثَمر   َذا َوَشَجر  ا ٌَ  َثَمر 

هه  َكِجْنِسِه، ا األَْرضه  َفأَْخَرَجتِ . َكذلِكَ  َوَكانَ . «األَْرِض  َعلَى ِفٌهِ  ِبْزره ْشب   ْبِزره ٌه  َوَبْقال   عه

ا ا َكِجْنِسِه، ِبْزر  ْعَمله  َوَشَجر  ا ٌَ هه  َثَمر  هه  ذلِكَ  للاه  َوَرأَى. َكِجْنِسهِ  ِفٌهِ  ِبْزره  َوَكانَ . َحَسنٌ  أَنَّ

ا َصَباحٌ  َوَكانَ  َمَساءٌ  ْوم  ا ٌَ (َثالِث 
ٖ
 

 خرٌطة فً والمتأمل واحد، مكان إلى السماء تحت المٌاه جمع للا بأن موسى كتب

ا، صحٌح ذلك أن عال  ف ٌالحظ العالم  ٌ  قاع لها السبعة المحٌطات جمٌع أن وإذ علم

ا كان موسى ولكن. القاع فً بعضها مع مشتركة هً إذ واحد،  البحار ذكر إذ حرٌص 

ا" الجمع بصٌؽة ذكرها ألنه منفصلة،  األحمر البحر كان موسى أٌام وفً". بحار 

 لدي معروفٌن طلنطًاأل المحٌط من أجزاء بعض وربما المتوسط األبٌض والبحر

 طوٌلة قرون بعد إالَّ  تكتشؾ لم لدٌنا اآلن المعروفة السبعة المحٌطات وأن البشر،

 كونها مع البحار أن موسى عرؾ فكٌؾ الضخمة، المراكب اإلنسان بنً حٌن

ا أن إالَّ  منفصلة ا قاع   !لها واحد 

 ثم شب،الع وهً بسٌطة نباتات شكل علً أوال   ظهرت النباتات أن موسى وقال

ا أكثر هو ما إلى الحٌاة تدرجت  ظهر ذلك وبعد الشجر، ثم البقل، وهو تعقٌد 

 قبل ظهرت وهذه الطٌور قبل ظهرت المابٌة الحٌوانات أن وواضح الحٌوانات،

 فهل. الحٌة للكابنات الحٌاة علوم تضعه الذي الترتٌب نفس هو الترتٌب هذا. اإلنسان

  ٗالعشرٌن؟ القرن فً الحٌة كابناتال عن بمعلوماتنا علم علً موسى كان

                                                           
 (ٓٔ؛2 -ٔالتوراة / سفر التكوٌن /) ٔ
 (ٙ؛ٗ -ٕ/ ) التكوٌن سفر/  التوراة ٕ
 (ٖٔ؛ٔٔ-ٔ/)التكوٌن سفر/  التوراة ٖ

 ملطى عقوبٌ تادري للقمص التكوٌن سفر من األول االصحاح تفسٌر ٗ
 

 

 



 
ٔٓ 

 

 الكرٌم قرآنال فً النبات الٌابسة المطر خلق قصة   السادس المطلب

 

وَ قال تعالى ) ًَ  ِفٌَها َوَجَعلَ  األَْرضَ  َمدَّ  الَِّذي َوهه ا َرَواِس َمَراتِ  كهل   َوِمن َوأَْنَهار   الثَّ

نِ  ِفٌَها َجَعلَ  ٌْ نِ  َزْوَج ٌْ ( اْثَن
ٔ
 

َماء ِمنَ  َزْلَناَوأَنقال تعالى ) اهه  ِبَقَدر   َماء السَّ (.اأْلَْرِض  ِفً َفأَْسَكنَّ
ٕ
  

احَ  َوأَْرَسْلَناقال تعالى ) ٌَ َماء ِمنَ  َفأَنَزْلَنا لََواِقحَ  الر  َناكهمهوهه  َماء السَّ ٌْ  لَهه  أَنتهمْ  َوَما َفأَْسَق

 ٖ( ِبَخاِزِنٌنَ 

م َفأَنَشأَْناقال تعالى ) ات   ِبهِ  لَكه ن َجنَّ مْ  َوأَْعَناب   ِخٌل  نَّ  م   َوِمْنَها َكِثٌَرةٌ  َفَواِكهه  ِفٌَها لَّكه

لهونَ  جه  َوَشَجَرة  . َتأْكه ورِ  ِمن َتْخره َناء طه ٌْ ْهنِ  َتنبهته  َس (ل ْْلِكلٌِنَ  َوِصْبػ   ِبالد 
ٖ
                  

َنا َمَدْدَناَها َواألَْرضَ )قال تعالى ٌْ ًَ  ِفٌَها َوأَْلَق ل   ِمن ِفٌَها َوأَنَبْتَنا َرَواِس ء   كه ًْ ون   َش ْوزه ( مَّ
ٗ
 

 :الكرٌم القرآن فً المطر أنواع أما

ٌهقال وٌقع، ٌنزل أي ٌصوب، الذي المطر هو: الصٌب -ٔ  ..أٌضا صٌب للسحاب و

 .األرض به وترتوي ٌستمر الذي القوي المطر وهو: الوابل -ٕ

 .بالثمر، تجود تربتها لطٌب فهً طال   الندا ٌسمى وقد ضعٌؾ، مطر وهو: الطلّ . ٖ

      كبٌرة، حبات تكون وقد متجمدة، حبٌبات هٌبة على ٌنزل المطر وهو: البرد. ٗ

 للا لها هٌأ التً للا مخلوقات من والنباتات الوجوه جمٌع من مكتمل للا خلق إن

 والعوامل احتٌاجاتها ٌحكمه النباتات وتوزٌع المناسبة الظروؾ كل وتعالى سبحانه

 او الجافة او الرطبة بالمناطق ٌوجد ما البٌبٌة األنظمة من وهنالك ةالمناسب البٌبٌة

 والمالحة العذبة المابٌة البٌبات وهنالك الحارة او المعتدلة او الباردة المناطق
٘
 

 

                                                           
 ٖ: الرعدسورة /  ٔ
 6ٔ: المؤمنونسورة /  ٕ
 ٕٓ-2ٔ: المؤمنونسورة /  ٖ
 2ٔ: الحجرسورة /  ٗ
 دسوقً عبده محمد/اإلسالمً المنظور من والسنة القرآن فً النبات ٘

 



 
ٔٔ 

 الخالصة 

الخالصة ان التوراة و القران الكرٌم ٌتفقان بالحدٌث بان للا خلق النبات و الحٌوان 

 مقبل خلق ادم علٌه السال

 طر فً جملة امورنلخص الرواٌة التوراتٌة فً خلق النبات و الم

 أن رؼم الرابع، الٌوم فً الشمس خلق قبل الثالث الٌوم فً النباتً العالم وجود

(الكلوروفٌلً) الضوبً البناء عملٌة إلكمال الشمس ضوء ٌحتاج النبات
ٔ
. 

اهه  لَِتْجَتِمعِ لو قربنا النص التوراة وهو  ٌَ َماءِ  َتْحتَ  اْلِم ، َمَكان   إِلَى السَّ  َوْلَتْظَهرِ  َواِحد 

اِبَسةه  ٌَ  ( اْل

ٌفهم من هذا النص ان المٌاه هل كانت تؽطً جمٌع مساحة االرض أي حتى الٌابسة 

 وهل هذا النص كان ٌقصد به المطر دون البحار 

نالحظ من خالل تفسٌر النص ان هناك تطور حدث فً عملٌة النباتات وتطور وهذا 

ٌثٌر كثٌر من االسبلة هل كان خلق النبات جنس و احد ثم تطور ام كل  التفسٌر

 جنس على حدة 

اما فً القران الكرٌم فإن سٌاق القصة و اضح ال ؼموض فٌه وهو ٌقص عملٌة  -

وهذا التسلسل الخلق حسب الترتٌب خلق الشمس ثم انزال المطر و بعدها النبات 

 عملٌة إلكمال النبات فً ضوء الشمس الزمنً فٌه حكمة عالٌة جدا  حٌث ارتباط 

 من أنزلنا)وكذلك الماء فهو سبب بقاء النبات وٌذكر القران القدر  الضوبً البناء

 كثٌرا   ال الحاجة بحسب والمطر القطر السحاب من أنزلنا أي بقدر( ماء السماء

 (.األرض فً فأسكناه) والثمار الزروع ٌكفً فال قلٌال   وال األرض فٌفسد

 الحاجة وقت به لٌنتفعوا األرض فً مستقرا ثابتا   اهجعلن أي

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 دسوقً عبده محمد /اإلسالمً المنظور من والسنة القرآن فً النبات 
 
 
 

 



 
ٕٔ 

                فً التوراة  والنجوم والقمر الشمس         المطلب السابع

 

  

َماءِ  َجلَدِ  ِفً أَْنَوارٌ  لَِتكهنْ ):للاه  َوَقالَ     نَ  لَِتْفِصلَ  السَّ ٌْ َهارِ  َب ِل، النَّ ٌْ ات   َوَتكهونَ  َواللَّ ٌَ  آل

ام   َوأَْوَقات   ٌَّ
ا َوَتكهونَ . َوِسِنٌن   َوأَ َماءِ  َجلَدِ  ِفً أَْنَوار   َوَكانَ . «األَْرِض  َعلَى لِتهِنٌرَ  السَّ

نِ  للاه  َفَعِملَ . َكذلِكَ  ٌْ نِ  الن وَر ٌْ ْكمِ  األَْكَبرَ  الن ورَ : اْلَعِظٌَم َهاِر، ِلحه ْكمِ  األَْصَؽرَ  َوالن ورَ  النَّ  لِحه

ِل، ٌْ ومَ  اللَّ هه  ذلِكَ  للاه  أَىَورَ ... َوالن جه ا َصَباحٌ  َوَكانَ  َمَساءٌ  َوَكانَ . َحَسنٌ  أَنَّ ْوم  ا ٌَ ( َراِبع 
ٔ
 

 

 الشمس تأخذ ولم هٌولٌة حالة فى ذاتها الشمس أو الشمس نور كان الرابع الٌوم حتى

 والنهار اللٌل توالى وفٌه الشمسى العالم ترتٌب ٌوم هو الٌوم هذا وكان. بعد صورتها

 والقمر الشمس بها والمقصود نٌرات أو نور حوامل وتعنى مأوروت بالعبرٌة هنا

 مجرد بها ومقصود أور بالعبرٌة فهً األول اإلصحاح فً نور كلمة أما والنجوم

 أو كهرومؽناطٌسً مصدر أي أو السدم أنوار سببه ٌكون قد ضٌاء أو إشعاع

.بعد فٌما الشمس ستشكل التً األم السدٌم الشمس نور أنه أو كٌمٌابى
ٕ
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2ٔ-ٔ:ٗٔاح االول )التوراة / سفر التكوٌن / االصح ٔ
 فكري أنطونٌوس القس - القدٌم العهد - المقدس الكتاب شرح ٕ

 
 

 

 



 
ٖٔ 

 القران الكرٌم فً  والنجوم والقمر الشمس         الثامن المطلب

 

ا)... قال تعالى نَّ ٌَّ َماء َوَز ا السَّ ٌَ ْن ا ِبَمَصاِبٌحَ  الد  ...( َوِحْفظ 
ٔ
 

 

َماء ِفً َجَعْلَنا َولََقدْ قال تعالى ) ا السَّ وج  اَها بهره نَّ ٌَّ اِظِرٌنَ  َوَز ( لِلنَّ
ٕ
 

 

ؾَ  َتَرْوا أَلَمْ )  لىتعا قال ٌْ ه  َخلَقَ  َك ا ِفٌِهنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ . ِطَباق ا َسَماَوات   َسْبعَ  للاَّ  نهور 

ا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  ( ِسَراج 
ٖ
 

 

رَ )...تعالى قال ل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ ْجِري كه ى أِلََجل   ٌَ َسّم  وَ  أاََل  مه ( اْلَؽفَّاره  اْلَعِزٌزه  هه
ٗ
 

   

 شًء، لكل الخالق وهو ؼٌره، معه عبدوا الذٌن المشركٌن على للا من إنكار اهذ

 األرض خلق بالذي لتكفرون أبنكم قل: }فقال شًء، لكل المقدر شًء، لكل القاهر

{ العالمٌن رب ذلك} معه  تعبدونها وأمثاال نظراء: أي{ أندادا له وتجعلون ٌومٌن فً

 .لهمك العالمٌن رب هو للشٌاء الخالق: أي

 لمن الثواقب، الكواكب من به زٌنها وما ارتفاعها فً السماء خلقه تعالى ٌذكر

 نظره ٌحار ما الباهرات، واآلٌات العجابب من فٌها ٌرى فٌها،  النظر وكرر تأملها،

 .الكواكب: هً هاهنا البروج: وقتادة مجاهد قال ولهذا. فٌه

 سراجا فٌها وجعل بروجا ءالسما فً جعل الذي تبارك: }تعالى كقوله وهذا: قلت

.والقمر الشمس منازل: هً البروج: قال من ومنهم[ ٔٙ: الفرقان{ ]منٌرا وقمرا
٘
 

 

                                                           
 ٘سورة فصلت . ٔ
 ٙٔ: الحجر سورة ٕ
 ٙٔ ،٘ٔ: نوح سورة ٖ
 ٘: الزمر سورة ٗ
 / البن كثٌر العظٌم القرآن تفسٌر ٘
 
 
 

 



 
ٔٗ 

 

 الخالصة 

 

 وهناك االرض هناك فصارت انفصلت ثم واحدة كتلة كانتا والسماء فاألرض

 االرض تشكٌل كٌفٌة تناولت التً الحدٌث العلم نظرٌات الى عدنا واذا السماوات

 . الكرٌم القران علٌه نص ما مع توافق انها نجد الشمسو ولكواكب

ان الضوء الذي ٌقطع الكون هو نتٌجة ردود افعال معقدة تحدث فً النجوم ولكن 

النجوم حسب القول التوراتً لم تكن قد تشكلت بعد فً هذه المرحلة حٌث ان انوار 

للا فً الٌو باعتبار ما خلق ٗٔالسموات ال تذكر فً سفر التكوٌن اال فً النص 

الرابع لٌفصل بٌن النهار و اللٌل ولٌنٌر االرض . ولكن من ؼٌر المنطقً ان تذكر 

النتٌجة العلمٌة أي النور فً الٌوم االول على حٌن تذكر وسٌلة انتاج هذا النور فً 

!الٌوم الرابع...! بٌنما ٌرئ القارئ ان خلق الشمس تم بعد خلق النباتات
ٔ
 

 القمر، من القادم والشعاع الشمس من القادم الشعاع بٌن فرقاما القران الكرٌم   -

 أخرى آٌات وفً نورا ، القمر من ٌأتً وما ضٌاءا ، الشمس من ٌأتً ما فسمى

 إال ٌوصؾ فلم القمر أما وهاج، سراج بأنها ومرة سراج، بأنها مرة الشمس توصؾ

 عنه كشؾ ما مع تماما   وٌتطابق ٌنسجم واضح تفرٌق هذا وفً منٌر، وأنه باإلنارة

 .الحدٌث العلم

 مما سنة وأربعمابة ألؾ على ٌزٌد ما قبل والنور الضٌاء بٌن الدقٌق التفرٌق هذا

 ٌستطٌع أحد كان ما ٌقول السوي المنطق ألن العلمٌة؛ بالمعجزة الكرٌم للقرآن ٌشهد

 وبٌن( النجم)الشمس بٌن الدقٌق العلمً التفرٌق هذا ٌفرق أن البعٌد الزمن ذلك فً

ْعلَمه  أاََل : ﴿تعالى ٌقول العلٌم، الخالق إال( أقمار من به ٌلتحق وما الكوكب)القمر  َمنْ  ٌَ

وَ  َخلَقَ  [.ٗٔ: الملك﴾ ]اْلَخِبٌره  اللَِّطٌؾه  َوهه
ٕ
 

 

 

 

 

                                                           
 / القران و التوراة اٌن ٌتفقان و اٌن ٌفترقان/ د. حسن الباشإمقارن ادٌان ج ٔ
 .م7ٕٓٓ/ ٕٙٓٓ/  .بلعجم عمر علً: مراجعة/ .الصعدي عادل/ إعداد ٕ
 

 

 



 
ٔ٘ 

 فً التوراة و القران الكرٌم( الحٌوانات)قصة خلق المبحث الثانً       

 

 فً التوراة الحٌوانات واعأن ومختلؾ والطٌور األسماكالمطلب االول       

 

اهه  لَِتِفِض ): للاه  َوَقالَ  ٌَ اَفات   اْلِم ة ، َنْفس   َذاتَ  َزحَّ ٌَّ ِطرْ  َح ٌَ رٌ  َوْل ٌْ  َوْجهِ  َعلَى األَْرِض  َفْوقَ  َط

َماءِ  َجلَدِ  َناِنٌنَ  للاه  َفَخلَقَ . «السَّ لَّ  اْلِعَظاَم، التَّ ةِ  األَْنفهسِ  َذَواتِ  َوكه ٌَّ اَبةِ  اْلح بَّ  َفاَضتْ  اْلِتى الدَّ

اهه  ِبَها ٌَ لَّ  َكأَْجَناِسَها، اْلِم هه  ذلِكَ  للاه  َوَرأَى. َكِجْنِسهِ  َجَناح   ِذي َطاِبر   َوكه  َوَباَرَكَها. َحَسنٌ  أَنَّ

اهَ  َواْمإِلي َواْكثهِري أَْثِمِري: »َقاِبال   للاه  ٌَ ْكثهرِ . اْلِبَحارِ  ِفً اْلِم ٌَ ره  َوْل ٌْ . «األَْرِض  َعلَى الطَّ

ا َصَباحٌ  َوَكانَ  َمَساءٌ  انَ َوكَ  ْوم  ا ٌَ ( َخاِمس 
ٔ
 

ة   أَْنفهس   َذَواتِ  األَْرضه  ِلتهْخِرجِ : »للاه  َوَقالَ  ٌَّ ، َبَهاِبَم،: َكِجْنِسَها َح اَبات  وشَ  َوَدبَّ حه  َووه

وشَ  للاه  َفَعِملَ . َكذلِكَ  َوَكانَ . «َكأَْجَناِسَها أَْرض   حه  اِبمَ َواْلَبهَ  َكأَْجَناِسَها، األَْرِض  وه

اَباتِ  َوَجِمٌعَ  َكأَْجَناِسَها، هه  ذلِكَ  للاه  َوَرأَى. َكأَْجَناِسَها األَْرِض  َدبَّ ( َحَسنٌ  أَنَّ
ٕ
 

 فً تطٌر التً والطٌور المابٌة المخلوقات خلقة كانت الخامس الٌوم فً          

 األرض على تعٌش التً الحٌوانات للا خلق السادس الٌوم وفً.السماء جلد: الهواء

 إلمكانٌة شًء كل هٌأ أن بعد للا خلقهم وقد األرض على ٌعٌش الذي اإلنسان وخلق

                         .اإلنسان ٌستخدمها التً المستأنسة الحٌوانات:بهابم.حٌاتهم

 قصٌرة أرجل ماله أو( دٌدان/ سحالى/ حٌات) األرض على تدب التً :دبابات

 لم الوحوش هذه أن القدٌسٌن بعض رىوٌ المفترسة الوحوش هً:وحوش.كالفأر

 شرسة فصارت الحٌوانات بعض. اإلنسان سقوط بعد إال الشراسة روح تحمل

 فبركة والعكس. آدم بسبب ملعونة صارت األرض ألن تفسٌر وهذا. ومفترسة

 الثعبان هدأت العرٌان برسوم
ٖ
 

  

                                                           
 (ٖٕ-ٔ:ٕٓالتوراة / سفر التكوٌن / ) ٔ
 (ٕ٘-ٔ:ٕٗ)التكوٌن سفر/  التوراة ٕ
 فكري أنطونٌوس القس - القدٌم العهد - المقدس الكتاب شرح ٖ

 



 
ٔٙ 

 القرآن فً اناتالحٌو أنواع ومختلؾ والطٌور األسماكالمطلب الثانً          

 

 

ه )  لَّ  َخلَقَ  َوللاَّ ة   كه اء ِمن َدابَّ ن َفِمْنههم مَّ ْمِشً مَّ ن َوِمْنههم َبْطِنهِ  َعَلى ٌَ ْمِشً مَّ  َعلَى ٌَ

نِ  ٌْ ن َوِمْنههم ِرْجلَ ْمِشً مَّ ْخلهقه  أَْرَبع   َعلَى ٌَ ه  ٌَ َشاء َما للاَّ ء   كهل   َعلَى للاََّ  إِنَّ  ٌَ ًْ  َقِدٌرٌ  َش

(ٗ: النور)
ٔ
 

َرْواْ  أَلَمْ  رِ  إِلَى ٌَ ٌْ َرات   الطَّ َسخَّ َماء َجو   ِفً مه ههنَّ  َما السَّ ات   َذلِكَ  ِفً إِنَّ  للّاه  إاِلَّ  ٌهْمِسكه ٌَ  آَل

َقْوم  
(72: النحل) ٌهْؤِمنهونَ  ل 

ٕ
  

 

 على( . ٗ[ )المخلوقات] أنواع خلقه فً العظٌم، وسلطانه التامة قدرته تعالى ٌذكر

 ٌمشً من فمنهم} واحد، ماء من وسكناتها، وحركاتها وانها،وأل أشكالها اختالؾ

 والطٌر، كاإلنسان{ رجلٌن على ٌمشً من ومنهم} شاكلها، وما كالحٌة{ بطنه على

 ما للا ٌخلق: }قال ولهذا الحٌوانات؛ وسابر كاألنعام{ أربع على ٌمشً من ومنهم}

 كل على للا إن: }قال ولهذا ٌكن؛ لم ٌشأ لم وما كان، شاء ما ألنه بقدرته؛: أي{ ٌشاء

{قدٌر شًء
ٖ
 

 بٌن الهواء أي{ السماء جو فً} للطٌران مذلالت{ مسخرات الطٌر إلى ٌروا ألم}

{ للا إال} ٌقعن أن بسطها أو أجنحتهن قبض عند{ ٌمسكهن ما} واألرض السماء

 وخلق الطٌران ٌمكنها بحٌث خلقها هً{ ٌؤمنون لقوم آلٌات ذلك فً إن} بقدرته

وإمساكها فٌه الطٌران ٌمكن بحٌث الجو
ٗ
 

 

                                                           
 ٘ٗسورة النور / اٌة  ٔ
 72سورة النحل / اٌة  ٕ
 كثٌر البن / العظٌم القرآن تفسٌر ٖ
 الرحمن عبد الدٌن وجالل( هـ6ٙٗ: المتوفى) المحلً أحمد بن محمد الدٌن جالل: المؤلؾ/  الجاللٌن تفسٌر ٗ

 ٔ: األجزاء عدد/األولى: الطبعة/القاهرة – الحدٌث دار: الناشر/(هـ2ٔٔ: المتوفى) السٌوطً بكر أبً بن
 

 



 
ٔ7 

 

 

مْ  َخلََقَها َواألَْنَعامَ )     تعالى الق لهونَ  َوِمْنَها َوَمَناِفعه  ِدْؾءٌ  ِفٌَها لَكه مْ  َتأْكه  َجَمالٌ  ِفٌَها َولَكه

ونَ  ِحٌنَ  ونَ  َوِحٌنَ  تهِرٌحه مْ  َوَتْحِمله  َتْسَرحه ونهواْ  لَّمْ  َبلَد   إِلَى أَْثَقالَكه  ِبِشق   إاِلَّ  َبالِِؽٌهِ  َتكه

مْ  إِنَّ  األَنفهسِ  كه وؾٌ  َربَّ ِحٌمٌ  لََرؤه ( رَّ
ٔ
  

 

 

 الناس جملة من{ لكم خلقها} ٌفسره مقدر بفعل ونصبه والؽنم والبقر اإلبل{ واألنعام}

{ ومنافع} وأصوافها أشعارها من واألردٌة األكسٌة من به تستدفبون ما{ دؾء فٌها}

 للفاصلة الظرؾ قدم{ تأكلون ومنها} والركوب والدر النسل من

 وحٌن} بالعشً مراحها إلى تردونها{ ترٌحون حٌن} زٌنة{ جمال فٌها ولكم}

 بالؽداة المرعى إلى تخرجونها{ تسرحون

 إال} اإلبل ؼٌر على إلٌه واصلٌن{ بالؽٌه تكونوا لم بلد إلى} أحمالكم{ أثقالكم وتحمل}

 لكم هاخلق حٌث بكم{ رحٌم لرءوؾ ربكم إن} بجهدها{ األنفس بشق

 بتعرٌؾ بهما والتعلٌل له مفعول{ وزٌنة لتركبوها والحمٌر والبؽال الخٌل} خلق{ و}

 وٌخلق} الصحٌحٌن بحدٌث الثابت الخٌل فً كاألكل ذلك لؽٌر خلقها ٌنافً ال النعم

 الؽرٌبة العجٌبة األشٌاء من{ تعلمون ال ما

 حابد{ جابر} السبٌل يأ{ ومنها} المستقٌم الطرٌق بٌان أي{ السبٌل قصد للا وعلى}

 إلٌه فتهتدون{ أجمعٌن} السبٌل قصد إلى{ لهداكم} هداٌتكم{ شاء ولو} االستقامة عن

منكم باختٌار
ٕ
 

 

 

 

 

                                                           
 7/٘سورة النحل / اٌة  ٔ
 سابقتفسٌر الجاللٌن / المصدر ال ٕ

 
 
 
 

 



 
ٔ6 

 

 

 الخالصة 

 

 والطٌور األسماكنجمل ما ذكر فً التوراة و ما اخبرنا عنه القرآن فً مسألة خلق 

 فً جملة امور  الحٌوانات أنواع ومختلؾ

 

اهه  لَِتِفِض اٌة النص التوراتً وهو )رنا الى بدلو نظ -ٔ ٌَ اَفات   اْلِم  َنْفس   َذاتَ  َزحَّ

ة   ٌَّ  ( ٌفهم من النص ان للا لم ٌخلق بل ٌأمر مخلوق لٌخلق  َح

لقد ترددت كلمة املبً واكثري و اباركه فهل ٌفهم منه ان العبرة من الخلق  -ٕ

 هو مجرد ملا االرض

 جه للرض  نفس الخطاب الذي وجه للمٌاه فً الخلق نفس و -ٖ

 خلو النص التوراتً من الترتب و البالؼة والعبرة -ٗ

. اإلنسان سقوط بعد إال الشراسة روح تحمل لم الوحوشالحٌوانات المفترسة  -٘

 صارت األرض ألن تفسٌر وهذا. ومفترسة شرسة فصارت الحٌوانات بعض

   الثعبان هدأت العرٌان برسوم فبركة والعكس. آدم بسبب ملعونة

 أنواع خلقه فً العظٌم، وسلطانه التامة قدرته تعالى ٌذكرن اما فً القرآ -ٙ

 فاِل ٌخلق و ال ٌأمر بالخلق على عكس التوراة [المخلوقات]

 وألوانها، أشكالها اختالؾعلى ٌذكر القرآن الكرٌم انواع المخلوقات  -7

 واحد ماء من وسكناتها، وحركاتها

فمنها للكل و منها ٌحدد للا عز وجل منافع الحٌوانات بالنسبة لإلنسان  -6

 ال ما وٌخلق}للدفًء ٌصنع االنسان من فروها ما ٌحتاجه ومنها للركب  

 الؽرٌبة العجٌبة األشٌاء من{ تعلمون

 ٌشعر القارئ فً النص القرآنً بعظمة الخالق ونعمه وقدرته    -2

 

 

 

 

 

 

 



 
ٔ2 

 فً التوراة قصة خلق االنسان المبحث الثالث

 

 

وَرِتَنا َعلَى َسانَ اإلِنْ  َنْعَمله : »للاه  َوَقالَ  ونَ  َكَشَبِهَنا، صه َتَسلَّطه ٌَ  َوَعلَى اْلَبْحرِ  َسَمكِ  َعلَى َف

رِ  ٌْ َماءِ  َط ل   َوَعلَى اْلَبَهاِبِم، َوَعلَى السَّ اَباتِ  َجِمٌعِ  َوَعلَى األَْرِض، كه بَّ  َعلَى َتِدب   الَِّتً الدَّ

وَرِتهِ  َعلَى اإلِْنَسانَ  للاه  َفَخَلقَ . «األَْرِض  وَرةِ  َعلَى. صه ا. َخلََقهه  للاِ  صه  َوأهْنَثى َذَكر 

وا: »لَههمْ  َوَقالَ  للاه  َوَباَرَكههمه . َخلََقههمْ  وا أَْثِمره وَها، األَْرَض، َواْملهوا َواْكثهره  َوأَْخِضعه

وا رِ  َوَعلَى اْلَبْحرِ  َسَمكِ  َعلَى َوَتَسلَّطه ٌْ َماءِ  َط َوان   كهل   َوَعلَى السَّ ٌَ ِدب   َح . «األَْرِض  ىَعلَ  ٌَ

مْ  َقدْ  إِن ً: »للاه  َوَقالَ  تهكه ٌْ لَّ  أَْعَط ا ٌهْبِزره  َبْقل كه ل   َوْجهِ  َعَلى ِبْزر  لَّ  األَْرِض، كه  َشَجر   َوكه

ا ٌهْبِزره  َشَجر   َثَمره  ِفٌهِ  مْ  ِبْزر  كهونه  لَكه ا ٌَ َوانِ  َولِكهل  . َطَعام  ٌَ رِ  َوكهل   األَْرِض  َح ٌْ َماءِ  َط  السَّ

ل   اَبة  دَ  َوكه ٌة، َنْفسٌ  ِفٌَها األَْرِض  َعلَى بَّ ٌَّ ته  َح ٌْ ْشب   كهلَّ  أَْعَط ا أَْخَضرَ  عه  َوَكانَ . «َطَعام 

لَّ  للاه  َوَرأَى. َكذلِكَ  وَ  َفإَِذا َعِملَهه  َما كه ا َحَسنٌ  هه ا َصَباحٌ  َوَكانَ  َمَساءٌ  َوَكانَ . ِجّد  ْوم  ٌَ 

ا ( َساِدس 
ٔ
 

 

 والمرأة الرجل ٌخلق ؛فلم صورته على كلٌهما على والمرأة الرجل للا خلق       

 على والمرأة الرجل ٌضع المقدس الكتاب نرى البداٌة فمنذ اآلخر من باِل شبها   اكثر

 االرض خلق فً ماهر بصانع اشبه للا كان إٌهما قدر من تناقص فال للا خلٌقة قمة

 بعنابة الرضا على ٌسود للا ان كما.  محب كسٌد خلٌقته على ٌسهر االن وهو. 

 االرض على ٌتسلط أن لإلنسان للا عهد فقد علٌها نسود ان اٌضا   نحن علٌنا، محبته

ر لقد.  (وجه كل من حسنا كان ألنه خلق ما بكل للا سه
ٕ
 

 ادم فصار حٌاة نسمة انفه فً ونفخ االرض تراب من ادم االله الرب جبل ثم)    

(جبله الذي فٌها ادم ووضع عدن شرقً فً جنة االله الرب واقام حٌة نفسا  
ٖ
. 

 

 

 

                                                           
 /ٕ-ٔ االصحاحسفر التكوٌن /  ٔ
 .المقدس للكتاب التفسٌرالتطبٌقً ٕ
 (.6-7) االصحاح/ التكوٌن سفر/ التوراة ٖ
 
 
 

 



 
ٕٓ 

 االنسان فً القرانالمطلب الثانً           قصة خلق 

 

 

ْحَمنه قال تعالى ..) (ٖ،ٔ: الرحمن) اإْلِنَسانَ  َخلَقَ ... الرَّ
ٔ
 

(ٖٓ: البقرة... ) َخلٌَِفة   األَْرِض  ِفً َجاِعلٌ  إِن ً لِْلَمالَِبَكةِ  َرب كَ  َقالَ  َوإِذْ  )...قال تعالى
ٕ
 

 ِمنْ  َخلَْقَناهه  َواْلَجانَّ ( ٕٙ)َمْسنهون َحَمإ   ِمنْ  َصْلَصال   ِمنْ  اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ ]تعالى وقال

مهومِ  َنارِ  ِمنْ  َقْبله  ((ٖ) السَّ
ٖ
 

َماَواتِ  َفاِطره قال تعالى  ) نْ  لَكهم َجَعلَ  َواأْلَْرِض  السَّ مْ  م  ا أَنفهِسكه  اأْلَْنَعامِ  َوِمنَ  أَْزَواج 

اأَْزوَ  مْ  اج  كه ْذَرؤه ٌْسَ  ِفٌهِ  ٌَ ءٌ  َكِمْثلِهِ  لَ ًْ وَ  َش ِمٌعه  َوهه (ٔٔ: الشورى) الَبِصٌره  السَّ
ٗ
 

  األرض أدٌم من آدم ٌعنً{ اإلنسان خلق}

 إٌجادهم، قبل األعلى المل فً بذكرهم بتنوٌهه آدم، بنً على بامتنانه تعالى للا ٌخبر

 للمالبكة، ربك قال إذ محمد ٌا واذكر: أي{ للمالبكة ربك قال وإذ: }تعالى فقال

 ذلك قومك على واقصص

 .الٌابس التراب: هاهنا بالصلصال المراد: وقتادة ومجاهد، عباس، ابن قال

  أولى باآلٌة اآلٌة وتفسٌر. المنتن: الصلصال: أٌضا مجاهد وعن

   األملس،: والمسنون. الطٌن: وهو حمأ، من الصلصال: أي{ مسنون حمإ من: }وقوله

 ومجاهد، عباس، ابن وعن. الرطب التراب هو: قال أنه: عباس ابن عن روي ولهذا

: هاهنا بالمسنون المراد: وقٌل. المنتن هو المسنون الحمأ أن: أٌضا والضحاك

.المصبوب
٘
 

 

 

 

                                                           
 ٖ,ٔسورة الرحمن / اٌة  ٔ
 ٖٓسورة البقرة / اٌة  ٕ
 2ٕ اٌة/الحجر سورة ٖ
 ٔٔسورة الشورة /  ٗ
 .ٕٙٔص/ ٔج/كثٌر البن/العظٌم القران تفسٌر ٘
 
 

 



 
ٕٔ 

 الخالصة 

 حسب  الرب ان نجد الكرٌم القران فً وما التوراة فً ورد ما بٌن بالمقارنة       

 ٌخلق ذاته السادس الٌوم وفً ستة اٌام فً االشٌاء من سلةسل ٌخلق التوراتً النص

 ونبات واالرض سماوات من الكون خلق ان فٌتضح خلقه لماذا اما. السالم علٌه ادم

 وادم للا صنعها التً المخلوقات سلم ضمن جمٌعها تسٌر ادم خلق ثم ومن وحٌوان

  إلرادته اوبحاره ما وطٌور حٌواناتها وٌخضع االرض وٌمل وٌكثر لٌثمر

 للا خلقهم جن وهناك مالبكة هناك اخرى مخلوقات فهناك الكرٌم القران فً اما-    

  تراب من( االنسان) الثالث العنصر ٌخلق ان اقتضت للا وإرادة ادم خلق قبل

 دون ؼامضة بإرادة تم ربه قبل من االنسان خلق ان ندرك التوراتً النص وفً-   

  الخلق هذا من العبرة او المؽزى ٌظهر ان

 دار هً االخرة وان فناء دار الدنٌا هذه ان اآلٌات من كثٌر فً سبحانه للا بٌن قد

  بقاء

 فهناك القران وفً التوراة فً لإلنسان خلقٌه فً للا ؼاٌة واضح الفرق ان اذا      

  فالؽاٌة الكرٌم القران فً بٌنما لرؼبته والنبات الحٌوانات واخضاع االرض تعمٌر

  االرض تعمٌر  -اوال  

 ٌوم وهو االخر الٌوم الى لالنتقال واستعداد الشٌطان طاؼوت محاربة  -ثانٌا  

. الحساب
ٔ
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٗ٘ص/ٔج/ٌفترقان واٌن ٌتفقان اٌن وراةوالت القران ٔ

 
 
 
 
 

 



 
ٕٕ 

 المبحث الرابع                  الٌوم السابع فً التوراة و القرآن

 الٌوم السابع )االستراحة ( فً التوراة المطلب االول   

 

 

ْومِ  ِفً للاه  َوَفَرغَ ) ٌَ ابعِ  اْل ْومِ  ِفً َفاْسَتَراحَ . َعِملَ  الَِّذي َعَملِهِ  ِمنْ  السَّ ٌَ ابعِ  اْل  َجِمٌعِ  ِمنْ  السَّ

ْومَ  للاه  َوَباَركَ . َعِملَ  الَِّذي َعَملِهِ  ٌَ ابعَ  اْل ، السَّ َسهه هه  َوَقدَّ  َعَملِهِ  َجِمٌعِ  ِمنْ  اْسَتَراحَ  ِفٌهِ  ألَنَّ

( َخالِق ا للاه  َعِملَ  الَِّذي
ٔ
 

 

هْكمِ )  َماَواته  لَتِ َفأ ْنِدَها َوكهل   َواألَْرضه  السَّ ( جه
ٕ
 

 

لَّ  للاه  َوَرأَى)  وَ  َفإَِذا َعِملَهه  َما كه (ِجّد  َحَسنٌ  هه
ٖ
 

 

 آثار حملت التً خلٌقته فً راحته بإعالن الخلق أعمال عن حدٌثه الرب ختم لقد

 اإلنسان مادام راحته فً للا وٌبقً ومثاله، صورته حمل الذي اإلنسان خاصة محبته

ا  حفظ" وصٌة أن اآلباء من كثٌر رأي لهذا. السماوي أبٌه حضن فً ٌسترٌح أٌض 

 المسٌح السٌد فً للثبوت رمز هً إنما" الراحة" العبرٌة فً تعنً والتً" السبت

 حضن إلً ندخل فٌه إذ نحن وراحتنا جهتنا، من لذته ٌجد فٌه اآلب، راحة بكونه

 بحفظ للا اهتمام سر هو هذا... [6ٔ]الحقٌقً سبتنا هو نفسه المسٌح السٌد وكأن. اآلب

ا وجعلها السبت، وصٌة ا خط   ٌ  قد ٌكون ٌكسرها من شعبه، خالص خطة فً ربٌس

ا لنحفظ. المقدسة الجماعة فً عضوٌته من نفسه وحرم اإللهً العهد نقض  السبت إذ 

ا لنقبله ،الحقٌقٌة راحتنا كسر األموات من القابم المسٌح السٌد بقبولنا الحقٌقً  من قابم 

 كان كما األسبوع، من األول الٌوم فً خاصة حٌاتنا أٌام كل السبت فنحفظ األموات

ا ٌجتمعون الرسل  حول الجماعٌة العبادة ٌمارسون( األحد) األسبوع أول فً مع 

.الحقة راحتهم كموضوع األفخارستٌا
ٗ
 

 

                                                           
 ٖ-ٕ:ٕسفر التكوٌن / ٔ
 ٕ:ٔ/ التكوٌن سفر ٕ
  ٕ٘-ٔ:ٕٔ/التكوٌن سفر ٖ
 ٌعقوب تادرس القمص - القدٌم العهد - المقدس الكتاب تفسٌر ٗ
 

 



 
ٕٖ 

 رش (المطلب الثانً             الٌو السابع )االستٌواء على الع

 

مه  إِنَّ قال تعالى )  كه َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي للّاه  َربَّ ةِ  ِفً َواألَْرضَ  السَّ ام   ِستَّ ٌَّ
 َعلَى اْسَتَوى ثهمَّ  أَ

( اْلَعْرشِ 
ٔ
 

َماَواتِ  َخلَْقَنا َولََقدْ )قال تعالى  َنههَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ ةِ  ِفً َب ام   ِستَّ ٌَّ
َنا َوَما أَ  ِمن َمسَّ

و ( ب  ل ؽه
ٕ
 

َرْوا أََولَمْ ) قال تعالى ؾَ  ٌَ ٌْ ه  ٌهْبِدئه  َك هه  ثهمَّ  اْلَخْلقَ  للاَّ ِسٌرٌ  للاَِّ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  ٌهِعٌده ٌَ )
ٖ
 

 

 أٌام، ستة فً ذلك بٌن وما وأرضه، سماواته: العالم هذا خلق بأنه تعالى ٌخبر      

 واالثنٌن، األحد،: هً األٌام والستة القرآن، من آٌة ما ؼٌر فً بذلك أخبر كما

 آدم، خلق وفٌه كله، الخلق اجتمع وفٌه- والجمعة والخمٌس، واألربعاء، والثالثاء،

 المتبادر هو كما األٌام كهذه منها ٌوم كل هل: األٌام هذه فً واختلفوا. السالم علٌه

 أحمد واإلمام مجاهد، ذلك على نص كما سنة، كألؾ ٌوم كل أو ؟( ٖ) األذهان إلى

 ٌقع فلم السبت ٌوم فأما عباس؟ ابن عن الضحاك رواٌة من ذلك وٌروى حنبل، بن

. القطع وهو السبت، سمً ومنه السابع، الٌوم ألنه خلق؛ فٌه
ٗ

                                     

وب   ِمنْ » أصابنا وال لحقنا  إعادتكم علٌنا تستعظمون فكٌؾ تعب أو إعٌاء« 6ٖ لهؽه

 كله الخلق من أعظم ألنه القوى به تفً ال الذي لهذا لنسبةبا شًء ال وهً الناس أٌها

 فً المدنٌات اآلٌات كسابر وبعدها قبلها لما بالنسبة كالمستطردة أٌضا اآلٌة وهذه

 بٌنهما وما واألرض السموات خلق للا أن قالوا الٌهود أن نزولها وسبب المكٌات،

 العرش على واستلقى السبت ومٌ استراح ثم الجمعة وآخرها األحد أولها أٌام ستة فً

 االصحاح راجع اآلن الموجودة التوراة فً موجود هو كما فٌه العمل تركوا فلذلك

اآلٌة، هذه فً وجل عز للا فكّذبهم التوراة، فً التكوٌن من والثانً األول
٘
 

 

                                                           
 ٗ٘:األعراؾسورة  ٔ
 6ٖسورة ق : ٕ
 2ٔسورة العنكبوت: ٖ
 تفسٌر القرآن العظٌم البن كثٌر ٗ
: الناشر( /هـ26ٖٔ: المتوفى) العانً ؼازي آل محمود السٌد حوٌش ماّل  بن القادر عبد: المؤلؾ/ عانًالم بٌان. ٘

 م 2ٙ٘ٔ - هـ 6ٕٖٔ األولى،: الطبعة دمشق – الترقً مطبعة
  
 

 



 
ٕٗ 

                

 الخالصة                                   

 

 ن فً الٌوم السابع شاسع جدا  رآالفرق بٌن التوراة و الق

 

 

فالتوراة تفترض ان الرب استراح من عناء العمل الذي استؽرق ستة اٌام والمقٌاس 

 دنٌوٌة ولٌس ذا نوامٌس إلهٌة خاصة باِل هنا مقٌاس بشري ذي نوامٌس 

 

 

اما القران الكرٌم فٌجٌب على هذا االفتراض بأن للا خلق السموات و االرض وما  -

ولم ٌمسه تعب فهو للا الخالق القادر على كل شٌا فاِل منزه من التعب بٌنهما 

 والراحة النها من صفات المخلوق ولٌس من صفات الخالق 

 

نحن ندرك جمٌا  ان الٌو السابع من االسبوع هو ٌوم السبت لدى الٌهود وهو الٌوم 

وقد ربط ذلك  –الذي ٌسترٌحون فٌه واالٌعملون عمال  ال فً المنزل وال فً خارجه 

 باستراحة الرب حسب ما ٌقلون 

وقد اوردة التوراة ان للا بارك الٌوم السابع أي بارك ٌوم السبت ٌوم راحة الٌهود 

هذا الربط وهذا التقدٌس وهذه المباركه فالعقٌدة الٌهودٌة وٌخفى على المرء معنى 

تربط كل االمور ما ٌخص اتباعها
ٔ
 

 

 

 

 

                                                           
 .ٗ٘ص/ٔج/ٌفترقان واٌن ٌتفقان اٌن والتوراة القران ٔ
 
 

 

 



 
ٕ٘ 

 الخاتمة 

 

المقارنة بٌن قصة الخلق فً التوراة و  المتواضع البحث هذا فً تتناول ان بعد    

فجابت الخاتمة الذكر فٌها اهم النتابج التً توصلت من خالل البحث القرآن الكرٌم 

 الى عدة نتابج جوهرٌة وهً..... 

 من القرآنً النص مع ومتفقه كبٌر حد إلً مشابه التوراة فى الخلق قصة -ٔ

 : حٌث

 . مأٌا ست فً تم الخلق -ٕ

  فٌهما وما والكون وحده والنهار واللٌل والسموات األرض وجل عز للا خلق -ٖ

 . ملتصقٌن كانت واألرض السموات ان -ٗ

 .السالم علٌه أدم خلق عن سابق كان والحٌوان النباتات خلق -٘

 

 النصٌن بٌن الخالؾ

 الكرٌم القرآن فى نجده الذي الوصؾ بعظمة التوراتً النص فى االستشعار عدم -ٔ

 ا الٌوم فً واستراح الماء على ترفرؾ للا روح ان مثل قدسٌته النص ٌفقد اومم

 البابنة العصور من القول صح ان وثنً تأثٌر بها أسطورٌة تشبٌهات كلها لسابع

 . التوراه تدوٌن لعصر

 للا عند من األساس فً كان نص انه الكرٌم القرآن مقابل التوراتً النص ٌدلل -ٕ

  القاصرة عقولهم لٌالبم فٌه فحرفوا الوحً كالم ٌستوعبوا لم نٌنالمدو ان ٌبدو ولكن

 مثل الكون خلق وترتٌب التفاصٌل علٌنا تقص التً باآلٌات ملًء الكرٌم القرآن -ٖ

 الحصر ال المثال سبٌل وعلى 7 وهود ٗ٘ واألعراؾ ٖٖ-ٖٓ األنبٌاء سورة فً

  ٕٕ – ٕٔ البقره

 

 

 

 



 
ٕٙ 

 

 : بالتوراة النص عن الكرٌم القرآن بها تفرد التً الحقابق   

مْ  قهلْ "  اثنٌن ٌومٌن فً واألرض السموات وجل عز للا خلق هو كه ونَ  أَِبنَّ  ِبالَِّذي لََتْكفهره

ِنَوَتْجَعلهونَ  اأْلَْرَضِفً َخلَقَ  ٌْ ْوَم ا لَهه  ٌَ   فصلت("2" )اْلَعالَِمٌن َرب   َذلِكَ  أَْنَداد 

 . لخلقا نشأة لكٌفٌة الوصفً والتدقٌق التفاصٌل -ٗ

 . العناصر وصؾ فً والدقة للخلق الكونً الترتٌب -٘

 الزمنٌة المساحة حٌث من النشأة تطور مع ٌتوافق القرآن فى الزمنً الوصؾ -ٙ

ا َسَنة   أَْلؾَ ﴿ ونَ  ِممَّ د   (٘:السجدة﴾)َتعه

 عز لقول مصداقا   الجبال هو األرض تضارٌس فً ٌشكل ما أول ان الطبٌعً من -7

 " وجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ٕ7 

 المصادر و المراجع

 القران الكرٌم

 التوراة

  (هـ6ٙ: المتوفى) - عنهما للا رضً - عباس بن للا لعبد: ٌنسب عباس ابن -ٔ

  / تفسٌر من المقباس تنوٌر

: ت) الدمشقً ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبو -ٕ

  / العظٌم القرآن تفسٌر(هـ77ٗ

  فٌزٌاء ماجستٌر/ للا كتاب فً والنهار اللٌل تعاقب آٌات - مصلح محمد أحمد -ٖ

 – القدٌم العهد - المقدس الكتاب شرح /فكري أنطونٌوس القس -ٗ

 والمونتاج التصوٌري والجمع التعرٌب/المقدس للكتاب التطبٌقً التفسٌر -٘

 مصر -القاهرة/الجزابر برج عمارة/ مٌدٌا ماستر شركة الفنٌة واالعمال

  التكوٌن سفر من األول االصحاح تفسٌر/  ملطى ٌعقوب تادري للقمص -ٙ

 عبد الدٌن وجالل( هـ6ٙٗ: المتوفى) المحلً أحمد بن محمد الدٌن جالل  -7

: الناشر: / الجاللٌن تفسٌر (/هـ2ٔٔ: المتوفى) السٌوطً بكر أبً بن الرحمن

 ٔ: األجزاء عدد/األولى: الطبعة/القاهرة – الحدٌث دار

 / ٌفترقان اٌنوٌتفقان اٌن التوراة و القران/ ٕج ادٌان مقارن  / الباشا حسن. د  -6

 ( الكونً الدخان) الدكتور أبحاث/ النجار زؼلول -2

: المتوفى) العانً ؼازي آل محمود السٌد حوٌش ماّل  بن القادر عبد .ٓٔ   

  6ٕٖٔ األولى،: الطبعة دمشق – الترقً مطبعة: الناشر/ المعانً بٌان /(هـ26ٖٔ

 اإلسالمً المنظور من والسنة القرآن فً النبات /دسوقً عبده محمد/  -ٔٔ   

 / والعلم المقدس الكتاب محتوى بٌن التناقض/ العقٌدة حراس منتدى -ٕٔ   

  العلمً االعجاز/ السنة عن الدفاع منتدى -ٖٔ  

 

 




