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 لتحدٌد عمر – ونمصد بذلن سفر التكوٌن –لم ٌكن أمام الباحثٌن فً شأن الخلك اإلنسانً حتً عهد لرٌب سوي كتب العهد المدٌم 
.. اإلنسان علً األرض ، ولد حدد سفر التكوٌن هذا العمر اإلنسانً علً األرض بستة آالف سنة تمرٌبا 

لكن العلم الحدٌث جاء وحلل الجماجم اإلنسانٌة التً تم العثور علٌها وحدد هذا العمر اإلنسانً بمائة ألف سنة علً ألل تمدٌر ، كما 
!  حدد عمر الكون تمرٌبٌا بخمسة ببلٌٌن سنة ، فلماذا التعارض بٌن النظرٌتٌن ؟

 
أن اإلسرائٌلٌات لد توغلت إلً التفاسٌر اإلسبلمٌة ، وهو بذلن ٌشٌر إلً تأثٌر " أبً آدم "  فً كتابه عبد الصبور شاهٌن. ٌمول د

.. سفر التكوٌن علً كتب الحدٌث اإلسبلمٌة
 

الشن أن الحاخم المتأسلم كعب األحبار كان له التأثٌر األكبر فً تسلل تلن اإلسرائٌلٌات إلً التارٌخ اإلسبلمً ، فمد أسلم فً العام 
 هـ بحٌلة من األموٌٌن ، وهم فً األصل من الطلماء ، أي أولئن الذٌن دخلوا اإلسبلم كرها ٌوم فتح مكة إلنماذ رلابهم ، ولؤلسف 17

!  هـ 41كتب التارٌخ اإلسبلمً وزّور الكثٌر من األحادٌث النبوٌة فً عهد هؤالء بعد أن استولوا علً الحكم فً عام 
 

: ما ٌلً  ( 489 ص 3ج  ) فً سٌر أعبلم النببلء  الذهبًلال
" .. جالس كعب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان ٌحدثهم عن الكتب اإلسرائٌلٌة  " 
 

   :فً تذكرة الحفاظ عن كعب األحبار ما ٌلًالذهبً ذكر كما 
، ومات بحمص فً  التابعٌن عنه من الٌمن فً دولة أمٌر المؤمنٌن عمر ، فأخذ عنه الصحابة وغٌرهم ، وروى جماعة من لدم" 

اإلسبلمٌة برواٌاته ولصصه المستمدة من األخبار كما فعل  ، بعد ما مؤل الشام وغٌرها من الببلدهـ  38أو هـ  33أو هـ  32سنة 
 " .. النصرانٌة تمٌم الداري فً األخبار

 
لكعب األحبار مكانة كبٌرة عند السلفٌة الوهابٌة ، فطالما ٌعظمه أستاذهم األكبر ابن تٌمٌة فالبد أن ٌعظموه أٌضا ، وهم :  المالحظة األولً : مالحظتان  )

هم من سدد الضربات الموجعة لإلسالم وأهله من الداخل بعد أن فشلوا فً ذلن من الخارج -  كما ذكرنا –بدورهم من أحفاد وأنصار األموٌٌن ، واألموٌون 
 ..

  : ما ٌلً عن الحاخام المتأسلم كعب األحبار ( 231 ص 3ج  )" بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تأسٌس بدعهم الكالمٌة " فً ٌمول ابن تٌمٌة 
 " ..تابعً ، مخضرم ، ثمة ، من أوعٌة العلم ، كان فً الجاهلٌة من كبار علماء الٌهود فً الٌمن " 

أري نفسً مضطرا فً هذا الممال أن اذكر كعبا وذلن لدوره العمٌك علً تارٌخنا اإلسالمً ، ففً صفحات كثٌرة من هذا التارٌخ تري : المالحظة الثانٌة 
 .. (.. بصمات هنا وهنان لهذا الحاخام المتأسلم ، لكن ما ذكرناه هنا بشأنه ٌكفً لتحمٌك الغرض 

 
: ما ٌلً  ( 332 ص 4ج  ) فً الطبمات الكبرى  ابن سعدوٌذكر

إنً ال أعرف أحدا من أصحاب  أما: ما ترٌد منه ؟ فمال : جاء أبو هرٌرة إلى كعب ٌسأل عنه ، وكعب فً الموم ، فمال كعب " 
أما انن لم تجد طالب شًء ، إال سٌشبع منه ٌوما من الدهر إال : فمال كعب  !! رسول هللا أن ٌكون أحفظ لحدٌث رسول هللا منً

 " .. لمثل هذا جئتن: نعم ، فمال : أنت كعب ؟ فمال : فمال أبو هرٌرة ! أو طالب دنٌا طالب علم ،
 

: عن التابعً بسر بن سعٌد أنه لال ما ٌلً  ( 175 ص 1ج  ) فً التمٌٌز روى مسلم
، فأسمع بعض من كان معنا  (ص  )اتموا هللا وتحفظوا من الحدٌث ، فوهللا لمد رأٌتنا نجالس أبى هرٌرة ، فٌحدث عن رسول هللا " 

" .. ٌجعل حدٌث رسول هللا عن كعب ، وٌجعل حدٌث كعب عن رسول هللا 
 
لم ٌفارق كعب أبا هرٌرة منذ أن عرفه ، فكالهما من الٌمن ، وكالهما مؤٌدي األموٌة ، وال غرابة أن أبا هرٌرة لد احتل : المالحظة األولً : مالحظتان  )



 حدٌثا لألسف فً صحٌحه بٌنما نمل عن علً ابن أبً 446 حدٌثا عن رسول هللا ، نمل البخاري منهم 5374المرتبة األولً فً رواٌة الحدٌث ، فمد روي 
هو لدم !  حدٌثا فمط فً صحٌحه وهو باب العلم وظل النبً الذي لم ٌفارله ، رغم أن أبا هرٌرة لم ٌعرف رسول هللا إال لثالث سنوات ونٌف فمط 12طالب 

 هـ ، وغادر رسول هللا 7من لرٌة دوس بالٌمن إلً المدٌنة ورآه النبً للمرة األولً فً الساعات األولً التً أعمبت خٌبر التً ولعت فً محرم من عام 
!!   هـ 11إلً ربه فً ربٌع األول من عام 

 الثالثة ونٌف علً ما ذكره، سواء كانت األعوام ه مع المدة التً لضاها مععن النبً  هرٌرة وأبالتً رواها حادٌث األتناسب عدد يال : المالحظة الثانٌة 
نفور أصحاب رسول  هذا باإلضافة إلً" ! شٌخ المضٌرة "  فً كتابه الثمٌن  رٌةوأبالمحمك محمود الجمهور ، أو العام وتسعة أشهر على ما ذكره العالمة 

هللا من مجالسته ، بداٌة من المشاكل التً أثارها فً اللحظات األولً لوصوله إلً خٌبر ومرورا بما كان ٌفعله فً طرلات المدٌنة وتخاذله فً مؤتة وانتهاء 
بمصادرة أمواله من لبل الخلٌفة عمر لما واله علً البحرٌن واتهام الصحابة له بالكذب علً رسول هللا ، وفً ممدمة هؤالء أم المؤمنٌن عائشة ، 

!  والمصادر فً هذا الشأن تفٌض 
أنس بن -  حدٌثا وتزوجت النبً لسبع سنٌن 378روت : أم المؤمنٌن أم سلمة  –عشر سنٌن ل حدٌثا ، وتزوجت النبً 2210روت : أم المؤمنٌن عائشة 

 جابر بن – وهو مكً ٌعرف النبً لبل أبً هرٌرة حدٌثا ، 2630روى :  عبد هللا بن عمر – وكان خادما للنبً علً مدار الساعة ، 2286روى : مالن 
وهو مدٌنً ٌعرف النبً لبل  حدٌثا ، 1170روى :  أبو سعٌد الخدرى –هو مدٌنً ٌعرف النبً لبل أبً هرٌرة  حدٌثا ، و1540روى : عبد هللا األنصاري 

 .. (هو ابن عم النبً وعرفه لبل أبً هرٌرة  ، و حدٌثا1660روى :  عبد هللا بن عباس – أبً هرٌرة

 

ًا :  ؟ لال من لمٌت به:  أّن ابن عباس لال لرجل ممبل من الشام ( 357 ص 14ج  ) فً تفسٌره روي المرطبً وما :  لال ،كعبا
  ! ، أما ترن ٌهودٌته بعد كذب كعب:   لال ،إنَّ السماوات على منكب ملن:  سمعته ٌمول:  ؟ لال سمعته ٌمول

 

لد اتهم كعبا بالكذب ، ( كاتم أسرار رسول هللا ) أن حذٌفة بن الٌمان  ( 172 ص 50ج  ) فً تارٌخ مدٌنة دمشك ذكر ابن عساكر
: فعن الصحابً ابن أبً خٌثمة بسند صحٌح أنه لال 

ًا ٌمول"  َ ٌُْمِسُن السََّماَواِت  : ، إّن هللا ٌمول كذب:   فمال ،إّن السماء تدور على لطب كمطب الرحى:  بلغ حذٌفة أّن كعبا إِنَّ اَّللَّ
  " ..َواألَْرَض أَْن تَُزوال

                                                                       : ما ٌلً  ( 187 ص 21ج  )فً مختصر تارٌخ مدٌنة دمشك لال ابن منظور 
وإذ أخذ هللا "   :إن كعبا ٌمرأ علٌن السبلم وٌبشركم أن هذه اآلٌة نزلت فً أهل الكتاب: فمال  جاء رجل إلى عبد هللا بن مسعود" 

 " .. السبلم إذا أنت أتٌته فأخبره أنها نزلت وهو ٌهودي  وعلٌه: ، فمال ابن مسعود" مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس 

أن هللا تعالً لد خلك الكون منذ مبلٌٌن -  مستندا علً علماء العلم الحدٌث – فً كتابه المذكور فً بداٌة الممال شاهٌن. ٌري د
السنٌن ، تماما كما ألر العلم الحدٌث ، وأن أبانا آدم المذكور فً المرآن هو األب الناتج من أب آخر خلك فً زمن لدٌم ، أي أن هنان 

تطورا حدث لئلنسان من نفس الجنس ، وهو ٌعارض الرأي الغربً الذي ٌمر بأن التطور البشري لد جري من جنس آخر ثم دخل 
..  إلً جنس اإلنسان 

 
 أنه ال ٌنفرد بهذا الرأي وحده بل نادي به اإلمام مالن ابن أنس صاحب المذهب ، وٌدلل علً كبلمه بمول هللا تعالً شاهٌن. ٌضٌف د

" .. إن هللا أصطفً آدم ونوحا وآل إبراهٌم وآل عمران علً العالمٌن  : " 33فً سورة آل عمران آٌة رلم 
 توافك ما ذهب إلٌه اإلمام مالن ، وهً  االختٌار من أفراد عدٌدٌن متواجدٌن مع الذي ولع علٌه االختٌار – فً رأٌه –كلمة اصطفً 

.. ، أي أنه تعالً اصطفً آدم من بٌن أشخاص متواجدٌن بالفعل ، تماما كما فعل تعالً مع نوح وآل إبراهٌم وآل عمران 
 

 هذا الرأي المذكور للدكتور شاهٌن ، وٌمول أن اإلسرائٌلٌات أثرت تأثٌرا محدودا للغاٌة علً التفاسٌر زغلول النجار. ٌخالف د
النجار أن العلم الحدٌث الذي ٌذكر عمر آدم بمئات آالف السنٌن ال ٌجب أن ٌكون مرجعا نستند علٌه ، . اإلسبلمٌة ، وٌضٌف د

فالجماجم اإلنسانٌة التً عثروا علٌها ال تؤكد لدم الخلك إال فً حالة العثور علً الجسد البشري كامبل ، فكما عثروا علً جسد 
الدٌناصور كامبل فبلبد أن ٌعثروا علً جسد بشري كامل كً نصدق نظرٌاتهم التً تؤكد علً خلك اإلنسان منذ مئات أو عشرات 

 لم ٌُشهد اإلنسان علً بداٌة خلك الكون أو بداٌة خلك اإلنسان ألن هذا األمر لد حفظه – فً رأٌه –اآلالف من السنٌن ، فاهلل تعالً 
ما  : " 51النجار علً رأٌه بمول هللا تعالً فً سورة الكهف آٌة رلم . هللا تعالً لنفسه وجعله أمرا غٌبٌا تاما علٌنا ، وٌدلل د

" .. أشهدتهم خلك السماوات واألرض وال خلك أنفسهم وما كنت متخذ المضلٌن عضدا 
 

لحكمة ٌعلمها هللا تعارضت البحوث الحدٌثة مع المستند الوحٌد الذي ٌبٌن بداٌة الخلك ، ونمصد بذلن سفر التكوٌن ، وسواء كان 
الرأي األول الذي ٌتحدث عن آدم لدٌم وآخر حدٌث هو األغلب أو كان الرأي الثانً الذي ٌعارض األبحاث العلمٌة الحدٌثة ، 

: وأوالده علً األرض  (ع  )فالطبٌعً هو أن نعرض شرحا موجزا آلدم 
  



عن ابن عباس أن األرض لبل خلك اإلنسان كانت مرتعا للجن  ( 61 ص 1ج  )" زاد المسٌر فً علم التفسٌر "  فً ذكر ابن حزم# 
والحٌوانات البرٌة بأنواعها ، فلما طغً الجن فٌها أمر هللا تعالً المبلئكة باستبدالهم من خلك آخر من بنً اإلنسان لٌخلفونه علً 

وٌجعلكم خلفاء  : " 62، ولال فً سورة النمل " وهو الذي جعلكم خبلئف األرض  : " 165األرض ، لال تعالً فً سورة األنعام 
" .. ولو نشاء لجعلنا منكم مبلئكة فً األرض ٌخلفون  : " 60، ولال فً سورة الزخرف " األرض 

 
بعض تفاصٌل الحوار الربانً مع المبلئكة عن بداٌة خلك اإلنسان وما صاحبها من استفسارات  - 30 آٌة رلم –أوردت سورة البمرة 

ال ٌعصون هللا ما  : " 6من لبل المبلئكة ، والذٌن هم فً أعلً مراتب الطاعة حٌث لال تعالً فٌهم فً سورة التحرٌم آٌة  رلم 
" .. ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون : "  لال تعالً فٌهم 20، وفً سورة األنبٌاء آٌة " أمرهم 

 
، وألنهم " إنً جاعل فً األرض خلٌفة : "  أن هللا تعالً لال للمبلئكة 30ذكر ابن عباس فً التفسٌر المذكور عن آٌة البمرة رلم 

أتجعل فٌها من ٌفسد فٌه وٌسفن : " هلل تعالً -  غٌر حاسدٌن أو معترضٌن –كانوا ٌخشون من تجربة الجن علً األرض لالوا 
" .. إنً أعلم ما ال تعلمون : " ، فرد هللا تعالً علٌهم " الدماء ونحن نسبح بحمدن ونمدس لن 

 
مهمة إحضار تراب من أدٌم األرض ، فتحول إلً طٌن ونفخ هللا تعالً فٌه فكان آدم هو أبو البشر وسجد له  (ع  )تولً جبرٌل 

.. المبلئكة بأوامر ربانٌة 
، وهنان رأي آخر أنه سمً كذلن ألنه ُخلك من أدٌم األرض ، والذي ٌعنً " إنسان " وكلمة آدم شائعة االستخدام فً العبرٌة وتعنً 

.. وجه األرض أو ظاهرها ، وسمٌت حواء باسمها ألنها خلمت من جسد حً 
 

، ثم بالغ فً معصٌته " خلمتنً من نار وخلمته من طٌن : " كان هنان ملن تمرد علً هذا األمر الربانً ورفض السجود لائبل 
، ُعرف هذا المتمرد " إنن لمن المنظرٌن : " ، فاستجاب هللا تعالً لطلبه ولال له " لال رب انظري : " بإعبلن تحدٌه هلل تعالً 

.. الحما باسم الشٌطان 
 

نجح الشٌطان فً جولته األولً لغرض ٌعلمه هللا فأفسد آدم وزوجته ، علً إثر ذلن طرد هللا تعالً آدم وزوجته من الجنة كً ٌتحمبل 
.. وزر المعصٌة التً سبمها تحذٌر ربانً واضح ال غموض فٌه 

 
م ، أي أن . ق3096م ، وأنه توفً فً عام . ق4026فً عام  (ع  )ٌذكر الباحثون فً كتب العهد المدٌم أن هللا تعالً لد خلك آدم 

كما ٌمول الباحثون أٌضا أن مكان هبوط آدم علً األرض كان  .. ( 3 : 5التكوٌن  ) سنة 930عمره كما ذكر سفر التكوٌن ٌُمدر بـ 
.. فً منطمة جبال التبت بالهند باعتبارها األلرب إلً السماء 

 
: عن ابن عباس عن علً ابن أبً طالب أنه لال  ( 542 ص 2ج  )ذكر الحاكم النٌسابوري فً المستدرن 

هذا حدٌث : لال الحاكم فً الهامش " .. أطٌب رٌح فً األرض الهند ، بها آدم صلً هللا علٌه وسلم ، فعلك شجرها من رٌح الجنة " 
.. صحٌح علً شرط مسلم ولم ٌخرجاه 

 
 أن الجنة المذكورة التً كان ٌعٌش بها آدم –زغلول النجار أٌضا . عبد الصبور شاهٌن وكذلن د.  وضمنهم د–ٌري الكثٌر من علماء اإلسالم : مالحظة  )

 كان بطرده خارج 18كانت علً األرض ولم تكن فً السماء ، فجنة السماء لٌس بها جوع وال عري ، بٌنما التحذٌر الربانً ألدم فً سورة طه آٌة رلم 
، وباإلضافة إلً ذلن فاهلل تعالً ٌؤكد لبل خلك آدم فً النص المرآنً فً سورة البمرة " إن لن أال تجوع فٌها وال تعري : " الجنة ومواجهة الجوع والعري 

 مرة ، أكثرها فً سورة األعراف حٌث ذكر سبع مرات 25فً المرآن  (ع  )، ولد ذكر آدم " إنً جاعل فً األرض خلٌفة : " أن آدم سٌكون علً األرض 
 .. )  ..

 
 ( 315 ص 2ج ) ، وأحمد فً مسنده  ( 2841حدٌث رلم ) ، ومسلم فً صحٌحه  ( 62 ص 8ج  ) فً صحٌحه ذكر البخاري

" ..  خلك هللا آدم علً صورته وطوله ستون ذراعا :" أنه لال  (ص  )عن أبً هرٌرة عن النبً 
" ..  فلم ٌزل الخلك ٌنمص حتً اآلن ... فً سبعة أذرع عرضا : " أضاف أحمد فً مسنده 

 
أن حواء أنجبت بنٌن وبنات ، وكان فً كل بطن ولد وبنت ، وتزاوج ابن البطن األول  ( 4 : 5التكوٌن  )ذكرت كتب العهد الفدٌم 

.. مع بنت البطن األخرى بغرض اإلكثار 
 

: عن أوالد آدم ما ٌلً  ( 98 ص 1ج  ) فً تارٌخ األمم والملون ذكر الطبري



... عشرٌن ومائة بطن ، أولهم لابٌل وتوأمته أللٌمٌا ، وآخرهم عبد المغٌث وتوأمته أمة المغٌث  (ع  )ذكر أن حواء ولدت آلدم " 
وأما ابن إسحاق فذكر أن جمٌع ما ولدته حواء آلدم لصلبه أربعون من ذكر وأنثً فً عشرٌن بطنا ، لد بلغنا أسماء بعضهم ولم 

" .. ٌبلغنا بعض 
 

لُبُودا " وكانت جمٌلة ، وبعد سنتٌن كان هابٌل هو االبن الثانً مع بنت ثانٌة تدعً " أللٌما " كان لابٌل هو االبن البكر مع بنت تدعً 
.. ولم تكن جمٌلة " 
 

أن زراعته كانت ناجحة إال أن اإلٌمان باهلل تعالً كان  ( 5 – 2 : 24التكوٌن  )كان لابٌل ٌعمل بالزراعة ، وتذكر كتب العهد المدٌم 
.. ٌنمصه ، وأظهر سلوكٌات شرٌرة ، كان ضمنها الغضب والحسد والبخل 

كان هابٌل ٌعمل برعً األغنام ، سارت تجارته بصورة مرضٌة ، كان إٌمانه كبٌرا باهلل تعالً ومتواضعا وكرٌما ، وهو ما اختلف 
.. فٌه شمٌمه البكر لابٌل 

 
ًْ آدم بالحك إذ لربا : " خبلفا صنعه لابٌل مع شمٌمه هابٌل  - 27فً سورة المائدة آٌة رلم - ذكر المرآن الكرٌم  ًْ ابن واتل علٌهم نب

" .. لربانا فتُمبل من أحدهما ولم ٌُتمبل من اآلخر لال أللتلنن لال إنما ٌتمبل هللا من المتمٌن 
 

الجمٌلة لهابٌل ، وتزوٌج ابنته " أللٌما " أراد تزوٌج ابنته األولً  (ع  ) فً تفسٌره لآلٌة الكرٌمة عن ابن عباس أن آدم لال الطبري
.. األلل جماال لمابٌل ولال لهما أن األمر من هللا تعالً " لُبُودا " الثانٌة 

 
فطلب آدم من ولدٌه أن ٌمدما لربانا إلً هللا تعالً لحل هذا النزاع الذي أثاره " أللٌما " رفض لابٌل األمر ، وأراد الزواج من الجمٌلة 

لابٌل ، فمدم لابٌل البخٌل المربان من ثمار األرض التً زرعها ، وكذلن فعل شمٌمه هابٌل الكرٌم من غنمه ، تمبل هللا تعالً لربان 
.. هابٌل ورفض لبول لربان لابٌل 

 
، كان من الطبٌعً أن ٌعمب ذلن كارثة كعماب من هللا ، فدعً لابٌل شمٌمه هابٌل إلً الحمل " أللٌما " عصً لابٌل أباه وتزوج 

وهنان غدر به ولتله وسمط هابٌل كأول شهٌد علً األرض ، هكذا أخذ الحسد موضعا علً األرض للمرة  ( 8 :4التكوٌن  )لزٌارته 
"  ال أعرف ، أحارس أنا ألخً " األولً وترجم عمله فً صورة لتل لٌسجل الجرٌمة األولً علً الٌابسة ، ولما ُسئل عن أخٌه لال 

 ( .. 9 : 4التكوٌن  )
 

أللٌما " العائلة بسبب جرٌمته ، فمد أصبح من جراء ما فعل أول لاتل وأول كاذب باألرض ، عاش تائها مع " اللٌما " غادر لابٌل مع 
..  وانمرض نسله فً الطوفان " 
 

.. فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث ، فإلً لماء 
 

رائف دمحم الوٌشى 
 أمرٌكا 
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