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  أهدي هذا العمل املتواضع إىل

  عرفانا هلما بالفضل الكبري والدي الكرميني

  .وباحلب الذي أحاطاين به، حفظهما اهللا

  .إىل هدى وربيعة، إىل إخويت وأخوايت

 مالك: وإىل زهرة الربيع

    .دهله جبهكما أهديه إىل أستاذي املشرف، الدكتور فرحات عبد احلكيم عرفانا 

  .مسرييت العلمية يلةوكل أساتذيت ط

  .سليمة و مرمي: إىل  صديقات العمر

  .وإىل كل صديقات دفعة مقارنة األديان

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  



    

 

 

  

  

ريب وأثين عليك الثناء كله سبحانك ال أحصي ثناء عليك كما  كأمحد

أثنيت على نفسك، والشكر لك ريب على توفيقك وامتنانك، وعلى إحسانك 

  .مك اليت ال حتصىونع

  :ويف هذا املقام ال يسعين إال أن أقدم خالص شكري وامتناين إىل  

ف تكلّ الذي'' حفظه اهللا''فرحات عبد احلكيم  الدكتور ي الفاضلأستاذ* 

، وأنار دروبه الغامضة بتوجيهاته هبكل جزئيات عناء قراءة فصول هذا البحث

فتقبل مني أستاذي أمسى معاين العرفان لك  .لدقيقة، وإشاراته العلمية الذكيةا

  .ي خري اجلزاءعناهللا باجلميل، وجزاك 

عائليت الكرمية، خاصة والدي اللذين كانا عنوان الصرب اجلميل، واحلب * 

وكل من كان سببا يف إاء . فكانوا خري سند ودعم. الغامر، واليد احلنونة

يوم مجيعا  يف ميزان حسنام  فأسأل اهللا السميع العليم أن جيعل ذلك. البحث

  .القيامة

كما أشكر مسبقا جلنة األساتذة الذين سيتكرمون بقراءة هذه الرسالة، * 

  .وتصحيحها

ولن وجهودهم يف إخراج البحث يف أحسن حلة،  إىل مكتبة املختار* 

أحتفين برأي، أو أنسى كل من أسدى إلّي معروفا، أو نصحين نصحا، أو 

أو دعا يل دعوة يف ظهر أساتذيت وأخوايت وإخواين، توجيه، أو مرجع من 

  .الغيب

لني تبة اجلامعة، على كرم أخالقهم، وكما أتقدم بالشكر ملوظفي مك* 

أن جيزل هلم مجيعا عني عطاء غري  - عز وجل-سائلة اهللا جانبهم ومساعدم، 

  .جمذوذ، إنه أكرم األكرمني

*   *   * 
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   :أمهية املوضوع .1  

يدرسها، ويبصر بتارخيها، ويوضح  ؛خذ األديان عامة موضوعا للدراسةيتعلم علم مقارنة األديان إن   
وهو جمال برع فيه النقاد املسلمون القدامى، وأطلقوا عليه  .واالختالف بينها ،أوجه الشبهتطوراا، ويفحص 

 .ةوالنحل، وعلم املقاالت، وغريها، ووضعوا له مناهج وأهدافا عد أمساء خمتلفة، منها علم امللل

 ،ا لالهتمام املسلمني ه أنظاروأهم عامل وج ،دراسة األديانالنواة األوىل ل ويعد القرآن الكرمي 
ات، ، وما اعتراها من تطورتارخيها، وبصر بعقائدها؛ حيث أشار إىل )اليهودية واملسيحية(األديان الكتابيةسيما 

بذلك مهد ف .عجازاإلالدقة، وو ،وأدلة غاية يف البيان ،حبجج وسرب أغوارهاونقد عقائدها،  ،اقش مقررااون
اعتمدوا فيها لة، وكتبا مطو ،فصوالفيها فوا ألّ، فشتغل ذا االاوهذا ما صار معامل ملن  .هاكيفية التعامل مع

اجلدل املوضوعي املرتكز على األسس العلمية اليت تعتمد  واتأدواملقارنة، واستخدموا  ،والنقد ،طرق التحليل
   . موضوعية ،، ودراستها دراسة علميةالدينية نصوصالاستقراء 

ختصص من  هممنفنجد  هذا اال احليوي؛يف قد تنوعت توجهات، واهتمامات العلماء املسلمني و
البريوين يف أبو الرحيان ، و)1( ''ن بدل دين املسيحاجلواب الصحيح مل''كابن تيمية يف كتابه  ؛دين بعينهدراسة يف 

حتفة األريب يف ''، وعبد اهللا الترمجان يف كتابه )2(''حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة''كتابه 
، )4(''ماإلعالم مبناقب اإلسال'' :من تناول دينني أو أكثر، ككتاب العامريومنهم  .)3(''الرد على أهل الصليب

كما جند من أقطاب الدراسات اليهودية، والصهيونية . )5( ''تثبيت دالئل النبوة'': وكتاب القاضي عبد اجلبار
اليت  جاء فيها مبنهج   الذي اشتهر مبوسوعته الضخمة - رمحه اهللا -املعاصرة الدكتور عبد الوهاب املسريي

  .وغريها كثري .جديد يف نقد اليهودية والصهيونية
ا جند أيضا من املفكرين املعاصرين الذين سبقوه إىل مثل هذه الدراسات، واختذوا ألنفسهم غري أنن

واليهودية على اخلصوص؛ شخصية مجعت بني الثقافة الغربية، والثقافة  ،منهجا يف نقد األديان عموما
الدراسات يف ا يف العصر احلديث، سيمومن القلة الذين تركوا بصمتهم اإلسالمية، فلٌقب برجل العالَمني، 

                                                 
  ). مطابع اد التجارية، دط،دت): مصر(القاهرة(، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحابن تيمية،  تقي الدين أمحد  -1
مكتبة : الرياض(رياض نور اهللا، : اجعةعبد الواحد لؤلؤة، مر: مجة، تر، أطلس احلضارة اإلسالميةفاروقيإمساعيل راجي الفاروقي، وملياء ال -2

    . 25ص ،) 1998، 1العبيكان، ط
دار بوسالمة للطباعة والنشر : تونس( الطاهر املعموري،:حتقيق وتقدمي ،حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب، عبد اهللا الترمجان -3

  ) ،دط،دتوالتوزيع
، معهد عبد ايد عمراين. د: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، حتت إشراف، منهج القاضي عبد اجلبار يف دراسة األديانعبد احلكيم فرحات،  -4

  .24م، ص 2004، )اجلزائر( أصول الدين، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة
  .املرجع السابق  -5



�����
  

 

 

ور عبد ، ما ال يكاد يضاهيه فيها أحد إال الدكت)1(واملسيحية، بشهادة أكابر املختصني يف هذا اال ،اليهودية
ذلك، فإنه مل حيظ باهتمام املشتغلني ذا اال، وهذا ما جعلين أختاره  ورغم .الوهاب املسريي رمحه اهللا

 .منهج الفاروقي يف دراسـة اليهودية: ـتري موسوم بكموضوع حبث لنيل درجة املاجس

  :إشكالية البحث. 2  
املنهج، الدراسة، واليهودية، : ن من ثالثة مصطلحات أساسية، وهينه يتكويظهر من عنوان البحث أ 
خلّا ضبطا وحتديدا، حىت الوحتتاج منبداللتها  ننأى عن فضائها، ون: 

ستعملها الباحث، دف الوصول إىل احلقيقة يليت هو األسلوب أو الطريقة ا: املنهجفاملقصود ب - 
ي يف ه الطريقة اليت استخدمها الفاروقعن املعىن العام؛ إذ نعين بحند حث مل ويف هذا الب .بطرق علمية مناسبة

واألفكار اليت تتعلق باليهودية، عقائدها، وفرقها املعاصرة، وحىت الصهيونية  ،ونقد خمتلف القضايا ،عملية حتليل
 .   بني كل ذلك ةا بالدين اليهودي، ملعرفة العالققتهوعال

 .، وردونقد ،وحتليل ،وتشمل كل املعاين اليت تعرب عنها الكلمة، من حبث  :)Study( الدراسة - 

القرن السادس قبل (قبل املنفي ن ا اليهوداداليت  لامللأو  ،نريد ا امللة: )judaism(اليهودية - 
ا الفاروقي يطلق على ديانة اليهود قبل املنفى ديانات العربانيني، ويطلق على ما ظهر بعد بينم. ، وبعده)امليالد

ربط بينهما  هالصهيونية، ألنوكذا عقائدها، وكتبها املقدسة، وفرقها املعاصرة، وقد تناولنا . )2(املنفى اليهودية
معضالته اليت متثلت أساسا يف وحبث  ،تطورات العصرلومواكبة  ،حبثا عن التكامل يف الطرح، شامالربطا 

  .الصهيونية

وبتحديدنا للمصطلحات، نكون قد رمسنا احلدود العامة هلذا البحث، وضبطنا اال الذي تعمل فيه  
اخليط النابض للموضوع املدروس، واستنادا لعنوان حبثنا ميكن صياغة إشكاليتنا  اليت تعترب، الرئيسية اإلشكالية

ليتفرع عنها مجلة من األسئلة، نذكرها . ي دراسة اليهودية؟ـلفاروقي منهج فهل ل: ي السؤال اآليتـف
 :كاآليت

متأثر  ،هل جاء مبنهج جديد أم هو جمرد مقلد لغريهما أسس منهج الفاروقي يف دراسة اليهودية؟   
 راستهر الفكر اإلسالمي يف دهل أثّ اليت وظفها يف دراسة اليهودية؟الطرق النقدية ما  مبناهج من سبقه؟

وباملعارف من جهة، هذا ، املعريف يف هذا احلقلمنها وخاصة الفلسفية  ،ما مدى تأثره بالثقافة الغربية ؟لليهودية

                                                 
، قرص مضغوط، دار األقصى للنشر والتوزيع 1، مج)منوذج تفسريي جديد(، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةاملسريي،  عبد الوهاب -1

  . 20، ص )م2005-2004(اإلسالمي
  .8ص، )م1988-هـ1408، 2مكتبة وهبة، ط): مصر(القاهرة(،أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي، إمساعيل راجي  -2
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؟ ما نتائج حتليله املعاصرةهم فرق، وائدهملكتب اليهودية املقدسة، وعقنتائج دراسته لما  ؟بصفة عامة احلديثة
 .للصهيونية؟

  :أسباب اختيار البحث. 3
منها ذاتية، وأخرى موضوعية، أذكرها  ،لة أسباب كانت الدافع وراء اختياري هلذا البحثهناك مج 

  :يف النقاط اآلتية

اليت جيب أن يتعرف عليها كل مسلم،  عاليةه، وأخالقه الإعجايب بشخصية الفاروقي، وعلم -   
  .وراء هذا التكامل الذي بلغهالكامنة ملعرفة العوامل  ىسعيو

رية الصهيونية العنصرية على املسلمني، وعلى الديار اإلسالمية، واحلرب اليت اهلجمة االستعما - 
من أكرب األخطار  دوهي ذا الوصف تع .باسم الدين اليهودي احملرف رة عليهتشنها على العامل بأسره للسيط

اليت جيب أن تا السالح الفتاك ملثل هذا الداء إال العلم، واألما  و .هلا كل الوسائلد جنحباث اليت تفضح ادعاءا
  .األسطورية

 ث مدى موافقته ملتطلبات العصر يف نقد الدين، وحبالفاروقي يفراجي  أغوار منهج إمساعيل سرب - 
  . التعامل مع سائر األديان

 نقدهم لألديان، إال أن هذا البحث سيلقي الضوء على طبيعة د مناهج  العلماء املسلمني يفتعد رغم - 
هل منهجه ينضوي حتت أحد تلك املناهج، أم : هو ي يف دراسة اليهودية، وجييبنا عن سؤال مهممنهج الفاروق

  .؟أن له رؤية أخرى ختتلف عنها، وما هو القاسم املشترك بينها مجيعا
يؤدي دورا هتمام املطلوب، مع أنه يف حقيقة األمر ديان من العلوم اليت مل حتظ بااليعد علم مقارنة األ -       

أن يؤكد قيمته احلقيقية، خاصة بعد ما بلغه يف الغرب من اهتمام، إال هذا اجلهد فوهلذا  .ال يف وقتنا احلاضرجلي
ما أجنزه علماء هذا األمر يستوجب منا ليس بلوغ و .اإلسالم وباألخصألديان األخرى، امنه هدم  غرضال

من هذا رية مرة أخرى ألصحاا، ة الفكلتعود السياد ،الغرب يف هذا اال احليوي، ولكن جتاوزه بأشواط
  . حماولة إنصاف األديان األخرى عند بسطها للنقدومن جهة أخرى . جهة

وبيان الفاروقي، إمساعيل راجي جِدة املوضوع، وقلة الدراسات اليت تكاد تكون منعدمة فيما يتعلق ب - 
  .، واحلركة الصهيونيةكيفية طرحه للمسألة اليهودية

 :أهداف البحث. 4  
  :ما يليفيهذا البحث تصب أهداف    
 .التعريف بإمساعيل راجي الفاروقي، وجبهوده عامة، ويف الدراسات الدينية على اخلصوص -    
 .حماولة اخلروج بتصور حول منهج الفاروقي يف دراسة اليهودية -   
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 ،إسالمية ،حماولة إبراز املنبع الذي استقى منه معرفته، والذي كان وراء بروزه كشخصية فكرية -     
 .عاملية، هلا بعد نظر لكل ما واكبه من أحداث

   - بالصهيونية، وعالقة هذه  ا، وعالقتهاوتطوره ،يهوديةالفاروقي يف تناوله للز طرح بيان مدى متي
، وتأثريه على اجلماعات ة، اليت ربط نشأا داخل التشكيل احلضاري األورويباألخرية بالفرق اليهودية املعاصر

  .خاصة فكريا، ودينيا ،ةاليهودي
 .تقييم جهوده يف دراسة اليهودية -     

 :الدراسات السابقة. 5  
جمال  سيما يفخمتلف ااالت املعرفية، املكثرة اإلنتاج يف الفاروقي من الشخصيات أن من  رغم بال

لنيل درجة رسالة درس إال كموضوع إذ مل ي؛ سة األكادميية الكافيةبالدرا بعد ظحيمل إال أنه سة األديان، درا
معامل منهج دراسة املسيحية بني أيب '': بعنوان ،)ماليزيا(امعة اإلسالمية العامليةباجلمقارنة األديان، يف اجستري امل

، وهي م1999زينة حممد باخة، سنة :د الطالبة اجلزائريةمن إعدا ،''حممد بن حزم وإمساعيل راجي الفاروقي
  . دراسة اليهوديةيفمنهج الفاروقي : كل البعد عن جمال حبثي ةبعيددراسة أكادميية 

 :مصادر البحث. 6
على كتب أساسا اعتمدت و. واملراجع ،ومتنوعة من املصادر ،لقد استفدت من جمموعة كبرية

، وجعلت منها مصادر أساسية للبحث، وسأشري إليها يف اة أو حتتفي دراسجمال اليف  املتخصصةالفاروقي 
أطلس احلضارة '':ككتابههلا صلة باملوضوع، شترك يف تأليفها، وكما اعتمدت الكتب اليت اول بدقة،الفصل األ
ية كإسالم: أو كتبه األخرى. يجته الدكتورة لويز ملياء الفاروقه باملشاركة مع زو، الذي أعد''اإلسالمية

أيضا كما استعنت . املعرفة، وهو أيضا من اجلواهر اليت أغنت املكتبة اإلسالمية، للمهمة اجلليلة اليت ضمنها فيه
كموسوعة اليهود ''احلديث، و ،منهامنها ما هو متخصص يف مقارنة األديان، القدمي ، كثريةأخرى بكتب 

كما  .وغريها، ''يديولوجية الصهيونيةاأل'': هبد الوهاب املسريي، وكتابللدكتور ع'' واليهودية والصهيونية
  .مواقع الشبكة العنكبوتيةعلى  متوفرة ،استعنت مبقاالت عن الفاروقي

 :منهج الدراسة. 7
  :إال قليالمنه   أليف هذا البحث على منهجني أساسيني، وثالث مل اعتمدت   
وخصائصها اليت أثرت يف إنتاجه ، عاش فيهايف التعريف بالفاروقي، والبيئة اليت  :املنهج الوصفي -   

  .معامل منهجه الغزير، كما طبقته يف وصف املعريف
 ،وتتبع ملختلف أفكاره ، اليهودية، وحتليل ملضامينهاإذ قمت بقراءة لنصوصه يف :املنهج التحليلي -   

    .حول منهجه يف نقد اليهوديةعام وآرائه العميقة ألخرج يف األخري بتصور 
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وسعيت  .التأثريالتأثر وأبعاد وآراء غريه ملعرفة ، إذ قارنت بني آرائه؛ بقدر بسيط :ناملنهج املقار -   
 . دراسة اليهوديةمعرفة مدى متيز منهجه يفذلك من خالل 

 :صعوبات البحث. 8  
مما  -يي رأيف–ال ميكن التنصل منها، وهي  ، طبيعة البحث العلميعتيادية تدخل يفاهناك صعوبات 

منها ما ؛ ويقوي العزمية؛ إذ الطبيعة البشرية جمبولة على رفع التحدي رغم كل الظروف ،يكسب البحث لذة
صعوبات تتعلق بالشخصية ؛ ومنها ا من أسعفين يلتعاىل ادر البحث نفسها، وقد سخر اهللا مصبقلة ارتبط 

 شبكة العنكبوتيةاملدروسة؛ إذ مل أعثر على من حتدث عن حياة الفاروقي بادئ األمر، ما جعلين أجلأ إىل ال
غري مترجم، إضافة هو  ليزية، واللغة اإلجنب ألّفه األخالق املسيحيةكتاب ألن  باللغة؛ما ارتبط ومنها كبديل؛ 

  . أسلوبه الدقيق، الذي يعتريه بعض الغموضإىل
يت املوضوع حقه، كما ال أدعي فيه الكمال، بل قد وفّ - رغم ما بذلته فيه من جهد -وال أحسبين

 .د أن نقائص كثرية تشوبه رغم ما حاولت تفاديه منهامن املؤك

  :خطة البحث . 9  
  :باإلضافة إىل مقدمة وخامتة، ومخسة فهارس، ستة فصولحث إىل قسمت الب  
وجهوده  ،حياتهعصره،  إمساعيل راجي الفاروقي؛ قراءة يف: فقد عنونته بـ ؛الفصل األولفأما   

الفاروقي، إمساعيل راجي خصصتها لدراسة كل ما يتعلق ب، ثمباح ةإىل ثالث، قسمته يف دراسة اليهودية
اليهودية والصهيونيةفت مبؤلفاته يف دراسة وعصره، وعر .  

ع على ، توز دراسة اليهوديةاألسس العامة ملنهج الفاروقي يف: عنونته، فقد ثاينالالفصل أما   
، وسعيت إلبراز املصادر اليت استعان ا يف ةاليهودياألول تناول مصادر الفاروقي ومفاهيمه يف دراسة  :مبحثني
  . خمتلف املناهج اليت وظفها الفاروقيته لتحليل خصص: الثاين، وليهوديةدراسة ا

ما تناولت فيه  .ديانمنهج الفاروقي يف نقد األ ،وراء الدين ما: فهو بعنوان ،لثالفصل الثاأما   
   .هفاهدأئصه، ومبادئه، وخصادت وحدوراء الدين كمنهج لنقد األديان، 

وهو موزع على . منهج الفاروقي يف دراسة الكتب اليهودية املقدسة :بعنوان، رابعالفصل الأما   
اليهودية كما تناوهلا إمساعيل الفاروقي، لكتب املقدسة ا فيه عرضتناولت ف: األول مبحثني؛ أما املبحث

  .و مصادرها األربعة لتوراةا  نقدالفاروقي يفمن خالل منهج  املبحث الثاين الذي تتعمق فيه الدراسة النقديةف
عقائد  وهي أساسا أربع ،لعقائد اليهوديةة ا دراسالفاروقي يف نهجم :ـ، عنونته بامسوالفصل اخل  
نهجه يف دراسة الثاين أفردته ملوعقيدة األلوهية، نهجه يف دراسة مل تهخصصألول اى أربعة مباحث؛ موزعة عل
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عقيدة منهجه يف دراسة : الرابع، وعقيدة األرض املقدسةمنهجه يف دراسة : لثالثاوعقيدة الشعب املختار، 
  .املسيح املخلص

تناولت فيه حتليله ، امللل اليهودية املعاصرةدراسة يف منهج الفاروقي : سادسالفصل الوأخريا   
  .وقسمته إىل أربعة مباحث بعددها. والصهيونيةملختلف الفرق اليهودية املعاصرة، 

 .هاية ذيلت هذا البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج املتوصل إليها النويف  
          

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتو  
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ا كان من متام املعرفة باملنهج التعرف على صاحبه، ارتأيت أن أتناول يف هذا الفصل كل ما له ملّ

، مبا يساعد يف إشاحة علميةال الفاروقي؛ احمليط الذي عاش فيه؛ حياته، وآثارها إمساعيل راجي باحثنصلة ب
 ،والواقع ،الستار عن كثري من األمور املهمة اليت تساعد يف معرفة أبعاد التأثر والتأثري، والتفاعل مع احلياة

ناوله يف تنوهذا ما س .ومنهجه، سيما يف دراسة األديان ،على فكرهه كلّومدى تأثري ذلك  .والظروف
  :تاليةاملباحث الثالثة ال

 ����� ����� ����� �����������������				::::        

��������      ������ ���� �������ـ������� ���� �������ـ������� ���� �������ـ������� ���� �������ـ�    

، وظروفه ن اإلنسان نتاج بيئته،وأل ،ز خبصائص خمتلفةمتييف عصر الفاروقي إمساعيل راجي  عاش    
من  من أحداث، وتطورات على خمتلف األصعدةهذا العصر ه ما متيز بم أجِد من الضروري التعرض أله

  :ةخالل املطالب التالي

 	��� �����	��� �����	��� �����	��� ����� : : : : ����ـ� ����ـ� ����ـ� ����ـ��������� ����� ����� ����� ��  ـ�ـ�ـ�ـ
يف أساسا ت جتلّ ؛ذروا فترة بلغت فيها التطورات السياسيةيف  الفاروقيي إمساعيل راجولد         

نا من كل ذلك وما يهم. على العامل اإلسالمي شرسةاالستعمارية الة مجواهل )1(احلربني الكونيتني يف العامل
  .لفاروقيلوطن األصلي  تبارها البفلسطني باعبالعامل اإلسالمي بصفة عامة، و املتعلقةتلك األحداث 

ت باألمة اإلسالمية سقوط اخلالفة اإلسالمية ـّأهم ما ميز تلك األحداث اليت أملكان   
هت إليه أنظار القوى جوالذي ، )2(يف نظر االستعمار الغريب الرجل املريض صارتواليت م، 1924سنة

، كبرية زائماملسلمون  ين، وم)3(اإلسالميةالوحدة  ربتضوذا . حتالل معظم أجزائهاالستعمارية ال
                                                 

- 1914(نشوب احلربني العامليتني األوىل والثانية فكانوا  السبب وراء  ليهود دورا كبريا يف حتريك الثورات واحلروب وخلق الفنت؛لعب ا -1
اليهود أنفسهم، ومن أقطاب الغرب الذين آمنوا أن  بتأكيد من، حتقيقا للربح والثراء، والسيطرة على ذهب العامل، )م1945-1939م؛ 1918

حنن اليهود حينما نغرق « :يصرح) الدولة اليهودية( والثورات مل تكن إال من صنع اليهودية العاملية؛ وجند هرتسل يف كتابهاحلروب والفنت 
األفعى اليهودية عبد اهللا التل، : انظر. »نتحول إىل عناصر ثورية خمربة، وحينما ننهض، تنهض معنا قوتنا الرهيبة جلمع مال العامل يف بنك اليهود

 .30-29، ص)م1971، 2قصر الكتاب،ط): اجلزائر(البليدة( ،اإلسالم يف معاقل
 .53ص ،)م2000 -هـ1421، 1دار الشروق،ط): مصر(القاهرة( ،أمتنا بني قرنني، يوسف القرضاوي -2
موافقة سعت للحصول على كما أساليب اخلداع، باعتمادها حتالل فلسطني، البذلت الصهيونية العاملية بزعامة هرتسل كل اجلهود  -3

ربيطانيا وراهنت عليها ل عندها جلأتالسلطان  العثماين عبد احلميد الثاين للهجرة إىل فلسطني إلقامة دولتهم، إال أن احملاولة باءت بالفشل، 
 =حال استمرار يف:( )م1886(يف بال بسويسرا  نعقدجاء يف قرارات املؤمتر الصهيوين األول املو). العثمانية(التركية اإلمرباطوريةللقضاء على 
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رضوا يف وتع واألمل، ،هبت ثروام، وطردوا من ديارهم، وحرموا حق احلياةون دماؤهم، بيحتاستو
 .انيوالعدوان بعد أن كانوا سادة الد ،والقهر ،فصاروا ضحايا الظلم ستغالل،الوقت نفسه لكل أنواع اال

 :يليمن خالل ما الصورة أوضح بدو تو

  .االنقسام والتجزئة: أوال  
بسبب جناح  ؛منقسمة على نفسهااإلسالمية رينا أن األمة نظرة على الصعيد السياسي ت إنّ أي        

تفاقية سايكس ا هذه التجزئةحمطات ومن . )1(القوى االستعمارية يف متزيقها إىل مخسني دولة قومية أو تزيد
 ملحىت أنه اعدة إلطالق تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية، ، واحلروب العاملية اليت كانت ق)م1916(بيكو

، وإلحكام القوى تلكمل تلبث كما ، )2(وكل العامل اإلسالمي حتت هيمنة غربيةإال م  1920يأت عام 
كما  .حتكاك فيما بينهاواال ،د دائما أجواء التوتربشكل يولّه، بني دول املصطنعةود احلدمت اقأن أ سيطرا
الستغالل هذه  ،واملؤامرات ،املكائدبتلك األجواء بتغذية ستعمارية على الدوام ئر السياسية االالدواتضطلع 
        .ستعماريةاال حتقيقا ألغراضها )3( وتنمية أسباب النفور و العداء ،الظروف

 مافهخلّ لذينستقالل يف العامل اإلسالمي، إال أن التقسيم والتجزئة الاورغم قيام حركات 
كل واحدة من هذه الدول صارت إذ   آثار وخيمة على اجلسم العريب واإلسالمي؛ ب عنهماترتستعمار، اال

 تتح  ملوهلذا  .خليطا قوميا غري متجانس ونسكاا يشكلأصبح كما  ،نقسام الداخلياال القومية تعاين من
مل كما .نسومجع شتات مواطنيها يف كيان واحد متجا ،القومية الدول من هذه ةألي دولفرصة االستقرار 

ا يف كيان أكربمندماج اال هلا فرصةتح ت4( ع دول أخرى من شقيقا(  

 ،الصراعات الداخلية ،وتقسيمه إىل دويالت ،لتجزئة العامل اإلسالميأيضا ومن اآلثار السلبية 
عن  بعيدة ،وخططها ،دولة ترسم كل واحدة سياستها مخسنيأكثر من  بني دوله اليت صارتصاحل امللتفاوت 

هلا  ، ومل تلبث أن صارت هذه الكيانات قوميات قائمة،مقدمة أولوياايف خواا، واضعة مصاحلها أ
نتماء إىل اإلقليم هو اهلوية ملن يعيش وأهدافها ومستقبلها، وصار اال ،وحاضرها ،وماضيها ،وتارخيها ،أسسها

                                                                                                                                                     
تاريخ ، حممود السيد). رفض السلطان للمطالب الصهيونية، فإن حتطيم اإلمرباطورية التركية شرط أساسي إلقامة حكومة صهيونية يف فلسطني=

 ،؛ و أمحد بن عبد اهللا بن إبراهيم الزغييب116ص ،)م2004دط،  مؤسسة شباب اجلامعة،): مصر(اإلسكندرية( ،اليهود القدمي واحلديث
-هـ1418، 1مكتبة العبيكان،ط: )اململكة السعودية(الرياض( ،4،جالعنصرية اليهودية وآثارها يف اتمع اإلسالمي واملوقف منها

 .232، ص)م1998
دار :لبنان(، اإلجنازات-خطة العمل-املبادئ العامة-إسالمية املعرفة، إمساعيل راجي الفاروقي :عبد اجلبار الرفاعي، مقدمة كتاب -1

   .39ص ،)م2001-هـ1421، 1ى،طاهلد
  .231، ص)م1997- هـ1418، 2مؤسسة الرسالة،ط): لبنان(بريوت(،-املسلمون بني قرنني-حاضر العامل اإلسالمي، ياسني غضبان -2
  .39، صإسالمية املعرفةالفاروقي،  -3
  .املرجع السابق -4
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 ،ووحدا ،احليلولة دون تضامنهاو ،يف متزق صفوف األمة كربالعامل األبذلك  كانتف .)1(يف هذه الكيانات
  . )2(للقوى الكربى باحتواء حاالت النهوض واملقاومة مسحما  .ووضها

 .إقامة الكيان الصهيوين االستعماري على أرض فلسطني: ثانيا 
التاريخ تعد فلسطني موقعا جغرافيا استراتيجيا مهما، وجسرا يربط الشرق بالغرب، ما جعلها عرب         

  .الصهيوين حتالل، فكان آخرها االاالستعمارية ماعطهدفا مهما لأل
  د له، وساعده ،عد هذا االستعمار االستيطاينويمنذ  من مثرات االستعمار الغريب، الذي مه
غريب  بتواطؤأول وثيقة تربز القضية الفلسطينية للوجود  اعتربالذي ، هذا األخري )3(وعد بلفوراستصدار 

 ،على فلسطني )4(االستعمار الربيطاين أيام انتدابه، الذي مكن )م1922(نتداب ي، مث صك االمسيح
وفتح ،  فلسطنييفرس البذرة الصهيونية اخلبيثة لغ املالئمةالظروف من يئة  عاما) 30( ثالثني الذي دامو

 نهم من احملافظة على وطنهم،حارب أهلها، وجردهم من كل قوة متكّ، ويف املقابل )5(باب اهلجرة اليهودية 
الذي ) م1947(قسيم بعد صدور قرار الت )6(ومل خيرج منها إال بعد أن سلّمها للعصابات الصهيونية

دولة إسرائيل يف اخلامس عشر من اإلعالن الرمسي عن قيام يف األخري ليتم  )7(شجعت أمريكا على تنفيذه
وأعلنوا أن  .الغربوبالد ، واجنلترا ،روسيا، وأمريكاالدول الكربى؛ ا  ترفلتع، م1948مايشهر 

  . )8(إسرائيل خلقت لتبقى

                                                 
  .230، صحاضر العامل اإلسالمي، ياسني غضبان -1
  .231، ص املرجع السابق -2
سياسي بريطاين، كان مهتما باملسألة اليهودية، ومن  :)م1930-1848(نسبة إىل واضعه بلفور آرثر جيمس): م1917(وعد بلفور -3

أرسل رسالة إىل أحد زعماء اللجنة الصهيونية ون وزيرا للخارجية أظهر اهتماما بالصهيونية، عندما عي. دخول اليهود إىل بريطانيافكرة معارضي 
على ) ويلسون(ومتت موافقة فرنسا وروسيا والبابا، وموافقة الرئيس األمريكي  .عطف بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطنيها فييعلن 

تأييد اجنلترا إلقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني، و تعاون اجنلترا مع اليهود لتحقيق هذا اهلدف، : هذا الوعد الذي يتضمن ثالث نقاط، هي
  .86، صتاريخ اليهود القدمي واحلديث حممود السيد، :انظر بقى احلقوق الكائنة لليهود يف خارج فلسطني والعرب يف فلسطنيوأخريا ت

سعت من خالله . جزء من خطة استعمارية حمكمة لتحقيق الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطني: االنتداب الربيطاين على فلسطني -4
وكان أول عمل بادرت به تعيني أحد القادة اليهود يف منصب املندوب السامي الربيطاين . لسطني متكني اليهود منهابريطانيا بعد انتداا على ف

وذا العمل الشنيع خلقت أكرب مشكلة . يف فلسطني، كما فتحت باب اهلجرة اليهودية، و تقدمي التسهيالت لتمليكهم أراضي الفلسطينيني
: )لبنان(بريوت(، موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيايل، : انظر. روب سبيلها للتنصل من املسألةوكان اهل. عجزت هي نفسها عن حلها

  .  452-451ص، 2ج، )م1997، 3املؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط
 . 90، صتاريخ اليهود القدمي واحلديث حممود السيد، -5
 .55-54، ص أمتنا بني قرننيالقرضاوي،  -6
 .91، صاريخ اليهود القدمي واحلديثت، حممود السيد -7
 .55، ص متنا بني قرننيأالقرضاوي،  -8
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)Vladimir J abotinsky( د جابونسكيوقد أكّ  
أن الدولة الصهيونية أحد الزعماء الصهاينة  )1( 

 ،مرباطورية قوية، غري عربيةإ االعتماد على أي ستسعى دائما إىل«الغربية من كل جانب احملاطة بالدول
 .  )2(»ية املستقلة تعتمد اعتمادا كامال على الدول الغربية اليت حتميهاأي أن الدولة اليهود. وغري إسالمية

الغرب هو صاحب الدور يف إقامة دولة كاملة بكل كياا، تقوم تأكيدا على أن يعد سبق وما  
ستيطاين، وتقدم هلا الدعم املادي ستعمار االاإلسالمية، ومتثل أبشع ألوان اال بدور هام يف خدمته يف املنطقة

إمنا «و العرب، و ،الصدام الذي وقع على أرض فلسطني بني اليهود الصهاينةمل يكن هلذا و. )3(واملعنوي
صدام بني أوروبا بقوا احلضارية واملادية، بسلطتها السياسية من جهة، وبني العرب بنظمهم املفككة، 

بأدوات العصر احلديث  الصهيونية متثل الغرب بكل قوته، ومعرفتهبل . وفقرهم املادي من جهة أخرى
»واحلضارية، بينما كانت الشعوب العربية خمتنقة من االستعمار الغريب ،والعلمية ،السياسية

)4(. 

 ازر اليت تعرض هلا الفلسطينيون، التدخل بنية وقد كانت ردة فعل احلكومات العربية، بعد ا
بسبب ، اليت كانت حمصلتها الفشل، )5(ليةحترير فلسطني، ومشاركتهم فيما يسمى باحلروب العربية اإلسرائي

خ الكيان الصهيوين منذ ذلك العهد إىل يومنا هذا، رغم يوترسبسبب ضعف املوقف العريب من القضية، 
 .العودة يتهم يفحقأالفلسطينيني يف أرضهم، و يةحقأاملساعي العربية أمام احملافل الدولية للتأكيد على 

م املتحدة للدفاع عن بر على إرسال وفوده إىل دورات هيئة األمالذي ثا نفسه، ومساعي الشعب الفلسطيين
  .)6(طالع الرأي العام الغريب عن األدوار اهلامة اليت مر ا الشعب الفلسطيينا و قضيته، 

  

  

                                                 
الدفاع  خاليا بعض تنظيمبالصهيوين  نشاطه بدأو .)روسيا (أوديسا يف ولد .صهيوين مفكر ):م1940-1880(جابوتنسكي فالدميري -1

 دولة فلسطني جبعل تطالب بريطانية مجاعة تأسيس يف ساهم، و ي الصهيونية اللجنة عضواً يف ا العثمانية اخلالفة سقوط بعدلينتخب . اليهودية

 .401-398ص ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية املسريي، . صهيونية
، ص )م1982-هـ1403عامل املعرفة، دار النفائس، دط، ): لبنان( بريوت( ،1، قسماأليديولوجية الصهيونية، عبد الوهاب املسريي -2

172-173. 
 .39ص، إسالمية املعرفةوقي، الفار -3
 .116، صتاريخ اليهود القدمي واحلديث، حممود السيد -4
احلرب : يف  ثلتومت. دف وقف عمليات التوسع اإلسرائيليةالعربية اليت شاركت فيها الدول احلروب هي : العربية اإلسرائيليةاحلروب  -5

احلرب ، )م1967( احلرب العربية اإلسرائيلية الثالثة .لتحرير فلسطني 48ألوىل هي حرب إذا اعتربنا أن  ا ،)م1956(العربية اإلسرائيلية الثانية
موسوعة ، ايلالكي ؛ و 127ص . تاريخ اليهود القدمي واحلديث، حممود السيد: للتوسع انظر). م1978(احلرب اخلامسة ، )م1973(الرابعة

 . 210-208ص ،السياسة
  .49، ص)اجلزائر(م، وزارة األوقاف1964، جويلية 13، بقلم التحرير، جملة املعرفة، عددنيةكيف سلّم االستعمار فلسطني للصهيو -6
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 �!�"�� ������!�"�� ������!�"�� ������!�"�� ����� : : : :����#$�%�� �&'��$�%� ���������#$�%�� �&'��$�%� ���������#$�%�� �&'��$�%� ���������#$�%�� �&'��$�%� �����        
، بعد أن واالجتماعية، قتصاديةاالثارها السلبية على احلالتني آلقد كان لألحداث السياسية السابقة 

مع مطلع القرن  هيمنت القوى االستعمارية الكربى، وخباصة الواليات املتحدة األمريكية اليت صارت
مبا يف ذلك العامل  ،)1(واملصدر األول ألوروبا ولكافة أسواق العامل العظمى،قتصادية العشرين القوة اال

  .احلياة املعيشية للسكانيف العريب، وختلف وتدهور  قتصاداالعلى ضعف  لذلك من أثرما كان اإلسالمي، 
دولة  هناك م تعدلفلتخلف االقتصادي الشديد؛ بسبب ذلك عرضة لالعامل اإلسالمي فكان 

صارت البلدان العربية بل ومهددة بااعة،  صارت كل دولةوإسالمية مكتفية ذاتيا يف سائر ما حتتاج إليه، 
، املهيمنة على االقتصاد العاملي مستوردة لسائر أنواع الغذاء، خاضعة لرمحة القوىالزراعية املصدرة بلدانا 

، وكان )2(احلروبو، اإلفادة منها االستقرار السياسي اليت منع منورغم الثروة املعدنية اهلائلة الكامنة فيها، 
  .)3(تردي أوضاع األمن الصناعي، والغذائي لألمة السبب وراء
 ،وقطع سياقه التارخيي ،ستعمار ختريب وحدة اتمع املسلمفقد أراد اال ؛ماعيةاالجتاحلالة عن أما 

؛ اتمع األصلي الذي حافظ على منط تلفنيتبلور جمتمعني خمإىل وحتويله إىل دروب التبعية، وهذا ما أدى 
ظل السيطرة  اتمع اإلسالمي السابق على السيطرة االستعمارية، والثاين اتمع احملدث الذي تشكل يف

، وتفكريه، وغلب عليه منطها يف مسكنه، وج حياته، ومدارسه، االستعمارية، فأخذ باحلداثة الغربية
  .)4(للنمط اخلارجي ضمن شروط التبعية ومفاهيمه، فكان امتدادا

 ،طريفال ميكن إال أن يوصف بالوضع اخل ،يف فلسطني االجتماعيو ،االقتصادي الوضععن أما و
قاموا  ،على االقتصاد الفلسطيين ماليهود سيطرأحكم بعد أن فاته على الشعب الفلسطيين؛ نظرا لتداعي

  . )5(السيطرة على االقتصادو ،متصاص خريات األرضو سعوا ال، القتصادهمبوضع البذور األوىل 

مصادرة من  ،تمييز العنصري ضد الفلسطينينيالأبشع أنواع مارس اليهود التامة السيطرة  ولتحقيق
العمل،  صاحبةأضحت إسرائيل  بعد أن ،العملجمال تعسف يف  و، )6(ختريب مصادر املياه، إىل مزارعلل

                                                 
  .117، ص 5، جموسوعة السياسةالكيايل،  -1
  .39،ص إسالمية املعرفةالفاروقي،  -  2
  .السابقرجع امل -  3
   .222ص، حاضر العامل اإلسالمي، غضبان -4
-ـه1،1418ط الدار الشامية، :)لبنان(بريوت -دار القلم:)سوريا(دمشق( ،ة األمريكيةالنفوذ اليهودي يف اإلدارر، أمحد منصو -5

  .31ص ،)م1997
 ط،.د دار الفضيلة،:)مصر(القاهرة(علي اجلوهري، :نقله إىل العربية ،أم وفاق...شقاق إسرائيلالعرب و  ،أمحد ديدات: انظر للتوسع -6
  . 423-413ص، 3ج ،العنصرية اليهودية، و الزغييب ؛22ص ،)ت.د
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باالستغناء من العمل  بذلك حرمفوخروج الفرد الفلسطيين،  ،يف دخول املتحكمةوألجور املتدنية، ا ماحنة
التاجر الفلسطيين بفرض الرسوم تعجيز سعيها الدؤوب لبالعمالة اليهودية املهاجرة من الدول النامية، و عنه

وال يوجد أصدق من الرسالة اليت  .االجتماعية وضعيتهم، وتدهور البطالة اتساع دائرةأدى إىل  ماالباهضة؛ 
يف  )Harry trumane()2(تروماناألمريكي هاري إىل الرئيس ))Hayyim Weizmann()1ا وايزمان بعث
 ،يضم أساسا فالحني متعلمني والذيين يف فلسطني، يشرح فيها حالة اتمع الصهيوم 27/11/1947

الصورة املشرقة بالصورة الكئيبة للمجتمعات هذه يقارن ل .وطبقة صناعية ماهرة تعيش على مستوى عال
)3(وبطبيعة احلال كما يقول الدكتور املسريي. الفقرية يف فلسطنيو ،األمية

مل حياول وايزمان أن يشرح «
كامن وراء هذا الوضع، وال السبب اخلفي وراء عدم بزوغ فجر احلضارة بعد للرئيس األمريكي السبب ال

»مخسني عاما من االستعمار الربيطاين الصهيوين
)4(.  

��"�� �������"�� �������"�� �������"�� ������ـ� : : : : ����ــــ��� ����ـ� ����ـ� ����ـ��&(����&(����&(����&(���        
، فقد رافق الغزو العسكري بأحسن حاال مل يكن ن الوضع الثقايف للعامل اإلسالميإ        
يف من الغربة الفكرية  االعديد من أبناء هذه األمة، وخلق نوعغزو فكري كبري، أصاب  ي،واالستعمار
. ، أو ما يسمى بالتغريب''ايفاالستعمار الثق''نوعا من والفكر اإلسالمي؛ و ،عن الثقافة اانقطاع، وصفوفهم

مجود يف الفكر، وقصور إىل ، احلياة؛ من ختلف يف التعليم شامل ملناحييف ظل احنطاط  وقد نشط هذا الغزو
        .)5(التربيةيف 

                                                 
عدد من  تأسيسيف  كانت له مسامهات.اروسي يف ولد .إسرائيل لدولة رئيس وأول، صهيوين زعيم ):م1952-1864(وايزمان حاييم -1

 ،6، مجاملوسوعةاملسريي، . للعلوم وايزمان معهد وهو العلمية املعاهد أهم أحد تأسيس يف العربية، و اجلامعة املعاهد اليهودية يف فلسطني منها
  . 389ص
-06، وصاحب اإلذن بإلقاء القنبلتني الذريتني على اليابان، يف )م1953-1945(رئيس الواليات املتحدة األمريكية من : هاري ترومان -2

مليون دوالر  250ومن أكرب مؤيدي الكيان الصهيوين، اقترن امسه مبشروع مساعدات مالية اقتصادية عسكرية قدرها . م1945أوت -09
  .724، ص1، جموسوعة السياسةالكيايل، . ونان وتركيا دف النهوض باقتصادمهالكل من الي

من أبرز املفكرين املسلمني  .عز املسريي هو عبد الوهاب حممد أمحد علي غنيم سامل :)م2008-1938(عبد الوهاب املسريي -3
 ختصصه حبكم" واحلضارة ،الفكر وتاريخيب، األد قدبالن اهتمامله  كان .م1969الدكتوراه سنة حتصل على  .ولد بدمنهور .املعاصرين

موسوعة اليهود '': من مؤلفاته. الصهيونية، ليصبح يف مصاف املتخصصني فيهااليهودية والدراسات بعدها على  ركز اهتمامه. األكادميي
 نقد :الوعد أرض'' :تب باللغة اإلجنليزية منها كتابوك .''يديولوجية الصهيونيةاأل''؛ ''اية التاريخ ''من مثان جملدات؛ ''واليهودية والصهيونية

 ،1مجاملوسوعة،  املسريي، .''الصهيونية وهزمية العقل العريب ''؛''اليهودية وما بعد احلداثة'': منها قاالتوالكثري من امل. ''السياسية الصهيونية
  .19-18ص
  .176-175، صاأليديولوجية الصهيونية، املسريي -4
  .99ص ،)م1990، 1ي للفكر اإلسالمي، طـاملعهد العامل: ب.د( ،أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية ، نجارزغلول راغب ال -5
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بكل الطرق، وحصر فكر  قد حاولت القوى االستعمارية الالدينية مواجهة اإلسالم وطمس معاملهو
املسلمني يف زاوية حمدودة من زوايا الدين؛ مبحاولة فصل الدين عن الدولة، وحتويل اإلسالم إىل دين عبادة 

 ،وروحه الثورية ،والثقافية ،االجتماعيةفقط، ونزع كل جوانبه األخرى املتعلقة بتنظيم احلياة 
 ،وتأسيس نظم التعليم ،ة املنحرفةوالوضعي ،بالفلسفات املادية ويف قيمه التشكيك فيه، و)1(واالستقاللية

على أساس من املفاهيم الالدينية، وخلق عداوات مفتعلة بني نظم احلكم اليت نصبتها  واالجتماع ،قتصاداالو
، وبث األفكار الوافدة من الغرب )2( بتطبيق اإلسالم نظاما شامال للحياةوبني املنادين  ،القوى االستعمارية

من أخطر الدعوات اليت جزأت العامل اإلسالمي، ومل تلبث أن وجدت قبوال يف كثري من  اليت تعدكالقومية، 
  .)3(الصراعات احلاقدة بني القوميات املختلفة وراء  السبب، وصارت هأقطار

وتكتوي  ،ستقالل، فإن فلسطني تعاين االحتاللسالمي تنعم باالنت دول العامل اإلوإذا كا
  :باإلرهاب اإلسرائيلي يف خمتلف ااالت، أمهها

جتهيل الفلسطينيني، تعسفية بنية عمدت إسرائيل إىل جمموعة إجراءات ، في القطاع التعليميف - 
رمام من حق حومضايقة الطلبة اجلامعيني عدد املدارس، وإخضاعها لسيطرا، و كتخفيض

  .التعليم
بل وسعت الكتب،  مصادرة الصحف الفلسطينية، وعمدت إىلفقد يف القطاع اإلعالمي، أما  - 

 .)4( العامل أينما وجدوا يفاملفكرين الفلسطينيني جاهدة، بتسخري كل الوسائل لتصفية العقول، و
ق نبوءة كتبهم كل ذلك للقضاء على كل من يطلق عليه فلسطيين على بسيطة األرض، لتتحق

   .املقدسة أن تكون هلم فلسطني إىل ما بقي من الدهر
بقية صاحلة محلت والتبعية، قامت  ،والتخلف املستمرة، الصراعات و هذه، نقسامويف ظل حالة اال  
حيث ظهرت يف العامل اإلسالمي جمموعة من احلركات  ؛ها ترميم خملفات املدنية الغربيةعلى عاتق

، منهم تبناها رجال أوفياء ،إعادة الوالء لإلسالممجاعية اشتركت مجيعا يف حماولة  واإلصالحية، فردية أ
كون تعدو أن تال فكرية، و ما عداها من أزمات أزمة أن أزمة األمة  والذين تبينواإمساعيل راجي الفاروقي؛ 

  .آثارا وانعكاسات هلا

                                                 
  .229، صحاضر العامل اإلسالمي، ياسني غضبان -  1
  . 87-77، صأمتنا بني قرننيالقرضاوي،  -2
  .250ص، حاضر العامل اإلسالمي، ياسني غضبان -3
يف اجلبهة  اعضوكان أستاذ يف اجلامعة األمريكية ببريوت، : باسل رؤوف القبيسي -:ضحايا العدوان الصهيوين  من املفكرين الفلسطينيني  - 4

املطامع  تاريخ فلسطني احلديث،: صاحب مؤلفات كثرية عن قضية فلسطني أمهها :ايلعبد الوهاب حممد الكي .د -الشعبية لتحرير فلسطني
  .266-265ص ،3،جالعنصرية اليهودية ،الزغييب  :انظر .سوعة السياسةالصهيونية التوسعية،كما أنه مؤسس مو
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الذي عاش فيه الفاروقي، وأهم وذا العرض، نكون قد أبرزنا ولو بإجياز أهم خصائص العصر   
نتداب الربيطاين، اال حتت حكموالعاملية اليت واكبها، سواء وهو يف فلسطني  ،واإلسالمية ،األحداث العربية
  .إىل ديار الغرب أو بعد هجرته

  

 ����� ����� ����� ��������������!�"�!�"�!�"�!�"::::        

  ����*��( ����ـ�� ���� ���ـ����*��( ����ـ�� ���� ���ـ����*��( ����ـ�� ���� ���ـ����*��( ����ـ�� ���� ���ـ����

بفلسطني يف  يف يافاولد  .لفاروقيمساعيل راجي اليكن أول ما نتعرض له امسه ونسبه؛ فهو إو  
عبد ده والكان و .واملال، ورفعة املكانة ،ألسرة مجعت بني العلم  )1(م1921الفاتح من شهر جانفي عام 

 . )2(قاض متمرس يف العلوم الشرعية، اهلدى الفاروقي

لترحال والتطورات، وا ،وسنتناول بعد هذه الكلمات املختصرة تفاصيل حياته املليئة باألحداث  
    :املطالب التاليةمن خالل على كل املستويات 

                        	��� �����	��� �����	��� �����	��� ����� : : : : �*�+ �*�+ �*�+ �*�+ ,-��* ,-��* ,-��* ,-��* 
بالرغبة يف أساسا  هالرتباط ،األوىل تبداياالترحال منذ كثرة الفاروقي إمساعيل راجي  عرف عن   

  :يلي كماأتناوهلا  .مراحل ةمخسإىل  حياته راحل موميكن تقسيم  .التحصيل العلمي

      %�.%�.%�.%�. : : : :++++�/�$�� ��*�/�$�� ��*�/�$�� ��*�/�$�� ��*::::   
كان و .األسرة وهي الأ ،يف جمتمعه األول يةتعليمالوالتربوية، راجي الفاروقي  إمساعيل حياةبدأت     

، ينه األوىليف سنالقرآن الكرمي  فحفظ، الدينيةالتنشئة األثر يف تنشئته  بارز عبد اهلدى الفاروقيده لوال
اإلخوة مدرسة يلجها  مدرسةوكانت أول  .مبقاعد الدراسة سنني بن اخلمساليلتحق بعدها وهو 
  بريوتإىل وبعد حصوله على الشهادة الثانوية انتقل .Les frères dominicains) (الدومنيكان الفرنسية

ليعود  .من اجلامعة األمريكية )3(شهادة البكالوريوس يف الفلسفةب جهوده كلّلتو، اجلامعية تهادراس ملتابعة
                                                 

، جامعة م2005ومقارنة األديان، العدد األول، سنة ،، جملة الدراسات العقديةالتوحيد كرؤية معرفية يف فكر الفاروقي، عمار طسطاس -  1
 . 17، ص)اجلزائر(األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة

2 - http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi,(13-03-2008).     
3 - Standly Brice Frost, Introduction to the book of  Al-faruqi, Christian ethics, A historical 
and systematic analysis of its dominant ideas, By:Isma’il ragi A al faruqi, ( Montreal: 
McGill University Press, N.Ed,1967), p7. 
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 ،أ مكانة مرموقةباألعمال احلكومية؛ حيث تبومتخرج شاب  كله شأن شأنيلتحق دياره، وإىل بعدها 
حتالل بدايات االمع و. )1( اخلليلنطقة مل احاكمفس بلدية الناصرة، منصب رئي شغلفوموقع مسؤولية؛ 

  .)2( أمريكا إىل  هجرتهقبل املقاومة صفوف يف  شارك، الصهيوين

      ��!�0��!�0��!�0��!�0 : : : :(&+�� )1�$�� 2�&%3�� 4� )56�(&+�� )1�$�� 2�&%3�� 4� )56�(&+�� )1�$�� 2�&%3�� 4� )56�(&+�� )1�$�� 2�&%3�� 4� )56��������� : : : :        
 ،مشواره العلمي ملتابعةوجهده  ،خر وقتهسة، وىل الواليات املتحدة األمريكيإالفاروقي هاجر     

 Indiana(على شهادة املاجستري يف الفلسفة من جامعة إنديانا )م 1949(بعد عام من هجرته  حصلتيل

University(.  ية اليت كان يصبو إليها يف حالت دون حتقيقه لالستمرار املادية اليت اعترضته الظروفإال أن
 ،لبناء، يصمما ةمقاولومنها مزاولة املشاريع التجارية،  خمتلفة؛يف جماالت  للعمل اضطرهما العلم،  ل

  .)3(وخارجها ،ويعمر، ويقوم بالتجميل داخل البيوت ،يبين ،خيطط
على شهادة منها  حتصل اليت ة هارفاردامعو جب )4( الدراسةب مرة أخرىتحق لوبعد انتهاء حمنته ا    

 Justifying the Good: Metaphysics and:عنوانبة على رسال ،هختصصنفس يف و ،ثانيةاجستري م

Epistemology of Value) (،  1952 سنةشهادة الدكتوراه مث)5( .  
عامال و، أمهية  هذه املرحلة على حياة الفاروقي، فقد كانت حمطة مهمةتتجلى مما سبق،  و    

ستانلي  دهأكّوهذا ما  .من نفوذها تحررر له اليسما ، وتعمقه يف الثقافة الغربية، ر ذاتهيف إظها ساعده
طرق الفاروقي تعلم  فقد«:بقوله )كندا(مبونتريال ،عميد كلية الالهوت يف جامعة ماكجيل(برايس فروست

وقد حققه حتقيق جناحه؛ كان جيب عليه أن ينجح كرجل من الغرب، ومسالك ، ومنط حياته ،فكر الغرب
بتفوق، ولكن من املؤكد يف الوقت ذاته أن حيافظ على ما ال جيب أن يؤخذ منه، حبه ألرضه األم، وشعوره 

»وأصله، ووفائه إلرث آبائه، وذا أصبح رجل العالَمني ،وتقاليده ،بعظمة تارخيه
)6(.   

  
  
  
  

                                                 
، 4ج ،العنصرية اليهودية ،الزغييب : ، نقال عن266-265ص ،النشاط السري اليهودي يف الفكر واملمارسة، غازي حممد الفريج -  1
 . 766ص
 .14، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي، : كتابمقدمة ، هشام الطالب -2
  .14، صأطلس احلضارة اإلسالميةروقي، ملياء الفا الفاروقي، و -3

4 - Al- faruqi, Christian ethics, p7. 
  :و .17ص ،اروقيفالتوحيد كرؤية معرفية يف فكر الطسطاس،  -5

 http://www-ismailfaruqi.com/biography: (16-12-2009).  
6 - Al- faruqi, Christian ethics, p7. 
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      �"��0�"��0�"��0�"��0 : : : : � �� � �� � �� � ���+ 4��+ 4��+ 4��+ 4�::::        
بعد أن أصبح فرت جمرى حياته الفكرية؛ يغ إذقي، الفارو فكريف أيضا رحلة أساسية املتعد هذه     
-1954(نواتهر، أين كرس جهده ملدة أربع ساألزلتحق باسا يف الفلسفة، واملعارف احلديثة خبريا متمر
تصرحيه وقد جتلت آثار هذه املرحلة يف . )1(للحصول على دراسات ما بعد الدكتوراه عن اإلسالم )م1958

يت إليه، ثبت يل أين قادر على حتقيق جناحي، ووجودي يف الغرب، لكن عندما عندما حققت ما سع«:التايل
إنسان متحرر؟  ؟ فيلسوف ؟ من أكون ؟ فلسطيين: حينها سألت نفسي. حققت ذلك، أصبح بال معىن

»أنا مسلم :إجابيت كانت
)2(.   

ؤلف جنده يولذا  الذي اجتاح العامل اإلسالمي، القومي باملد يف هذه املرحلةالفاروقي تأثر  قد و
نراه ، الذي ارتبط أساسا مبرحلة األزهر مع بداية تبلور فكره العقديو .مثال)3(''العروبة والدين'' كتاب

 ومن تآليفه يف هذه املرحلة .)4(قضية كل مسلم غيور على دينهو ،اإلسالم قضيتهمفكرا إسالميا، عد :
، وهو هيقمشروعا ضخما كرس حياته لتحقى أن تبنومل يلبث ، )5(إسرائيل مشكلةكتاب اإلسالم؛ اإلسالم و

، العامل اإلسالمي للغربتبعية  تجاوزتمنهجية إجياد كان يصبو من خالله الذي   ،)6(إسالمية املعرفةوهو 
إن جيلنا هو الذي اكتشف هذا التناقض عندما «:، ويف ذلك يقوليف القرن العشرين الفكرية تهزمألّ حتو

ذا فنحن ننبه العامل اإلسالمي إىل هذا الشر، ونسعى ألول مرة يف التاريخ إىل وهل. عاشه يف حياته الفكرية
»وتتصدى لنتائجه، وتعيد التعليم اإلسالمي إىل جه القومي ،وانتشاره ،تطوير خطة توقف سريانه

 )7(.  
  
 

                                                 
 .17، صفكر الفاروقيالتوحيد كرؤية معرفية يف طسطاس،  -1

2 - http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi,(13-03-2008). 
3 - Al- faruqi, Christian ethics, preface, pVll. 

 . 52ص ،)م2001-هـ1421، 1دار اهلدى،ط:لبنان(اإلجنازات، - خطة العمل-املبادئ العامة -إسالمية املعرفةالفاروقي،   -4
5 -http://www. ismailfaruqi.com/books/islam-and-the-problem-of-israel(16-12-2009) 

مشروع دعوي اضطلع من خالله املعهد العاملي للفكر اإلسالمي حبث أسباب وهن األمة، وأوكلت مهمة صياغة خطته : إسالمية املعرفة -6
 »دة النظر يف حوايل عشرين فرعا منها مبا ينسجم والرؤية اإلسالميةوضع كتب دراسية جامعية بعد إعا «و إسالمية املعرفة عنده تعين . للفاروقي

وتقييم  ائج املتحصلة منها،نتإعادة صياغة املعلومات وتنسيقها وإعادة التفكري يف املقدمات وال«و. إعادة صياغة العلوم يف ضوء اإلسالمأي 
، املعرفة سالميةإالفاروقي، : للتوسع انظر .مشروعهخطة دقيقة إلمتام ضع كما و. »االستنتاجات اليت مت االنتهاء إليها، وإعادة حتديد األهداف

م، 1996، سنة3، جملة إسالمية املعرفة، العدد)بني املبادئ املعرفية إىل الطرائق اإلجرائية( إسالمية املعرفةولؤي الصايف، . وما بعدها 50ص
فؤاد محودة، وعبد الوارث سعيد، جملة املسلم املعاصر، : ترمجة لمة املعرفة،أس والفاروقي،. 13، ص)ماليزيا(املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

 .وما بعدها 9م، الكويت، ص1982، سنة32عدد

 .67، صةإسالمية املعرفالفاروقي،  -7
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4 :���19 � �4 :�19: : : : ��78ـ���78ـ���78ـ���78ـ�    � � ���19: 4� � ���19: 4� � ��::::        
    خرى؛ فإىل جانب دراسة اإلسالم بعد عودته من األزهر ألمهية دراسة األديان األ الفاروقيه تنب
كما - الوعي بالكيان الذايت للمسلمألن ، )1(الدراسة املقارنة لألديان واحلضارات األخرى، اهتم بوحضارته

 ،والتجمعات األخرى ،مبعرفته بالشعوب .ال يتحقق إال حينما تقارن معرفة اإلنسان بأصله وتراثه -يصرح
بطبيعة تراثه احلضاري، دراية كون على يجب أن يفهذه األيام " عصريا"أن يكون املرء  إذا أرادووحضارا، 

وقد  .)2(وبالروح اليت جسدت مظاهره املتنوعة، وبالفارق الذي مييزه عن بقية التيارات احلضارية التارخيية
الواعي  والنقد ،جعله قادرا على التعامل مع مجيع األديانيف الفلسفة، الذي هذا الدور ختصصه  مكنه من أداء

   .)3(هلا
وقد مكنه من أداء هذا  .لدارسة األديان األخرى ووقته ،من هذا املنطلق سخر الفاروقي جهدهو    

، إضافة إىل )4(الدور نبوغه الفلسفي، الذي جعله قادرا على التعامل مع مجيع األديان، والنقد الواعي هلا
 ،ومعرفة واقعية ،أكسبه خربةما ، )واليهودية املسيحية(السماوية على اخلصوص ،احتكاكه بأصحاب األديان

م، ة وحييوقد . ونقدها نقدا واعيا ،هاه قادرا على التعامل معتجعلعإىل معهد  حتققت له الفرصة عندما د
، إلعداد )5(زميال ملؤسسة روكفلر وصفهب ،)مونتريال بكندا(الدراسات اإلسالمية يف جامعة ماكجيل يف 

األخالق (أو  )Christian ethics( )6( نشرت يف كتابه املوسوم بـواليت املسيحية، و ،حبوث عن اليهودية

ونفاذ  ،وأصالة ،من عمقجهد الفاروقي فيه ملا متيز  اكبريى له صدهذا األخري الذي كان . )املسيحية
سة نشره وقد بلغت أمهية الكتاب درجة رفض القساو. بصرية، مع قوة التوثيق لكل ما تبناه من آراء نقدية

أن ؤه يقرحينما البد أن يشعر  املسيحي مهما غزر علمه،« متحججني بأنخمافة تأثريه على املسيحيني، 
مسي التحدي طاغيا داخل وي ار يف أعماق نفسه،بتوضع موضع االخت األسس الدينية للعقيدة املسيحية

»ما ينجو أحد من هذه اهلزة اليت تقتلع اجلذور وتطيح الكيانوقلّ فكره،
)7(.  

ضرورة تلمس اليت نبهته إىل يف املؤسسات التعليمية الغربية  راجع إىل جتربته املهنية ذلكولعل     
دفع  وهذا ما .العقلي، والبناء املنطقي لألشياءف التحليل ألما وقد سيلمثقف الغريب، الطرق املقنعة ل

                                                 
  .62، صةإسالمية املعرفالفاروقي،  -1
  .62، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفاروقي،  -2
  .15ص ، املصدر السابق -3
  .املصدر السابق -4
عبد احلميد . د: ، ترمجةالعلوم الطبيعية واالجتماعية من وجهة النظر اإلسالمية، إمساعيل راجي الفاروقي، وعبد اهللا عمر نصيف-5

  .22، ص)م1984-هـ1401، 1شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع؛ وجامعة امللك عبد العزيز،ط: السعودية(اخلرييب،
  .15، صأطلس احلضارة اإلسالمية، وملياء الفاروقي، الفاروقي -6
  .املصدر السابق -7
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سنتعرض له اليت  ،)Metareligion(ومتثلت يف امليتادين، أخطة منهجية لنقد األديان، ضع إىل و  الفاروقي
  .الحقبالتفصيل يف فصل 

نائب رئيس (هشام الطالب. داهتمام الفاروقي باألديان يف تصرحياته، وهذا ما يؤكده جتلى وقد   
علينا حنن املسلمون أن نتحلى إىل : يقول - رمحه اهللا- لقد كان «) املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن

ا أستاذه، وهذا ما جعله عاملا علم التلميذ منفهم العميق لألفكار واألديان األخرى، حبيث يجانب إسالمنا بال
حفلة إىل نه دعا الدكتور الفاروقي أ: مجال الربزجني فقال.وهنا البد من سرد قصة رواها د. موسوعيا حبق

 م،1972دينة باتون روج سنة يف مجعية الطلبة املسلمني يف جامعة والية لويزيانا مب عشاء مبناسبة عيد الفطر
ويهود، فرفع قسيس  ،ومسيحيني ،ساعة كاملة أمام طلبة اجلامعة وأساتذا، مسلمني  -رمحه اهللا - م وتكلّ

أود : أصبعه طالبا التعقيب، فساد الوجوم احلاضرين، فما عساه يقول؟ أعطي الفرصة فوقف القسيس قائال
قد تعلمت عن املسيحية هذه الليلة وحدها، أكثر مما تعلمته يف ل: كتور الفاروقيلدأن أديل باعتراف أمام ا

»دراسيت هلا خالل الثالثني سنة املاضية
 ،وما هذا االعتراف إال وسام تقلده رمحه اهللا بكل تواضع .)1(

مني يف الغربللمسلو ،فة لإلسالموفخر، فقد حقق بغيته يف إعطاء صورة مشر.  

      � +�;� +�;� +�;� +�; : : : :�$�� 2�&%3��8 �+��<��$�� 2�&%3��8 �+��<��$�� 2�&%3��8 �+��<��$�� 2�&%3��8 �+��<���(&+�� )1��(&+�� )1��(&+�� )1��(&+�� )1 : : : :        
بصفة يف الواليات املتحدة األمريكية  املطافرغم ترحال الفاروقي املستمر، إال أنه استقر به         

، أستاذة )2()لويز(ليحقق استقراره األسري يف مدينة بنسلفانيا بعد زواجه من الدكتورة األمريكيةائية، 
أمنار (اها يمسأبنتا وحيدة،  ورزقا، )ملياء( اسمت بتسمو ،اعتنقت اإلسالماليت ، )الفن اإلسالمي(تاريخ 
   .)3()الزين

 همقد كرإذ  جند الرجل لم يعرف له استقرار؛ الدعوية ف، وأما يف اال املعريف، ونشاطاته الفكرية  
تقلب الربوفيسور يف كما  مناصب مهمة، وشغل أ مراكز،فقد تبو .جند مثلها قلَّماة وحباه متعاىل اهللا 

قاول الذي عمل كم، لكن هذا ال ينفي تواضع الرجل .وساهم يف ميالد عدد من املراكز ،األستاذية كراسي
 ،إمنا يدل على تواضعه يف العلم شيء، ذلك على إن دلّو .اليات املتحدة األمريكيةيف بدايات حياته يف الو

، كما عين ريكا الشماليةى رئاسة جملس األمناء ملؤسسة الوقف اإلسالمي بأمتولّف .العمل على السواءو
                                                 

  .16ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -1
 ىحتصلت عل .متخصصة يف الفن اإلسالمي، أمريكية، زوجة إمساعيل الفاروقي :)م1986-1926) (بسانإلويس (لويز ملياء الفاروقي -2

: آثارها العلميةمن . م1949على شهادة املاجستري يف املوسيقى سنة وتتحصلبعدها  جبامعة إنديانا،  لتلتحق، م1948سنةيسانس للاشهادة 
حركة املساواة بني اجلنسني و احلفاظ على : ومن مقاالا ؛التجربة اجلمالية والفنون اإلسالمية؛ أطلس احلضارة اإلسالمية، باملشاركة مع زوجها

  :انظر .مية؛ والتقاليد اإلسالمية و احلركات النسوية؛ واملرأة يف القرآنالتقاليد اإلسال
                                          .)15-03-2008(iFaruq-http://en.wikipedia.org/wiki/Lois_Lamya_al   

  . 579، صأطلس احلضارة اإلسالميةاء الفاروقي، الفاروقي، وملي -3
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مادة تاريخ لتدريس جبامعة شيكاغو بعدها تحق يلل .)1(كلية اإلسالمية األمريكية يف شيكاكوا للرئيس
وتاريخ األديان بقسم األديان  ،لإلسالميات ن أستاذا مشاركاعيكما  .بكلية اإلهليات )م1963(األديان

اليت  و )3( )بنسلفانيا(جبامعة متبل، بقسم الدينميات ، فأستاذا لإلسال)2()م1968- 1964(جبامعة سرياكيوز
     .م1986سنة استمر ا حىت استشهاده 

من دور يف هلا  مالعاملية، ذات أمهية كبرية، إسالمية إنشاء مؤسسات يف أيضا ساهم جنده  كما  
  :، وهيواحدة مشل األمة على كلمة ملّو ،ع العمل اإلسالمييتوس

 .د البحوث اإلسالمية يف كراتشي بباكستاناملشاركة يف إنشاء معه .1
 .)4(سهاؤتر و. أ.م.املشاركة يف إنشاء مجعية علماء االجتماع املسلمني يف الو .2
        .املشاركة يف إنشاء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ....3

&, @��$?<ـ�' �������ـ� � ��$?<ـ�' �������ـ� � ��$?<ـ�' �������ـ� � ��$?<ـ�' �������ـ� � : : : : ����� ��"�!ـ������ ��"�!ـ������ ��"�!ـ������ ��"�!ـ�            A�7+ B��C@ ,&A�7+ B��C@ ,&A�7+ B��C@ ,&A�7+ B��Cــــ,�,�,�,�        
            %�.%�.%�.%�. : : : :D'�>?$��D'�>?$��D'�>?$��D'�>?$��::::            
إلسالمي، ا والتدريس يف أمريكا، ويف العامل ،يف البحث راجي الفاروقي حياتهإمساعيل لقد أمضى             

حتويل كارثة داعيا إىل وللقضية الفلسطينية،  ،ا ألرضهفيألنه كان و بشعة؛ بطريقة  إىل أن وافته املنية
واصفا  يلعبد اهللا العقيقول  .)5(اإلسالميةكي يرتبط بالفكرة ،  إىل قوة دافعة للشعب الفلسطيينفلسطني

حني لقيته آخر مرة،  قبل استشهاد الفاروقي بثالثة أشهر، وشهد اهللا أينّ«: ال الفاروقي قبيل االغتيالح
وجدت فيه عزمية جاحمة، وتصميما على املضي يف تنفيذ ما مأل قلبه من إميان بفكرته، أحاول أن أبطئ من 

، وكأنه حيس دنو األجل، وكأنه كان يرأيجنبه، وأقلل من اندفاعه، فال يكاد يسمع قويل، أو يستجيب ل
خيشى فوات الوقت، وكأنه كان يدرك أن الزمن قد ال جيود مبن حيمل رايته من بعده، فهو منطلق يطوي يف 

»اندفاعه وسراه كل ما يعترضه
، فاالت وحفيظتهم، وتربصهم به ،ظ الصهاينةأثار غياألمر وهذا  .)6( 

ومل يلبث أن ، )7(من جهات غري معروفةوأوائل الثمانينات،  لسبعينات،يف أواخر ابالقتل التهديدات عليه 
                                                 

    .13ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -1
   http://www.ibrahimragab.com/ismail-20) 2008-04-30(:         نبذة عن حياة الدكتور إمساعيل الفاروقي -2
  .22، صية من وجهة النظر اإلسالميةالعلوم الطبيعية و االجتماع ،الفاروقي، وعمر نصيف -3
  .190ص  ،إسالمية املعرفةالفاروقي،  -4
  .نبذة عن حياة الدكتور إمساعيل الفاروقي -5
  :املفكر اإلسالمي املغترب إمساعيل راجي الفاروقي ،عبد اهللا العقيل -6

                                                  ) . 15-03 -2008 (http://www.hadielislam.com/articles/article   
- هـ1422، 2دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،ط: )لبنان(بريوت( ،1مج ،تتمة األعالم للزركلي، حممد خري رمضان يوسف -7

  .72ص ،)م2002
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لسابع هـ املوافق ل 1406رمضانشهر  من التاسع عشر يوم مساء ،ببنسلفانيا ايف بيتهم زوجتهوتل هو قُ
ومل  .)3()19(، حيمل سكينا عليها الرقم)2(ي كما قيلائعلى يدي  ،)1(م1986والعشرين من شهر ماي

        .رمية إال ابنتهما الوحيدةتنج من اجل
فقد يمل  البيت أن انتهت إىللكن التحقيقات  .سرقةبغرض ال غتيالأُ ي وزوجتهالفاروقن قيل إوقد     

  .)4(البيت أهل تصفية، وإمنا سرقةالأن اهلدف من االقتحام ليس  يؤكدما  ،شيء منه
لقد خامرين فزع «:لفاروقياغتيال اجرمية معلقا على  - رمحه اهللا–الشيخ حممد الغزايل ويقول  

واقشعر بدين وأنا  !!احلياة واملوت ونقل ولدمها بني شديد عندما قرأت مصرعه، ومصرع زوجته يف بيتهما،
»!!أجهزوا على ضحاياهم بالسكاكني أن اللصوص أأقر

وشرعت أحبث عن أسباب « :، مث أردف بقوله)5( 
سوا عن اليا من املال الذي يبتغون، ونفّإن اللصوص غضبوا ملا وجدوا البيت خ :أسباب اجلرمية؟ قالوا

ومضيت أستقصي األنباء فعرفت أن اجلرمية  !أي عاقل يرفض هذا السبب غضبهم ذه املذحبة؟ وبديهي أنّ
إن النشاط العلمي الذي يقوم الدكتور الفاروقي به  !مل يرتكبها لصوص مال، وإمنا ارتكبها لصوص عقائد

»!!دمه و أغرى بقتله حلّأهو الذي 
 )6(.  

ام وقد ورابطة الدفاع (وهي  إىل أخطر املنظمات اليهودية عنصرية ودموية،جهت أصابع اال
 ؛، أيام إقامته يف نيويورك أواخر الستينات)7()مائري كاهانا(اليت أسسها عضو الربملان اإلسرائيلي ) اليهودية
الدكتور  وهذا ما يؤكده، )8(التوتصفيتهم باالغتيا كان له نشاط ضد أنصار القضية الفلسطينية،حيث 
بل تعدوا ذلك إىل مالحقة   يقتصر الصهاينة على مالحقة السياسيني الفلسطينيني،مل«:بقوله الزغييب

يف حماوالت جادة إليقاف جريان أقالمهم عن  يف كل مكان وجدوا يف هذا العامل، املفكرين الفلسطينيني،

                                                 
  .72ص ،م للزركليتتمة األعال، حممد خري رمضان يوسف -1
منتشرة يف العامل، ملا هلا من  جدووالسرية،  ،حركة يكتنفها الغموضوهي . من احلركات الدينية الباطنية، تعود نشأا إىل البابية: البهائية-2

؛ حممود )الشهاب، دط، دتشركة : اجلزائر( ،البابية والبهائية، عبد املنعم أمحد النمر : للتوسع انظر. مقرها يف حيفا بفلسطني .يهوديدعم 
  .133-111ص  ،)م 2000 دط، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،): األردن(عمان(،التبيان يف الفرق واألديان، حممد محودة

  .72، صللزركلي تتمة األعالم، رمضان يوسف -3
  .100ص ،)دت دط، منشورات دار الكتب، :اجلزائر(،احلق املرالغزايل،  -4
  .املصدر السابق -5
    .املصدر السابق -6
 أنشأ .يف مدرسة دينية يهودية هوتلقى تعليم، أ.م.ولد يف الو. وسياسي صهيوين ،رجل دين يهودي): م1990-1932(مائري كاهانا -7

. وإلقاء املتفجرات ،ضمت هذه املنظمة الصهيونية املتطرفة عناصر مدربة على محل السالح .عصبة الدفاع اليهودي يف نيويوركم 1967عام
على ه يقوم تفكريو .)هكذا الطريق(أو )هكذا(تعين بالعربية ، اليت )كاخ(أطلق عليها اسمم  1972قام بتأسيس حركة سياسية سنةكما 

وأبدل امسها إىل  ،تسلم ابنه زعامة احلركةبعد مقتله . وأفكار جابوتنسكي الزعيم الروحي جلميع املتطرفني الصهاينة التوراة،: مصدرين أساسيني
  .80ص ،5،جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيايل،  :راجع . بل ما تزال حية ،حي، إشارة إىل أن أفكار أبيه مل متت كاهانا

  .املفكر اإلسالمي املغترب إمساعيل راجي الفاروقي عبد اهللا العقيل، -8
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 وذلك عن طريق إبادم، ،)األمة اإلسالمية(ما ال سيوم األم فضح املمارسات العنصرية اليهودية جتاه كافة
ألنه  إمساعيل راجي الفاروقي، املفكر الفلسطيين الدكتور :ومن أمههم وقد جنحوا يف اغتيال كثري منهم،

يف الدعوة حلقوق الفلسطينيني صاحب نشاط جم«
  .رمحه اهللا تعاىل، )1( 

  ��!�0��!�0��!�0��!�0 : : : :,#��� ,�EF G ,&A�7+ B��C,#��� ,�EF G ,&A�7+ B��C,#��� ,�EF G ,&A�7+ B��C,#��� ,�EF G ,&A�7+ B��C::::        
على صفحات ترك بصمته  ومفكرا فذا، عالما،شخصية فريدة، الفاروقي  مما تقدم، يظهر أن            

للشخصية  النموذج املشرف ه تركمن خاللوخلق، وتواضع، و ،مبا عرف عنه من علمالتاريخ اخلالدة، 
ذا ما جعل هو .أو قرأ له ،أو مسع عنه ،باعتراف كل من عرفه شخصيااإلسالمية املنشودة يف هذا العصر، 

   :عليه العلماء يثنونكثريا من 
كان إتقانه لعلوم الفلسفة واألديان منقطع نعم،«:هذه الكلمات الدكتور هشام الطالب عنهقال قد ف

على العامل القدير، فعلى الرغم من علمه الواسع،كان ال يصف  ن التواضع يدلّإيقولون . النظري يف جيلنا هذا
رين باإلمام الغزايل رمحه اهللا، حيث إنه تعمق يف الفلسفة إنه يذكّ. ه طالب علمنفسه بأنه عامل، بل يؤكد أن

 ،ر يف الفلسفة، وهكذا كان الفاروقي رمحه اهللا، فقد تبح'افت الفالسفة'أكثر من فالسفتها، مث ألف كتابه
أي  – سألته. واآلداب؛ كي يتمكن من الرد على املستشرقني ويدحض حججهم ،واألديان والتاريخ

كيف لت من  :م1979ي قربص، عامـأثناء خميم الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ف -هشام الطالب.د
ن بعض الناس يظّ: منهل املستشرقني، مث متكنت من مقارعتهم ذه القوة ؟ فأجاب بلهجة التلميذ املتواضع

»ابن تيمية رمحه اهللا ما يشكل علي أمر أجد جوابه عند شيخ اإلسالمأن أفكاري من صنعي، لكن كلّ
 )2(  

نعمة فهم األديان من علماء معتنقيها، فتعلّم اإلسالم يف  )أي الفاروقي(فقد حباه اهللا«:وقال أيضا  
 ،ودعاا يف املدارس الفرنسية ،وأساتذا ،م املسيحية من قساوستهاالبيت واملسجد وجامعة األزهر، وتعلّ

، ان من األوائل الذين تكلمواواإلجنيل بعمق منقطع النظري، وك ،ةيات النصرانية، حبيث استوعب التوراوالكلّ
»وكتبوا حتت مصطلح الديانات اإلبراهيمية الثالث

 )3(.   
جانب - علينا حنن املسلمون أن نتحلى إىل «: يقول -رمحه اهللا-لقد كان «: قال عنه أيضاو    
لتلميذ منا أستاذه وهذا ما جعله عاملا حبيث يعلم ا ،العميق لألفكار و األديان األخرىبالفهم  -إسالمنا

                                                 
  .265-264ص، العنصرية اليهوديةالزغييب،  -1
 . 16، صاإلسالميةأطلس احلضارة الفاروقي، وملياء الفاروقي،  -2
 . 15 صاملصدر السابق،  -3
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»موسوعيا حبق
عاملا موسوعيا، قوي احلجة، رصني املنطق،  - رمحه اهللا -الفاروقي-كان«: ، ويضيف)1( 

»سديد القول، صائب الرأي، ومساجالته مع املستشرقني والعلمانيني تشهد بذلك
 )2(.  

لقد كان األستاذ «: )ن اإلسالميةأستاذ جبامعة أم درما(الدكتور حمجوب الكردي فيه وقال    
صل م عن طريق يعرفهم مجيعاً بأمسائهم، ويت يف قسم األديان جبامعة متبل بطالبهالفاروقي وثيق الصلة 

وكان يغضب إن مرض أحد الطالب ومل يخرب بذلك، وكان يفرح إذا  التلفونات، أو الزيارة إن تيسرت
سألة علمية، بل كان بيته ملتقى للطلبة املسلمني، تتحول فيه اتصل به أحد طالبه يف مرتله ليستفسر عن م

قاً للعمل اإلسالمي، اللقاءات إىل منتدى فكري، ومركز يشتعل محاساً موم الدعوة اإلسالمية، ومنطلَ
وكان حيثّ طلبته على أن يكونوا متفوقني بدراستهم، نشيطني يف جمال الدعوة اإلسالمية، بل كان يهتم 

  .»ضرات والدروس للمسلمني السود داخل السجون األمريكيةبتنظيم احملا
حديثي عن إمساعيل «:، بقولهالدكتور حممود أبو السعود وعزميته ،وأخالقه ،د بعلمهاشأكما 

الفاروقي اليوم، حديث عن رجل انفرد بعقلية فذة، وشخصية جماهدة، وإميان عميق، امتزجت مجيعاً 
: ، وانصهرت يف بوتقة الواقع العملي املرير، ففهمت احلياة كما هيوانفعلت مبا أحاطها من ظروف حياتية

  .»قاسية ظاملة، واختذت من سالحي العلم واإلميان ما صمدت به يف وجه قوة الطغيان وظلم اإلنسان
ة، وعبقرية فذّ ،إن الفاروقي شخصية موسوعية: وخالصة القول مما تقدم يف هذا املبحث نقول

وتنوعت نشاطاته، كان حبق مفخرة املسلمني يف الغرب، ارتقى بتفكريه إىل مصاف فريدة، تعددت مواهبه، 
ما مقارنة األديان، بل ميكن اعتباره من اددين يف هذا احلقل ي شىت جماالت املعرفة، سيـالرجال املبدعني ف

و إفريقيا،  ،أمريكاو ،وأوروبا ،كانت حياته ترحاال مستمرا بني القارات األربعة؛ آسياقد و .املعريف احليوي
واألديان بنفسه ،واحلضارات ،له ملعرفة خمتلف الشعوبما أه.  

        

        

        

                                                 
  .15، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -1
  .املصدر السابق -2
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 ����� ����� ����� �����"��"��"��"��������������        

�&'3>��� ����' G �������� '3>��&'3>��� ����' G �������� '3>��&'3>��� ����' G �������� '3>��&'3>��� ����' G �������� '3>�        

يف  مؤلفا،) 25(عشرين الاخلمسة واًَ عد تجتاوزإذ  ها،تركعرف عن الفاروقي غزارة تآليفه اليت  
 )100(ائةامل والبحوث اليت تزيد عن إضافة إىل املقاالت .هوديةالعديد ااالت املعرفية، مبا يف ذلك الي

 كمجلة املسلم املعاصر، ؛واجلرائد ،د من االتيعدالنشرت يف واليت واألجنبية،  ،باللغتني العربية  )1(حبث
 وجملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة، وجريدة األكادميية األمريكية لألديان، جريدة الالهوت الكندية،و

بعض حاول ذكر أسو .العاملية لتقياتكما ألقى الكثري من احملاضرات يف العديد من امل، )2(ودوريات أخرى
  :فيما يليثار العلمية هذه اآل

                	��� �����	��� �����	��� �����	��� ����� : : : :2���H+2���H+2���H+2���H+    ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������.... 
، مكتوب بعضها باللغة العربية، يف جماالت خمتلفة تتجاوز اخلمس والعشرين مؤلفا وهذه الكتب  

  :ها كما يلينذكر ،ر باللغة األجنبية، ومنها ما هو مترجم، ومنها ما ليس كذلكوالبعض اآلخ

      %�.%�.%�.%�. : : : :��87�� �I���8 ,�$:��87�� �I���8 ,�$:��87�� �I���8 ,�$:��87�� �I���8 ,�$: : : : :        
  .)3(العروبة والدين -           
 .)4(أصول الصهيونية يف الدين اليهودي -           
  .)5( املعاصرة يف الدين اليهودي امللل -          
  .)6(قضية فلسطني يف ضوء القانون الدويل -           

  

  

  

                                                 
  .13ص ،أطلس احلضارة اإلسالمية، الفاروقي، و ملياء الفاروقي -1
  .22ص ،العلوم الطبيعية واالجتماعية من وجهة النظر اإلسالميةعمر نصيف، الفاروقي، و -2
  ).م1962:أمستردام(جامبتان  -3
  .)م1964:القاهرة(معهد الدراسات العربية -4
  .  )م1968:القاهرة( -5
  .94ص، )م2004، 1دار وائل للنشر،ط): األردن(عمان( ،مقارنة األديان ،سعدون حممود الساموك -6
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      ��!�0��!�0��!�0��!�0 : : : :�&J��K<� �I���8 ,�$:�&J��K<� �I���8 ,�$:�&J��K<� �I���8 ,�$:�&J��K<� �I���8 ,�$:::::        
           1- Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its Dominant Ideas 

 )1(
.  

2 - The Great Asian Religions 
)2( . 

3- Historical Atlas of the Religions of the World 
)3(
. 

4- Islam and Culture  )4( . 

5- Islam and the Problem of Israel. Islam and Culture  )5( .  
10 - Social and Natural Sciences

)6(
.  

11 -  The Hijrah
)7( .  

12 - Essays in Islamic and Comparative Studies
)8( .  

13 -  Islamization of Knowledge)9( . 
14 - Islamic Thought and Culture)10( . 
15 - Tawhid: Its Implications For Thought And Life)11( .  
16 - Trialogue of the Abrahamic Faiths )12( .  
17 -  Islam. Beltsville  )13( .  
18 - The Cultural Atlas of Islam  )14( . 

     �"��0�"��0�"��0�"��0 : : : :�$(���$(���$(���$(��    �LM���LM���LM���LM��::::        
 لفرنسيني فربع فيها،ودرس الفرنسية يف مدارس القساوسة ا قد أتقن العربية لغته األم يف املسجد،ل 
ابتداء من اجلامعة األمريكية ببريوت مث يف كندا وأمريكا حىت وفاته، وقد أصبح أديبا يف  اإلجنليزيةمث تبحر يف 

، )15( نه يفكر وخيطب ويكتب بالعربية والفرنسية واإلجنليزية على أعلى املستوياتأاللغات الثالث لدرجة 
  :، متثلت يف)16(العديد من الكتب شتغل بترمجةاولذلك 

                                                 
1-Montreal: McGill University Press and Amsterdam: Djambatan, Amsterdam(1968)     
2- Kitagawa. New York: Macmillan( 1969 ).                                                               
3- New York: Macmillan(1975).   
4- Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia(1980).                                                  
5- London: The Islamic Council of Europe ISBN (1980).  
6- Hodder and Stoughton, and Jeddah: King Abdulaziz University(1981).                         
7- ABIM: Kuala Lumpur (1981).                        
8- Herndon, VA: IIIT (1982).                                                         
9-Ibid. 
10- Ibid.                                 
11- Kuala Lumpur: IIIT(1982).                                                        
12- Herndon, VA: IIIT ISBN(1982).                                                        
13- MD: Amana Publications(1985).                                                         
14- New York: Macmillan(1986 , and http://www.ismailfaruqi.com/bibliography(14-12-
2009)            

  . 14ص ،أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -15
16- http://www.ismailfaruqi.com/bibliography(14-12-2009).  
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1- from here we start( الد حممد خالدمن هنا نبدأ، خل: ترمجة كتاب )  )1( . 

2- Our  Beginning in Wisdom(ترمجة كتاب الشيخ حممد الغزايل)  )2( . 

 3- The Policy of Tomorrow( غايلطرس بمد حمترمجة كتاب  )  )3( .   

 4- The Life of Muhammad( كلترمجة كتاب حممد حسني هي )  )4( . 

 5- Source of Islamic Thought, Kitab al Tawhid (ترمجة كتاب حممد ابن عبد الوهاب)  )5( .  
)5( .  

   �� ������� ������� ������� ���7$&ـ���HN O-,: : : : "�!ـ�"�!ـ�"�!ـ�"�!ـ�����,-���HN Oـ&7$��,-���HN Oـ&7$��,-���HN Oـ&7$��    � .@ـ� ���<3'&ـ�@ـ� ���<3'&ـ�@ـ� ���<3'&ـ�@ـ� ���<3'&ـ

وكانت كتاباته  .ونقدا، مبا يف ذلك اليهودية ،أيما اهتمام، فَهما، وحتليال ي باألديانالفاروق اهتم  
يف  فكرهب هتأثراعترف بالذي  ، كما يؤكد الدكتور عبد الوهاب املسرييدراساتمن أهم ال يف هذا الشأن

: يقول يف ذلكوموسوعته، يف  هامنته استفادبل وصهيوين، شأن الالبما يتعلق  ، خاصةكثري من املسائل
ة والصهيونية عن اليهودي يات الدكتور إمساعيل راجي الفاروقفلعل كتاب أما فيما يتصل بالشأن الصهيوين«
 وكان. السياسي وصوالً إىل املعريف ]هكذا[هي اليت بينت يل الطريق لتجاوز - ديانات مقارنة وهو أستاذ - 

ح يل كثرياً منأسلوب معاجلته للموضوعات خمتلفاً متاماً عماألبعاد الغامضة اليت  ا كنت أقرؤه، فقد وض
»أخفقت كتب السرد التارخيي يف توضيحها

 :تناوهلا يف كتبه التالية اليت حتدد جمال دراسيتقد و.  )6(

 %�.%�.%�.%�. : : : :P'3>��� Q&1�� G ��!3�>��� 	3A.P'3>��� Q&1�� G ��!3�>��� 	3A.P'3>��� Q&1�� G ��!3�>��� 	3A.P'3>��� Q&1�� G ��!3�>��� 	3A.)7(::::        
بني  مميزا ،)8(التوراةاالنفرادية يف  لنشأةدراسة حتليلية الفاروقي من خالل هذا الكتاب  قدم 

التاسع زل يف القرن الصهيونية السياسية اليت نشأت على يد ثيودور هرتو، الصهيونية كحركة دينية فكرية
مؤكدا أن جمال الدراسة هنا هي الصهيونية باملعىن األول، وحمددا احلقبة الزمنية للدراسة اليت  ،)م19(عشر

لتأكيد العالقة بني . كما يرويها كتام املقدس العودة من املنفى إىل، )براهيمياإل( تبدأ من العصر البطريكي
  .اليهودي الذي يفيض كتابه املقدس ذه العنصرية وبني الدين، الصهيونية كعقيدة عنصرية

                                                 
1- American Council of learned societies(Washington1953).                                                  
2- Ibid.                                

 Indianapolis:North American Islamic Trus(1976).                        - 3   
4- Ibid.   
5- Indianapolis: American Trust Publications(1980).  

  .20، ص 1مج، املوسوعةاملسريي،  -6
 2مكتبة وهبة، ط): مصر(القاهرة(، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديإمساعيل راجي  الفاروقي، : الطبعة الثانية لكتاب اعتمدت -7
  ).  م1988- هـ1408،
  . 7ص ين اليهود، أصول الصهيونية يف الدالفاروقي،  -8
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 )وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية باألردن(يقول األستاذ كامل الشريف أمهية الكتابوعن 
يف حتديد مالمح اخلطر الصهيوين، وتتبع  - رمحه اهللا –تبدو أمهية اجلهد الذي بذله الدكتور الفاروقي «

لتراث اليهودي، اليت جتعل من الصهيونية عقيدة عنصرية حاقدة على جذوره الفكرية الضاربة يف أعماق ا
»البشرية مجعاء

وهو ذا العمل النافع يقدم خدمة جليلة للشباب العريب املسلم، ألنه يضع «: مث يضيف.)1( 
وحىت يدرك العرب . الفكرة الصهيونية يف إطارها احلقيقي جمردة من أقنعة الدهاء اليت ختتفي وراءها

»نه ال جمال للتفاهم مع الصهيونيةألمون واملس
)2( .  

املصادر اليهودية، وتشمل العهد القدمي والتوراة على  :الكتابقد اعتمد الفاروقي يف هذا و  
نذكر منهم فروست ستانلي . الفرنسية أو األملانية أو خصوصا، مث الكتابات اليهودية سواء باللغة اإلجنليزية

؛ وجورج )The beginning of the Promisé(بداية العهد: كتابهو )Frost Standly Brice(برايس
. وغريهم، )(A history of Israelتاريخ إسرائيل: ؛ وجون برايت وكتابه )Mendenhall George(مندل

  .كما اعتمد على كتب التاريخ القدمي لشعوب الشرق العريب
 ،بعض املبادئ اليت صرح اأكيد لتاملصادر اإلسالمية باخلصوص القرآن الكرمي،  كما اعتمد  

وأثبتها علماء الغرب أساسا كمسألة التحريف، كما يؤكد بعض احلقائق اليت ال تعلم إال بنص الوحي؛ 
  . )3(مل يذكر يف أي أثر وصل إلينا قبل القرآن الكرميإذ كان موحدا،  �كالقول بأن إبراهيم

 ،الصهيونيةحول  يف شكل أسئلةوعاته موض نجد الفاروقي قد عرضف: الكتابوأما عن حمتوى   
عالقتها ما و؟ مىت نشأت الصهيونية :سؤال مهم أال وهو جابة علىاإلإىل والدين اليهودي، سعى من خالهلا 

ليؤكد وجود الرتعة احلنيفية يف الدين  ؟اليت تعين العنصرية هل من نزعة مغايرة للصهيونيةو؟ بالدين اليهودي
  .وحبث سبب ضمورها ، العهد القدمي بصفة عامةالتوراة، وأي يف  اليهودي،
قد سطّر أهدافا سعى لتحقيقها من خالل هذا الكتاب؛ إذ عمد إىل من الواضح أن الفاروقي و  

 ، وعلميةبال ألا تتميزقراءة أخرى،  ةخمتلفة عن أي قراءة. مفاهيمه إعطاء قراءة جديدة للدين اليهودي، بكلّ
لى األمة ن ذاته ال تغفل طباع هذا الشعب، وال أخالقه، وما يضمره من حقد عوضوعية، إال أا يف اآلامل

وعلى أي حضارة سابقة عاش بني ظهرانيها، باحثا الرتعات اليت كانت  أمجع، اإلسالمية، وعلى العامل
اهللا عون من أم شعب خالف ما يدثبت تأكيده على وجود ما يو .عة يف العربانيني، وخلفهم اليهودجمتم

فهناك مفاهيم أخرى خمالفة،  .ات كتام املقدسبني طي أعطاهم إياها إهلهم يهوه ختار، وهلم أرض مقدسةملا
جتعل من إمكانية أن يكونوا كسائر البشر من االحتماالت القوية، وهي الرتعة احلنيفية اإلبراهيمية، واليت 

                                                 
  .4صأصول الصهيونية يف الدين اليهود، الفاروقي،  -1
  .املصدر السابق -2
  .                 26، صأطلس احلضارة اإلسالمية الفاروقي، وملياء الفاروقي،  -3
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ويف اآلن ذاته  ،وذا تكون دراسته شاملة. ستقبلملعاناة اليهود، وتيار امل ق، بل اعتربها احللّميكن أن تتحقّ
  . تتميز بالدقة املتناهية، واملوضوعية

وحىت  ،على العامل كحركة دينية، وخطرها ،بالصهيونية اليهوديةعالقة إبراز  :اأيض همن أهدافو 
إلقاء و .نا هذاإىل يوم ،األزمان واضطهادهم على مر ،دهمبب األول يف تشرألا الس ،على اليهود أنفسهم

  . للشعب اليهودي العنصريةو، خطر الشخصيات اليت سامهت يف إذكاء الروح االنفراديةأالضوء على 
عهد القدمي بصفة عامة، رويه اليحسب ما  ،ترتكز على التتبع التارخيي لألحداث دراسة الفاروقيو  

مما  ،طقة الشرق العريب يف تلك العصوروالديانات األخرى السائدة يف من ،الثقافاتبقارنة هذا التاريخ مع م
إىل تقدير  الوصولكما يؤكد ذلك كل من  وهدفه .تقييمية ،وحتليلية صفية،و، جيعل منها دراسة تارخيية
  .لليهوديةيف دراسته الفاروقي  منهج وبذلك تربز لنا طبيعة. )1(نصوص التوراة حق قدرها

منطلقا للدراسة، على على اخلصوص ، والتوراة العهد القدميؤلف املوقد اختذ الفاروقي يف هذا   
نطالقا من موقف اال لسائر الكتب املقدسة األخرى، ، دون أن يلقي بااحبكم حتريفه االرغم من أنه يرفضه

فهو يلجأ إىل تطبيق إجراء التوقف، وعدم  ؛اليهود أنفسهم من ذلك، وسعيا منه للموضوعية يف الطرح
أهم األسس اليت يقوم عليها املنهج عد وهذا ما ي .م دقيق هلذا الدينإصدار األحكام املسبقة، قبل فه

تعطيل مجيع ما سبق من مفاهيم «: وهو يعينالظواهري، والذي أواله الفاروقي أمهية يف دراساته لألديان؛ 
»وأحكام وميول يف تفسري املعطيات يف ديانة أو ثقافة أخرى ويف استخالص معانيها

فهو كما يعتمد . )2(
 .ى احلجج النقلية، يعتمد أيضا على احلجج العقلية للربهنة على قضاياه اليت يناقشهاعل

 ��!�0��!�0��!�0��!�0 : : : :P'3>��� Q&1�� G )A�7�� ����P'3>��� Q&1�� G )A�7�� ����P'3>��� Q&1�� G )A�7�� ����P'3>��� Q&1�� G )A�7�� ����))))3333((((::::            
، اليهودية املعاصرةالتيارات يف دراسة  املتخصصةو  املهمة،أيضا من الكتب هذا الكتاب  ديع 

   .التاريخ اليهودي، وحاضره مال بني ماضيحيققان تكاالكتاب األول إىل جانب ه وميكن اعتبار

استعان بالكتاب يف كما يف تناوله هلذا املوضوع،  الفاروقي على جهود رياكث املسرييوقد أثىن 
ربط فقد  ؛ةدونشأا، وأعالمها، وعقائدها، فيه من اجل ،موسوعته، خاصة وأن طرح الفاروقي هلذه الفرق

صفوف بني  ،والتنوير ،العلماين، وظهور حركة التحرير ،األورويب نشأا أساسا بالتأثر بالفكر الغريب
استجابة لتلك  –كما أوضح -مأساوية يف أوروبا، فنشأت هذه الفرق  عزلةعاشوا حياة  الذين اليهود، 

إجابة على سؤال  اليهودي نفسه؛ كيف ميكن االحتفاظ مبكاسب التطورات، سلبا أو إجيابا، كما جاءت 

                                                 
  .15، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
   .                26، صإلسالميةأطلس احلضارة االفاروقي، وملياء الفاروقي،  -2
  .)م1988-هـ1408، 2مكتبة وهبـة، ط):مصر(القاهرة(، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي، : اعتمدت الطبعة الثانية لكتاب -3
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الدين اليهودي؟ وكيف لليهودي املتحرر أن يتفهم والءه ألمته بطاحة باألمة اليهودية، ودون اإل ،التحرر
    .ولتراثه؟

اليهود يف ''كتاب :هاعلى املصادر اليهودية نذكر منأساسا وقد اعتمد الفاروقي يف هذا الكتاب 
لفريدينوند  ،''ومااجليتو ويهود ر'': وكتاب ؛)Israel Abrahams(إلسرائيل أبراهامز ،''القرون الوسطى
 Abraham)أبراهام ليونللكاتب  ''تاريخ اليهود'': ؛ كتاب)Ferdinand Gregorovius( قريقوروفيوس

leon Sachar)، ملوسى مندلسون ''أورشليم'': وكتاب)Moses mendelsohn(وغريهم كثر ،.  
بعض  أثر اليهودحبثا عن التكامل يف الطرح، فنجده يتحدث عن تاعتمد املصادر اإلسالمية، كما 

األنظمة اإلسالمية، حبكم تواجدهم يف الدولة اإلسالمية عرب التاريخ، وتركيزه على ما يسمى بالنظام 
وهم يف اجليتو يف أوروبا، أو  تأثر به اليهود، ومتسكوا به حىت  ،الذي اعتربه الفاروقي نظاما إسالميا ،)1(امللي

مكانية تعايشهم مع املسلمني، حتت حكم الدولة اإلسالمية، بعد احتالهلم أرض فلسطني اإلسالمية، ليؤكد إ
 .من غري ذوبان، أو اضطهاد ، خاصة الدينية،وراية اإلسالم، فيتمتعوا بكل حقوقهم وحريام
ة اإلصالحية، امللّ: ، وهيتعريفا دقيقااليهودية املعاصرة امللل ويهدف هذا الكتاب إىل التعريف ب

شل ف هتأكيد، وبامللل الثالث األوىلعالقتها و ،العنصرية الصهيونيةمث  .ة احملافظةاألورثوذكسية، وامللّة وامللّ
من وجهة النظر اإلسالمية،  ليعطينا احللّ .مشكلة اليهود الصهيونية السياسية يف حلّكذا و ،هذه الفرق

 ، وهو احللّ الدين اإلسالمياليت متثلت آخر األمر يف إىل احلنيفية السمحة،العودة ضرورة مؤكدا على 
سلبهم أي حق من يدون أن  ،عتقادالسالم، واألمن، وحرية اال لليهود عرب التاريخ حقق ذيالوحيد ال

  .أو السياسية، أو املدنية، وهذا هو مطلبهم يف آخر األمر، حقوقهم الدينية
ا أم: ربط ماضي اليهود حباضرهممن خالله حماوال  ،وقد قسم الفاروقي الكتاب إىل سبعة فصول  

 القرون الفصل الثاين عنونه بالدين اليهودي يف؛ ووأثره الديين ،ث فيه عن املنفىدالفصل األول فقد حت
والسادس حتدث فيها عن امللة اإلصالحية،  ،مث الرابع، واخلامس .عصر التنوير والتحرير: الثالثأما . الوسطى

وعالقتها بامللل  ،ةه للحديث عن الصهيونيصخالذي الفصل السابع فا امللة احملافظة، ريفاألورثوذكسية، وأخ
  .هحبثالثالث، وأخريا خامتة 

                                                 
إال أن األخري تعبري عن . لذمةأو نظام امللة، من املصطلحات اليت عرفها الفقه اإلسالمي، وهو استمرار تارخيي ملصطلح أهل ا: النظام امللي -1

وقد قننه . ونظام امللة يركز على االنتماء الديين الذي ال يتعارض مع مفهوم األمة. بينما امللة هو تعبري عن اخلربة العثمانية. اخلربة اإلسالمية
. اللغة، وال القومية يف تنظيم روابطهم بالدولةالسلطان العثماين أبو الفتوح حممد الفاتح حني نظر لشعوب الدولة العثمانية على أساس الدين ال 

مكتبة ): مصر(القاهرة(، )من بداية الدولة النبوية وحىت اية الدولة العثمانية(األقليات والسياسة يف اخلربة اإلسالمية كمال السعيد حبيب، 
 .   41-40، ص)م2000، 1مدبويل، ط
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خيتلف عن منهج الكتاب األول، لكن طبيعة املوضوع اليت تقوم على معرفة ال  ،منهجه يف الكتابو
الواقع، والسياق الذي نشأت فيه امللل اليهودية املعاصرة، وأسباب نشأا، واليت متثلت أساسا يف املشكلة 

واليت حتدث عنها أتباعها،  ،جعله يركز على الكتابات حول تلك امللل ، مايهودية يف أوروبا على اخلصوصال
دستورها، وعالقتها بالصهيونية، عقائدها،  ؛ةملّ ليعرضها بكل موضوعية، مث يعرض كل ما يتعلق بكلّ

، الذي مجع ذا املوضوعهلاألمر الذي يؤكد ميزة منهجه يف تناوله . النقدي لكل ذلك بعدها حكمهيعطي ل
  .فيه بني املصادر اإلسالمية، واملصادر اليهودية

 �"��0�"��0�"��0�"��0 : : : :���� �� VW;������ �� VW;������ �� VW;������ �� VW;�� )Christian ethics()1(: 

وبين مبادئه  ،منهجه اجلديد يف دراسة األديانتناول فيه باللغة اإلجنليزية، ي الفاروقوهو كتاب ألّفه           
يوحي للوهلة األوىل أنه كتاب خصه لدراسة الدين املسيحي،  )املسيحية األخالق(: النقدية، ومع أن عنوانه

وراء  ما: املتمثل يفو ،البناء النظري هلذا املنهج تناول فيه ابتداءقد  جيد أن الفاروقي إال أن املطّلع عليه

  .ونقدها ،ننا من احلكم على األديانكمنهج يمكِّالدين، 
طيلة سنتني الفاروقي جهد جهيد، وحبث مضنٍ من قبل هذا الكتاب للوجود بعد وقد تبلور 

 ترجملألسف مل يباللغة اإلجنليزية، وا هذا الكتاب ، أمثرت)بكندا(قضامها يف كلية الالهوت جبامعة ماكجيل 
   .- على حد علمي - بعد إىل اللغة العربية
بعد  ،يف نشره من خالل موقف رجال الدين املسيحيني منه، عندما ترددوا كثريا أمهيتهوتظهر 

البد أن يشعر عندما يقرأ هذا  أن املسيحي مهما غزر علمه،ب متحججني، انتهاء الفاروقي من إعداده
وميسي التحدي طاغيا  يف أعماق نفسه، اربختاالتوضع موضع  بأن األسس الدينية للعقيدة املسيحية ،الكتاب

  .)2(وتطيح الكيان ،رما ينجو أحد من هذه اهلزة اليت تقتلع اجلذووقلّ داخل فكره،
، وقد وجهت تركيزي أساسا الستخالص يللكتاب وملعلوماته مبا خيدم حبث يكان توظيف: وعليه

ما وراء : وهو كما أسلفنا )3(مقدمة الكتابالذي تناوله الفاروقي يف ومنهجه العام يف دراسة األديان، 
  .ناديكمنهج نقدي لأل)METARELIGION(الدين

  *   *   *  
                                                 

1 - Isma’il ragi A al-faruqi, Christian ethics-a historical and systematic analysis of its 
dominant ideas- ( Montreal :McGill University Press, N.E, 1967). 

  .15ص ،أطلس  احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  - 2
3 - Al- faruqi.Christian ethics, p21-30 
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 أساس وجوديف دراسته لليهودية، ميكننا أن نلمس بوضوح  من خالل استعراضنا لكتابات الفاروقي  
والنقد، وحتديد أغراضه، وأصوله  ،ضبط مضامني البحث كون من جمموعة أسس تساعد يفيت نظري يسند دراسته،

أو  ،من دون أساس معريف غري كافوال غرابة يف ذلك إذ املنهج وحده . املعرفية، ومفاهيمه التحليلية املناسبة
أن املنهج وحده ال يكفي لتحقيق أغراض العلم  وال ريب«فلسفي، وال ميكن أن يوجد أحدمها من دون اآلخر، 

إن يف التحليل، وإن يف التفسري، وإمنا هو يف حاجة إضافة إىل ذلك إىل إطار مرجعي ترد إليه املعطيات  املختلفة،
وهذا ما أبرزه  .)1(»اليت مجعت من البحث باستخدام خمتلف املناهج واألساليب واألدوات، بغية حتليلها وتفسريها

   :املباحث التالية يف
  

��������������������    ��	���	���	���	�::::        

����������������    � �������� �������� �������� �������������������������������    �������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ����� � 

  :التاليني طلبنيومفاهيمه يف دراسة اليهودية، من خالل امل  ،مصادر الفاروقي يف هذا املبحثتناول أ  

  	� �� ��	� �� ��	� �� ��	� �� ���������� : : : :����������������     ������� ������� ������� ������� � � � � ����� ����� ����� �������������������������������������::::  
 :ما يليفي اليهودية دراسةمصادره يف  حصرميكن   

!�"!�"!�"!�" : : : :���#�$� ��������#�$� ��������#�$� ��������#�$� ����� : : : :    
اعتماده الوحي كمصدر ب ،مل خيرج الفاروقي يف نقده لليهودية عن املعهود يف الدراسات اإلسالمية   

وتأثر به العديد  بدعا يف ذلك، فقد اعتمده الكثري من العلماء، مل يكنو. أساس يف الدراسة خاصة القرآن الكرمي
، )kuenen( ، وكوهنن )Von Graf( جراففون  منهمللعهد القدمي،  دراستهمسيحيني يف املو ،يهودمن النقاد ال

فهؤالء دفعهم حبهم لالستطالع «، املصادر األربعةفضل بلورة نظرية يرجع إليهم و ،)Wellhausen( لهاوزنفوو
 ،بقصد تفهمه تفهما علميالدراسة القرآن الكرمي حبثا وراء ما يلقي الضوء على العهد القدمي الذي كانوا يدرسونه 

عوا باملبدأ القائل بأن بين إسرائيل تالعبوا يف كتام املقدس، وأم ويف دراستهم للقرآن الكرمي تشب. حتليليا ،نقديا
النقدية للتوراة، ويف هذا كشف عن دور القرآن الكرمي يف بلورة الدراسة )2(»فوهحر .  

                                                 
كلية العلوم اإلسالمية  م،2001-هـ1421، السنة2، جملة اإلحياء، عددتاريخ األديانأسس املنهج اإلسالمي يف دراسة  فرحات عبد احلكيم، -  1

  .82-81، ص)اجلزائر(والعلوم االجتماعية، جامعة باتنة
 . 12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 2
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وراء  مبا اليت أمساها فيما بعدو، نقد األديانيف  تهنظريالفاروقي لدور يف تأصيل قرآن الكرمي كان للكما     
ولئن بدا ذلك نشازا بني النقاد املعاصرين، فإنه جياري ما شيده املتكلمون من أبنية معرفية ). Metareligion(الدين

 وتطبيقاته؛ الفاروقي،وقد يبدو ملتسرع أن ذلك عني الذاتية، وال يلبث هذا أن يندفع بتنظريات . 1لدراسة األديان
املوضوع املدروس، أي سبقة على املحكام سقاط األعدم التسرع يف إدراسة األديان خطوة يف جعل أول  حني

تعطيل مجيع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول يف تفسري املعطيات يف ديانة أو ثقافة أخرى ويف  «، وة هنااليهودي
، كما وفق مبادئ الفهم اليت وضعها الفاروقي ،لليهودية صحيحدراك الإلالور ب، إىل أن يت )2(»استخالص معانيها

  .سيظهر الحقا
يؤكد له مبا ورد يف التوراة، يستشهد مبا جاء يف القرآن الكرمي، ويقارن هجندوعالوة على ذلك،   
  . )3(وغري ذلك كان موحدا،�كالقول بأن إبراهيم الوحي، وصعلم إال بنصما ال يح وضيو لالتحريف، 

  �%&�%&�%&�%& : : : :�������� ������������� ������������� ������������� �����  :  :  :  :        
يهودية، بغية بلوغ الفهم الصادر دراسته النقدية لليهودية على العديد من امليف أيضا اعتمد الفاروقي وقد   
حتريا  العلماء منهم، والفرق املختلفة،، ويفهمه أتباعه ،املقدسة، وكما يراه مكتبهره تصوكما  هلذا الدينالصحيح 

  :احلجج املؤصلة، وهذه املصادر هيللموضوعية، وسعيا إلقامة 

  1 .()*�� +,-�� ./0��()*�� +,-�� ./0��()*�� +,-�� ./0��()*�� +,-�� ./0��::::        
ا كان اليهود ـّمل، على حساب الكتب األخرى التوراةمركزا على وبالعهد القدمي، اهتم الفاروقي   

كنص قدسي، وهي املصدر األول للشريعة عند اليهود، كما أا تعترب أهم جزء يف العهد  القداسةاجلديرة بدوا يع
 القدمي، أما باقي أسفاره، اليت يعتربها املسيحيون مكونة للعهد القدمي، فهم يعتربوا مبثابة شروح وتعليقات

م هلا يف املعابد إال أم ال يعتربوا وعقائدية على األسفار اخلمسة، ورغم احترامهم هلا، وقراء ،وحواشي تارخيية
يف األصول الثالثة عشر، بقوله يف  )4(وهذا األمر يؤكده أحد علماء اليهود وهو موسى بن ميمون. النص املقدس

املوحدة اآلن بأيدينا هي املعطاة لسيدنا موسى عليه ) التوراة(أنا أؤمن إميانا تاما أن الشريعة «العقيدة الثامنة 

                                                 
  .81-72ص ،منهج القاضي عبد اجلبار يف دراسة األديانعبد احلكيم فرحات، : راجع 1-
 . 26، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -2
                   .صدر سابقامل  -3
 تلقى. ، يهودي الديانةوالفكر احلضارة إسالمي عريب مفكر. القرطيب ميمون بن اهللا عبد بن هو موسى  ):م1204-1135(موسى بن ميمون -4

فمصر، وأثناء إقامته  ،فلسطني إىل سافرلي . والفلسفة ،الرياضية والعلوم ،والطب ،القدمي والعهد، الدين آداب يف بارعاً كان. يهودياً دينياً و عربياً تعليماً
. كما وضع ما يعرف باألصول الثالثة عشر لليهودية. للمشناه دقيق تفسري وهو ،السراج :كتاب :كتبه أهم من .فيها ومات كتبه معظم ألَّفا 

 .510-509، ص3، مجاملوسوعةاملسريي، 
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أنا أؤمن إميانا تاما أن هذه الشريعة ال تتغري وال تكون شريعة أخرى من لدن «: ويف العقيدة التاسعة يقول. السالم

»اخلالق تبارك امسه
 )1(   .  

    2 . . . .�������� 12/0���������� 12/0���������� 12/0���������� 12/0��::::        
هلم بكل أمانة، قبل انقل أقوإذ عمد إىل الثاين على كتب اليهود أنفسهم،  يف املقامه كان تركيز  
والفرنسية ما  ،واألملانية ،غة اإلجنليزيةها باللّها كلّوما نلحظه على هذه الكتابات أن. والنقد ،للتحليلإخضاعها 

دين اليهودي كما يراه أتباعه، ال كما يفهمه للق إال بفهم الشديد على املوضوعية، اليت ال تتحقّ هيتأكد لنا حرص
  .هو، أو يفهمه املسلم بصفة عامة

    3 . 3��*���4�,5� ����*�� 6�7���:  
جتماعية واال ،ختصاص من علماء الغرب، قد استعان بالعلوم اإلنسانيةجند الفاروقي، وباعتراف أهل اال    

ذا فهو يرى جناح املقارن ول. خ نتائجهوالنقد، حىت تترس ،احلديثة يف دراساته الدينية ليزيدها عمقا يف التحليل
، ''األخالق املسيحية'': هيف كتابله ق قد حتقّوهذا ما  .املدروس بصحة نتائجهأتباع الدين باعتراف  امرتبط

  :، واليت تشمل ما يلي)2(والعلوم النقدية اليت توسل ا ،هاالنقدية اليت وظف تهرؤيعلماء الغرب بأمهية باعتراف 

3 -1 .��7�,�� ��8���9�� :  
ما وراء مؤسسة على نظرية  ظواهريةعلى دراسة الفاروقي لليهودية اعتمدت  فقد

وعقائده، من  ،سعى ألخذ الدينفقد ذا ولالنقد حيتاج للفهم ابتداء،  ألن ،)Metareligion(الدين
يدفع إىل ما وذلك ، السابقةأحكامه  عندا جمرو، للموضوعية، حتقيقا معتنقيه، ومن كتبهم املقدسة

التحامل، ويؤسكما له، ال كما انعكست باحث يدرك األمور جيعل الما ، أويالت البعيدةس للذاتية، والت
  .واقعالهي يف 

3 -2 .:��	� ;��< =�> :  
 لليهودية تهجنده يف دراس، ولذلك والنقد ،واملقارنة ،الفهميقوم على علم عند الفاروقي تاريخ األديان ف
، وتسرب متعلقة ذا الكتابتلقي الضوء على حقائق  ما توصل إليه علم نقد التوراة من نتائجبتتبع  هتمي

عقد مقارنات بني العقائد اليهودية، وعقائد من خالل فحص هذا االدعاء ببعد ذلك ليقوم ته، ساقد
كالبابليني، رب العصور املختلفة، اليت عاش اليهود بني ظهرانيها ع ،الديانات السائدة يف الشرق العريب

                                                 
  .134ص، )م1999-هـ1420، 4الدار الشامية، ط): لبنان(بريوت - دار القلم): سوريا(دمشق( ، الفكر الديين اليهوديحسن ظاظا،  -1
 .14، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -2
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إليه علماء نقد التوراة من القول باملصادر األربعة املكونة ل توص ، ليصل إىل حتقيق ماإخل...والكنعانيني،
  . )1(للتوراة

3 -3 .=�,-�� ;��/�� =�>، �&@� =�>� :  
ما حتويه التوراة من  من أهم العلوم اليت جاءت لتؤكد بالدليل امللموسهذين العلمني الفاروقي عد  وقد

 ،يف فلسطني، يها اليهودعاش فاليت   ناطقامليف  انصوصهإىل البعد البشري تثبت امتداد حتريفات، و
يعتربه ف ،تحريفالأصل نشأة هذه العلوم إىل املبدأ القرآين القائل ب مرجعا. )2(والعراق ،والشام، ومصر
ومع أن «:ذلك مؤكدايقول وعلوم التوراة النقدية اليت عرفها القرن العشرين، ظهور يف  األساس األول

، فهي مجيعا بكل ما حققته من تقدم للفكر اإلنساين تعترب مبدأ هذه العلومد املبدأ القرآين بقي وأكّ
  .)3(»حواشي علقتها العبقرية الغربية والدأب العلمي الذي ال يعرف الكلل على القرآن الكرمي

3 -4 .!� =�>A�/B :  
، عرب الدينيةعلما يهتم بدراسة اجلماعات وصفه هذا التخصص يف دراسته لليهودية، بالفاروقي وظف 
، وحتليل )4(اليهود، وعلى غريهموتتبع أثارها على ، املوجودة يف الكتاب املقدسالعنصرية الرتعات سربه 
كمفهوم كامن يف  ة،مفهوم اجلماعات الوظيفيوموظفا  .سياسيةالو ،جتماعيةاالو ،ثقافيةال اسياقا

وربطهم ، دينية كأقلية العصر احلديث، من خالل دراسة وضعية اليهود يف حتليالته، دون تصرحيه بذلك
من خالل تأكيد اإلقامة اجلربية اليت سنها األوروبيون له ويتأكد توظيفه . )5(بالسياق األورويب املسيحي

  .)6(على اليهود يف اجليتو
املعرفية يف دراسة اليهودية، مبا  ادوجِوما أثرناه يبين العمق املنهجي للرؤية النقدية اليت وظفها الفاروقي   

  .ال يكاد يضاهيه فيها أحد إال املسريي
  
  
  
  

                                                 
 .14، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
 .السابقاملصدر  -2
 .13، صاملصدر السابق -  3

4 - Al-faruqi ,Christian ethics, p52. 

  .28، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  5
 .23 املصدر السابق، ص -  6
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  �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��4444�%�%�%�%::::����	� =���������	� =���������	� =���������	� =�����     ������� ������� ������� �������CCCCــــ � � � � ����� ����� ����� �������������������������������������::::  
  :وهي ،من النص القرآين ة، مستمدوالصهيونية على مفاهيم ،لليهوديةاستندت دراسة الفاروقي   
  :الدين العربي: أوال 

الدين  اطلق عليهيحيث ميز الفاروقي يف دراسته لليهودية، بني مرحلتني، مرحلة ما قبل املنفى،    
  . )2(بالدين اليهودي اطلق عليهي، وما بعد املنفى، )1(العربي

مل يكن  ففي تلك الفترة، .ما كان يدين به اليهود قبل سقوط أورشليم بيد البابليني هو الدين العربي؛و  
أو مواطين الدولة املتحدة إبان حياا بني  سواء كانوا مواطين مملكة يهودا، وإمنا العربيني، ،بعد اليهوديطلق عليهم 

مواطين يهودا بعد انصهار إسرائيل يف  أو م،.ق922أو مملكة إسرائيل بعد انفصاهلا سنة م،.ق922و1000سنة
  . )3(قلب اإلمرباطورية اآلشورية
جمموعة وهي  .التوراة، لكنها األصل الذي نشأت عنه التوراة اليت بني أيدينافريى أا  ،أما كتام املقدس

إال أن ما تلقاه من وحي إهلي،  .)4(لقومه يف صحراء سيناء إثر خروج العربيني من مصر �شترعها موسىأحكام إ
. من بعده، فتعرض للضياع مرات، عندما وضع يف التابوت حسب ما تروي التوراة نفسها إسرائيلمل حيفظه بنو 

جيب  نسبتها إىل موسى تنطوي على شيء من احلق، أنومع «مل تسلم من التحريف فيقول الفاروقي  وهي بذلك

»ناءعلينا أن ال ننسى أن تعديالت وحتريفات كثرية أدخلت على شريعة موسى يف فلسطني يف هذه األث
ويرى  .)5( 

حبث هذا  هتقسيمويتضح من  .)6(يف املنفى، وعلى يد عزرا الوراق إىل الدين اليهوديحتول الدين العربي ويرى أن 
  .، وهو احد مفاهيمه يف دراسة اليهودية�حبث التحريف الذي اعترى توراة موسى

  

                                                 
فينسب البعض هذه التسمية إىل  :بـالعربينيفأما تسميتهم . العربي، اإلسرائيلي، اليهودي: اختلفت تسميات اليهود عرب التاريخ، ومن أشهرها - 1

وقال البعض أم مسوا . هو الغريب، و األجنيب: لكن الرأي الراجح. ، ألنه عرب الفرات)إبراهيم العرباين(فقد ذكر يف سفر التكوين باسم �إبراهيم 

). �وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم( إسرائيلنسبة إىل : باإلسرائيلينيأما تسميتهم . �وهو اجلد اخلامس إلبراهيم ) عرب(كذلك نسبة إىل 
كما أطلقت على اململكة الشمالية بعد انقسام ملك . مبعىن اهللا، فيكون معىن الكلمة عبد اهللا) إيل(مبعىن عبد، و) إسرا(وإسرائيل كلمة عربية مركبة من 

، وقد قيل أم مسوا )يهوذا( �تعود يف أصلها إىل االبن الرابع ليعقوب فكانت هذه التسمية متأخرة على األوليني،: أما يهودي .بين إسرائيل إىل مملكتني
، 1دار املسرية للنشر والتوزيع، ط): األردن(عمان(،مقارنة األديانحممد أمحد اخلطيب، . يهودا ألم يتهودون؛ أي يتحركون عند قراءة التوراة

  .44-41، ص)م2008-هـ1428
  .28، صالدين اليهوديامللل املعاصرة يف الفاروقي،  -  2

  .9-8، صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي الفاروقي، - 3
 .املصدر السابق - 4

  .املصدر السابق - 5
  .99، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 6
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  التحريف: نياثا  
مصدر صرح أول كان  القرآن الكرمين أوأكّد ، كمفهوم يف دراسته لليهوديةالفاروقي التحريف عتمد ا  
من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير ﴿ :قوله تعاىلبذلك، يف 

 مهأَن لَوينِ وي الدا فنطَعو هِمتا بِأَلِْسنا لَيناعرعٍ ومسم ما لَهريا لَكَانَ خنظُرانو عماسا ونأَطَعا ونعمقَالُوا س
وهذا ما أسس مبدأ إسالميا، مفاده أن . ]46: ، آيةالنساء [﴾وأَقْوم ولَكن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا

هذا ، و)1(، ألغراض خاصةإليه ما أضافواأضافوا و ،حاذفني منه ما حذفوا، بين إسرائيل تالعبوا يف كتام املقدس
  .تبلور دراسة الكتاب املقدس يف العامل اإلسالمي، مث العامل الغريب، و)2(نشأة علوم نقد التوراةما كان له دور يف 

  :خذ وجوها عديدة نذكرهاات التحريف كما ذكر القرآن الكرميو  
ولَا ﴿ :وهو خلطه به حبيث ال يتميز احلق من الباطل، وذلك يف قوله تعاىل: لبس احلق بالباطل - 1  

  .]42:  ،آيةالبقرة [﴾تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ
يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا الَّذين َآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما ﴿ :ومنه قوله تعاىل: كتمان احلق -2  

  .]146: ، آيةالبقرة [﴾منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ
 �خامت النبيني حممدعلى لسان  ااهللا فعلهم الشنيع هذ، ليكشف كتمانالوهو قريب من : ءخفااإل -3  

جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ يا أَهلَ الْكتابِ قَد ﴿ :قوله تعاىل كما جاء يف
بِنيم ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععي15: ، آيةاملائدة [﴾و.[  

أَفَتطْمعونَ ﴿ :واإلضافة، ومنه قوله تعاىل ،يف لفظه أو معناه، وباحلذف: حتريف الكلم عن مواضعه -4  
، البقرة [﴾ه وهم يعلَمونَأَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُو

  ]. 75: آية
فَبدلَ الَّذين ظَلَموا منهم قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَرسلْنا ﴿ :كما أشارت إىل ذلك اآلية: التبديل -5  

  ].162: ، آيةاألعراف [﴾علَيهِم رِجزا من السماِء بِما كَانوا يظْلمونَ
وإِنَّ منهم ﴿ :وهذا يف قوله تعاىل: ي اللسان ليلبس على املستمع اللفظ املرتل بغريه وما فيهـل-6  

م وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وهبسحتابِ لتبِالْك مهتونَ أَلِْسنلْولَفَرِيقًا ي نم وا همو اللَّه دنع ن
  ].78: ، آيةانآل عمر [﴾عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ

                                                 
  .14-12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  :انظر-  1
  . 13املصدر السابق، ص-  2
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ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ﴿ :وجند هذا النوع قد نسب للنصارى، يف قوله تعاىل: النسيان -7  
سوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا مة وميثَاقَهم فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيا

  ].14:  ، آيةاملائدة [ ﴾يصنعونَ
إثبات ذلك من واحتفى بوأخالقهم السقيمة،  ،طباع اليهودإىل  التوراةحتريف  ردأن م الفاروقيقد بين و  
حتريف وا أكدالذين هم ئعلما، وأشار إىل تصرحيات القوم ىعلهم بالتقول تنفسها، حىت ال ياملقدسة نصوصهم 

  .)1( فيه نزعات خمتلفةكتام املقدس، وأثبتوا وجود 
يتجلى هذا ما و، إال أنه قد صرح بأن فيها بعضا من احلق، جزم بتحريف التوراةالقرآن قد ورغم أن   

ابِ يشترونَ الضلَالَةَ ويرِيدونَ أَنْ أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكت﴿ :اآلية الكرميةمن  )نصيبا(ي كلمة ـف
 ،�وموسى، �إبراهيمأوحي إىل ا مم اأن بني ثنايا التوراة بعضوهذا ما يثبت  ،]44: ، آيةالنساء[﴾تضلُّوا السبِيلَ

لفاروقي ا ، ولذلك فقد انربى)2(، وميثل الرتعة التوحيدية الباقية يف نصوص العهد القدمي احلايلنبياءغريهم من األو
  .لتوضيح حضور هذه الرتعات، وتلمس خيوطها بطريقة علمية، نقدية

   احلنيفية: ثالثا  
آل و ؛)135(سورة البقرةيف كل من  ،)3(عشر مراتالكرمي  قرآنيف الية حنيفوردت مادة   

؛ )30(الرومو؛ )123و120(النحلو؛ )105(يونسو؛ )161و79(األنعامو؛ )125(النساءو ؛)95و67(انعمر
املستقيم، ومنه قيل لألعرج أحنف، تفاؤال مبعىن أن احلنيف : ماأوهل: وهلا يف اللغة معنيان. )5(؛ والبينة)31(احلجو

. ومل ينحرف عنه يف شيء فهو حنيف تعاىل، ل من أسلم هللاكّ: قالواو. السليم: بالسالمة، كما قالوا للّديغ
فاملعىن  ؛ف إذا مالحتنو، هو الذي مييل كل واحد من قدميه إىل األخرى بأصابعه ،املائل؛ ألن األحنف: وثانيهما

؛ ]135: ، آيةالبقرة [﴾بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا﴿ :تعاىل قولهكما جاء يف حنف إىل اهللا، أي مال إليه،  �أن إبراهيم
  .)4(والنصارى منحرفا عنهم ،خمالفا لليهودأي 

. اع احلقأا إتب: وثانيها. أن احلنيفية حج البيت :إحداها. راتفقد ذكروا عباأما عند املفسرين،   
لقب : ، و خامسهاوتقديره ،إخالص العمل: رابعها و. يف شرائعه اليت هي شرائع اإلسالم �تباع إبراهيما: وثالثها

   .ملن دان باإلسالم كسائر ألقاب الديانات

                                                 
                      .12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
                      .389-388،ص5،ج1، مجوسوعةاملاملسريي،  -2
  .280، صأطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفارروقي،  الفاروقي، و -3
 .74، ص)م1990-هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت(،4و3، ج2، مجالتفسري الكبريزي، ااإلمام فخر الدين الر -4
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ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ﴿:استنادا لقوله تعاىل ،)1( �إبراهيمأن احلنيفية بدأت مع القرآن الكرمي و يؤكد   
نيرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَكا وانِيرصلَا نسبحانه وتعاىل قد  ، وأن اهللا]67:، آيةآل عمران[﴾و

أن مع ، ]19-18:، آيةاألعلى[﴾صحف إِبراهيم وموسى، لَفي الصحف الْأُولَىإِنَّ هذَا ﴿، كتابا يهأوحى إل
فعدم  يعين عدم وجودها، ال هذاإال أن دليل مادي على وجود تلك الصحف، أي احلفريات مل تكشف عن 

، والنظرة للحياة، والكون، نسانيةتتميز بالرتعة اإل، كما أوحى إليه ديانة )2(الوجدان ليس دليال على عدم الوجود
وتدور حول فكرة اإلميان باهللا الواحد، املرته عن أي  وأخالق كونية التوجه، ،حتمل يف معانيها من مسوووالوجود، 

 .)3(تشبيه، والذي يعبد يف كل األرض، من كل البشر

 تذكر أي شيء ال متورا، إال أن أي على احلنيفية؛  � م على دين إبراهيمأن اليهود يدعون أورغم   
 �هتفسري تارخيي الغتراب، ومل يرد أي إشارة لدخوله بالد العرب، ومل تذكر أي )4(عن عقيدة التوحيد اليت جاء ا

جتد أن كل ما حصل «، مع أنك مربروال  مسوغبال مسألة ؛  كما مل توضح سبب هجرته؛ إذ تبدو كأا )5( فيها
  .)6(»]رةباهلج األمر [مبين بناء سببيا مباشرا على هذا األمر ]اليهودي[يف التاريخ
 ،اليهوديةي إرث ديين جيمع ص العربانيني فقط، بل هة ال ختاحلنيفيوما ذكره الفاروقي هنا يبين أن   
  :مبادئ هي ةمخس، ويتكون من )7(واإلسالم ،واملسيحية

  .خملوقاتهوجود عن خيتلف وجود اهللا . 1    
  .الغاية من خلق اإلنسانلعبادة هي ا. 2    
    .اهللا إرادةهي الشريعة . 3    
  .األفضلقدرة اإلنسان على حتويل العامل إىل . 4    

نتيجة إخفاقه يف هذا  شقاءطاعة اإلنسان ألوامر اهللا، والجزاء السعادة . 5  
  . )8(املسعى

جاء مما ، فيها وحيدليل الفاروقي على بقاء أثارة من  ووجود هذه الرتعة التوحيدية احلنيفية يف التوراة  
يف هذا اخلضم اهلائل مساته ، نلمح عليهم الصالة والسالم وسائر أنبياء بين إسرائيل ،وموسى ،على لسان إبراهيم

                                                 
 .74ص، التفسري الكبريزي، ااإلمام فخر الدين الر -1
  . 157، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفارروقي،  -2
  .126، صاملصدر السابق -3
  .24، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -4
  .80، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفارروقي،  -   5
  .20، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -    6
  .126، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفارروقي،  -7
                                   .280صاملصدر السابق،  -8
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يف ى ذلك يتجلّ، و)1(لت تاريخ بين إسرائيلاليت ختلّ خالل القرون الطويلة ،يهاوالتزييف الذي طرأ عل ،من الوضع
من الْكتابِ يشترونَ الضلَالَةَ ويرِيدونَ  نصيباأَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا ﴿ :املذكورة يف اآلية الكرمية )نصيبا(كلمة 

  . ] 44:، آيةالنساء [﴾أَنْ تضلُّوا السبِيلَ
، )3()ترتَّه الرب(:وكذا؛ أي إين مؤمن؛ )2()إين مأمني:(نذكر منها ،واألمثلة من التوراة نفسها كثرية  

  . )4(فكرة التوحيدوغريها مما يؤكد 
، ألن أولئك أربعة عشر قرناطوال  اخيتف مبجيء اإلسالم، بل بقي نشط، ومل وهذا املفهوم مل يتوار  

والرفعة، وهم أنبل من ميثل احلياة الدينية، وميكن التسامح معهم  ،الذين يوصفون باحلنفاء يشكلون أساطني العقيدة
  .)5(دون أن نتقبلهم

من العديد كن تفسري مي نه الأؤكد جنده يإذ ، لليهوديةالفاروقي لقد ظهر هذا املفهوم يف حتليالت و  
ومن ذلك ، العنصرية، من غري افتراض وجود نزعة أخرى مغايرة للرتعة انيةلعرباواحلقائق التارخيية  ،األحداث

فال ميكن م؛ .ق1200و1800املمتدة ما بني خالل الفترة القدمي، التاريخ املصري ظهور الرتعـة التوحيدية يف 
فالبد من أن يكونوا «، الدين الفرعوين القدمي بدين العربيني الوافدينتفسريها يف نظر الفاروقي إال بافتراض تأثر 

والبد أن يكون هذا الدين اجلديد، أو . وا مجاعات كبرية من املصريني فيهقدموا للمصريني دينا جديدا، وأدخل
، أي دينا قابال ألن يصبح ''للتصدير'البد له أن يكون دينا . ال خيتص بشعب دون شعب االنظرة إىل احلياة، دين

؛ وهذا  ما يدل يف )6(»أو بعبارة أدق يترتب عليه أن يكون دينا حنيفيا ال عنصريا. دين الغري، دين العامل واآلخرين
  .)7(البتة بعض هؤالء العربيني مل يكونوا عنصرينيأن يف نظر الفاروقي على 

 ،قبائل سيناءوغريهم من  �النصهار الذي حدث بني اخلارجني مع موسىكما استدل الفاروقي با  
العربيني وهؤالء  وال ميكن قط أن حيصل مثل هذا االنصهار بني«: يف ذلكومدين قبل التوجه إىل فلسطني، يقول 

األقوام إال إذا افترضنا فيهم نزعة أخرى غري نزعة العنصرية، ألا ال تسمح مبثل هذا االنصهار، وال جيوز حدوث 
والقضية ليست تفسري التاريخ السابق للخروج، فهناك «:ويضيف أيضا. )8( »ذلك إال بافتراض وجود احلنيفية

                                                 
، معهد حمسن عقون. د: ، حتت إشرافاملاجستري، رسالة لنيل شهادة التوراة بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب املعاصرنقد كردوسي، بشري  -1

                      .52م ص1993، )اجلزائر( أصول الدين، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة
 77، ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -2
 .سابقاملرجع ال -3
 .املرجع السابق -4
                               .280، صأطلس احلضارة اإلسالميةياء الفاروقي، ملالفاروقي، و -  5
  .32، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
 .املصدر السابق -  7
  .34، صاملصدر السابق -  8
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ي فلسفة الذين ـو مل تكن احلنيفية مبعىن الالعنصرية، حقيقة واقعة فتاريخ ما بعد اخلروج ال يرجى له تفسري ل
  .)1( »خرجوا من مصر بقيادة موسى

  :يف النقاط التاليةاحلنيفية أن جنمل خصائص هذه الرتعة  ناميكن و  
  .قوم على التوحيدت -     
  .تدعو إىل مكارم األخالق -     
  .أو قوما دون سائر الشعوب ،ال ختص شعبا ،حتمل رسالة عاملية -    
  .الناس سواسية، وال فرق بينهم إال بالعمل الصاحل -    
  .لتعايش مع مجيع البشر دون عقد، أو خماوف، أو حتفظاتا قابلية -    
  .)2(أخوة عاملية حتت حكم القانون األخالقي ىلالدعوة إ -    
  :العنصرية: رابعا  
منه ، و)3(واحلسب ،والنسب ،األصل، واجلنس: بفتح الصاد وضمها ،العنصرمن : اللغةالعنصرية يف   

  .التمييز العنصريوكذا الفصل العنصري، والتفرقة العنصرية، اشتقت العنصرية، و
تفوق أو نقص هذه األجناس أو تلك، حماولة بذلك تربير السياسة العدوانية «حقيقتها ادعاء هي يف  و   

  . )4(»رهاب واالستعباداإلاالغتصاب وضد الكائن البشري، اليت تقوم على 
أو ، مةاألأو  ،قبيلةالأو  ،نوعتصنيف للبشر على أساس ال ،التعصب العنصرييرى الفاروقي أن لذا  و  

طاملا أنه من أقرب األمور إىل الشرك،  وهلذا كان ،ال أكثر تعارفعوامل يف حقيقتها أا ، مع أو اللغة ساللة،ال
  . )5( روإراقة الدماء بني البش ،و احلروب ،ىل العداوةإؤدي ي

أنا أفضل منك ألين : (تقوم على مبدأألا  ،)6(والعلم ،والدين ،طريقة تفكري، مناقضة للفطرةالعنصرية  و  
    .)8( وأخالقيات عدوانية، سلوكاتخض عنها متما  ،)7( )ألين أنا فقط

                                                 
  .33ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .35ص، املصدر السابق -  2
-هـ1408دار لسان العرب،دط،  -دار اجليل): لبنان(بريوت(،4عبد اهللا العاليلي، مج: ، قدم لهلسان العرب،  مجال الدين بن منظور -3

 .902، ص)م1988
                .60، ص1،جالعنصرية اليهوديةالزغييب،  -4
 .119-115ص، إسالمية املعرفةالفاروقي،  -5
 .30، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي، -6
 .35املصدر السابق، ص -7
 .64،ص1،جالعنصرية اليهوديةالزغييب،  -8
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جلنس ا يلمث، واجلديرين بتنفسهم أفضل البشرعدوا أيعترب الفاروقي العنصرية السمة الرئيسة لليهود، ملّا و  
هذه العنصرية، ملّا  قصةكما يرى تارخيهم  .ة فيهممن بني األمم مليز اختارهالذي  شعب اهللا املختار،، والبشري
ن لفهمها دون سائر واملؤهل، وأم خاصة م �أن تعاليم موسىوحدهم، وهلم  اخالصأن كتام املقدس افترضوا 

ال يشركهم فيه أحد، ومن  رأوا يف دينهم مرياثا خاصا م، وملا. كما حيلو هلم هااحلق يف فهمهلم بل ،  )1(البشر
والعامل،  ،إلنسانخاصة هللا، وللكون، ولرؤية ، وهذا ما يصير العنصرية )2( بني األمم إال قليالبه مثة رفضوا التبشري 

   .وترصدها يف كل ذلكميكن تتبعها ، أيضا لدولةللألرض، و و ،لشعبل والعامل، و
عد جلّ املفاهيم األخرى ، ودراسة اليهوديةلمفهوما أساسيا  ال جرم أن صير الفاروقي من العنصريةو  

  .)3( فروعا هلا، كما سنرى
  :ينيانبني نوعني من العنصرية لدى العربقد ميز و 

 ، وترتكز على العنصرية قبل العصر الداوودي كان هذا النوع من: )4(العنصرية القبلية. 1  
جند  لذا فإننا الووهو الشعب اليهودي، ال يتغري بتغري التاريخ،  ،إلبقاء على شعبيف ا رغبة ال

  .)5(اليهودهلا تفرخا إال يف تاريخ 
إلرساء  �بالعمل السياسي الذي قام به داوود أساسا وهي مرتبطة: العنصرية السياسية. 2

  .يهوذا عاصمة مللكهوإقامة  له، احلكم
حالة تشابه هذا املنطق الذي سعى للحفاظ على سالمة  توجدال  هأنالفاروقي يرى  و 

، ويعد )6(وأبديته رغم تقلبات األقدار لدولتهم يهوذا، وجمتمعهم العرقي ، أو الشعب،السكان
ما يطلق عليه و ، والعالقة السياسية املتمثلة يف الدولة، هاللةالتكافؤ بني قيمة السويعد هذا 

 أول نيالعرباني، ما جيعل )7(وهي فكرة بيولوجية حبتة أو العرقية؛ العنصرية،علماء االجتماع 
  . )8(العنصريةهذه وجيعل تارخيهم تاريخ يف التاريخ اإلنساين، )racialists(العنصريني

معامله يف حتريف  واوشرعاليهود عن املنهج اإلهلي،  احنرافبعد  نشأتويؤكد الفاروقي أن هذه العنصرية 
فنادوا األسر، م بزوال مملكتهم وهبأعينهم رأوا ملّّا إبان فترة السيب البابلي،  ،الوراق وعلى رأسهم عزرا ،السنية

                                                 
 .97، صفلسفة اإلرهاب يف الفكر الصهيوينمجال عليوة،  -1

2 - Al-faruqi ,Christian ethics, p52. 
3 - Ibid, p54. 

  .48، صيف الدين اليهوديأصول الصهيونية الفاروقي،  - 4
5 - Al-faruqi ,Christian ethics, p50 . 
6 - Ibid, p50. 

7 - Ibid, p52. 
8 - Ibid. 
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وهذا ما جيعل من . )1(، فظهرت العنصريةبدمستقال إىل األواالجتماعي  ،ضرورة احلفاظ على كيام السياسيب
ألن ؛ )2(حبك املفاهيم اليهودية اليت مازالت تلوكها الصهيونية إىل وقتنا احلاضرعصراًَ  -رغم قصره- عصر املنفى 

نشأ يف املنفى، ومل تكن املواد اليت نشأ منها هذا الدين  الدين اليهودي،كدين للمنفيني اختص م واختصوا به،«

»جديدة، فهي كلها قدمية
 )3(.  

   :متثلت يفوأخرى عملية،  ،بني مواد عقائدية )أي نوعي العنصرية(ومييز الفاروقي فيها 
   :وهي سبعة مواد :املواد العقائدية.1
  .كغريه من الشعوب اليكون له شعب ،�اختيار اهللا العنصر العربي باختياره إبراهيم. 1°    
  .بل عهد أزيل ال ينقض وهو ليس عقدا، أعطى اهللا ميثاقه هلذا العنصر،. 2°    

وأهلك أهل فلسطني  وأنقذه من فرعون، ،أخرج اهللا العنصر العربي من مصر تنفيذا هلذا امليثاق،. 3°
  .كه إياهاوملّ ،وأسكنه فلسطني ،من أجله

 د اهللا له العهد بأن وجد ،أي إنشاء الدولة الداوودية مليثاق،اودفعه إىل حتقيق ، اختار اهللا داوود. 4°
  .ودولة ،وأرضا ،ملكاأبدا، و جعل له  هذه الدولة اإلهلية لن تزول

  .فأفلت منه احلكم احنرف العنصر العربي عن الطريق العربي،. 5°
  . وقلبه ،على العنصر العربي أن يتطلع إىل استرجاع هذا امللك بكل عقله. 6°
وذا يصدق عهد . مل ينحرف كله، فهناك بقية صاحلةالشعب  ، ألنامللك ال بد أن يسترجع.7°

  .)4(لن يزول - الذي هو ملكه- العربييهوه بأن ملك العنصر 
لقد أضاف عصر « :الفاروقييقول ويف ذلك ضافها عصر املنفى، اليت أ ادة املوهي : املادة العملية.2

إىل عمل  هي حتويل أمل العودة واسترجاع امللك إىل إرادة فعالة خمططة، :املنفى على املواد السبعة مادة ثامنة
يف آخر  األ. )6( »وليست الصهيونية إال هذه املواد الثمان«: لريبط بني هذه املواد والصهيونية بقوله. )5(»اجيايب

  .وغاياا ،وأهدافها ،األمر عقيدة عنصرية يف معتقداا
نسبت تلك وبصبغة عنصرية،  اأسفاره يةدخل التوراة، فقد اصطبغت أكثرونتيجة هلذا التحريف الذي أُ  

يا يعتمد على املبادئ العنصرية، ، لينحتوا دينا قوم، وأحلقت بالرسل ما يتورعون عنهما يترته عنهتعاىل األسفار هللا 

                                                 
  .66، ص1، جالعنصرية اليهوديةالزغييب،  -  1
  .70، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  2
  .املصدر السابق -  3
 .املصدر السابق -  4
  .72صاملصدر السابق،  -  5
  .املصدر السابق -  6
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أحقيته يف ، لكي يربروا دون سواه من األجناس البشرية األخرى ،اليت ترمي يف النهاية إىل متجيد اجلنس اليهودي
  .)1(السيطرة على األرض

اليهود قد بقي على حاله منذ عهد  وخلفهم ،الدينية عند العربانينين أساس اخلربة إ :وخالصة القول  
منهما أن الواحدة حتاول  ،دامتا يف توتر ،ة، عنصريةعرقي وأخرىحنيفية، زعة ن ؛جيمع بني نزعتني متناقضتنياآلباء، 

كما سنرى املطاف بالسيطرة املطلقة للعنصرية ، وانتهى يف ذلكتنجح ، دون أن طوال العصور حتكم سيطرا
 . )2(الحقا

�������� ��� ��� ��� ����%4���%4���%4���%4��::::        

 6�7� 6�7� 6�7� 6�7� ������� ������� ������� ��������������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ����� �        
        

واألديان  ،قترح منهجا جديدا لنقد اليهوديةة اليهودية عدة مناهج متداولة، واي يف دراسالفاروقوظّف     
 تتبعو ن .أمهيتهو ،تهاملنهج نظرا جلدهذا فرد الفصل القادم لدراسة نوس. )Metareligion(مساه ماوراء الدينأ عامة،

  :األخرى فيما يلي من مطالب مناهجه

  	� �� ��	� �� ��	� �� ��	� �� ���������� : : : :(8���9�� 6�7��(8���9�� 6�7��(8���9�� 6�7��(8���9�� 6�7��)Phenomenology()3(
 

كمنهج لئن كانت و. دراسة ظواهريةكبرية، وعد دراسته لليهودية أمهية هذا املنهج الفاروقي  أوىل  
 إطار فكري نفسها دون أن يقحمها يفقتضي من الباحث أن يترك الظواهر تتحدث عن جديد، فإا كممارسة ت

. )1(الذي أشار إليه الفاروقي )5(ما البريوينسي ومل يسموها، وائل،األ ونعلماء املسلمفها الوقد عر، )4(سلفا مقرر

                                                 
  .68، ص1،جالعنصرية اليهوديةالزغييب،  -  1
  .99، صأطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفاروقي، والفاروقي،  -2
 و. يف أصله اإلغريقي يفيد الشيء الذي يبني عن نفسه هوو .يعين علم الظواهر الذي  :فينومني: أو الفينومينولوجيا، مشتقة من كلمتني :الظواهرية -  3
فهي الدراسة الوصفية موع الظواهر كما هي يف الزمان : أما اصطالحا. هو الكالم الذي يسمح باجنالء ما يتحدث عنه، وإظهار املتكلم عنه: وغوسللا

وحلميل  .35،ص2ج).ت.دار الكتاب اللبناين، دط، د): لبنان(بريوت(،2،جاملعجم الفلسفي: صليبا مجيل. ''صف ما ترى فقط'' :وشعارها. واملكان
   .526ص).م2000، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط): لبنان(بريوت(عريب، إجنليزي -الفكر الفلسفي واالجتماعي املوسوعة امليسرة يفاحلاج، 

 .25ص، أطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفاروقي، والفاروقي،  -4
الغزنوي إىل اهلند يف محلته عليها، ويف هذه الرحلة مجـع البريوين  رافق حممود. ولد قرب مدينة خوارزم): م1048-هـ362(أبو الرحيان البريوين -5

تب بالعربية البريوين تفاصيل كثرية عن اهلند، وثقافتها يف كتاب مل يكن له مثيل يف ذلك العصر، وقد برع يف الرياضيات، والفلك، والطبيعة، وكان يك
  =''حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة''ه الفذ عن ديانة اهلند، وكتاب''كتاب اجلماهري''، و''التفهم''كتاب: من مؤلفاته. والفارسية
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أول من   )Edmund Husserl()2(أما يف الغرب، فقد كان الفيلسوف األملاين إدموند هوسرلو. )1(الفاروقي
أول  )3((Max Scheller)كما كان ماكس شيلر وأسس هلا، أدخلها يف الفلسفة الغربية يف بدايات القرن العشرين،

  .)4(والدين ،من أدخلها يف دراسة األخالق
وصف الوعي اإلنساين، أي وصف العامل املعاش املادي الذي منر «:بأا: الظواهرية قد عرف هوسرللو  

نه من ، ومتكّخبواصه الشيء على الظهور تساعدهي إذن ف. )5(»كل االفتراضات السابقة به دون الرجوع إىل
و مفاهيم، أو اإلفصاح عن نفسه بغية إدراكه، وفهمه، بشرط التحرر من كل ما هو مسبق من افتراضات أ

  .نظريات مفسرة
دخل عنصرا قد ي األخري هذاألن بالتحليل،  ما تقوتقوم بالوصف أكثر مم وما أثرناه يثبت أن الظواهرية  
 ال يستخدمون نيأن الظواهري يعين  إال أن هذا ال . لهاالظاهرة اليت حيلّيفسد حقيقة  أو ،هد يشوالنقد، قذاتيا يف 

 وما  ،بنفسها الظاهرة تنطق عن نفسها ، بل يتركونأن حتليلهم وصف خالص ملا يشاهدونوإمنا يعين التحليل، 
  .)6(''صف ما ترى فقط''موفقا لشعاره ،شتراك بهالنطق لال هم يف حضرا إال لسماعوجود

  : التالية ةالثالث على أسسه هذا املنهج، مركّزاالفاروقي لقد وظف و  
تعليق : تعين. )7(ادموند هوسرل ااستخدمهأول من  ،لفظة يونانية: )EPOCHE(بوخيةاإل - 1  
مفاهيم وأحكام وميول يف تفسري  تعطيل مجيع ما سبق من«: الفاروقي كما بين هيو . )8(احلكم

ما لدى الباحث من كل حتييد أي . )9(»املعطيات يف ديانة أو ثقافة أخرى ويف استخالص معانيها

                                                                                                                                                             
، )م1983، 3منشورات عويدات، ط): لبنان( بريوت(نصري مروة، وحسني قبيسي، : ، ترمجةتاريخ الفلسفة اإلسالميةهنري كوربان، . وغريها=

 .228-227ص
 .25ص، الميةأطلس احلضارة اإلسملياء الفاروقي، والفاروقي،  -1
 ،رياضي بدأ كفيلسوف. اعتنق املسيحيةم من أبوين يهوديني، لكنه 1859ولد يف  فيلسوف أملاين  :)م1938-1859(دموند هوسرلإ - 2

نادية بونفقة،  .''أفكار حول الفينومينولوجيا اخلالصة'' ، ''حبوث منطقية''، ''فلسفة علم احلساب''  :من مؤلفاته. وكتب حبوثا يف الرياضيات ،ومنطقي
  .35، ص)2005ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، : اجلزائر(عبد الرمحن بوقاف،  :، تقدمي)نظرية الرد الفينومينولوجي(فلسفة إدموند هسرل

يعترب من . والقيم ،طبق املنهج الفينومينولوجي على األخالق .كان تلميذا هلوسرل. فيلسوف أملاين ولد يف ميونيخ ):م1928-1847(ماكس شيلر-3
ملوسوعة امليسرة يف الفكر اميل احلاج، حل .جوهر وأشكال التعاطف؛ مكان اإلنسان يف العامل: من مؤلفاته). Axiology(أهم من كتب يف علم القيم

   .325ص ،الفلسفي واالجتماعي
  .25، صطلس احلضارة اإلسالميةأملياء الفاروقي،  والفاروقي،  -4
 ،)م2004 ط،.اهليئة املصرية العامة للكتاب، د: مصر( حممد عناين،: ، تقدمي)مدخل فلسفي(املذاهب النقديةحممد شبل الكومي،  -5
  .118ص
  .526، صاملوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعياحلاج، حلميل   -6
  .154، صاملرجع السابق -7
                            .املرجع السابق -8
   .                              26ص، طلس احلضارة اإلسالميةأملياء الفاروقي،  والفاروقي،   - 9 
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تعليق الالهوت أثناء النقد، وتركيزه على ضرورة  والثقافية ،واألخالقية ،أصناف املقوالت الدينية
على املواد الدينية أية مقولة  رتلأال يولذلك يتوجب على الباحث . العقدي للمقارن، لفهم دين آخر

هلا أو يف احلكم فهمها، ال تهد يف أن جيقبل سربها، و يتجنب احلكم عليها، وأن )1(ال تصدر عنها
  .)2(عليها

مؤقتا، واالنصراف إىل درس األشياء، من  )parenthèses( ''هاللني"وهو يشبه وضع األشياء بني   
إلنسان املعاين الدينية حىت يتمكّن من ا أي أن يعيش؛ )life-fact(خالل دخول ما يسمى حبقيقة احلياة

   .)3(ليتمكّن من إدراكها ،إعطائها قيمتها، واحلصول عليها يف التجربة الواقعية
الظواهرية اليت ال غىن عنها عند الفاروقي، جماريا يف واإلبوخية او التوقف ذا املعىن، من أهم أسس 

االستغناء من يرى إمكانية  من وجودرغم بالر .ند هوسرل، و الظواهريني بشكل عامذلك موقف إدمو
   .بينما يستبعدها البعض اآلخر متاما باعتبارها ضربا من املثالية ا،عنه
 "مواد حية"ألن املعطيات الدينية  ؛البحثتقبل ما تقرره مواد موضوع أي  :ياالنفتاح العاطف - 2

دراكها إلفترض يوهذا ما  .)4(ال تكشف عن مكنوا إال ملستمع متعاطفوال تفصح عن نفسها، 
   .يستطيع ا التأمل يف موضوع حبثهقدرات عاطفية لدى املتلقي، 

 ،االنفتاح العاطفيألن مثل هذه اخلربة تسهل : أو األلفة السابقة مع املواد الدينية ،اخلربة - 3    
من يليب مطالب الدراسة املقارنة، ويعطل أفكاره املوروثة أو فوهلذا  .وتكاد تكون شرطا مسبقا له

و هذا ما يؤكد أمهية  .)5(ومعانيه ،واخلربة على فهم موضوع حبثه ،املكتسبة، فسيعينه االنفتاح العاطفي

إلدانات بني او ،املواجهةحييل « ه، ألنعليها الفاروقي اليت أكد، باعتباره من مبادئ التوحيد التسامح
غرض فصل التراكمات التارخيية عن ، بوتطورها ،تتناول األديان األديان إىل دراسة علمية متعاضدة

  . )6(»معطيات الوحي األصلية
كما  الدينهذا ليهودية، من خالل سعيه الدؤوب لفهم دراسة ايف  اتجراءاإلهذه لفاروقي ل اوقد متثّ      

مستبعدا  اآلخر، يفهمه أتباعه، وكما تعرضه كتبهم املقدسة، فكان بذلك يف موقف العارض، والباحث وراء فهم
، احلقيقةبلوغ و ،للوصول إىل النتيجة املرجوة ،كل األحكام املسبقة اليت قد تقف عائقا أمام سري البحث العلمي

وما تقوله يف العهد  ،التوراة نطلق من نصوصا فنجده ؛مثال يف دراسته لفكرة االختيار وهذا ما يتجلى 

                                                 
   .90ص، طلس احلضارة اإلسالميةأملياء الفاروقي،  والفاروقي،  -1
 .املصدر السابق -2

3 -Al-faruqi ,Christian ethics, p5. 
 .89ص، طلس احلضارة اإلسالميةأملياء الفاروقي،  والفاروقي،  -4
  .املصدر السابق -5
 .139ص، املصدر السابق -6
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، بكل أمانة، موقف علماء الالهوت منهأثار أو نقصان، مث  ،من غري زيادة، ختيارو تثريه من ااإلبراهيمي، 
كْوموضوعية، واستله ه تصورهمنن مالحمه، واستبطن مشاعرهم بكل إخالص، وبي .  

عن النقد، فثمن األول وعده ميزة، ونقد  عزوفهاو ،بالوصفها اكتفاءعلى الظواهرية عاب  إال أنه    
ولذلك فقد عد التوقف مرحلة منهجية . الوصف من غري حكم؟ من فائدة الثاين، ورأى فيه نقطة نقص، ألنه ال 
 ،مبادئ الفهمطلق عليها ف مبادئ وصفية، تضمن احلياد إىل درجة كبرية، أأوىل، تتبعها مرحلة نقدية؛ حيث توظّ

، وتنظم استيعابنا ملعاين نا للدينحتكم فهم وهي ما أوضح مبادئ ،)Theoretical principle()1(املبادئ النظريةأو 
 :، وهذه املبادئ هي)2(تصوراتنا هلاحتدد الظواهر الدينية، و

  
 ساق أو الترابط الداخليتمبدأ اال. 1  

)principle of internal coherence(  
    2 .املعرفة اإلنسانيةساق مع االت 

)cohere with cumulative human knowledge(  
3 .اخلربة الدينية اإلنسانية ساق معاالت 

)revealed truths must cohere with the religious experience of mankind(   
    4 .ساق احلقيقة الدينية مع الواقعات 

)religious truth must correspond with reality( 

 مبدأ تفسريي شامل حملتوى أي أطروحتنية يفنظاما تفسرييا، ويقوم بوظنظام ديين كي يصري . 5    
  :)3( ، والربانيةحنو األخالق، والقيم العليا  خيدم يف عمومه مسرية اإلنسان   ، البد أنمعتربتني

«for a religious system to receave title to systemhood and thus to act as principle of explanation 
overarching any two contending these, it ought to be such as to serve, in its totality, the upward 

march of man towards ethicality, higher value and Godhead». 
، العقلية املتفق عليها عامليا ،العلميةوفق املعايري ويظهر من هذه املبادئ أا نقدية الرتعة، تنظر يف الدين 

، )ربة الدينية، الواقعاخلالعقل، (وكذا اخلارجية ،...)سك، عدم التناقض، العقالنيةالتما(حتقق يف اتساقاته الداخلية
ا هلا من عالقة مبنهجه وسنهتم بتحليلها يف الفصل الالحق، مل .والنقد ،الفهم، كما تساهم على التقييم وتساعد يف

   .''ماوراء الدين''يد اجلد
  

                                                 
1 -Al-faruqi ,Christian ethics, p11. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid, p14. 
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  �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���%4�%4�%4�%4 : : : :��E��� 6�7����E��� 6�7����E��� 6�7����E��� 6�7��....            
د الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع، يدوحتذكر خصائص ما هو كائن، هو  الوصف العلمي  

 ،ديد ظروفهاعرب حت ،أو املشكلة ،الوضع القائم للظاهرة، وتفسري )1(املوصوف ءومميزات الشي ،خصائصضبط و
  .)2(زالتحيالذاتية وعن ، بعيدا متكامل للظاهرة ،إىل وصف علمي دقيقا، بغية الوصول وعالقا ،وأبعادها

مقارنة األديان بأجزائه (هذا املنهج، أمحد شليب يف كتابه  وااعتمداملسلمني املعاصرين الذين ن مو  
دوره و ،خصائص هذا املنهجقد أوضح ، و) حماضرات يف النصرانية(يف كتابهقبله لشيخ حممد أبو زهرة ، وا)األربعة

وعلم اهللا أني لبست رداء الباحث املنصف، ونظرت «: بقولهتزام باحليدة املطلوبة يف مثل هذه الدراسات، لااليف 
ال املقلد التابع املأسور بسابق  ،بالنظر غري املتحيز، وختليت عن كل شيء سواه ألصل إىل احلق وصول اتهد احلر

عن الدين، ويصفه كما يعتقد أصحابه، ومعتنقوه،  يكتب الباحث  يقصد أن ؛)3( »عتقادهواملأخوذ بسابق ا ،فكره
ال كما ينبغي أن  ،العقيدة كما هي يف نفس أصحااصف ويصوره أمام القارئ كما جيول يف خاطر معتنقيه، وي

  .أو كما يعتقد هو ،تكون
الباحث املنصف أن يدرس الدين كما ضى تيق الرتيهالعلمي إال أن البحث  ،ورغم صعوبة هذا األمر  
غري جاعل لعقيدته سلطانا على حكمه، ألن ذلك قد يدفع به  ،جمردا من نزعاته السابقة على الدراسة ،يعتقد أهله

، وهذا ما جيعل العقل ال يدرك األمور كما هي يف ذاا، ريدونل كالمهم بغري ما ييتزيد على القوم، أو تأوال إىل
  .انعكست يف نفسهبل يدركها كما 

   :يلي ذلك ماأمثلة ومن اليهودية، العديد من القضايا هذا املنهج يف دراسة  الفاروقيق لقد طبو  
ما وما متيزت به حدد  أعطى الفاروقي كل مرحلة من مراحل التاريخ اليهودي حقها من الوصف؛ و  - 

ووصفه بدقـة، عصر اخلروج، فقد تناول  ، وعلى سبيل املثالبكل موضوعية ونزاهة علمية ،حدث فيها من تطور
 .)5(تطور وازدهار، وميز ما فيه من �عصر داوودتناول كما ، )4(مربزا خصائصه

  .)6(ما ترويه تورامتبلورت عرب خمتلف املراحل التارخيية، حسب لعقائد اليهودية كما وصف ا  - 
  .)7(بامللل األخرى اوعالقا، اها، ونظمهياليهودية املعاصرة، ومؤسس فرقخمتلف الوصف  - 

                                                 
  .149، ص )دار العلوم،دط،دت: )اجلزائر(عنابة(، منهجية البحث العلمي للجامعينيصالح الدين شروح،  -1
 الدار اجلامعية،:مصر(،)املفاهيم اإلحصائية-مناهجه-خطواته-تعريفه(البحث العلميومصطفى حممود أبو بكر،  اللحلح، أمحد عبد اهللا -2

  .51، ص)م2001دط،
  .104ص، )شركة الشهاب، دط، دت: اجلزائر( الشيخ حممد الغزايل،: عمار طاليب، تصدير: ، تقدميحماضرات يف النصرانية حممد أبو زهرة، -  3
 .وما بعدها 35، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
 .وما بعدها 44املصدر السابق، ص  - 5
 .72-71املصدر السابق، ص -  6
  .وما بعدها 42، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  7
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ى البشر، وكيف بنوا عليه نظرية تفوقهم عل ،فهموهوكيف موقف اليهود منه، والختيار، فكرة اوصف  - 
  .)1(وانفراديتهم عن الناس

القاباال، والشوحلان آروخ، وما فوصف خمتلف الكتب اليهودية املقدسة، من العهد القدمي، إىل التلمود،  - 
  .يؤكد اهتمام الفاروقي ذا املنهج يف دراسة اليهودية ما سبقوكل  .)2(حيويه كل كتاب

  �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����4��4��4��4 : : : :��97�� �����/�� 6�7����97�� �����/�� 6�7����97�� �����/�� 6�7����97�� �����/�� 6�7��        
ويتأكد ذلك من خالل ، يف الدين اليهودي أصول الصهيونية: يف كتابه املنهج التحليليف الفاروقي وظّ  

 Christian(األخالق املسيحية :كتابهكما وظفه يف ،)3(نفرادية يف التوراةالنشأة اة ليدراسة حتليل: العنوان الفرعي

ethics(ليؤكد اعتماده هذا املنهجحتليل  تارخيي  نظامي : اف عنوانا فرعياضحيث أ؛ ، .  
   فما معىن كل منهما؟ .النظام ، والتحليل: يشمل شقني النظاميتحليل ال نهجمويظهر أن هذا   
سرب ون منها، معناه حماولة الوصول إىل اجلزئيات اليت يتكوو؛ يءحتليل الش ،املنهج التحليليبإن املراد   

  .)4(العالقات املوجودة بينهاعن بحث ، والعناصرها البسيطة
و االستقصاء العلمي، وهو يسلم منذ البداية أن مثة  ،شك أن الباحث يبدأ عمله يف البحثال، فالنظاموأما 

املعىن األكثر  هو، وعليه من خطوات حيال رصد الظواهر يقدم ر ماأو أن نسقا يؤطّ ،يشمل جمال حبثه ) 5(نظاما
  .)6(واألكثر شيوعا، تداوال يف الكتابات العربية املتخصصة

أحد مفاهيم العقل األساسية، ويشمل الترتيب الزماين، والترتيب املكاين، «النظام باملعىن العام يعد و

»والعلل والقوانني، والغايات، واألحوال االجتماعية، والقيم األخالقية ،والترتيب العددي، والسالسل
، وميثل ) 7(

واجلانب . ومعقولية ،وانتظام، األول ما ينطوي عليه العالَم موضوع دراستنا من نظام :جانبان اهل ) 8(مصادرة

                                                 
 .20صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  1
 . 22-17ص، و12ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  2
 .7صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  3
  . 46ص ،)1999، 1دار النهضة العربية للطباعة والنشر،ط: )لبنان(بريوت( ،املدخل إىل مناهج البحثحممد حممد قاسم،  -  4
املعجم مجيل صليبا، . ما زال على نظام واحد: الطريقة، يقال :يعين أيضا و. أي قوامه، وعماده ،نظام األمر: يقال .الترتيب أو االتساق هو :النظام -  5

  .471، صالفلسفي
 .املرجع السابق -  6
   .املرجع السابق  -  7
ف قضية بينة بذاا، ال ميكن الربهنة عليها، لكننا نسلم ا، أو نصادر عليها، ألننا نستطيع أن نستنتج منها دائما نتائج دون أن نصاد: املصادرة - 8

  .86املرجع السابق، ص. »فهي فرض يتحقق بنتائجه «استحالة،
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حمل املنهج االستقرائي،  حلّاآلخر؛ الطابع النسقي املنظم ملنهج البحث، وهو املنهج الفرضي االستنباطي الذي 
 .)1(ومؤدى هذا املنهج اجلديد، أال يبدأ من مالحظات حسية، وإمنا بفروض

  :وقد جتلت تطبيقاته، يف كل صفحة من صفحات كتبه، ولنضرب أمثلة على ذلك  
على العهد اإلبراهيمي امللزم جلانب واحد، وركّز فهم اليهود للوعد بأرض فلسطني، حلّل الفاروقي   - 
، ما جيعل منه أساسا علة له و ال ،ال مربر له، و) 2(ناف للعقل السليممو ،هذا االدعاء اليهودي غري خلقي ليثبت أن

  . ) 3(لبناء العنصريةأساسا متينا 
، منطلقا من افتراض وجود نزعة خمالفة هودوافع ،ل خروج العربيني من مصر، وحبث أسباب ذلكحلّ -   

والقضية ليست «: ، يقولليت لوال وجودها الستحال تفسري كثري من األحداثوااحلنيفية، هي للرتعة العنصرية، 
بعد اخلروج ال يرجى له تفسري لو مل تكن احلنيفية، مبعىن  تفسري التاريخ السابق للخروج، فهناك تاريخ ما

حتليل فكر ى بعد ذلك تولّلي. ) 4( »عنصرية، حقيقة واقعة يف فلسفة الذين خرجوا من مصر بقيادة موسىالالّ
لدخول نداء يهوه لتلبية  الذي عدوه اخلروجملسألة  مربزا فهم العنصريني واحلنيفيني، أي العنصريني ؛ اجلماعتني

كون قد تفاحلنيفية البد وأن «: يقولف، فضت مبصرا رة رم ملّرسالل امتثاال نواحلنيفي وقد فهمه. أرض امليعاد
 .وحدة العامل والبشر، سائلة، أن يسمح هلا مبتابعة دعوا يف أرض مصرتقدمت لفرعون مبشروعها، بفكرا عن 

  .) 5( »ميان ونفس الفلسفةيشاركها أقرباؤها وذووها نفس اإل وملا مل يسمح هلا فضلت أن خترج إىل الشرق حيث
ختيار، إىل العنصرية، من األلوهية، إىل اال كما أعطى قراءة حتليلية، لكل عقيدة من العقائد اليهودية - 

  .كما سنرى يف الفصول الالحقة احوهل أفكارهم، وملختلف صاملخل املسيح أرض امليعاد، وحىت عقيدة 
وما وقع فيه من تطور  ،ربطها بعجلة التاريخ األورويببل أسباب ظهور الفرق اليهودية املعاصرة، حلّ - 

   .األخريكما سنرى يف فصل  على خمتلف األصعدة، خاصة الفكرية منها
سها على مر تارخيهم، وما وجه الذي رمسته لنفوأخالقهم، وطريقة تفكريهم، والت ،لعقلية اليهوديةال حلّ - 

على االستقرار، رغم وجود إمكانية يف ذلك، لريبط كل ة قدر، وعدم ةذلك من اضطهاد، وسوء معامل لىب عترت
، �أمثلة ذلك حتليله لتفهمهم لعصر داوود ، وسليمانومن . اليوم ماليت جعلتهم كما نعرفهالعنصرية ذلك بالرتعة 

إىل  ومن الطبيعي أن ينظر اإلنسان إذا حل مبا حوله االحنالل والتدهور،«: بعد ما حلقهم من تشتت بعدمها، فيقول
لكن اليهودي العنصري جال بنظره إىل  .)6(»ي يهودا أو إسرائيلـعصر ماض يعكس عليه آماله وتطلعاته ف

                                                 
 .471ص ،املعجم الفلسفيمجيل صليبا،  -  1

  .21ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  2
  .27، صاملصدر السابق -3
  .33ص، املصدر السابق -4
   .املصدر السابق -5
 .60املصدر السابق، ص -6
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ظروف احلاضرة أمعنوا يف ال م، كلما ساءعزمهاوما ، بثرو�توقف عند عصر داوود وسليمانوالعصور السالفة 
هؤالء الناس، بدل أن يعملوا شيئا إلعادة مملكة  « لكن األمر الذي الحظه الفاروقي تفكري ،تلك العهود اخلالية

يد هلم هذه اململكة ال بعملهم وكدهم، بل بعمل خارج داوود فعال ويف التاريخ، أخذوا يتطلعون إىل جميء بطل يع
  .)1(»عنهم

 - حياء إمفادها أن الصهيونية، ما هي إال نتيجة  بعد التحليل إىلق هذا املنهج على الصهيونية، ليصل طب
  .)2(كتاب املقدس العنصريي يم العنصرية احملفوظة بني دفتلتلك املفاه

تطبيق هذا املنهج يف الدراسات اليهودية، ال ينازعه فيه أحد من النقاد وما أثرناه يبين أن الفاروقي رائد 
ثمنياملسلمني، وما زال حيتاج الكثري من الت، نبيهوالت 

  �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��F2�8F2�8F2�8F2�8 : : : :�G�/�� 6�7���G�/�� 6�7���G�/�� 6�7���G�/�� 6�7��:  
يف  نياملتخصص لباحثنياستخدامها، باعتراف أهم ا ز يفمتيويعد أحد أهم املناهج اليت اعتمدها الفاروقي،   
ات الدكتور إمساعيل لعل كتاب« :، إذ قالذا املنهجهل هته يف توظيفبطريقأشاد الذي  الدكتور املسريي وهواليهودية، 

 ]هكذا[هي اليت بينت يل الطريق لتجاوز) ديانات مقارنة وهو أستاذ(عن اليهودية والصهيونية  يراجي الفاروق
معاجلته للموضوعات خمتلفاً متاماً عما كنت أقرؤه، فقد وضح يل كثرياً أسلوب  وكان. السياسي وصوالً إىل املعريف

  .)3(»األبعاد الغامضة اليت أخفقت كتب السرد التارخيي يف توضيحها من
والعوامل  ،وحتديد مراحل تطورها ،تتبع الظاهرة جمال الدراسة منذ نشأابيقوم « منهجاملنهج التارخيي و  

واستخالص النتائج املرتبطة  ،أو املشكلة يف سياقها التارخيي ،دف تفسري الظاهرة ،ووضعها القائم ،اليت تأثرت ا
لدقة العلمية، ا مع مراعاة ،خصائصهوالشيء  وصفبعملية  يبدأف .)«)4ا لتساهم يف الفهم املتعمق ملاضي الظواهر 

اليت الفروض،  وصياغةاألحداث والظواهر التارخيية،  ريتفسعملية ب بعدها قوملي .)5(العلمية، واملوضوعية املنشودة
   .، ومىت تأكدت أصبحت نتائج صحيحةيف ضوء األدلة املتاحة هائخطأو  صحتهامن  تحققا الباحث، لييلجأ إليه

يتعدى جمرد سرد ووصف األحداث ليحللها ويفسرها على  «يرى أن املنهج التارخييهناك من كما أن   
»أسس املاضي وفهم احلاضر والتنبؤ باملستقبل

، اضي الظواهرمفهم يف كما يساهم  يضيف عملية التنبؤ، ألنهف، )6(
   .)7( التعرف املوضوعي الجتاهاا يف املستقبليعمل على 

                                                 
  .61ص، الصهيونية يف الدين اليهوديأصول الفاروقي،  -1
 .96املصدر السابق، ص -2
3-                                                            )02-06-2008(http://edu.arabsgate.com/showthread.php    
  . 54، ص البحث العلميأبو بكر، ومصطفى  اللحلح،عبد اهللا  -4
  .93، ص)م2006-هـ1426، 1مؤسسة الوراق،ط: األردن( ،مناهج البحث العلميموفق احلمداين وآخرون،  -5
  .املرجع السابق -6
  . 54، ص البحث العلميأبو بكر، ومصطفى  اللحلح،عبد اهللا  -7
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البيانات مجع ) 2( حثمشكلة البحتديد  )1( :هي، خطواتيقوم على التارخيي  نهجفاملإذن،   
ن التوضيح كثري مالتاجان ان ال حتتاألولاخلطوتان  و .)1(تفسري النتائج) 4( نقد املادة التارخيية) 3( واملعلومات

  :خالفا لألخريتني، وهذا ما نبسطه كما يلي

!�"!�"!�"!�" : : : :��G�/�� H��� ,-%��G�/�� H��� ,-%��G�/�� H��� ,-%��G�/�� H��� ,-% : : : :        
ظهار ما إل ،التاريخ صادردراسة منهجية مل باعتبارهمبنهج النقد التارخيي؛  أيضا التارخيي املنهج رفع

 ،والوثائق، فمنها ما وضع الحتياج الناس إليه يف حيام ،هي اآلثارو ؛ومنابع التاريخ ،تشتمل عليه من حقائق
ال األجيوالسجالت الرمسية، والوثائق السياسية، ومنها ما وضع إلخبار  ،واأللبسة ،والنقود ،واملعابد ،كالقصور

 ،والنقوش ،والكتابات ،و التصاوير ،واألساطري ،والقصص حم،واملال ،اآلتية مبا فعلته األجيال الغابرة كالروايات
  .)2(إخل...والتماثيل

وضبط، ودراستها دراسة علمية،  ،وصدق ،والغاية من النقد التارخيي إبراز ما يف هذه الوثائق من أصالة
 ،مثل مقابلة النسخ اخلطية، التعرف على املؤلف ،ومعاينة أصحاا، وغريها من الوظائف اليت يقوم ا املؤرخ

وال يتأتى للمؤرخ هذا التمحيص إال إذا كان واسع املعرفة بالعلوم املساعدة كاللغات، وعلم  .ومصادره ،وعصره
  :نوعان هو و.  )3(.إخل....اآلثار

  1 - ��I�,�� ,-7����I�,�� ,-7����I�,�� ,-7����I�,�� ,-7�� :وهذا  ،ومقابلة بعضها ببعض ،والوثائق ،وصوهو النقد الذي يهتم بتحليل النص

  .)4(تب اليهود املقدسة، خاصة التوراةأو ك ،ي نقده ملصادرـما انتهجه الفاروقي ف

  2 - �B�J� ,-7���B�J� ,-7���B�J� ,-7���B�J� ,-7�� :إىل ، ومدى صحة نسبتها )الكتب املقدسة( هو دراسة سند املصادر اليهودية

والتبديل الذي أصاب نصوص التوراة، وبيان انقطاع  ،حريف، وقد متثلت هذه الدراسة يف بيان الت�النيب موسى
  .)5(�صحة نسبتها إىل موسى وعدم ،سندها

ووضعها يف نطاقها اإلشكالية، د حدفمسألة التحريف؛  ةسادرهذا املنهج يف الفاروقي  ق قد طب و  
هي اليت بيد اليهود اآلن،  التوراةؤكد أن أساسا يف املنفى، ويف بابل بالضبط، لي التارخيي، وهي وقوع التحريف

وعصبية، لتوكل إليه مهمة  ،فيض عنصريةشخصية تبه من بابل، ذلك الذي جيء عزرا الوراق،  اكتبه يتال
وأسباب كتابة التوراة، واليت  ،أوضاعسته هلوية عزرا، وأثناء درا اإلصالح الداخلي للعائدين من املنفى، ليستدلّ

                                                 
  .95، صمناهج البحث العلميموفق احلمداين وآخرون،  -1
  .150ص ،1ج ،املعجم الفلسفيصليبا، مجيل  -  2
  .149ص ،املرجع السابق -  3
 .7، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
 .95املصدر السابق، ص -  5
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، فألزمهم بنص )1(وتأزيل عنصرهم الصايفالدنيا، شعوب باقي بين أنه جاء للمحافظة على انفصالية اليهود عن 
  . )2(التوراة اليت كتبها، وضرورة االلتزام األعمى ألوامرها

الشرائع ورمسته ه العنصرية، ونقحه حسب ما أملته عبقريت ، بابلعزرا يف مجعهقد التناخ أن نص وقد بين   
ني، والكنعاني نياملصريوشرائع واجلزيرة،  ،مثل شرائع اآلراميني الصحراويني يف العراق السابقة اليت عرفها اليهود،

الغاية من هذا التمسك حبرفية القانون الذي وضعه، هو خلق هوية قومية عن طريق اشتراك أن موضحا  ،)3(وغريهم

وإن كانوا  –، يف نظر العنصرية، ال يف اشتراكهم يف قيم روحية فالقوم قوم «:يقولفهؤالء اليهود بأعمال معينة، 

»مية ترىبل يف اشتراكهم يف قيم مادية، يف أعمال جس –كذلك ألصبحوا إنسانيني عامليني 
ليصل بنا إىل . )4(

  . )5( حبق مؤسس الدين اليهودي كما نعرفه اليوم يعدأن عزرا بعمله العنصري هذا، مفادها  نتيجة مهمة 

  �%&�%&�%&�%& : : : :6K/7�� LM�<6K/7�� LM�<6K/7�� LM�<6K/7�� LM�< : : : :        
ولنعط مثاال  .إليها املتوصلّ ائجالنت انوالتنبؤ حيدد، التفسريكل من ألن  ؛النقد التارخييوتعد آخر مراحل   
 التاسع عشراليت ظهرت يف القرن  يف دراسته للحركة الصهيونية احلديثة، د الفاروقي على ذلكااعتم يةلبيان كيف

على يد هرتزل، من خالل طرحه ملشكلة التواجد اليهودي يف أوروبا، مؤكدا أن الصهيونية حركة عنصرية يف 
من خالل حبث نشأة  املسألةمنطلقا يف  مسألة اليهودية العالقة،كمحاولة إلجياد حل لل جاءت وأهدافها، ،معتقداا
خمتلف املساعي اليت بذلت لقيامها، واضطالعها مبهمة إعادة اليهود املشردين إىل مبينا وكيفية تطورها، و ،الفكرة

لى باقي مث مدى تأثريها ع .كما يزعم قادا، وأنصارها والديين ،أرضهم املزعومة، واسترجاع حقهم التارخيي
تات، وهي أساسا البحث عن موطن لليهود إلاء الش ،كل ذلك لبلوغ مراميها العنصرية .الفرق اليهودية

  .واالضطهاد الذي ميارس عليهم
هل : تساؤال مهمالكن يطرح الفاروقي  .دولة إسرائيل يف فلسطني العربية ، وقامتموقد حتقق مراده  

يجيبنا بأن حاهلم ال ميكن أن يكون أحسن من حال ل .؟دولتهم بقياممشاكلهم ت حل، واملسألة اليهوديةانتهت 
، الصهيونية زوالولذلك، تنبأ ب .)6(داخل فلسطني وضعيتهموصفه و أخرى، هي خيبة أملفالعائدين من املنفى، 

 .واالستقرار ،، حباجة إىل األمنأكثر من ذلكحباجة إىل  اإلسرائيليون لكن .الدولةألن دورها قد انتهى بإقامة 

ن أومع االعتراف ب« :دا الفكرةكمال الشريف مؤكّ.يقول د ؛ونوهم الغزاة احملتلّ ،وكيف يتحقق هلم هذا املطلب

                                                 
  .90ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
 .91-90املصدر السابق، ص -  2
  .91، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  3
  .92، صاملصدر السابق -  4
  .املصدر السابق -  5
 .120، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
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ال يزال يرى فيه  ،)أي الفاروقي( تيار احلنيفية قد احنسر وضعف تأثريه حتت وهج الدعاية الصهيونية إال أن املؤلف
وجيد اليهود أن اخليار الوحيد املأمون  -وهي البد أن تفشل - تيار املستقبل بعد أن تفشل التجربة الصهيونية

وإذا كانت العودة  لألصل . �والعودة لألصل الروحي يف تراث اخلليل إبراهيم ،أمامهم هو التخلي عن العنصرية
ولألمم اليت ابتليت بشرورهم، فإن التطبيق العملي هلذه الفكرة  ،دالروحي اإلبراهيمي هي سفينة النجاة لليهو

الدولة  حتت حكم لشعوبن يعيش اليهود كسائر اأأي  ؛)1(آخر األديان اإلبراهيمية ،موجود يف اإلسالم
  .ه من اضطهاداتواإلسالمية، خاصة بعد ما اخترب

  .ومبدعة بشهادة املرحوم املسريي ،وتطبيقاته دقيقةويظهر مما أثرنا أن احتفاء الفاروقي ذا املنهج كبري،   

  N�J� �� ��N�J� �� ��N�J� �� ��N�J� �� �� : : : ::�-�� 6�7��:�-�� 6�7��:�-�� 6�7��:�-�� 6�7�� :  
غريها من األديان، و ،بني اليهوديةوالتباين  ،مستويات االشتراكعرفة مل، البحث املقارنف الفاروقي وظّ  
دف استخالص أوجه ، معنوي رابطا مبينه موضوعنييصبو إىل دراسة  فهو منهجوذا  .)2(تفسريهاومن مثة 

  :صل إىل ذلك عرب مراحل، وهي، يواالختالف بينهما ،الشبه
  .اليت يراد حبثها حتديد املسألة -       
  .حتديد نطاق املقارنة -       
  .حىت الشكلية منها ،والتباين، احلد األقصى من مستويات االشتراكتتبع  -       
       - التباين و، إىل احلقيقية فيما يتصل باالشتراك ،كليةاالنتقال من املستويات الش.  
       - 3(واالشتراك ،باينتفسري حاالت الت(.  
  :وقد ظهرت تطبيقات الفاروقي هلذا املنهج، يف أمثلة كثرية نذكر منها لالستشهاد فقط  
العنصرية، ومها نيفية، وبني أي بني احل مقارنته بني الرتعتني السائدتني يف العصر البطريكي مثال، -   

العنصرية واحلنيفية من فاحلقيقة التارخيية، هي أن كال  «:ن تسريان جنبا إىل جنب رغم تعارضهما، إذ يقولانزعت
كانتا قويتني يف عصر البطاركة، وأن العربيني من املهاجرين انفردوا بأن كانت هلم الرتعتان معا بينما ال جند 

الثانية، الرتعة بت كيف تغلّمث انربى يوضح . )4( »قوم سامي آخر فهم مجيعا حنيفيون العنصرية يف تراث أي
سالة ز بالرتتمي عد املقارنة أن الرتعة احلنيفيةدف الوصول إىل خصائص كل نزعة، ليصل ب ،املهيمنةارت وص
وهذا لرتعة العنصرية املتطرفة، والعرقية، خالفا لاألمم ااورة، تعايش مع ثقافات ملية، وتقبل اآلخر، وقابليتها للالعا
  .والتاريخ دليل على التحريف ،واحلياة ،أن هذا التناقض بني الرؤيتني للوجود لقارئ يتيقنجيعل اما 

                                                 
  .5ص ،أصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي: ، مقدمة كتابكمال الشريف -  1
  .305، ص)م2004-هـ1425، 1معهد املعارف احلكمية، ط: )لبنان(بريوت(،مناهج البحث يف الدراسات الدينيةأحد فرامرز قراملكي،  -  2
  .310صاملرجع السابق،  -  3
  .34، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
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والعقائد  ،املقارنة بني الصهيونية والدين اليهودي، ليصل أن الصهيونية ما هي إال إحياء للمفاهيم -     
م املقدس، وبيا تشترك يف السمة السائدة هلذا الدين وهي العنصريةاليت حفظت بني طيات كتا1(ن أ(.  

كما سيظهر من الفصل  واالختالف ،مقارنته بني الفرق اليهودية املعاصرة، لبحث أوجه االتفاق -   
  .األخري من هذا البحث

 إىل احلجج املسيحية، ليصل والتفضيل، وبني ،ختياروتربيرات اليهود لفكرة اال ،ني حججمقارنته ب -   
  .)2(يرفضهما العقل السليم يهماأن كل

فناوبتمام هذا املنهج نكون قد عر ته باملناهج اليت وظفها الفاروقي يف دراسة اليهودية، وبصرنا حبد
سرب منهجه اجلديد يف يبقى علينا و .من الرؤى النقدية توظيف العديد املنهجية، وعمق نظرته النقدية، وسبقه إىل

  .نقد األديان
  
  
  
  

*   *   *  

                                                 
 .96، و 71، ص أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
 .26-21، صاملصدر السابق -  2
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، ودعا إىل توظيفه يف دراسة األديان، )Metareligion(مساه ماوراء الدينأ، اجديداقترح الفاروقي منهجا نقديا 
 : وهذا ما سنهتم بتحليله يف املباحث التالية

  

�������� ��� ��� ��� �����	���	���	���	�:::: 

�������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �::::    �������  ������ �������������  ������ �������������  ������ �������������  ������ ������        
  

نربي لإلجابة نسو. النقدية لتأسيسه؟ هربرات؟ وما م)Metareligion(اء الدينرو ما مراد الفاروقي مبا  
  :املطلبني التاليني هذه األسئلة من خاللعلى 

  

  ��	� �� ����	� �� ����	� �� ����	� �� �� : : : : �� ����� �� ����� �� ����� �� ��������� �������� �������� �������� ����  .   
وهذا ما يستدعي ضرورة معرفة معىن  ،)ميتا(ماوراء ، ودين: مصطلح مركّب من شقني امليتادين    

 وأما. ويبدو أنه يعين ا املعىن املتعارف عليه بني النقاد ؛فها الفاروقيعرلم يف، )1(دينكلمة أما  .الكلمتني

، )2(بعد؛ ما بعد؛ ما وراء؛ بني؛ مع؛ أعلى؛ أمسى: تعينة بادئ، وهي )meta(ميتا، فهي ترمجة لكلمة )وراء(
ح وقد شاعت الكلمة أكثر يف اال األديب بظهور مصطل. )3(، أي ما وراء الطبيعة)metaphysics(ومن ذلك 

ى منوذج أديب جديد هيمن عل ،اجتاه نقدي؛ وهو أو نقد النقد النقـدوراء ، أي ما )metacritic(نقدي ميتا
يف دراسة الفاروقي هذا املفهوم  وقد استلهم  .املوجه لألعمال النقدية األدبية ويعين النقد .)4(النقد األديب

                                                 
فإذا وصف ا الطرف . عند العرب تشري إىل عالقة بني طرفني، يعظم أحدمها اآلخر )دين(مجلة القول يف املعاين اللغوية، أن كلمة : الدين -  1

وإذا نظر ا إىل الرباط اجلامع بني الطرفني  .وإلزاما ،وحكما ،وسلطانا، األول كانت خضوعا وانقيادا، وإذا وصف ا الطرف الثاين كانت أمرا
 :فأما األول. ن فقطاي تاريخ األديان، هلا معنيـاليت تستعمل ف )الدين(كلمة و. كانت الدستور املنظم لتلك العالقة، أو املظهر الذي يعرب عنها 

ي املبادئ اليت تدين ـأو اآلثار اخلالدة اليت ميكن الرجوع إليها ف ،فهو تلك احلقيقة اخلارجية :فهي تلك احلالة النفسية اليت نسميها تدين، أما الثاين
الدين حبوث ممهدة لدراسة ؛ و حممد دراز، 171- 166، ص)دين(مادة ،3مج ،لسان العربابن منظور، : انظر. وعمال ا أمة من األمم اعتقادا

مكتبة : ، مصرالدين بني احلقيقة والوهم واالعتقادمساعيل، ، و حممد احلسيين إ34-29، ص)م1980دار القلم،ط، :الكويت(تاريخ األديان،
            .وما بعدها 21، ص)م2004 -هـ1424، 1وهبة، ط

2- Munir Baalabaki ,Al-mawrid Al- akbar.A modern English-Arabic Dictionary , completed  
and reviewed by : Ramzi Munir Baalabaki  (Bairut; :maison Ali-ilm lilmalaine, 1ére 
edition,2005), p1128. 
3- Elkenze  Dictionnaire( français- Arabe), ( Paris: maison Sabek,2eme edition,1997) ,p620. 

 دط، والتوزيع،دار اهلدى للطباعة والنشر : )اجلزائر(عني مليلة( مخيسي بوغرارة،: ترمجة ،1890النقد والنظرية األدبية منذكريس بولديك،  -  4
 .           238، ص)م2004



�ء ������ �� :������ ��� � ����	�� ����  
 

59 
 

، )Evaluation( التقييم - كما تبني يل - ، ويعين به )metareligion(ما وراء الديننحت منه يلالدين، 
 :داللة ، ولكلٍّ)metacritics(النقد، ونقد )Critic(والنقد

  !�"!�"!�"!�" : : : :#��$���#��$���#��$���#��$���        
  كاحلق، و  ،حماكمته إىل معايري حمددةعرب  ،بيان مبلغه من الكمال، واحلكم على قيمة الشيءراد به ي

 .والتعليل ،والتفسري ،للوصفوهذا ما جيعله مقابال ءة، جودة وردا؛ إلظهار ما فيه من اخلري، واجلمال، واملنفعة
  .)1(احلق للواقع، أو مقابلة ما جيب أن يكون ملا هو كائن بالفعل كمقابلة

ي، والبحث عن قيم سياقمن  اغتنامهااليت ميكن  القيمة، وأرجعه إىل وقد بين الفاروقي معىن التقييم  
 .كذلك وقد ال تكون ،ألخرىمناقضة كون ، وقد تأقلّأو  ،أعلى من أخرى قد تكون يمة القفرتبته فيه، 

مبا يف ذلك  معريف، يف كل جمال ال مهرب منه وهو أمر .)2(ووضع هذه العالقات هو التقييم أو إصدار احلكم
البد من املقارنة مع الثقافات والديانات «: يقولجنده  لتوراة ولذلك فالفاروقي يف دراسته ل .)3(دراسة األديان

، أي معرفة قيمتها ؛)4(»التوراة حق قدرهااألخرى السائدة يف الشرق العريب كي نصل إىل تقدير نصوص 
  .ة الشيءوراء الدين هو معرفة قيم ىن ماوهذا ما جيعل مع

  ��%�&��%�&��%�&��%�& : : : :'(��'(��'(��'(���$�$�$�$        
والدال أصل  ،والقاف ،النونإذ كما قال صاحب معجم مقاييس اللغة؛  ،إبراز الشيء، وإظهارههو   

وإخراج  ،التمحيص :هذا املعىن األصليعة عن ومن املعاين املتفر .)5(وبروزه، صحيح يدل على إبراز الشيء
7(وحماسن ،استخراج ما يف الكالم من عيوبوواحلوار؛  ،املناقشةوإزالة الدرن عن الشيء؛ ، و)6(يفالز(. 

بني ما هو ، للتمييز التحقيقو التقييم، ،شةالفحص، املناق ،االختبار، التأملمعىن تشترك يف  ويةلغ معانومجيعها 
   .يف املعاجم شائعاملعىن ال ووه. ا هو مزيفوم ،صحيح

                                                 
 .           324، ص2، جاملعجم الفلسفيصليبا، مجيل  -  1

2 - Al-faruqi, Christian ethics, p10. 

3 - Ibid. 
 .           15، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
 .          468-467، ص )م1997ط، .د دار الفكر،: )لبنان(بريوت(، 5،جمعجم مقاييس اللغةعبد السالم بن فارس بن زكرياء،  -  5
 .468-467املرجع السابق، ص -  6
 .املرجع السابق -  7



�ء ������ �� :������ ��� � ����	�� ����  
 

60 
 

الكشف عن جوانب النضج الفين للنصوص : بأنهف صار يعراألعمال األدبية، وبقد النقد ارتبط و  
التقييم يبين أن النقد يرجع معناه إىل  وهذا ما .)1(، وتقييم ما فيهااألدبية، واستخراج ما فيها من قيم مجالية

  .بنفس املعىن قدوالن ،التقييمالفاروقي أيضا، ولذلك فقد وظّف 
  :بشمل عنصرينعند الفاروقي   ما وراء الدين: صطلححترر هذا تبين أن املراد مب إذا: وعليه  

  

  :نقد الدين -1  
 -على حد تعبريه-وميكن. موضوعيكما صرح ليس نقدا إسالميا، هو نقد إنساين، هذا النقد  و  

مقدمة ألي دراسة مقارنة «وهو أيضا عبارة عن. )3( فق عليهاالنقدية املتاألدوات يف يتمثل  )2(اعتباره جمرد نقد
يف  امنطقي لألفكار الرئيسية ألي دين، أو ظاهرة دينية، أل ،حتليل نقديتقدمي  دف إىل )4(»مقارنة للدين
  .)5(جتربة دينية يف تقييم أي فتراضات جيب على العقل اإلنساين االرتكاز عليهااأكثر من  تليساية األمر 

    2- قدنقد الن:  
واملفكرون  ،ل إليه العلماءنقد ما توصليصل إىل قد يتجاوز الدين لنا أنّ الفاروقييظهر من حتليالت   
يقوم بدراسة نقدية  ن احلركة النقدية للكتاب املقدسحديثه عيف جنده لذلك و .اليهودي الدين من دراسة

. )6(ليصل إىل حتدي القول الراجح منها األربعة، وغريها، صادرنظرية املحوله  ختلف النظريات اليت حبكتمل
   .وهذا هو املراد بنقد النقد

   تشمل )7(»وراء الدين مقدمة ألي دراسة مقارنة للدينما «:الفاروقيومهما يكن، فقد عد ،
ى ولذلك سنتحر، »ر حكم على أي ديناميكن من خالهلا إصداليت بادئ التقييمية النقدية، املجمموعة «

   .وفحصها فحصا نقديا ،ضبطها
  
  
  

                                                 
 .232ص، النقد والنظرية األدبيةبولديك، كريس  -  1

2 - Al-faruqi, Christian ethics, p10. 
3 - Ibid, p32. 

4 - Ibid, p21. 
5 - Ibid, p32. 

 .12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
7 - Al-faruqi, Christian ethics, p21. 
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  )%�*�� �� ��)%�*�� �� ��)%�*�� �� ��)%�*�� �� �� : : : : ����� ����� ����� ���������+����+����+����+    �������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �....        
  ه  ومبادئه اخلاصة ،حديث الفاروقي عن منهجه اجلديد يفل ما نلحظه أوتأكيده على أمهيته، إذ عد

ن علينا إنشاء نظرنا أنه يتعيوجهة «: يقولفنجده ال ميكن التواين يف حتقيقها، وال التخاذل يف تأسيسها، أمانة 

  . )1( »مبادئ ميكن من خالهلا لألديان أن ختضع للتقييم
أرساها بعض علماء مقارنة اليت  وهذه املبادئ التقييمية كما أكّد ختتلف عن مبادئ ما وراء الدين  

هم نأل، وحتاول أن تتالىف القصور الكامن فيها، )2(هاندريك كراميروبيشوب ستيفان، : أمثال األديان الغربيني
  .صياغة جديدة لعلم اإلميان ولذلك تعد .)3(أخضعوا األديان املدروسة ملعايري دينهم

 : مهاوراء الدين إىل سببني رئيسيني،  اويرجع الفاروقي األسباب الدافعة لتأسيس م  

        !�"!�"!�"!�" : : : :-./��0��-./��0��-./��0��-./��0�� ، ، ، ،����#���� -���234#���� -���234#���� -���234#���� -���234::::        
 إال أا يف  .وفهمه ،هي الطريق الصحيح لقراءة الدين أن الظواهريةبني النقاد  هناك اعتقاد سائد  

ولذلك ال تستطيع أن تستويف كل أغراض  .)4(وال تطمح إىل النقدال تتعدى مرحلة فهم الدين،  األمرقيقة ح
إذا غضضنا الطرف  هذا .الوظائف، واستغنائها عن باقي بالفهم الكتفائها  ،ادراسة األديان، والوفاء بطموحا

  .)5( ده الفاروقي، ودعا إىل ضرورة إعادة النظر فيهوهذا ما أكّ. املدروسعن مدى صحة فهمها للدين 
حقق إذ ال ميكن الت نهجية؛امل خصوصيتها مؤكداتطرق الفاروقي لبيان حقيقة املعرفة الدينية، و لقد     

ما كان حمسوسا، وتغفل عن اجلوهر الذي  ال تطال إالَّ؛ ألن هذه الطرق )6(ةيبيبالطريقة التجرمن جلّ مسائلها 
جوانب ميكن رغم أن للدين . )7(ره الظواهرالذي تصوواالجتماعية ،قنيةحتليلها حسيا، كجوانبه الت، 

يوافق مبوقفه هذا  وهو  .، كاجلوانب الغيبية مثالصلح هلا هذه املناهجانب منه ال تجوهناك  إال أن ،)8(فسيةوالن
  إال ، وعن جوهره ،يفصح عن نفسهميكن أن ال  الدين من أنّ الظواهرييوافق ما ذهب إليه أصحاب املذهب 

  

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p20. 
2 - Ibid, p21 . 

3 -Ibid ,p21. 
                               http://ar.wikipedia.org/wiki)2009-12-12(                                  الدينعالقة العلوم االجتماعية بدراسة   -  4
  .25، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -  5

6 - Al-faruqi, Christian ethics, p3. 
  .26، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -  7

8 - Al-faruqi, Christian ethics, p3. 
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ما جعلهم يقترحون منهجا، يصبو إىل حتقيق أقصى حد من املوضوعية، . )life-fact()1(حقيقة احلياةوصفه ب
  . )2(السابق ، تلك اليت أشرنا إليها يف الفصل)التوقف(بوخيةإليقوم على ما أمسوه ا

    الوقائععلى  تعليق احلكمإال بوخية اإل وقف أووليس الت)realities(ضعها ن األمر، كأن ي، حىت يتبي
 ، من خالل دخول ما يسمى حبقيقة احلياةالدين إىل درسينصرف مؤقتا، و)parenthèses(بني هاللني الباحث

)life-fact( حىت مدة طويلة،تلك املعاين الدينية   عيشفي؛ ا، وهذا ر حبقيقتها، ويفهم داللتها عند ايتبص ملؤمن
جمرد أحكام مسبقة، وأفكار مشوهة، ويف أحسن دراسته بقى تسف ، و إالَّ)3(إدراكهاو ،ما يؤهله إلدراك قيمتها

بل ضربا من الدراسة املقارنة أمرا صعبا، من جيعل ما وهذا   .)4(غري مكتملةرسم صورة تأحسن األحوال 
   .ستحيلامل
، حماوال بذلك دق بهاحملالقصور ويف اآلن ذاته بصر ب ة إجراء التوقف،أكّد الفاروقي على أمهيوقد     

 Christian(ألخالق املسيحيةل تهدراساه يف هذا اإلجراء، ومطبقا إي تجاوزصياغة مشروع ظواهري جديد ي

Ethics( )5(وكذا يف اليهودية كما سيظهر الحقا ،.  
  :ألسباب التاليةل )6(بوخية ضرورة جتاوز اإللقول بوقد كان دافعه ل  

 ،خر، لدراسته دينيامستوى اآل، إىل )7(مستوى الذاتقفزة أو نقلة من  بوخيةاإل - 1  
  . )8(وغري مستمرة ،قفزة مؤقتةولكنها 

2 - خطوة كبرية إىل األمام يف الدراسات املقارنة لألديان يف الغرب، أين تعامل  تعد
جيب أن  عدواألديان كبيانات ميتة، ومالحظات ساكنة للسلوك اإلنساين، أو كأرض 

دف احتالهلات 9(ستطلع( .  
 الهذه املعاين  إال أن؛ هلا معان ومع أنه ينظر إىل الظاهرة الدينية كحقائق احلياة - 3

 .)10(بوخيةسها لإلنسان الذي ميارس مؤقتا اإلتكشف عن نف

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p4. 

 .ما بعدهاو 46 األسس العامة ملنهج الفاروقي يف دراسة اليهودية، ص: الفصل الثاين: انظر البحث -  2
3 - Al-faruqi, Christian ethics, p5. 
4 - Ibid, p8. 
5 - Ibid, p7. 

  . 26، صأطلس احلضارة اإلسالمية، الفاروقي وملياء ،الفاروقي -  6

 الذايت لكلّ «:بقوله يف اللغة تطلق على اجلسم مبركبيه املادي، واجلوهر املعنوي، كما تطلق أيضا على النفس، وقد عرفها اجلرجاين: الذات -  7
والفرق بني الذات والشخص هو أن الذات أعم من الشخص، ألن . شيء هو ما خيصه ومييزه عن مجيع ما عداه، وقيل ذات الشيء ونفسه وعينه

معجم فلسفي، منطقي، (التعريفاتعلي بن حممد بن الشريف اجلرجاين، . »ت تطلق على اجلسم وغريه، والشخص ال يطلق إال على اجلسمالذا
 .119ص ،)ت.ط، د.دار الرشاد،د): مصر(القاهرة(عبد املنعم احلنفي،:  ، حتقيق)صويف، فقهي، لغوي، حنوي

8 - Al-faruqi, Christian ethics, p8. 

9 - Ibid, p8-9. 
10 - Ibid, p9. 
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، تؤسس للفهم الكامل، وتؤهل خطوة أخرىوحيتاج إىل ، غري كاففالتوقف إذن عند الفاروقي   

 :سليم، جتمع نوعني من املبادئللنقد ال
  .)1(وهي مبادئ تنظم الفهم: )(The theoretical Principlesلفهم الديينالنظرية لبادئ امل -
  . )2(وهـي القواعد اليت تنظم احلكم): The principles of evaluation( مبادئ التقييم -

نطالقا من ، ونركز على تتبع مبادئ الفهم الديين، االفصل الالحقإىل  األخريةوسنرجئ حتليل هذه   
الباحثني  بعض األمر الذي جعل والشعور؛  ،أن احلقائق الدينية تنتمي إىل إطار من التفكريلفكرة موقفه الناقد 

أن احلقائق الدينية ال تكشف عن كنوز حبجة هو دينهم،  ،يقيدون الدراسة املقارنة بدراسة دين واحد فقط
معانيها دون عهود احلياة، ومن دون مشاركة اجلميع، وأن الباحث ال ميكنه حتديد موقفه من الدين إال تبعا 

ت على الشخص املعتقد، وعلى إذا انصب إالَّ ديان،أمل يف جناح مقارنة األال لكل ذلك، فو .)3(وقيمه ،ملعانيه
، والشعور ،طاملا أنه ال ميكن فهم معىن املضمون الديين ما مل يكن ضمن إطار التفكريعقيدته اليت يؤمن ا، 

  .)4(الدين الذي ينتمي إليه الباحث األديان األخرى، عدااولة جدية لدراسة ل عائقا ألي حمشكّوهذا ما ي
 ،قد اقترح الفاروقي للتخلص من هذه اإلشكاالت وضع مبادئ أطلق عليها مبادئ الفهم الديينلو  

م استيعاب معاين مخسة مبادئ حتكم الفهم، وتنظّ وهي :)(The theoretical Principleأو املبادئ النظرية
ورأى فيها . )5(النظري للمقارنة، والوصول إىل الفهم الصحيح للديناألساس  عتربهااكما  .الظواهر الدينية

على أكرب شبح يهدد مثل ، وتقضي )6(والدراسة ،أو تقييم الدين حمل البحث ،حكمتؤهل لل، ضروريةمرحلة 
 ،أن احلقائق العلمية تزعم. يت تقوم عليها الثقافة الغربيةإحدى الركائز ال وهيسبية؛ الن :، وهوهذه الدراسات

 ،تتبدل وتتغري بتغري الزمان - بدعوى أا ختتلف من فرد إىل آخر ومن مجاعة إىل أخرى - والقيم األخالقية
نتائج معرفية خطرية،  وهلذا فاألخذ بالنسبية يف مثل هذه الدراسات كما يرى الفاروقي يفضي إىل. )7(واملكان

   :خلصها يف النقاط التالية
وبذلك دها بنفسها، يف ضوء مبادئ حتد دين ال ميكن أن تكون حقيقة مفهومة إالَّ كل ثقافة -     

  .حد ذاتهيف  دين قانونا أي ثقافة ستشكل 

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p9. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid, p8. 
4 - Ibid. 
5 - Ibid, p11. 
6- Ibid ,pVIII. 

، 1دار النهضة العربية للطباعة والنشر،ط: بريوت(،نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرينحممود زيدان،   - 7
  .10ص ،)م1989
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مبجموعة من املعاين املسلم بصحتها، وغري قابلة للجدل، فهذه الصالحية  انظام حماط إذا كان كلّ -     
   .) 1(تأسيس النسبية املطلقةتؤدي إىل تضخيم احلقيقة، وس

 :تؤسس للموضوعية، وهيمخسة أساسية مبادئ الفاروقي  اقترح ولتجاوز كل ذلك    

1 .ساق الداخلياالت)Internal coherance(: 
العناصر املشكلة ألي نظام ال تتناقض مع مفادها أن  على فكرة أساسيةوم قي .حةللصاملعيار األول ف 
ولقد  .)3(يعترب قانونا حيكم صحة الوحي هذا املبدأ وهلذا فإن .)2(قاتل ألي نظام التناقض الذايتألن بعضها؛ 

ه أن ينفي صفة ، حيوي هذا التناقض، الذي من شأنأوضح الفاروقي يف دراسته لليهودية، أن كتاا املقدس
ومها نزعتان متناقضتان،  .، والعنصريةالترتيل عنه بشكل قاطع، ويتأكد ذلك من خالل مجعه بني احلنيفية

 ،ومبدأها األول ،الرتعة العنصرية هي طابعها العام ثابتتان يف التوراة، ومل تلغ أي واحدة األخرى، رغم أنّ
ى هذا التناقض أيضا يف رؤيتهم لإلله مثال، فهي جتمع بني الرؤية الشركية، والرؤية ، كما يتجلّ)4(واألخري

  . لتوراة كثرية تؤكد ذلكواألدلة من ا. التوحيدية احلنيفية
 : )cohere with cumulative human knowledge(املتراكمة ملعرفة اإلنسانيةاق مع استاال. 2  
اإلنسانية، وقبل ذلك  سق مع املعارفذاته ما مل يت دين أن يكون قانونا مطلقا يف حد ميكن ألي ال  

احلالة  تاريخ ذلك الوحي، وال يتعارض معه، وينسجم أيضا مع العوامل املؤسسة للوضعية أو عأن ينسجم م
احمليط  الفكريوالسياسي، واالجتماعي، واالقتصادي والطبيعي، وفالواقع اجلغرايف، . )5(اإلنسانية املصاحبة

  . )6(يف فهمنا للحقيقة املوحى ا ةحامس واملشكل عيبالوحي 
رويه أن يتفق التاريخ اليهودي الذي ي أنه يفترضو بتطبيق هذا املبدأ على اليهودية، يرى الفاروقي   

، الذي ينطلق منه )7(جاءت به نتائج العلوم النقدية، وعلى رأسها علم التاريخ القدميما مع  كتام املقدس
واملصرية، للتوصل إىل املعلومات اليت تلقي  ناقدو العهد القدمي، ويشمل اآلثار، واملدونات اآلشورية، والبابلية،

فق أحيانا مع الرواية التوراتية، وأحيانا أخرى تتناقض معها، كما وهذه املدونات تت. هذا التاريخالضوء على 
الكثري من الضوء على عقائد العربانيني القدامى، وعلى تطور العقيدة القدمي  ألقت عقائد أمم الشرق األدىن

 ،�ة، وما جاء به موسى، هو تاريخ احلنيفية اإلبراهيمية، التوحيديهذا التاريخه يفترض أن كما أن. )8(اليهودية

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p9. 
2 - Ibid , p11. 

3 - « Internal coherence: is a Law governing the validity of  revelation» Ibid. 
  .30، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4

5 - Al-faruqi, Christian ethics, p13. 

6 - Ibid . 
  .13، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  7
  .137، ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  8
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العنصرية، اليت متثلت يف املفاهيم العنصرية، سواء املرتبطة قصة هو  نصوصهم رويهما تواقع  أنّ إالَّ ،�موسى
التاريخ، الذي أصبح تارخيا مقدسا، األمر الذي يؤكد عبث اليد اليهودية ذا . باإلله، أو الشعب، أو األرض

 .)1(خادما هلا، وألغراضها
  3 .اإلنسانية اخلربة الدينيةساق مع االت   revealed truths must cohere with the religious 

experience of mankind  
مع مصدر الوحي، فإن أوامره ال تتعارض إذا كان تعاىل سبحانه واهللا من أن هذا املبدأ  ينطلق    

محتوى الوحي جيب أن يكشف عن وحدة مصدره، و فآخر، مع وحي أن يتعارض  ميكن بعضها البعض، وال
   .)2(اليت ليست سوى وحدة احلقيقة

ما بني النهرين، هي هذه زت بالد أن أساس اخلربة الدينية اليت مي ويتجلى ذلك يف تأكيد الفاروقي  
ألن ، ومبتدع ،دخيل على األصلمفهوم ا اليهود دون غريهم من األقوام أن العنصرية اليت انفرد و .احلنيفية

احلنيفية كانتا قويتني يف عصر البطاركة، وأن العربيني من  و ،احلقيقة التارخيية إذن، هي أن العنصرية«
مجيعا  املهاجرين، انفردوا بأن كانت هلم الرتعتان معا بينما ال جند العنصرية يف تراث أي قوم سامي آخر فهم

  .  )3(»حنيفيون
  : )religious truth must correspond with reality( الواقعمع ساق تاال.4

 وهذا .إال فكيف تثبت صحتها؟مع الواقع، و أن تتطابقجيب احلقائق الدينية هذا املبدأ أن يفترض   
جيب أن جتد هلا دليال يف  أن بيانات التجربة الدينية«:الفاروقييقول  ؛)4(تهاوشرعي ،هاتيإلزامتأكيد على 

زيقيته، وأخالقه، وتارخيه، وفهمه لتاريخ نشأته، وأسسه ترتكز يفالدين، الذي تكون ميتاف«، وهلذا؛ )5( »الواقع
ترتكز على افتراضات تتعارض مع الواقع، البد وأا ستعاين يف مراجعتها ألطروحاا يف ضوء ذلك الواقع 

   .)6( »املتعارض معه
احلنيفية نظرة للعامل، حتمل يف طياا، معاين اإلخاء، والتسامح، وبتطبيق املبدأ على اليهودية، جند أن   

الواقع، يؤكد  أنّ وتوراته، إالَّ �والتعايش مع اآلخر، وهذا ما يفترض يف اليهود، باعتبارهم يؤمنون مبوسى
عدهم عن هذه الرسالة، بتبجوق جنسهم على باقي األجناس، ألن يهوه حهم مبفاهيم عنصرية، كالقول بتفب

                                                 
 .95صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  1

2 - Al-faruqi, Christian ethics, p14. 
  .34، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  3

4 - Al-faruqi, Christian ethics, p14. 

5 - « The data of religious experience must find corroboration in reality». Ibid.             
6 - «A religion that bases its metaphysic, its morality, its history , or its understanding of the 
history antedating its establishment on assumption which run counter to reality must suffer a 
revision of its theses in the realities they contradict». Ibid. 
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وجدوا فيها، ندماج مع األقوام اليت د يف نفوسهم حب العزلة، ورفض االاختارهم دون سائر الشعوب، ما ولّ
  .)1(واستقرار أينما حلّد، وعدم االانت السبب وراء االضطهاد، والتشرفك

 تفسريي شامل حملتوى أي أطروحتني مبدأة يفنظاما تفسرييا، ويقوم بوظنظام ديين كي يصري . 5     
  :، والربانيةحنو األخالق، والقيم العليا  خيدم يف عمومه مسرية اإلنسان   ، البد أنمعتربتني

«for a religious system to receave title to systemhood and thus to act as principle of 
explanation overarching any two contending these, it ought to be such as to serve, in its 

totality, the upward march of man towards ethicality, higher value and Godhead»
)2(  
جود معيار ميكن االحتكام إليه يف احلكم على استنادا هلذا املبدأ، يتبين أن الفاروقي، يدعو لو  

عصبية، الن منها تبي عندماالتحريف يف التوراة، معرفة الدخيل عليه، وهذا ما فعله يف حتقيق ، ومضامني الدين
يليق باهللا كرب  وهذا ما ال .الساليل هلذا الشعب جاء كتام املقدس مشبعا بالتعصب العرقي، وحيث 

  .)3( الفاروقي ذلك أمارة حتريف ، ولذلك عدوال كمال، وال ربانية، بل النقيض ،القللعاملني، فال أخ
  

��%�&��%�&��%�&��%�& : : : :55556�7	� 8��+ -9��6�7	� 8��+ -9��6�7	� 8��+ -9��6�7	� 8��+ -9��)4(::::        
قاد يف ماهيته بني اقتصار واختالف الن ،تاريخ األديانأشار الفاروقي إىل الطبيعة املشكلة لعلم 

الدفاع من مهامه القيام بوظيفة  ، ومدع أن وظيفته دراسة النظم الدينية، وقائل إنَّالبحث املقارنالبعض على 
  .)5(جديد) علم كالم(، أي ال يعدو عن أن يكون علم الهوتعن عقائد الباحث

دور مقارن األديان  دونبعض مؤرخي األديان يف الغرب، الذين يععلى  يردالفاروقي ولقد انربى 
  :، اعتمادا على األدلة التاليةفهم الدين ال يتعدى

 حسب،وعرضه ف ،فهم الدينقتصر على تاريخ األديان يإن الذي يدعي أن . 1
ر مؤرخ األديان قادر على فهم الدين، ونقل فهمه من غري تأثّيعترف ضمنا أن 

لألديان غري بعض النقاد  سوء فهم، وذلك ال يسلم دوما، بدليل خصيةمبشاركته الش
  .)6(املسيحية

                                                 
 .وما بعدها 23، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي، : راجع -  1

2 - Al-faruqi, Christian ethics, p14. 
3 - Ibid, p11-14. 

ديدة على الفكر اإلسالمي، إذ عرف بأمساء كثرية، كعلم الكالم، علم مقاالت غري اإلسالمييني، علم الردود، جبدراسة تاريخ األديان ليست  - 4
  86، صأسس املنهج اإلسالمي يف دراسة األديانفرحات، : انظر. وعلم امللل والنحل

5 - Al-faruqi, Christian ethics, p279.  
6 - Ibid, p15.  
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يكشف ال مفر منها، اليت بعض االفتراضات بمن االعتراف ملؤرخ األديان  بدال . 2
خفية اليت حيتكم املعايري املبدال من  ،مبادئ عامليةقد، وتصري عالنية، لتخضع للنعنها 

هذا ما يكشف عن الصلة بني تاريخ األديان وعلم الالهوت و .إليها دون تصريح

إذا كانت «، وللنقدن حاجة األول للثاين يف تأسيس قيم ، ويبي)1()الكالمعلم (
، فإن علم العقيدة جيب أن يكون اضروري احاجة تاريخ األديان لعلم العقيدة أمر

إليه وهذا ما يلفت الفاروقي االنتباه  .)Dogmatic(«)2(نقديا، وليس عقائديا
، وتصحيح مسار مقارنة األديان، مبنحها يف علم الكالم جتديد لغة اخلطابضرورة ب

  .آفاق نظر جديدة
  

   :كاملة، وهيأنظمة مت ةتاريخ األديان يتألف من ثالثيؤكد الفاروقي أن و

تعرف، وإثبات أن مجاعة إنسانية معينة تشعر، تؤمن، تفكر،  ،تاريخ الدين يسعى الكتشاف إنّ. أ
تبصر الة نتائجه، وته، ومعرفة دقّق من صحميكن التحقّما وهذا  .أيت أفعاال دينية معينةتوتصدر أحكاما، 

عمل ة على دقّ احلكامأفضل بذلك وهم  .)3(وأحواهلم ،هؤالء الناسعلى واقع عرضها الءمتها، ومتاسكها، بمب
   .)4(املؤرخ

نتائجه صحة ، ليتم التأكد من هلا ه، ويقدم لنا فهماملعتقدات يعرض األديان مؤرخأن  األمر يبينهذا  و
ثقافة املناطق واختبار التجانس مع ، احلاكم القانون األعلى وصفهاختبار التماسك الداخلي بالعلمية، ب طرقالب

 ؟أم ال املدروسة، هل يقبلوا أعضاء اجلماعة الدينيةعلى  من خالل عرضها هنتائجاختبار  كذاو .)5(به احمليطة
إذا كانت اإلجابة نعم، فهذا يعترب تأكيدا عادال، بأن تلك النتائج «. ومبين ملا يشعرون به ،ضوعار ،مقدمهو ف

، الذي ما فتئ أن األخالق املسيحية: وميكن التمثيل على ذلك بكتاب الفاروقي .)6(»أو املكتشفات صحيحة
على جناحه يف تقدمي نقده لألخالق  دليال وما ذلك إالكابر علماء األديان املسيحيني، من قبل أ القى ثناء
  .املسيحية

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p15-16 
2 -« the question is whether or not, admitting that some presupposition is inevitable, the 
historian of religion ought to seek to make that presupposition a set of critical and universal 
principles rather than his personal ‘religious stand in the traditional sense of the term. In 
other words, if a theology is a necessity, that theology must be a critical, and not a dogmatic, 
theology»,Ibid. 
3 - Ibid, p15. 
4 - Ibid, p16. 
5 - Ibid. 
6 - Ibid. 
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، نا حوهلارافكلنقارا بأ، إليه كمتحتو، هحتسومجاعة، ما تفكر فيه مقارنة الدين معرفة إن  .ب  
صحة هلذا ف و .تعلق ا، ومعتقداتنا حوهلا، مث نقارا مبعتقدات اآلخرينجتاهها، ومعارفنا فيما ي وأحاسيسنا

املعيار الذي سيساعد كل من  باعتبارها، )1(اليت نوقشت سابقا الفهم الديينقوانني متثلها على  تتوقفاملقارنة 
  )2(واالختالف ،االشتراكيف حبث  نقاط والقارئ  ،املقارن

، وليست بالضرورة لتجربة الدينية اإلنسانيةا حصلة من دراسة تم نتائجتعترب مقارنة الدين إن  .ج  
أين الفهم الطبيعي قد وجد ليكون صحيحا، مرغوبا فيه،  ،هي تلك احلقائق الدينية«بل  ؛قواسم مشتركة

مقارنة الدين املدروس ذه أن  ليؤكد الفاروقي. )3( »، وأين اخلربة الدينية للبشرية أصبحت مؤكدةاوضروري
  .دين اآلخرأي أو  ،ناحماولة ال ميكن جتنبها لتقييم دين العناصر املشتركة للخربة الدينية للبشرية، هي

احدة كما يتصور وال وظيفة  وظائف ةالفاروقي يقوم بثالث عند تاريخ األديانأن  تقدمويظهر مما 
  :هيوالكثري من مؤرخي األديان، 

موضوعية وتتأكد  .عهوحماولة فهمه كما يفهمه أتبا ،عرض الدينوذلك من خالل : العرض وظيفة -
  .)4(ونتائجه ،ة طرحهبصحاملدروس أتباع الدين الباحث باعتراف 

العقائد ، واالختالف بني الدين املدروس، وبني معناه دراسة عناصر االشتباهو: وظيفة املقارنة -
ال متايز تاريخ األديان، بعلم نفسه هو علم مقارنة األديان د يعاستنادا ملوقفه هذا الفاروقي و .األخرى

  .)5(ويقارن بينهاخ هلا، ويؤرويربز عناصرها،  ،ويشرحها ،ميسك القضايا الدينيةبينهما البتة، كالمها 
 هطبيعة تاريخ األديان عند؛ ألن )6(منهاعد ضرورة ال مفر ت وهي عند الفاروقي: وظيفة النقد -
وضع مبادئ نقدية، بدال من ضرورة  ولذا كانت دعوته .ستدعي ضرورة تقييم الدين املدروست

ننربي  .، أكيد النتائج)7(حىت يكون النقد واضح املعاملالباحث؛  املخفية اليت يضمرها املبادئ الدينية
  :يلي لتحليلها فيما

  
  

                                                 
 p11-14 Al-faruqi, Christian ethics ,):املبادئ النظرية(مبادئ الفهم الديين: انظر -  1

2 - Ibid, p18 . 

3 - « The common findings of the religious experience of mankind are those religious truths 
which natural comprehension had found to be true,desirable,and imperative and which the 
religious experience of mankind has corroborated » Ibid, p19 
4 Ibid , p18. 

 .31، ص)م1988، 8مكتبة النهضة،ط): مصر(القاهرة( ، )اليهودية( مقارنة األديانشليب،  أمحد - 5

6 - Al-faruqi, Christian ethics, p21. 
7 - Ibid, p20. 
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كل معرفة  ألن ؛)Evaluative principles( تقييميةبادئ ملفهمنا للدين حيتاج  د أنّالفاروقي يؤكّف 

مرحلة  بعد لألديانملبادئ حيتكم إليها الدارسون فقد أسس  ذاهلو. إال فلن تكون إال لغوا ، و)1(تفترض نقدا
  .كنقد للنقد، )higher criticism()2(عملية نقدية عليابتقوم ، التوقف اليت أشرنا إليها سابقا

تلف يف أسسها عما ألفناه خت ).Metareligion(ما وراء الدين: التقييمية الستة مبادئهأطلق على لقد و 
 ليؤكد أنه كان باإلمكان وضعها  .ددةاألهداف احمل و ،النقدية واألدوات ،املنهجيف أسس  يف الكتابات الغربية

 يظهرها متحيزة، ويثري عليها كثريا من الشغب؛ إال أن ذلك، كمبادئ إسالميةيها عقدي، وتقديف قالب 
 ،وتقدميها كمبادئ دينية ،هذه احلقائق ميكن بالتأكيد وضعها يف قالب عقدي«الطرحمؤكدا منهجه يف  يقولف

جتنب ما وقع فيه علماء ذا ما يثبت أنه يريد وه. )3( »لكن بتقدميها كمبادئ دينية، فلن نكون أوفياء لقصدنا
  .عتقدامملتبعا  من حتيز، وال موضوعية يف نقد األديان الغرب

، مبادئ ما وراء الدين، ال خترج عن إطار الروح اإلسالمية«يؤكد أن إال أنه يف نفس الوقت   
بصدق املبادئ الستة ملا وراء الدين، مىت جاءت يف شكلها الفلسفي، وخالية من اللغة  فاإلسالم يقبل

هذه احلقائق ولكي تكون  دنع«:يقولف، وهذا ما جيعل منها فلسفة عقلية نقدية، وعلم كالم جديد، )4(»الدينية
بأي معيار، وبأي معىن للكلمة حقائق  نقديةلفلسفة  )self-evident elements(تكون عناصر واضحة ذاتيا

، ومبادئها الضروريات: اليت يطلق عليها من افتراضات العقل األولية نطلقوي .)5(»عقالنية، وليست عقدية
  .مبادئه اجلديدة اليبين عليه ،)6()اهلوية، وعدم التناقض، والثالث املرفوع(املعروفة

 ،واملكان ،والواقع، والعامل، والزمان للحقيقة، عامر كتصو س هلا من منطلق التوحيد،أسومبادئه   
واملختصرة  ،وهذه الشهادة السلبية يف مظهرها .)له إال اهللاإال (الشهادة عن إميان بأن «:، وحقيقته)7(والتاريخ

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p21. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid , p31. 

4- Ibid, p33.   
5 - « We hold those truths to be the self-evident element of a philosophy that is critical, by 
any standard or sense of the term :There  are rational, not dogmatic truths. They are open to 
question, to be sure ; but whosoever wishes to content them  cannot do so from the standpoint 
of dogma » Ibid , p31-32. 

  .87، صنظرية املعرفةحممود زيدان،  -  6
 .135، ص أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفاروقي،  - 7
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﴿شهِد  :تعاىلاستنادا لقوله . )1( »فهي عنوان التوحيد...وأجلها ،اختصارا ال اختصار بعده، حتمل أمسى املعاين
، آل عمران [يز الْحكيم﴾اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِ

الثنائية، اإلدراكية، غائية الوجود، قدرة : مبادئ، وهي ةنظرة تفسريية للوجود، تقوم على مخسكو .]18:آية
 .تعاىل، وللكون، ولإلنسانل نظرته للخالق وهذا ما شكّ .)2(اإلنسان وتسخري الكون، ومسؤولية اإلنسان

  . أساسا يرتكز عليه يف نقد األديانوصار 
ما وراء  وميثلإسالمي إىل النخاع، مضمونه إن ، فاحبت اكل اخلطايب ملا وراء الدين عقليكان الش وإذا  

متثيال و   ،)3(أن يعترف به املسلمون كتجسيد للروح اإلسالمية الفاروقي يأمل ،)Metaislam(اإلسالم
، وتؤيد ما وراء لتلج فهم األديان األخرى ومتنح ترخيصا لإلبوخية ،تشجعاليت ، )5(، يف حد ذاا)4(لعقالنيةل

وتعليق  ،إرجاءرحب بت ومؤهل لألديان األخرى؛ ألن طبيعة اخلطاب اإلسالمي ،وراء الدين كحكم خمتص
  )6(ق التفاهم بني األديان، والسالم العادل بني مطالبامحقليتالالهوت العقدي، 

تبعا واآلخر إسالمي ديين،  فلسفي عقلي،أحدمها  ؛نيقالبيف  مبادئه صياغةالفاروقي ارتأى  وقد  
  :ه فيما يليما سنتوىل حتليلت املخاطب، وهذا ملسلما

  

  

                                                 
 .4، ص)الزيتونة لإلعالم والنشر، دط، دت): اجلزائر( باتنة(، جوهر احلضارة اإلسالميةالفاروقي،  - 1

 4، صجوهر احلضارة اإلسالميةالفاروقي، . وما بعدها. 132، ص أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفاروقي، : للتوسع انظر -  2
 .وما بعدها 87، صإسالمية املعرفةوالفاروقي، . وما بعدها

رؤية للعامل والزمن واحلياة أوحاها اهللا تعاىل إىل البشرية عن طريق سلسلة من « :عند الفاروقي، نسبة إىل اإلسالم، الذي هو :اإلسالمية - 3

ليس معناه الشائع أي جمرد  اإلسالم و. ]19 :، آيةآل عمران[إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام﴾﴿:لقوله تعاىل يف حمكم ترتيله »�الرسل انتهاء مبحمد
الرسالة اإلهلية اليت محل قواعدها األساسية مجيع الرسل، وأخذت شكلها األخري  هوواملخلوق، بل  ،كهنوت، أو تنظيم الهويت للعالقة بني اخلالق

العلوم الطبيعية مر نصيف، الفاروقي، وع. ونظام حياة ،ومنهاج، ورؤية ،وتصور نظام فكري ،رسالة خامت النبيني، واشتملت على عقيدةيف 
حماوالت يف بيان قواعد املنهج التوحيدي (حنو منهجية قرآنيةو طه جابر العلواين، . 17، صواالجتماعية من وجهة النظر اإلسالمية

 .222، ص)م2004-هـ1425، 1دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع،ط:لبنان(،)للمعرفة
ال يعين تقدم العقل على الوحي، بل رفض أي تناقض أساس «و .والوحي ،رفض التناقض النهائي بني العقل االفاروقي بأ اعرفه: العقالنية - 4

الفاروقي، . عمل به السلف الصاحل هذا ما مؤكدا أن و. )4( »رفض التناقض النهائي، بل هو رفض استمرار التناقض بينهما«وهو أيضا   »بينهما
 .7ص ،جوهر احلضارة اإلسالمية

5 - « In Islam, faith, or Iman, means conviction based upon certainty of  evidence », Al-
faruqi, Christian ethics, p33  
6 - Ibid.    
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 :إن ما وراء الدين يف شكله الفلسفي يقوم على املبادئ التالية    

 Being is two realms :Ideal and()احملسوس واقعالو )1(ثال عامل امل( الوجود مستويان: أوال  

Actual(:  ثنائية الوجود :عليه بـوهو ما اصطلح)أو  .ومثايل ،فعلي: مستويان فالوجود عند الفاروقي، )2
صبح ألإال و. ، والقيمة شيئا واحدالواقعوال ا واملثال وجودا واحدا،، لواقععد اال ميكن  و ،)3(وقيمة  ،واقع

حنن نسمي الدليل «:قولهودليل الفاروقي يف ذلك يؤكده . )4(ل يف النظام الكوينافعمن املستحيل ترتيب األ
إما الوقوع : طنا يف أحد األمرينيورمثل هذا احلقيقة إنكار  ألنّ؛ )self-evident(تبعا لذلك الدليل الواضح ذاتيا

 .)5(»يف شكية تامة، أو الوقوع يف تناقض ذايت
تضادا هناك ف، وينكر على القائلني بذلك ألنه ضرب من الشرك؛ بالواحديةيعارض القول  اإلسالمو  

 قائم عادل، ،فاعل ،قاد واحد، بإله اإلميان هو فالتوحيدوباحللولية ؛  ،والقول بوحدة الوجود، بني التوحيد
 ، الكون مركز للحوادث، مغاير خلقه، عن بائن واإلنسان، والتاريخ الطبيعة عن هرتَّم، الوجود واجب بذاته،

 عن االستقالل اإلنسان مينح الذي األمر ،طبيعياً زاًوحي ،إنسانيا زاًحي خيلقو ،التماسك مينحه الذي ،له املفارق
وهذا ما يثبت أنه يعارض . ، وذاته املادي عامله جتاوز وعلى ،االختيار على قدرةوال ،املوجودات سائر

، اليهوديةيف  واليت نلمح مساا. )7(والتاريخ ،واإلنسان ،الطبيعة يف كامن حالّ بإله، تلك اليت تؤمن )6(احللولية
مقدسا، صار ف ،فأصبح الشعب املقدس، وحلّ يف التاريخ ،اهللا حلّ يف الشعب أنّمعتقدوها يرى ، إذ اليهودية

وكل هذه االدعاءات تتعارض مع القول  .مقدسة صارتف ،، وحلّ يف األرضكذلك صاروحلّ يف اإلنسان، ف
  .بالتوحيد

  : )Ideal is relevant to actual being(صلة املثال األعلى بالواقع: ثانيا  
 ،)8( »أخالقي، ومجيلواألعلى لكل ما هو صاحل، نموذج املثل األعلى هو ال«ن يرى الفاروقي أ  

 ،إذا كان الفعلي ذا قيمة أم الما الذي به نعرف ، واملقياس معيار القيمية، واخلريية، والصالح يف أعم معانيهو

                                                 
 . تصور حلالة كمال يتخيلها العقل بعيدة عن العامل املوضوعي، وال يستطيع اإلنسان أن يبلغها يف واقع حياته ):The adeal(املثل األعلى -  1

 .440، صاملوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعيحلميل احلاج، 
                                  .132، صأطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفاروقي،  الفاروقي، و -  2

3 - Al-faruqi , Christian ethics, p22. 

4 - Ibid, p22. 
5 - Ibid, p23. 

  .212ص ،5مج ،وسوعةاملاملسريي،  -  6
  .املرجع السابق -  7

8 - Al-faruqi , Christian ethics, p24. 
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القيمة ال ولو كانت  .)1(ومن دونه ال ميكننا القول أن لدينا الفعلي، وال ميكننا أيضا القيام حبكم تقييمي له
لتخلص غري مساهم يف اعامل املثل جيعل ما وهذا   .)2(عالقة هلا بالواقع، فال مغزى من متييز أحدمها عن اآلخر

  .)3( من املصاعب اليت تواجهنا
  )Relevance of Ideal to the Actual is a command(صلة املثايل بالفعلي هي أمر :ثالثا  
 و. عامل املثل األعلى بأكمله ذو صلة بعامل الوجود الفعلي بأكمله، وتتمثل هذه العالقة يف األوامرإن   

  :ن من املثل األعلىاهناك نوعيرى الفاروقي أن 
نفسه قانون ، وهو بالضرورة يف العامل الفعليالذي تتحقق أفعاله  :املثل األعلى النظري* 

  . )5(ارية يف الوجودالس السنن اإلهليةوميثل ، )4(الطبيعة
أو  ،أو الفعلي للتطابق ،أو يلزم الواقعي ،بالعكس ال يفرض: املثل األعلى التقييمي *

بغض ، وشاركة اإلنسانمبو . )6(أو الترك ال غري  ،هو جمرد أمر بالفعل، بل التوافق معه
 )7(ال غريالفعلي هو عامل املثل األعلى  يصري عامل وبغيابه  ،قه يف الواقعالنظر عن حتقّ

وبغض على أوامره،  النظر عما إذا أطاع اإلنسان األمر أم ال، فعامل املثل األعلى يصر
  .)8(أو اإلدانة، وحيكم على الوضعية الفعلية بالثناء 

  ميكنه أن يلزم أو يكره اإلنسان لتحقيق األمر، ال املثل األعلى عامل أن د يؤكّالفاروقي  ا كان، فإنّوأي
وأي ادعاء أن القيمة تلزم وتنجح يف جعل نفسها  ،إنكار هذه العالقة األساسية أو املهمة أمر مستحيل «و

اقض أو فهذه الرؤية تتن .الو تتحقق بالضرورة أ لرأي الذي يقول أن القيمةلواقعية أو حقيقية، تفتح الباب 
ولو أن املثل األعلى التقييمي أو التقديري يعطي لنفسه . )9(»تتعارض مع حقائق احلياة األخالقية والوجود

  .)10(وجودا يف عامل الوجود الفعلي بسلطته وقدرته، فما معىن أن يكون الوجود الفعلي خالف ما هو عليه
ميكن أن اليت  وامره األل، يرسل العامل الفعليصلة باإلنسان كعضو يف له عامل املثل األعلى فلبالتايل و  

ذاا، وهو  فاإللزام احلقيقي هو نداء الوجود، ونداء احلقيقة املثالية يف حد .، ومتثلهاهائأدا اإلنسان يفخيفق 
  .)11(أبدي، وثابت غري قابل للتغري

                                                 
1 - Al-faruqi , Christian ethics, p23.  

2 - Ibid,, p24. 
3 - Ibid.   
4 - Ibid, p25. 
5 - Ibid. 
6 - Ibid.  
7 -Ibid.  
8 -Ibid.  
9 - Ibid, p25-26.  
10 - Ibid, p26.  

11 - Ibid.  
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جزء من وجوده، لكن فهمنا له  األمر ال يتغري يف أي أنحقيقة مفادها تقرير يصل الفاروقي إىل و  
أو اإللزام الصادرة عن عامل الوجود  ،ومن املمكن أيضا أن تكون معرفة اإلنسان هلذا األمر. هو الذي يتغري

ولكن ال ادعاء مبعرفة  ،املثايل خاطئة، وهذه احلالة ميكن أن تكون صحيحة فقط بواسطة وجود حتول جذري
  .  )1(أو تغري حملتواه، وللتلك األوامر متوافقة مع أي حتأصيلة 

  ) Actual Being is as Such Good(خرياته الوجود الفعلي يف حد ذ: رابعا  

وصاحل لدخوله، خري، وهو  أو اخلليقة، ،هو هذا العامل والوجود احلقيقي ،عامل الوجود الفعليإن   
ألن  ؛عليه حتقيق مجلة من القيم العليا كضريبة هلذا التواجد ،والتواجد فيه، وبالتأكيد فاإلنسان يف تواجده فيه

الكون منظم ليكون إذ  ،هذه القيم تؤكد إنسانية اإلنسان، ومقدرته على تغيري الكون بإرادته، وبالعمل الصاحل
ل ويربهنوا من خال ،يه البشر، وكذلك ليتمكنوا من ممارسة اخليارات اخللقية اليت تواجههمف األن حييصاحلا 

أن القول بأنه صاحل ال يعين أنه مثايل، وكامل،  إالّ .)2(أعماهلم على ماهلم من قيمة أخالقية يف هذا الوجود
  .)3(كما ال يعين أنه ال ميكن أن يصبح أفضل مما هو عليه

( :شوبنهور الذي يشري يف كتابهك، اشره دالعامل من ال يفهم هذا املعىن، ويعهذا يف  يبين الفاروقي أنّ
اليت لذلك البد من الزهد فيها، لبلوغ النريفانا، واحلياة ليست إال ومها وسرابا،  أنّإىل  )العامل إرادة وتصور

كما  ،)5(إىل أخالقيات املوت عن طريق املعاناة بالتجويع، ودعا )4(عن طريق تدريب قاس يطال اجلسمتنال 
يف اإلميان  ه ال يكون إالوترى اخلالص منوال خري فيها،  ،وشر ،أن املسيحية تؤمن أن اخلليقة آمثة

  .)6(�باملسيح
  )Actual Being is Malleable( الوجود الفعلي مرن أو طيع: خامسا

إىل األمام، من أجل أن يصبح هذا  هواقع دفعوياإلنسان ميكنه، أن يعطي اجتاها جديدا للسببية، إن 
نفسه عامل الوجود الفعلي، كون منتظم، أكثر توازنا، حدد و العامل، وهو . )7(هو عليهالواقع شيئا خمتلفا عما 

أو صمم عن طريق عامل الوجود املثايل النظري، وما حيدث فيه يكون يف إطار جمموعة من العوامل السابقة، 
  .)8(وهذا هو اكتمال التصميم والعزم الذي يلزم الظاهرة لتكون

  
                                                 

1 - Al-faruqi , Christian ethics, p26.  
  .94، صإسالمية املعرفةالفاروقي،  -2

3 - Al-faruqi , Christian ethics, p28. 
  .619، صاملوسوعة امليسرة احلاج،حلميل  -4

5 - Al-faruqi , Christian ethics, p28. 
  .100ص ،إسالمية املعرفةالفاروقي،  -6

7 - Al-faruqi , Christian ethics, p29. 

8 - Ibid. 
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 Perfection of the Cosmos is only  تقان هو عبء البشرية وحدهااإلكمال وال :سادسا  
a human burden 

وحده هو اإلنسان ولقوانني احلتمية،  جلها ختضعوغريها،  يوانات،واحلنباتات، ال ،العناصر العضويةف
تغيري جمرى ويستطيع يف الكون، ه، كي يبقى ل افريد اامتيازها، ولذلك يعد القادر على االحنراف عن مسار

  .)1(الضرورة

  �� ���� ���� ���� ��    )%�*��)%�*��)%�*��)%�*��  :  :  :  :?��� @�23 > ���� ���� ��?��� @�23 > ���� ���� ��?��� @�23 > ���� ���� ��?��� @�23 > ���� ���� ��::::        
وأن هذا الكون  ،افتراضه أن اهللا موجودديين، من خالل ال هما وراء الدين يف شكلقدم الفاروقي وي  

  :وتتفرع عنه املبادئ التالية .ليثبت توافق العقل والنقلخلقه، 
لقوله تعاىل  ،)2(والوحيد املتعايل ،، وهو الواحدعامل اهللا خمتلف متاما عن عامل الوجود الفعلي - أوال      

وهو اخلالق، ما سواه  ،]163: ، آيةالبقرة [﴾وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم﴿:يف حمكم ترتيله
تاما، فال انفصاال  ، منفصالن عن بعضهما)3(ومساريهما ،ن من حيث طبيعة وجودمهااالعاملان، خمتلفو .خملوق

ن اهللا تعاىلأل أو يتجسد يف املخلوق، ،حد، أو حيلّفال ميكن للخالق أن يت:﴿ يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي
ريص4(واملخلوق ال ميكنه أن يرقى إىل مرتبة اخلالق، ]11:، آيةالشورى [﴾الْب(.  

أن عناية اهللا هلذا العامل حىت وإن هذا املبدأ ويعين : عامل املثل األعلى ذو صلة بالعامل الفعلي -ثانيا   
ا ﴿:، استنادا لقوله تعاىل)5(، ميكن أن تكون معروفة لدينا، وميكن إدراكهااكانت طبيعته بعيدة عنمأَن متِسبأَفَح

  .]116: ، آيةاملؤمنون[﴾أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ
يعين أن عناية اهللا هلذا العامل هي أمر، وهذا األمر  :قيمةهي الاملثل األعلى بالعامل الفعلي عالقة - ثالثا    

 ،اإلنسان ببعديه البيولوجيوال يف  الطبيعة اهللا ضرورية، ال ميكن جتنبها يف ويعين أن إرادة، جيب أن يطاع
   .)6(ومصريه باختياره ،حتدد حياتهأوامر، أيضا كلإلنسان  تظهر والتشريعي، عندما 

 خلدمة اإلنسان هريسخهي ت كمةحلالكون  خلقتعاىل اهللا ف: وخريعامل الوجود الفعلي صاحل  -رابعا  
فسخر له األرض، والسماء، وما بينهما، لتعمريمها ومتطلباته،  ،لتحقيق حاجاتهه، حتت تصرفوجعله  وحده،

اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ﴿ :قوله تعاىلوسخر له البحر كما جاء يف بكل خري، 
وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ، ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ

                                                 
1 - Al-faruqi , Christian ethics,  p30. 

2 - Ibid, p31. 
  .132، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -3

 .5، صجوهر احلضارة اإلسالميةالفاروقي،  -4

5 - Al-faruqi , Christian ethics, p31. 

6 - Ibid. 
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فَكَّرتمٍ يقَول اتلََآي كميكن أن يبلغ الكمال بعمل اإلنسان،  وهذا العامل ]. 13-12: ، آيةاجلاثية [﴾ونَذَل
  . صالحري، والباخل يف مناكبهوالسعي  ،بإعماره
أخالق متثل هي وأن طاعة أوامر اهللا ممكنة، ذلك  يعينو: عامل الوجود الفعلي مرن -خامسا  

ومن يعملْ مثْقَالَ  ،فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره ﴿ :تعاىل، لقوله )1(اآلخرة و ،يف الدنياقيقية، احل السعادة
هرا يرش ةوقوله أيضا ،] 8-7: ، آيةالزلزلة [﴾ذَر :﴿ وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نم اتحالالص نلْ ممعي نمو

أَما الَّذين َآمنوا وعملُوا ﴿: قوله أيضاو ،]124:، آيةالنساء[﴾ولَا يظْلَمونَ نقريامؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ 
  .]19: ، آيةالسجدة[﴾الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ

وحتقيق  أوامر اهللا،طاعة مسؤولية عليه اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي تقع  - سادسا
ألن  ،تقرب إليه بالعبادة، واإلصالح يف األرضله، و خضوع، وهللا من طاعة ،)2(متطلبات خالفته يف األرض

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ﴿: لقوله تعاىل أوال كما جاء يف احلكمة من خلقه، هي العبادة
وندبعيوقوله أيضا]56:، آيةالذاريات[﴾ل ،: ﴿ رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاَء رو لجركَانَ ي نفَم

االستخالف يف األرض، وتعمريها، وهي أمسى الغايات، لقوله ثانيا  و .]110:، آيةالكهف[﴾بِعبادة ربه أَحدا
وهي األمانة اليت محلها  .]30:، آيةالبقرة[﴾﴿وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً :تعاىل

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ  ﴿:تعاىل دون سائر املخلوقات كما جاء يف قولهاإلنسان، 
   .]72:، آيةاألحزاب[﴾والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا

وهي ، )اهللا، الكون، اإلنسان(بثالثية الوجودأا تتعلق ، من عرض الفاروقي هلذه املبادئالحظ ون  
مها يف قد .)3(إسالمية املعرفةتدرس يف العقيدة اإلسالمية، واليت بسطها يف مشروع مبادئ التوحيد اليت ذاا 

عكس إسالمية املعرفة،  على .ألديان األخرى وتقييمهاا نقد ه يفأساسعدها و. عقلي ،فلسفي: قالبني، األول
يف األصل رسالة موجهة لألمة وال ضري، إذ هي وضوح،  سالمي بكلّه اإلئاليت لغتها لغة دينية، تعرب عن انتما

 .األخرى األديانأتباع اطب خت ، ألالدين، فقد قدمها يف قالب عقليأما مبادئ وراء ا. اإلسالمية وأبنائها
    ما متيز به ما وراء الدين عند الفاروقي وميكن أن جنمل أهم: 

، )4(علمي جمرد نقدبل هو صرح ليس نقدا إسالميا،  فهو كما: ما وراء الدين هو جمرد نقد - أ  
فكر ديين، اعتمادا على مبادئ العقل  نطقي لألفكار الرئيسية أليم ،حتليل نقديتقدمي  ورائه اهلدف من

  .)5( ومكتسباته املقررة
                                                 

1 - Al-faruqi , Christian ethics, p31. 
2 - Ibid . 

  .وما بعدها 87، صإسالمية املعرفةالفاروقي، : انظر -  3
4 - Al-faruqi , Christian ethics, p32. 
5 -Ibid . 
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أن نقده الفاروقي ضح، ليثبت كما ات ،هي مبادئ إسالمية حبتة مبادئ ما وراء الدينف: العقالنية - ب
يأمل أن يعترف به املسلمون كتجسيد للروح وال يتعارض معه، و ،مبادئه ثلميمل يكن إسالميا، فهو ن وإ

والوحي، دون الوقوع فيما وقع فيه  ،العقل اجلمع بني إىلن أن الفاروقي يصبو ما أثرناه يبيو. )1(اإلسالمية
  .أحدمها على اآلخربعض الغالة من رفع 

ألن الفاروقي أراد من خالله متكني املقارن من  :خمتلف أديان العاملمنهج لنقد ما وراء الدين  - ج

شرية بالب، واملختلفة وعالقته باألديان ،نقد أي دين من أديان العامل دون استثناء، مستفيدا من نظرية اإلسالم
وراء تنوع األديان يوجد الدين احلنيف، دين اهللا يف البدء الذي فطر عليه مجيع الناس قبل أن «ألن ، مجعاء

  منهج الفاروقي ما جعلواجلدة،  ،وهذا األمر فيه من اإلبداع. )2( »يتطبعوا مبا جيعلهم أتباع هذا الدين أو ذاك

وحىت املعاصرين؛ ألن  ،سالم القدامى يف دراسام لألدياناليت اعتمدها علماء اإل تلكخمتلفا عن منهجا 
ن واحد أو منوذج واحد هو مناهجهم ال خترج عن أحد النوعني؛ إما دراسة دين واحد ، أو دينني أو أكثر بدي

 ،وللباحثني من بعده طريقا جديدا ،ف يف دراسة األديان، ليخط لنفسهوألامل عنخرج  لكن الفاروقي. اإلسالم

        ....) 3(مقارنة لألديان ةمقدمة ألي دراسكء الدين ما ورا هو كل األديان مبنهج واحد دراسة متميزا يف
���*�� �� �����*�� �� �����*�� �� �����*�� �� �� : : : :A��/"� ���� ���� �� -.2��� ��B	�A��/"� ���� ���� �� -.2��� ��B	�A��/"� ���� ���� �� -.2��� ��B	�A��/"� ���� ���� �� -.2��� ��B	�@@@@::::            

!�"!�"!�"!�" : : : :���� ���� �� -.2��� ��B	����� ���� �� -.2��� ��B	����� ���� �� -.2��� ��B	����� ���� �� -.2��� ��B	�::::        
ق مؤقتا التوقف، فإنه علّسعى الفاروقي لوضع نظرية إسالمية لنقد األديان، إال أنه واستنادا ملبدأ 

استحضار النصوص القرآنية، وهو بصدد عرض آرائه حول األديان، وعقائدهم، سواء كان ذلك يف اجلانب 
خلصائص ما وراء الدين وفقا  ناوميكن أن نتأكد من ذلك من خالل استعراض. أو التنظريي ،اهلدمي ،النقدي

-Towards an Islamic theory of meta(ا وراء الدينحنو نظرية إسالمية مل: لإلسالم، يف مقال له بعنوان

religion:(.  ونقدي ،عقالينإسالمي، ما وراء دين منهجه  جتعل منوهذه اخلصائص)صها يف وقد خلّ. )4
  :النقاط التالية
عد إدانة مسبقة ألي دين، فهو يف الواقع يعطي لكل دين إمكانية ال ي: ما وراء الدين اإلسالمي - 1

ما جيعل ، وهذا ، وأمر إهليتعاىل يفترض أن كل دين وحي من اهللا ،وأكثر من ذلكبل اإلنكار، 

                                                 
1 - Al-faruqi , Christian ethics, p33. 

  :و ؛وما بعدها 138، ص أطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفاروقي،  الفاروقي، و: انظر  -2
  Ismail Al-faruqi, Towards an Islamic theory of meta-religion:www.ismailfaruqi.com(16-12-2009)   

3 - Al-faruqi , Christian ethics, p21. 
4- Al-faruqi,Towards an Islamic theory of meta-religion.  
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إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام وما اختلَف الَّذين أُوتوا الْكتاب ﴿: لقوله تعاىل واحداألرض  يفالدين 
مهنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب نابِ إِلَّا مسالْح رِيعس فَإِنَّ اللَّه اللَّه اتبَِآي كْفُري نمآل عمران[﴾و ،

  . )1(اإلنسان وضع، وقد أصبح من الثابت تارخييا أن العناصر املكونة  له اليوم هي من ]19:آية
هلا نذيرا،  تعاىل يربط األديان باملصدر اإلهلي، ألنه ال توجد مجاعة على األرض إال وأرسل اهللا - 2

 هم نفس الدرس الدينليعلم ،]15:، آيةاإلسراء[﴾﴿وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا:لقوله تعاىل
ولَقَد ﴿:، استنادا لقوله تعاىل)2(والفضيلة ،والتقوى ،يتألف من عنصرين؛ التوحيد، واألخالقالذي 

 ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعبوا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدب36:، آيةالنحل[﴾اُع[ . 
3 - لغت للبشر كما أنه مينح للبشر استعدادا للتعبري عن احلقيقة الدينية، إما ألن هذه احلقيقة قد ب

لتمييز وامعرفة القانون األخالقي، على فطرة، متكنهم من لدوا أم أم قد و ،مجيعا، عن طريق الرسل
فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ ﴿:تعاىل ولهقلوالشر، ، بني اخلري

فهذه النظرية  هلذا و .]30:، آيةالروم[﴾لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
فتخرج م عن جماالت  ،واألخالق ،اإلسالمية جتمع البشر حول مبادئ مشتركة يف الدين

 .)3(اخلالف
والقصور الذي يعتريهم، وتأثري  ،زتسيطر على البشر، والتحي ألهواء اليتما وراء الدين ا أدرك - 4

وخصوصا علماء كل دين  ،لذا فهو يدعو كل البشر. ذلك على نصوص الوحي، أو دين الفطرة
التارخيية لكل أديان  ،اعترب هذه املهمة النقدية و .عقالنية ،ليخضعوا تقاليدهم الدينية لدراسة نقدية

جيب أن يتعاونوا من أجل إثبات احلقيقة األساسية الكامنة وهم فيها إخوة،  ،التاريخ مهمة كل البشر
 .وراء مجيع األديان

5 - تعارض بينهما، وجود  يؤكد عدمالعقل إىل درجة يساويه بالوحي، بل وراء الدين  مام يكر
 .)4(على الدليل، وحىت على النقد ا، ومنفتحاما جيعل الباحث املسلم متساحموهذا 

                                                 
1-«Islamic meta-geligion does not a prio condemn any religion .it gives every religion the 

benefit of doubt and more. Islamic metareligion assumes that every religion is God revealed, 
until it is historically proven beyond doubt that the constitutive elements of that religion are 
human made». Al-faruqi,Towards an Islamic theory of meta-religion. 
2- «Islamic metareligion readily links the religion of history with the divine source on the 

ground that there is no people or group but God had send them a prophet to teach them the 
same lesson of religion, of piety and virtue», Ibid.  

  .281ص، أطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفاروقي،  الفاروقي، و -  3
4 - Al-faruqi, Christian ethics, p31. 
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 خلطيئة أو ذنب، قادر على متييز اخلري أن اإلنسان ال يولد حاماليرى إنساين؛ إن ما وراء الدين  - 6
 .)1(بذلك مسؤول عن أفعاله وهو، حرية االختيار لكاموالشر، 

أداء واجب اخلالفة يف األرض، بألن اإلنسان مأمور  ؛واحلياة ،لعامللجيابية إوراء الدين نظرة  ما - 7
 .)2(ىومل يخلق سد

، ويف )3(يف القلوبتعاىل  حفظه اهللالذي وحده وهو  واحد، الدينقر أن ي الدين وراء إن ما - 8
 ،]09: ، آيةاحلجر[﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿:تعاىلقوله كما جاء يف ، اخلامتة الرسالة
وراء  وإشراف مبادئ ما ،حتت رعايةم واحيويسمح بتوحد لبشرية هدية تعدد القوانني، لليمنح 
 ،ونقد وحرية ،وعقالنية ،أتباع األديان األخرى للنظر حبكمة ودعيوالقوانني اخلاصة م، و ،الدين

  . )4(وراء الدين ما: هيواحدة، رؤية عندما ال ميكنهم أن يتوحدوا حتت راية 
د يف التاريخ؛ على يد مبعوث اجلانب التطبيقي ملا وراء الدين، وكيف جتس ااعتبارهوهذه النقطة ميكن 

وأتباع ، ومن جاء من بعده؛ إذ أرسى أسس التعامل مع غري املسلمني، �السالم وخامت األنبياء
واملسيحية، وأعلن عن أول دستور لدولة إسالمية، تشمل اليهود  ،األديان األخرى، باألخص اليهودية

 املواثيق، وحتالف، ال تزال من أوثق )5(فعقد معهم معاهدات سالم .واملسيحيني يف بالد العرب
ر حرية وأمواهلم، وقرهم على دينهم، واإلنسانية، واعدهم فيها، وأقر ،السياسية يف تاريخ اإلسالم

وكل  . )6(واملدنية آنذاك ،العقيدة، وحرية الرأي، فكانت حدثا جديدا، منفتحا يف احلياة السياسية
اإلسالم دين ال يبغي إال نشر السالم، ومجع الكلمة على أساس من التوحيد اخلالص  د أنّيؤكّذلك 

   .)7(هللا تعاىل
األنبياء وصوال إىل الرسالة  امحلهرؤية نقدية، هو  ،الدينما خنلص إليه بعد هذا العرض أن ما وراء و

لألذهان، رغم أن أسلوب اخلطاب  اتوصيلهالفاروقي أراد ، اليت اإلسالمروح يكون أن اخلامتة، وال يعدو 
وراء الدين  ميكن عد ماهلذا  و. فرض ذلك، وروح العصر ال تقبل إال بذلكيمقام اخلطاب  إال أنفلسفي، 

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p31. 
2 - Ibid. 
3 Ibid. 
4-Al-lfaruqi, Towards an Islamic theory of meta-religion.  

إن من تبعنا من يهود، فإن هلم النصرة واألسوة غري مظلومني، وال متناصرين عليهم، (يف املدينة، معاهدة مع اليهود، جاء فيها  �عقد النيب -  5
لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، مواليهم، وأنفسهم إال من . وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني. وإن اليهود يتفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني

وإن بينهم النصر من حارب من أهل هذه . وإن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم. وأهل بيته - يهلك إال نفسه -م نفسه، فإنه ال يوتغظل
  60، ص)دار الكتاب اإلسالمي،دط، دت: لبنان(الوثنية، واليهودية،و النصرانية، : موقف النيب من الديانات الثالثحسن خالد،  .)الصحيفة

  .املرجع السابق -  6
  .61املرجع السابق، ص -  7
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حافظ على ويف نفس الوقت  ،املوضوعية من خاللهمارس  ،وظفه الفاروقي لنقد خمتلف األديان، )1(منوذجا
  .)2( انتمائه العقدي

 ��%�&��%�&��%�&��%�& : : : :�� C��/"�� C��/"�� C��/"�� C��/"    ���� �������� �������� �������� ����::::        
  :أمهها ،حتقيق  أهداف ما وراء الدين اضح أن الفاروقي سعى من خاللومن الو 

  : والدعوة له، الدفاع عن اإلسالم -1    
يعرف مأساة شديدة اخلطورة يرى الفاروقي أن اإلسالم ال يزال منذ أربعة عشر قرنا وإىل يومنا هذا 

جية يف خالل طرح منهمن  هوهلذا فقد سعى للدفاع عن. )3(واملسيحية ،اليهوديةه، مع شقيقات هصراعبسبب 
جيب أن يسود يف األرض، وال يتم ذلك ، باعتباره الدين احلق، الذي لهِّاالعتبار  درلالتعامل مع تلك األديان، 

ما وراء الدين، ووفقا  ،إال من خالل  نقد األديان األخرى، واحلكم عليها، وفقا للنموذج املعياري النقدي
يقبلها اآلخر كأرضية مشتركة جتمع بني مجيع األديان، خاصة  ،لكن بلغة عقلية على األقلوملبادئه القرآنية، 

 . )4(واملسلمني ،سالممع املوقف العدائي من اإل

 :واحلضارات ،بني األديان )5(احلوارالتواصل و -2  
يف  ده هندريك كراميرسعى الفاروقي إضافة إىل ذلك إىل خلق أرضية مشتركة للتحاور، وهذا ما أكّ 

عمل على خلق أرضية  ا،معاصر ،اعقالنيا، مسلم اباحث الفاروقي عدتقدميه لكتاب األخالق املسيحية؛ إذ 
من خالل مبادئ حتكم هذا احلوار على  ،للحوار مع اآلخر، سعى من خالله للقاء األفكار على مستوى علمي

 . )6(عاملية ،ةطقيتنبين على أسس منوأسس العقالنية، 

                                                 
 ,structure ,type(:ففي اللغات الغربية جند. واللغات الغربية متقاربة يف معناها العام ،هناك عدة مصطلحات يف اللغة العربية :النموذج - 1

model,system, theory,general law..( ويف اللغة العربية جند) :،السمة  و). منطلقات، مرجعية، إطار مرجعي  منوذج، منط، هيكل، نظرية
املوضوعية، ألا تزعم أن كل املوضوعات  :والسمة الثانية هي. املشتركة هلا كلها، هي الذاتية؛ ألا مثرة عملية جتريدية عقلية ليس هلا وجود مادي

هو صورة عقلية ونسق فكري  «:النموذج كما يعرفه املسرييوهلا ف. هلا عالقة بالواقع سواء الواقع الطبيعي، أو اإلنساين واالجتماعي واألخالقي
سم بقدر من البساطة وهو عادة يت. »ومنط تصوري وبنية عقلية جمردة ومتثيل رمزي للحقيقة حىت يتسىن للعقل اإلنساين الوصول إىل جوانب منها

  .114-113، ص1،ج1مج، وسوعةاملاملسريي، . والتجريد والوحدة واالتساق الداخلي
  .114املرجع السابق، ص -  2

3 - Al-faruqi , Christian ethics, p33. 
إال  �والنيب ،واملسلمني ،عن اإلسالم األكاذيب، واالفتراءاتالتعصب املسيحي؛ حيث تنشر : أهم االجتاهات املعادية لإلسالم يف الغربمن  -  4
حمنة األقليات اإلسالمية صابر طعيمة،  .اليهودية العاملية اليت تقوم على تشويه مسعة اإلسالم تشويها تاما اشراسة يف عدائيتهاالجتاهات  أكثر أن 

  .23، ص)م1988-هـ1408، 1دار اجليل، ط): لبنان(بريوت(،والواجب حنوها
صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من قَالَ لَه  ﴿:وردت كلمة احلوار يف القرآن الكرمي يف آيات حمدودة العدد؛ منها قوله تعاىل - 5

   ].37:الكهف، آية[ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا﴾
6 - kreamer, Preface to the book of  Al-faruqi,Christian ethics, pVlll  
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مع فهل هناك حوار إسالمي  .وقي، هو احلوار اإلسالمي املسيحيلكن احلوار الذي دعا إليه الفارو  
  .؟األديان األخرى

واإلجابة استنادا إىل ما وراء الدين هي باإلجياب؛ ألن اإلسالم يقبل اآلخر، ويدعو للتواصل    
وأخرى ضرورة دعا إليها اهللا سبحانه وتعاىل يف  ،فاحلوار بني حضارة دينية. والتفاهم العادل معه ،احلضاري

، النحل[ ﴾...ة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسنادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْم ﴿:حمكم ترتيله

 ،وتكامل بني الناس، وهذا التعايش السلمي بني اإلنسان ،وتعايش سلمي ،هدفه بناء عالقات جوار ،]125:آية
وتتعايش فيما  ،الشعوبواآلخر ميكن أن يتحقق يف مستويات أمهها ما يعرف بالتثاقف؛ أي أن حتتك ثقافات 

لتزام به دائما تتحقق املصلحة االو ،ألن يف تطبيق هذا املفهوم ؛تواء الواحدة لألخرىبينها من دون اح
  .)1(اإلنسانية

ق التفاهم العادل بني األديان، والسالم العادل حقيت وكما أوضح الفاروقي، معرفيا حقق هذا األمر يلو
وكمنهج  ،، ويقبل مبا وراء الدين كحكم مؤهلوتعليق الالهوت العقدي ،بني مطالبام، يرحب بإرجاء

  .لألديان، يضمن املوضوعية املنشودة يف مثل هذه الدراسات )2(نقدي
ا ـّوراء الدين عرضني، أحدمها فلسفي واآلخر ديين، مل يظهر مما سبق أن الفاروقي قد عرض ماو  

 ،الدينفال تعارض بني الروح اإلسالمية، ا كان التفلسف الصحيح ال خيرج عن ـّاختلف املخاطب ومل
 ،بني العقل، يضاهي يف ذلك املتكلمني، خاصة ابن تيمية يف التأسيس للجمع وتكامل ،والعقل، بل توافق

لكالم، أهل اعقلي كما قال  ،منهج القرآن يف االستدالل منهج شرعي ألنيف ثنائية ال تقبل االنفصال؛  والنقل
مقبوال من  ما كانفصار ما دلّ عليه الشرع، وهو  ضيق؛أوسع من مفهومه ال همالشرعي عندحىت صار 

غريزة فطرنا وه وعدللعقل معىن يسمح بإدراجه حتت مفهوم الشرعي، أعطوا وذا  .الشرع غري متعارض معه
   .)3(عليها نتمكن ا من إدراك املعقوالت بصورة بديهية فطريةتعاىل اهللا 

تلقته ولذلك  .اء الدينور قوم على مبادئ مايخطاب عقلي، دعوة اإلسالم أن  يوضحوهذا ما   
وال اإلهلي، أصلها واالعتراف ب ،قبوهلاوالعقل ال ميكن إدراك حقائق الوحي،  من غريألنه  ؛العقول بالقبول

و تومهات  ،اعتباطياإال تسليما الفهم يكون  مثة لنمن  وبني الدعوات الكاذبة، و ،التمييز بني دعوى الوحي
عقلي فال ميكن دحضه إال باملثل ألن ، عبارة عن حتليل نقديومبا أن ما وراء الدين  .من نزوة شخصية عةناب

                                                 
: اجلزائر(،1، شروط احلوار املثمر بني الثقافات واحلضارات، جالثقافات واحلضاراتشروط احلوار بني : عمرياوي امحيدة، حماضرة  -1

  . 601ص ،)م2003دط، منشورات الس اإلسالمي األعلى،
2 - Al-faruqi , Christian ethics, p33. 

، )م1995-هـ1415، 2اإلسالمي، ط الدار العاملية للكتاب): السعودية(الرياض(، ابن تيمية وإسالمية املعرفةطه جابر العلواين،   -  3
  .81ص
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وهنا نفهم أن الفاروقي ينظر . )1(»االدعاء النقدي املنطقي ال ميكن دحضه إال  بادعاء نقدي منطقي آخر«
  .تطبيقا إلجراء التوقفوألسلوب احلوار مع اآلخر، ويؤكد استبعاد اللغة الدينية للطرفني، 

حيمل مشعل الدعوة  أن يكون منهجا إسالميا جديدا مقترحا ال يعدووراء الدين  إن ما: وعليه    
إىل ضرورة ختلي  داعية اليت تتعاىل يف الغرب بعد تلك األصواتما ميكن أن يفيد دراسة األديان، سي ،لإلسالم

بعيدة كل البعد عن  ،يعطينا صورة أخرى فهو. ةوعيحبثا عن املوض الباحث عن انتمائه الديين، وتصوراته،
وجه ت املسبقة، املضمرة ال ميكن أن تسلم من التصورات الفلسفية ،أن هذه الدراساتيؤكد  حنيدعاءام، ا

واملسلمات املوجهة  ،مجلة املبادئيشمل قدم له تصورا مشوليا لتفسري نتائجه النقدية، تالباحث يف دراسته، و
ومصادرها، مبا يف ذلك جمموعة التصورات اخلاصة اليت يتبناها  ،ولطبيعة املعرفة اإلنسانية ،وجماالته ،للبحث

 إطاره تتم مالحظة الظواهر والدين، والذي يف ،والتاريخ ،واتمع ،واإلنسان ،والكون ،تعاىل الباحث عن اهللا
إطاره املرجعي،  متكنه من اجلمع بنيطريقة  يف طرحه أنه أوجدالفاروقي اجلديد الذي قدمه لكن . )2(الدينية

وتعليق إطاره املرجعي مؤقتا إىل  ،من خالل اعتماد إجراء التوقف ،وبني حبثه عن املوضوعية يف دراسة األديان
جانبه التطبيقي يف بوضوح وهذا ما سنلحظه . واحلكم عليه ،حني فهم الدين اآلخر، ليتمكن بعدها من نقده

  . يهوديةعلى ال
  
  
  
  

*   *   *  
  

                                                 
1 - « A critical rational claim can be refuted only by another », Al-faruqi ,Christian ethics, p30. 

  .101ص، منهج القاضي عبد اجلبار يف دراسة األديانفرحات،  -  2
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دراسة الكتب املقدسة اليهودية، ونبدأ منهج إمساعيل الفاروقي يف بتحليل تطبيقات الفصل هذا يف نشرع 
  : بعرضه هلا، مث نقدم تتبع نقده، يف املبحثني اآلتيني

                    �� ������� ������� ������� ������	�	�	�	::::        

��	�ـ� ���� ������ �����ـ�������� ���	�ـ� ���� ������ �����ـ����� ���	�ـ� ���� ������ �����ـ����� ���	�ـ� ���� ������ �����ـ����� �� 

وهذا ما سنتناوله فيما  .وتطورها ،ظهورهاتاريخ وبين  ،اليهودعند الفاروقي الكتب املقدسة عرض  
  :يلي

  �	�� � !���	�� � !���	�� � !���	�� � !�� : : : :"#���� ��$��"#���� ��$��"#���� ��$��"#���� ��$��        
وقد يستخدمون بدله  .العهد القدمي مصطلح يستخدمه املسيحيون لإلشارة إىل كتاب اليهود املقدس 

 كتيب"أو " سيفري هاقودش"أما اليهود، فيستخدمون عبارة . )1("العهد اجلديد"الكتاب املقدس العربي مقابل 
وجيدر . )2(''تناخ'' و ''املقرا''، ويف بعض األحيان ''توراة''لفظ  ونكما يستخدم ."الكتب املقدسة"، أي "هاقودش

دل على فها أحيانا لتكما وظ .)4(اليهودية ككللإلشارة إىل  )3(التنبيه إىل أن الفاروقي يوظف مصطلح التوراة
العهد القدمي، من باب إطالق اجلزء على الكل، كما يوظفها للداللة على أسفار موسى اخلمسة، اليت تدعى 

، وليس ذلك بغريب، فقد استخدم )Pentateuch( )5( أسفار القانون اخلمسة أو، ''حاميشا حومشي طوراه''
، )6(وكتب احلكمة ،أسفار األنبياء باقي أسفار العهد القدمي؛ يقابلون اأسفار موسى اخلمسة،  أي اليهود التوراة،

  .)8(أو الشريعة ،القانونكذا و ،)7(العهد القدمي ككلعنوا ا مث 

                                                 
1 - Al-faruqi, Christian ethics, p53. 

): األردن(عمان ( ،أوهام التاريخ اليهوديوجودت السعد، . 62، صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا، : راجعللتوسع حول العهد القدمي،  - 2
  .20، ص )م1998، 1األهلية للنشر والتوزيع، ط

، أو تعاليم ،أو أوامر، أو علم ،أو شريعة ،كانت تستخدم مبعىن وصاياو. ،أو يوجه ،يعلِّم: مبعىن) يوريه( العربي فعلالمن كلمة مشتقة : التوراة - 3
  .املراجع السابقة: انظر. اليهود لإلشارة إىل اليهوديةواستخدمها 

  .9صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي،  الفاروقي، -  4
  .8املصدر السابق، ص -  5
  .املصدر السابق -  6
  .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  7
  .7، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  8
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النسخة العربية، النسخة السامرية، والنسخة اليونانية أو : ثالث نسخما فتئت أن صارت التوراة و  
التكوين، اخلروج، : هي األسفار اخلمسة التالية«تتألف من نصوص، الفاروقي وهي كما بين  .)1(السبعينية

أي أسفار القانون اخلمسة،  اميشا حومشي طوراه،صارت تعرف حبواليت . )2(الالويني، العدد، التثنية
  .)Pentatheuch(«)3(أو

، هادوينلعب عزرا دورا كبريا يف مجعها وتمكانة كبرية لدى اليهود، للتوراة كما يوضح الفاروقي و  
فصارت مرتعا هلم القانون، دعت إىل ضرورة التمسك بالشريعة و يتال، بإصالحاته )4(تفسريها، وتقديسهاو
كما بين موقف اليهود منها،  .)5(وفقه وأعماهلم، من ذلك العصر إىل وقتنا احلاضرحيام ون منها أحكام ستخرجي

وقد رأى اليهود أن األسفار األخرى اليت يعتربها املسيحيون مكونة للعهد القدمي، مبثابة شروح « :منها، بقوله
فهم  وا يف املعابدا ويقرؤمع أم جيلوا وحيترموف. وتعليقات وحواشي تارخيية وعقائدية على األسفار اخلمسة

»ن األسفار اخلمسة فقط يف نظرهم جديرة باالعتبار كنص  قدسيإ. ال يعتربوا النص املقدس
من هنا كان . )6(

  . اهتمام الفاروقي بدراستها، ونقدها، رغم نقده أيضا للتاريخ الذي يرويه العهد القدمي

�%�&�� � !���%�&�� � !���%�&�� � !���%�&�� � !�� : : : :��' �����' �����' �����' ���)7(:  

آراء احلاخامات الفقهية،  ، جامعاظهر عند  اليهود بعد مرور الزمنبين الفاروقي أن التلمود 
تناوله الفاروقي وقد . )8(التوراةكثر من عند اليهود املعاصرين أصار يقدس والشروح اليت أضافوها، وات، والتفسري

حوايل ألف  ، تبلغطويلة سننيجمعت يف يتألف من جملدات عديدة ضخمة، وبين أنه الفاروقي من غري توسع، 
 ،املبادئ امليتافيزيقية من أدق  ابدءًَ ،تقريبا كل شيءوحوى ، )9(ات، وتعديالت عديدةتنقيح، خضع فيها لسنة

                                                 
 -العربانية -السامرية - أسفار موسى اخلمسة نقد التوراةأمحد حجازي السقا، :  للتوسع حوهلا، واخلالف الواقع بني معتقدي كل نسخة، انظر -1

  .29-26، ص )م1995-هـ1416، 1اجليل،طدار : )لبنان(بريوت(اليونانية، 
  .16-14، ص الفكر الديين اليهوديحسن ظاظا، : للتوسع انظر -2
  .7، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .13، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -4
  .املصدر السابق -5
  .8صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -6
 التفسري أيالشريعة الشفوية، أيضا  ويطلق عليه .التوراة أو »دراسة الشريعة«والتعلم أي ، الدراسة :يـيعنو )داالم(العربيأصله : التلمود -7

: دب(، ،دولة إسرائيل و الشريعة اليهودية، و حممد مجال عثمان جربيل، 129، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي، . مقابل الشريعة املكتوبة ،احلاخامي
  . 16، ص)ن، دط، دت.د.د
، )م1998-هـ1419(، جملة اإلحياء، العدد األول، السنة األوىل،املدارس الفكرية اليهودية ودورها يف تأليف العهد القدميالعريب بن الشيخ، . أ -8

   .181، ص)اجلزائر(جتماعية واإلسالمية، باتنةكلية العلوم اال
   .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -9
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 :املسرييفيه الدكتور ال ، حىت ق)1(، وما شابه ذلكوالزينة، والطبخ ،الزراعة، وانتهاء بأحكام والدينية الكربى
 كما. والتاريخ واآلداب والعلوم الطبيعية ،والتأمالت امليتافيزيقية ،والشريعة ،الدين هو عبارة عن موسوعة تتضمن«

 ،والضرائب ،والربا والصناعة واملهن والتجارة، البساتني وفالحة ،عالوة على ذلك، فصوالً يف الزراعة يتضمن
خمتلف جوانب والقصص الشعيب، بل ويغطي ، والفلك والتنجيم ،وأسرار األعداد ،والرق واملرياث ،وقوانني امللكية

حرية االختيار يف أي وجه  بشكل ال يكاد يدع للفرد اليهودي ،أي أنه كتاب جامع مانع ؛حياة اليهودي اخلاصة
  .)2( »العامة أو اخلاصة، إن هو أراد تطبيق ما جاء فيه من وجوه النشاط يف حياته

إذ يعتقدون ؛ يف سيناء �تلّقاها موسى اليتنتاج الشريعة الشفوية  ،رف اليهوديف عويمثل هذا الكتاب،   
ها احلاخا. شفويةأخرى  و ،مكتوبة: تلّقى شريعتني هأنوحفظاً لألقوالاالندثار،  و ،خوفاً من النسيان تمادون، 

مشعون  احلاخاموهذا ما أوضحه . )3("التلمود" يسمى ما وأطلقوا عليها  .واآلراء األصلية املتعددة ،والنصوص
اصعد إيل إىل اجلبل وكن هناك : وقال الرب ملوسى (:من تفسريه هلذا النص) القرن الثالث امليالدي(القيش 

فهما الوصايا  ''لوحا احلجارة''أما «:فيقول )4()فأعطيك لوحي احلجارة والشريعة والوصية اليت كتبتها لتعليمهم
فهي أسفار األنبياء  ''تلك اليت كتبتها''فهي املشناه، وأما  ''الوصية''فهي العهد القدمي، وأما  ''الشريعة'' العشر، أما

  .)5(»يعلمنا الرب أا كلها قد أعطيت ملوسى وهكذا ،فهي اجلماراه» لتعليمهم«د، وأما وأسفار احلكمة واألناشي
  .)5(»ملوسى

اهي شفالتوراة ذاا، ال وحي إهلي، أقدم من ، قد يكون تراث إنساينأن التلمود الفاروقي ولقد بين   
ومل يلبث أن التحم مع ما تلقاه من وحي، وامتزجا، ومل يكن ذلك عسريا، إذ الشريعة املكتوبة، مع  �تلقاه موسى

فصار ، )6(وما فتئت آنذاك تتمايز عن التقاليد الشفاهيةعزرا، التوراة شفاهية أيضا، ومل تصر كتابا إال يف عهد 
جاءت حىت  جيال بعد جيل، ،شفهيا هانقلقاليد الشفاهية، فاستمر أما التة، ويدونوا، تورايقدسون الاليهود 
مل تدون خمافة مرة أخرى، عالوة على أا االجتهادات بالتراث الشفهي  هاتيك، لتلتحم شرحالو ،تفسريالمرحلة 

 :مها، ومل يلبث أن تبلور تقليدان أنتجا تلمودان، )7(اإلهليوحي اختالطها بال
 
 

                                                 
   .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
   .179ص املوسوعة،املسريي،   -2
   .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  . 12:  24،روجسفر اخل -4
  .24، ص1، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -5
  .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -6
  .املصدر السابق -7
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    (	)(	)(	)(	) : : : :*�!+ ��� ��' ���*�!+ ��� ��' ���*�!+ ��� ��' ���*�!+ ��� ��' ���::::        
أصحاب حاخامات فلسطني، سيما وشروح  ،تفاسري ةيجنتكما بين الفاروقي تبلور هذا التلمود                 

        :الذين حفظوا هذا التراث عن ظهر قلب، وهم اخلمسةالذاكرة اخلارقة 
التمسك كان شديد احلرص على و أو ثالثني سنة، ،بعشرين �عاش هذا الرجل قبل املسيح: مشاي. أ

 .)1(ذافري القانونحب
عمل ، و"يبنا"يـأتباعه مدرسة فأسس . )2(واشتهر بليربالية، وروح مسحة ،عاصر األول: هيلل. ب    

 60، وبقيت مدرسته وتراثها ،ما حفظه من تراث، إلميانه أن إسرائيل لن تقوم إال بقانواهم على تعليمفيها 
  .)3(عاما

وسرعة استنباط  ،ز بقوة اإلدراككان يف عهد اإلمرباطور الروماين هادريان، متي: عقيبا )4(الريب. ج
ومل ، انضم إليها خيا اليهودي ضد احلكم الروماينومع قيام ثورة باركو .تزعم مدرسة يبنا،. األحكام من النصوص

وته، بل صب الرومان جام غضبهم ومل تكن النهاية مبوأعدم،  ،الثورةملا فشلت هاتيك  القبضألقي عليه يلبث أن 
»وإقامة السبت واألعياد وأي طقس من الطقوس فحرموا اخلتان«على املدرسة، وعلى الدين اليهودي

)5( .  
واملدرسة، أصدروا أمرا بقتل كل من  ،بعدما قام الرومان بصب غضبهم على املدينةو: مايري الريب. د
الذي متتع مبكانة متميزة يف  مشال فلسطني، أين نشأ هذا الرجلانتقلت العاصمة الدينية من يبنا إىل ويقرأ القانون، 

عندما ال يذكر اسم العامل بالذات يف أي فصل من فصول «عنهيقولون حىت صاروا  ،القرن الثالثيي وسط رب
»واضعها هو الربان مائري ناملشنا، جيب أن يفهم أ

 )6( .  
علماء حتت إشرافه ع جتمو .تزعم مدرسة القانون مشال فلسطني من تالمذة مايري،: يهودا لريبا. هـ         

وبقيت تنقل من ، وحمفوظات مئة ومثانية وأربعني من املعلمني ،جبمع آراءوقاموا للميالد،  220اليهود حوايل سنة 
                                                 

   .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
   .املصدر السابق -2
   .18، ص املصدر السابق -3
اليهود الذين أبقوا باب املقدسات مفتوحا على مصراعيه بعد وفاة  اواملقصود . أو الرئيس، تعين يف اللغة العربية الكبريو' رب'نسبة إىل  :الريب -4

 ،جتهادات، والفتاوي، وغريها من النصوص الدينية احملتواة يف التلموداال بعد السيب البابلي؛ حبيث دخلت منه املرويات الشفوية، و و، �موسى
 ؛ و)األمورائيم( ؛ و أحبار التلمود)التنائيم( ؛ و رواة املشنا)الكتبة(من طبقات السوفرمي  األحبار أو ،واملدراش، واملروية من طرف هؤالء الكبار

، الفكر الديين اليهوديحسن ظاظا، . )املوسيفيم(؛ و أصحاب احلواشي والتعليقات )اجلأونيم( ؛ و الفقهاء العظام)الدرشانيم(املفسرون للكتاب املقدس 
  .201ص
  .17، صاملعاصرة يف الدين اليهودي املللالفاروقي،  -5

   .19املصدر السابق، ص  -6
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وتتكون . )1(بالتلمود الفلسطيينومن حينها صارت تعرف للميالد،  320 جيل إىل آخر عن ظهر قلب حىت سنة
)2(ستة فصولمن 

  :وهي ،)3( )سدارمي( تسمى 
  الفصول  احملتوى  االسم العربي  االسم العربـي
  11  قوانني الزراعة والصالة وحقوق الفقراء  زراعيم  كتاب البذور
  12  قوانني السبت واألعياد و طقوسها  موعد  كتاب األعياد
  7  قوانني الزواج و الطالق و النذور  ناشيم  كتاب النساء
  10  القوانني املدنية واإلجرامية  نزيقني  كتاب األضرار
  11  مراسيم القربان وطقوس اهليكل  قداشيم  كتاب املقدسات
  12  )4(ة وقوانني الطهارةطقوس الالوي  طهاروث  كتاب التطهرات

  

  ��%�,��%�,��%�,��%�,::::    � -���� ��' ���� -���� ��' ���� -���� ��' ���� -���� ��' ���  :  :  :  : 
اللذين نزعا  ،وأبو عريقة ،ومها صموئيل ،نييربعلى يديِ  يف بابلقد نشأ  التلمودبين الفاروقي أن هذا   

فيها روا وغي ،ونقحوا ،زادوا فيهاوزا أعماهلما على املشنا الفلسطينية كأساس، الزعامة الدينية لنفسيهما، وركّ
وقد ، جلمعها بو عريقةأ ريب، تصدى الومع توسع التفسريات على املشنا .)5(متجانسة مع روح العصرتصري الكثري ل

وأطلق على . أوائل القرن السادس للميالدتم ذلك حىت ومل يم، 499- 474ئيس مدرسة سورا ببابل وقد كان ر
 ويشمل التلمود .)6( ، وهي مبعىن التكملة''مجارا''، و على التفسريات اإلضافية اسم ''املشنا''النصوص األوىل اسم
  :نوعني أدبيني، مها بشقيه املشنا واجلمارا

املنظمة للحياة  ،املواد القانونيةمن التلمود، ويشكل كل  العنصر الشرعي القانوين ثلومت: اـاحللق.أ
الالويني  و ،والتشريعات الواردة يف أسفار اخلروج ،أحكام الفرائضمبا يف ذلك ، )7(دينية، والعلمانيةال ،اليهودية
 .)8(املشنا من احللقاإال أن معظم . والتثنية

                                                 
     .17، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .199-187ص، 5مج، املوسوعة، املسريي: انظر: للتوسع حوهلا .19املصدر السابق، ص -2
   .187،ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -3
  .19ص، الدين اليهودي امللل املعاصرة يفالفاروقي،  -4
   .املصدر السابق -5
  .20- 19املصدر السابق، ص -6
  .20صاملصدر السابق،  -7
   .181،ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -8
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 .)1(أو ممثلة ألحكام احللقا ،اليت جاءت مفسرة ،األدبيةالتارخيية، وو ،املواد القصصية ومعناها: جادااهل. ب
ن أقوال احلاخامات أهم قال إأحد احلاخامات حىت إن مكانة لدى بعض الطوائف اليهودية، و للتلمود   

 ،أعظم من كالم األنبياء كلمات الربانيني يف كل عصر ومصر، هي من كالم اهللا، ووإن ، �من شريعة موسى
  .)2(ا سخر من اإللهكأمنّف ،ومن يسخر منها ،متنافرة ،ولو كانت متناقضة

 احملافظون و؛ أما من هذا الكتابمواقف متباينة لفرق اليهودية املعاصرة لقد بين الفاروقي أن لو  
 ،أما اليهود األرثوذكسو، إتباعه حرفيالذلك ال يوجبون أن التلمود اجتهاد إنساين، و نصالحيون؛ فريواإل

غري مكتوبة؛  ،توراة أخرىسلّمه أسفل الطور، كما  ،املكتوبة باليدتوراتني،  �وسىمم سلّتعاىل فيؤمنون أن اهللا 
  .)3(، وهي املشناهبالتواتر جيلجيال بعد  ،والنظم اليت تناقلها اإلسرائيليون شفهيا ،جمموعة القواننيتضم 

  ���&�� � !�����&�� � !�����&�� � !�����&�� � !�� : : : : ،(�-���� ،(�-���� ،(�-���� ،(�-����/	�0 1�2�3��	/	�0 1�2�3��	/	�0 1�2�3��	/	�0 1�2�3��	....  

  (	)(	)(	)(	) : : : :(�-����(�-����(�-����(�-����))))4444((((::::        
من مظاهر إذ عدها تصوفا يهوديا، ومظهرا ؛ لنشأااألسباب الدافعة بين والقباال، تناول الفاروقي   

هلم من الغايل خالصا  ،جتاه الصويفيف هذا اال وارأملا حنطاط الفكري الذي بلغه اليهود يف القرون الوسطى؛ اال
الذي  التعصبوإزاء ، دورهم موفقدا، عهماوضأ تدهور إزاء فعل رداهتمامهم ا ك فكان، االضطهاد املسيحي

 رد«وهي أيضا  .)5( وتطبيقها حبذافريها ،نصياع ألحكامهطالبتهم وجوب االكان يبديه رجال الدين للقانون، وم

 فكلما .وظيفية كجماعات دورهمم وفقدا وضعهم تدهور إزاء الغريب العامل يف اليهودية اجلماعات أعضاء فعل

 اليت ،بالقاباال التصاقاً ازدادوا ،وطفيلية ،هامشية ازدادوا وكلما القرار، وصنع ،السلطة مركز عن عداًب ازدادوا

 ،نفسه الوقت يف ولكنها ،مرضية حالة عن تعبري هي ،[...]،الكونية الدراما يف مركزياً دوراً تعطيهم كانت
  .)6(»القوقعة داخل إىل العامل من االنسحاب شكل أخذت ،احلالة هلذه استجابة

 :، مهاكتابني أساسينيمتثل يف ، وما أنتجه هذا التصوف اليهوديأهم جند الفاروقي قد تناول و
 

                                                 
  .20ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .74،ص )م1988-هـ1408، 3املكتب اإلسالمي، ط): لبنان(بريوت (،1، قسمجذور البالءعبد اهللا التل،  -2
  .76، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
 أشكال عشر الثاين القرن أواخر مع تعين أصبحت مث .السلف عن املرء تلقاه ما تقبل ؛ أي''التواتر'' معىن تفيد عربية كلمة من مشتق اسم :القاباال -4

 ؛الغنوصية  تقوم على املعرفة و. الباطنية اليهودية املذاهب سائر على داالً باعتبارها عموماً األكثر مدلوهلا جانب إىل املتطورة احلاخامي والعلم ،التصوف
  .246- 245ص، 2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  .للتوراة الشفوية يـوباملعىن الباطن ،وبنصوص العهد القدمي ،أي املعرفة الباطنية بأسرار الكون

  .21، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -5
   .254، صاملوسوعةاملسريي،  -  6
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 :كتاب اخللق -أ  
  نسب إ. عد أهم الكتب اليهودية بعد التلموديالعصر التلمودييي بروغريه من  ،و عقيبا ،ىل إبراهيموي ،

واألعداد االثنني  ،كتجمع عفوي لبعض احلروف ،وقد فسر هذا الكتاب خلق العامل. )1(القرن التاسعوقد دون يف 
  .)2(''طرق احلكمة''  أطلق عليهااليت ،ثالثنيالو

  :)3( )الزوهار( كتاب اإلشراق -ب  
دعى أن الذي اموسى الليوين،  على يد مكتشفه ،)م13(للميالدالثالث عشر  يف القرنهذا الكتاب نشر   

الكتاب إىل النيب  وانسبأبوا إال أن يأتباعه إال أن . )4(القرن الثاين ييأحد رب ،حمتوياته وحي من مشعون بن بوحاي
من مرتلة لدى التلمود ما حيتله  ،حيتل لدى متصوفة اليهود ، صاربعد مرور مائة عام على ظهورهو. )5( �موسى
  .)6(اليهود، حىت احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود ذلك بنيشاع بعد ت، مث مااحلاخا

املقدس، وخصوصاً أسفار موسى  على نصوص الكتاب باطنية احوشرو ،اتتعليقهذا الكتاب يعترب و  
طبيعة كما يعاجل هذا الكتاب،   .)7(وإلصاقها بالقانون ،ة معان يريدوااليهود على تلفيق أيوقد شجع ، اخلمسة
 ،وطبيعته ،، وروح اإلنسان)سفريوث(التجليات النورانية العشرةعرب  هـوكيف يكشف عن نفسه ملخلوقات ،اإلله

 .)8(واخلالص ،املاشيح والشر، وأمهية التوراة، و ،ومصريه، واخلري

  ��%�,��%�,��%�,��%�, : : : : 8��9 8��9 8��9 8��9/	�0 1�2�3��/	�0 1�2�3��/	�0 1�2�3��/	�0 1�2�3��))))9999((((        
 ،قوانني التلمود مبين على ،دليل للحياةك،)1(يوسف كاروذكر الفاروقي أن هذا الكتاب أعده   
تلمود  «:يصفه الفاروقي عبارة عنوهو كما  .''شوحلان آروخ'' طلق عليه اسموأم، 1567 عامنشره  .وشروحه

                                                 
   .22، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .22-21ص صدر السابق، امل -2
  .271ص، 2، ج5، مجاملوسوعةاملسريي، . أو الضياء  ،إلشراقا تعين عربية كلمة ):Zohar(الزوهار -3
   .22،صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -4
   .املصدر السابق -5
   .134، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -6
  .22ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -7
   .272، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -8
  .''ملائدة املعدةا''أو  ''املائدة املنضودة''ي ـعبارة عربية تعن: شوحلان آروخ -9
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وعذروا أنفسهم من عناء  ،له اليهود كأنه مفتاح اخلالصوال التفسري، قبِ ،وال املخالفة ،ال يقبل اجلدل ،مصغر
. ذا املختصر املسهل وصغرية ،وراحوا يقيسون كل كبرية ،وقانونه ،البحث والدرس، بل من عناء الفهم لدينهم

   )2( »ال قيمة فيها، ال حياة فيه، وأصبحت حيام جافة ،فأصبح تفكريهم ميكانيكيا
الفاروقي كان على إملام دقيق بكتب اليهود املقدسة، وعلى وعي بأن دائرة أن بعد هذا العرض، يتضح و  

ليس كذلك، وهذا ما أطلق عليه  ا هو كالم إهلي، ومامشمل تلاليهود تتسع مرة بعد أخرى،  املقدسات عند
 .)3( املتناقضة ،املتراكمة الطبقات داخله تتعايش الذي ،املسريي التركيب اجليولوجي التراكمي

  
 

�%�&�� ������%�&�� ������%�&�� ������%�&�� �����::::   

 ��% ; ��	����� <�=> ��% ; ��	����� <�=> ��% ; ��	����� <�=> ��% ; ��	����� <�=>?������?������?������?������  

ا ملّاألسفار اخلمسة ومركزا على ة، وأغفل غريها من كتب اليهودية املقدسة، التورابنقد الفاروقي اهتم   
ون وحيا إهليا، واليهود يعن أن تبيأثريرى ذلك كويف العهد القدمي،  اًََجزءوللشريعة، أول  ا، ومصدراقدسم انصد 

يلتفون ، ويرون فيه سلوانا هلم، والقانون ،بالتراث متمسكني أكثرصاروا من مملكة يهودا؛ إذ  لى املنفينيللمنفى ع
فبما . والغرو أن املنفى سبب هذا احلرص اجلديد على القانون«، )4(العالنيةو ،يف السر ،إرشاداته نبعوتيحوله، و

؛ ز عن بقية البشرمل تعد تقام، مل يبق لليهود ممي ةوالطقوس القرباني ،دمواهليكل ه ،أن الدولة اليهودية سقطت
إذ ؛ عزراقد تعزز ذلك يف عهد و. )5(»اه حبذافريهالقانون، وجعلوا هويتهم منوطة بتنفيذهم إيلذلك بادروا إىل 

اليهود صار وهو األصل، و ،هو الدين، فصار القانون الطقوس القربانية أعطيت احلظوة للشريعة، على حساب
                                                                                                                                                             

 م1492عام واملسلمني داليهو من طرد من مع منها وطرد إسبانيا،  يف ولد اليهود الدينيني العلماء أحد: )م1488 -1575 ( يوسف كارو -1
الشوحلان ''مث ألف كتابه الشهري . املشناه على تفصيلي تعليق وهو ،''يوسف بيت ''كتاب ألَّف .تلمودية مدرسة أسس حيث ؛فلسطني ليهاجر إىل

  .238ص، 5مج، املوسوعةاملسريي،  .''آروخ
  .22، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  2
 التركيب«:ويعرفه بقولهتساق الداخلي لليهودية، ي موسوعته إلبراز مدى عدم االـمصطلح وظفه املسريي ف: اخلاصية اجليولوجية التراكمية -  3

تشبه التركيب اجليولوجي ؛ أي أا اليهودية به تتسم الذي احلاد الداخلي التناقض بل التجانس، عدم عمق لنصف نستخدمها التراكمي عبارة اجليولوجي
من صياغته إال أن وإن كان يؤكد أن املصطلح و .»متتزج دون أن ،تراكمت الواحدة فوق األخرى عرب الزمان ،غري متجانسة ،ن من طبقات خمتلفةاملكو
 جيولوجية طبقات( خمتلفة مصادر تراكم من نتكو أنه القدمي العهد دارسو يفترض حيث ،»القدمي  العهد نقد«يسمى فيما متضمن نفسه التشبيه
  .5، ص1وج. 68، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  .)ةـخمتلف
  .264، ص-اليهودية-مقارنة األديانأمحد شليب،  -  4
  .11، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  5
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، من ذلك حياممنه أحكام ن يستخرجو لتمسون اهلدي، والشريعة يف كتاب مدون، بينٍِِ،ألول مرة كتابيني، ي
  .)1( العصر، إىل وقتنا احلاضر

ومن الواضح أن هناك جوانب قومية ...«: بقوله التوراة،ب الهتمامهم ،املسريي سببا آخرويضيف 
 ،وهي مصدر احلياة بالنسبة إليهم ،هي الكتاب املقدس لليهود وحدهم بالتوراة، فالتوراة لالهتمام اليهودي

 ،اليهودية وحتتوي الصلوات. دون سائر أهل األرض ،وعلى اختاذهم كشعب خمتار ،عبقريتهم الدينية والشاهد على
ليقرأ أسفار موسى اخلمسة، فإنه  وحينما ينادى على أحد املصلني. إلرساله التوراة إىل الشعب ،لإلله على شكرٍِِ

اء السبيل، وأرسل لنا التوراة، وبذا غرس عمن ضلوا سو مبارك الرب الذي خلقنا من أجل جالله وفضلنا(: يقول
  .)2( »)الرب قلوبنا على التوراة احلياة األبدية وسطنا فليفتح

  :، ومهانان مهماأمرقد صحبه هذا الرفع من مكانة القانون يف الدين اليهودي أن الفاروقي لقد بين و  
األسفار اخلمسة، ما ين معظم أسفار الكتاب املقدس، السيتدو ومتثل يف: التدوين. 1
 أثناء األنبياء كتب، مث سفر التكوين ،تب منهاما كُ، ويبدو أن أول )3(كتابا مقدسا دهاوع

، حيث امليالد قبل الثاين القرن يف، كتب احلكمة، مث م.ق333عام قبل فيما، الفارسية املرحلة
  .  )4(منه اًَجزءوعدت  ،ضمت إىل العهد القدمي

 ،القانون مل يكن وحدة متناسقة األجزاءإذ  ؛أساسية مسألة، التفسري عديو: التفسري. 2
، حركة التفسريوهذا ما أنشأ واملسائل،  ،يف مجيع احلاالت ،واضحة التطبيقال والفروع، و

واستنباط  ،وحتليله ،وقفوا حيام لدراسة القانونأالذين أولئك طبقة الكتبة، وساعد يف تكون 
  .)5(األحكام منه

هدم وثاقة إثبات توراة، دون غريها، حىت يتسىن له بنقد القد اهتم  الفاروقيأن  ،سبقمما يتضح  و   
وأهم  هلا،املوجهة  ،تاريخ االنتقادات الغربية، وأول ما احتفى بذكره، هو �موسىالنصوص احلالية إىل 

هذا االجتاه النقدي لور تبو الدور الذي لعبه القرآن يف ، الشخصيات الفاعلة يف التحليل التارخيي النقدي للتوراة
، اجلهود النقديةوتقييم ، هامسألة حتريف يف تأكيد الكرمي، ثبات أسبقية القرآنهو إ ،للتوراة، وغرضه من كل ذلك

ال جيوز النظر إىل الكتب «: موريس بوكاياملبذولة يف هذا اال، واختبار قداسة الكتب املقدسة، ألنه كما يقول 
وهذا ال يستلزم فقط معرفة . بقيم نصطنعها هلا، بل ينبغي أن خنتربها موضوعيا ،من خالل جتميلها ،املقدسة

                                                 
  .13صصدر السابق، امل -  1
  .113، صاملوسوعةاملسريي،  -  2
  .13، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  3
  .109، ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  4
  .15، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -5
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بتكوين فكرة عن الظروف اليت أدت إىل  ،هذه املعرفة اليت تسمح يف احلقيقة. بل معرفة تارخيها أيضا ،النصوص
وإضافات  ،تمع حذوفا ،لتكوين اموعة اليت بني أيدينا ،على بطء ،على مر العصور ،حتريفات النصوص

  :املطالب التاليةخالل سيظهر من  ، وهذا ما)1(»عديدة

        �	�� � !���	�� � !���	�� � !���	�� � !��::::     �#�2� �' $�� ��=�� �#�2� �' $�� ��=�� �#�2� �' $�� ��=�� �#�2� �' $�� ��=������ ���@ ���@ ���@ ���@?������?������?������?������)2(              
ولعل أكثرهم اهتماما ذا  ،)3( علماء اإلسالم األوائل ييدأعلى  ،بدأت احلركة النقدية للعهد القدمي  

بعد أن كانت مرفوضة لدى  ،اعترف له جبهوده يف نقد العهد القدمي، الذي )4(بن حزم األندلسيالشأن، اإلمام 
أشاد ، وقد )5( تقوم على رؤية مقارنة، واضحة املعاملوذات معىن،  ،نتائج دقيقة، ومتماسكةصارت تعد اليهود، و

ومنوذجا من ، يف الفكر اإلنساين كله رائد مقارنة األديانه وعدBernard delapo ،) (بينارد دوال بويلهوده جب
  .)6(شخصيةاليول املو  ،ىعن اهلوجرد الت

االختالفات، واألخطاء العلمية، ما يثبت من حيوي العهد القدمي لقد اقتفى آثار بن حزم أعالم تبينوا أن و  
ليست من تأليف موسى، بل أن  التوراة،، الذي قال بأن )7(إسبينوزاالفيلسوف اليهودي ، منهم، دخيالًأن فيه 

، العهد القدميبسرب ، قامت )9(تلته جهود علمية متفرقةو، )8(وحيا قائما بذاتهمث صارت ، عزرا هو مؤلفها احلقيقي
                                                 

    65ص ،واإلجنيل والقرآن والعلمالتوراة موريس بوكاي،   -1

. ''القداسة مصدر''عليه ويطلَق )Holiness(نسبة إىل Hومنهم من أضاف املصدر . اختلف العلماء  حول مصادر التوراة، فمنهم من قال بأربعة  -2
  .140، ص5، مجوسوعةاملاملسريي،  . ''القيين ملصدرا''؛ أي K )(Keniteواملصدر 

 للدراسات أساس وضع ،وبالتايل العهد القدمي، بنصوص اخلاصة املشاكل سائر توضيح و ،إبراز إىل يهدف الذي العلم «هوو :علم نقد التوراة -3
 حتليلية ،بعد دراسة نقدية ،وذا أثبت العلماء. وتدوينه القدمي وضع العهد فيها مت اليت العصور تتناول اليت والدينية،،  والتارخيية ،االجتماعية األخرى،

. تساق الداخلي لكتام املقدسلتؤكد عدم اال ،على مر الزمن، وظهرت بذلك نظرية املصادر األربعة ،لنصوص التوراة، أا استوعبت عناصر خمتلفة
  .136، ص5، مجوسوعةاملاملسريي، . »ا أشار إليه القرآن الكرمي من حتريف للتوراةمل اوكل ذلك تأكيد

كان حافظا عاملا . قرطبة يف، أصله من فارس، مولده شهرياإلمام ال): هـ456-هـ384( بن حزم األندلسي علي بن أمحد بن سعيد أبو حممد -4
الفصل يف ''؛ ''احمللى''كتاب : وله تآليف كثرية منها .زاهدا يف الدنيا، كان عامال بعلمه  .والسنة ،وفقهه، مستنبطا لألحكام من القرآن، بعلوم احلديث

  .325، ص)م1970ط، .د دار صادر،): لبنان(بريوت(إحسان عباس، : ، حققه3مج ،وفيات األعيانابن خلكان، . وغريها'' امللل واألهواء والنحل
5 - Al-faruqi ,Christian ethics , p16.  

6 -Ibid, p18.  
اللغة العربية، ليتابع بعدها دراسته على يد تلقى تعليمه يف املدرسة التلمودية احمللية لتعلم و .ولد يف أمستردام: )م1677-1632(اسبينوزاباروخ  -7

، الذي حترى فيه ''رسالة يف الالهوت والسياسة''بكتابهاشتهر  لكنه  .''األخالق''كتاب : من مؤلفاته. وتعمقه الفلسفي ،اشتهر بعلمه. بعض املسيحيني
، والنبذ، وحماولة القتل، النفي  ته يف الطرحرأجوقد ترتب عن  .الكتاب املقدس، والتوراة، ليؤكد بعد أحباثه التحريف الذي اعتراها دراسةاملوضوعية يف 

جورج : ، ترمجةرىـالفلسفات الكببيري دوكاسيه، : انظر. ليستقر به احلال يف الهاي، أين واصل حياة بسيطة، يصقل زجاج النظارات، إىل أن تويف 
  .  120، ص)م1977، 2منشورات عويدات، ط): لبنان(بريوت(ونس،ي
  .7، صحماضرات يف النصرانيةحممد أبو زهرة،  -8
   .137، ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -9



������ �������� ����� �����   ����	�� ����  
 

93 
 

متأثرين باملبدأ القرآين القائل بأن بين إسرائيل «متمثلني و حتليليا،و ،نقديا ،علميا ،فهما، لتؤرخه، وتفهمه القدمي
لطمع غري أخالقي يف  ،ومضيفني إليه ما أضافوا ،حاذفني منه ما حذفوا ،وأم حرفوه ،املقدستالعبوا يف كتام 

  . )1(»يف كل حرف من حروفها نفوسهم،
 التاسع عشر رنـاملصادر األربعة يف أواسط القومل تلبث هاتيك اجلهود النقدية، أن بلورت نظرية   

، )Wellhausen( وويلهاوزن ،)kuenen(وكوهنن ،)Von Graf(فون جراف: العلماء ييدأعلى  ،)م19(
 اليت للتحريفات والكالمي ،القرآينوهذا ما يبين أن النقدين  ،الغرب يف اإلسالميات علماء أشهروثالثتهم، من 

 أحد ،)Abraham Geiger(جاجير هممن آخرون،  الثالثةإىل نضملي .النقدية لدراستهم دافعاً اكان التوراة يف وردت
 علم ظهربذلك  و، )Kaufmann Kohler(كولر وكاوفمان )graytz(وجراييتس ،اإلصالحية ةـاليهودي مؤسسي
، وعلم التاريخ القدمي ،مث جاء علم اآلثار. )2( ةاملقدس للنصوص التارخيية األسس اكتشاف اولح الذي اليهودية
 األدىن الشرق أمم عقائدالقدمي، و لتاريخيف إلقاء الضوء على ا ،القدمي العهد ناقدو استفاد منها، )3(بفتوحات
  .)4(صحة ما أثاره القرآن من إشكاالت حول التوراةيؤكد ل كل هذاو. القدامى نوالعرباني، مبا يف ذلك القدمي

وما  نقد الكتاب املقدس،يف  ،وحتليل ما توصلت إليه الدراسات احلديثة ،الفاروقي بعرضولقد اهتم   
ومل يلبثوا أن ميزوا بني أربعة، جعلوا اليوم، وصاغت النص الذي نتداوله  ،التوراةافترضته من مصادر، لت منها 

قرون مدى ببطء على تبلورت  ،P(5(و ،)D(و ،)E(و ،)J(لكل واحد منها رمزا؛ أخذت من أوائل الكلمات الالتينية
وهذه املصادر . )6( رون سابقة لألزمنة اليت نسجت فيهاتشمل مواد، وأنباء ق. فعل أناس خمتلفنيقرون طويلة، ب

   :ميكن تناوهلا كما يلي
ملصدر يعرف باوهلذا  ،يهوهفيه اإلله باسم  ىسمصدر الذي يوهو امل): J(صدر امل: أوال

. )9(من مملكة يهوذا، على أيدي كتاب )8(تقريبا م.ق )10(العاشريف القرن  ررح .)7(اليهوي
تاريخ الكون، والبشرية، ويعاجل أساسا . التكوينيظهر هذا املصدر بقوة يف سفر  و. )9(يهوذا

                                                 
  .14-12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  :راجع -1
  .137، ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  2
  .13، صيف الدين اليهوديأصول الصهيونية الفاروقي،  -  3
  .املصدر السابق -  4
  

5 -J : Jahwist, D : Deuteronomy, E : Elohim, P : Priesy. 
  .14، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
رموز ال يلفظها هلذه ال قراءتهعند اليهودي  و .اليت ذكرا التوراة كرمز لإلله )ـو ه ـه ي(هي القراءات الالتينية لألحرف العربية األربعة : يهوه - 7
  .13، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي، . مبعىن الرب" أدوناي"فيقرأها  ،بل يعتربها رمزا لإلله'' يهوه"
  14املصدر السابق، ص -  8
  .26، صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا،  -  9
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، وصفاته تشبيهالكثري من ، ويصف األلوهية ب)1(موت يعقوبمن حلظة اخللق، إىل غاية 
 م،هل يتعصب اليهود،غرافيا جب حمدودة سلطته .ويهزم ،يصارعجمسمة؛ فهو ميشي، ويسأل، و

 وال سامية ليست األخالقيةقيمه  تارخيهم، يف ويتجلى ،أعدائهم على ويناصرهم وخيتصهم،
وعد إلسرائيل ال تأكيدومهّه سيطرة إسرائيل على كنعان، ، له شعور قومي، ويريد )2(عاملية

  .)3(االختيار اإلهلي لليهودتثبيت فكرة ، وبأرض كنعان
ولذلك أطلقوا عليه ، )4(إلوهيمفيه اإلله باسم  ىسميالذي صدر وهو امل): E( صدرامل: ثانيا
يبدو أن الرواة الذين نقلوا عن هذا املصدر «:حسن ظاظا.لوهيمي، يقول داملصدر اإلعليه 

. هي التسمية التقليدية للعربيني إىل ظهور موسى ،قدميا كانوا يعتقدون أن تسمية الرب إلوهيم
لذلك حرصوا على متييز املعبود باسم . وأن اسم يهوه مل يظهر إال مع الدعوة املوسوية نفسها

»إلوهيم لقدمه يف األمة
و . )6(م يف مملكة إسرائيل الشمالية.ق8يف القرن ه مت حتريرقد و. )5( 

وهذا املصدر يصف اإلله .  )7(العدد -اخلروج- وينالتك: ثةاألسفار الثالأكثر ما يظهر يف 
عكس ما هو ، والعقائد، األخالقوتأسيس الوصايا العشر، ، وحيتفي ب)8(بصفات مهيبة نسبيا

، وتوافقه )10(الكرمي القرآنلنظرة  املصادر أقربولذلك فقد عد  .)9(موجود باملصادر األخرى
وتوافقه يف عدة أفكار دينية، منها اجلانب األخالقي، الذي ركّز عليه هذا املصدر، خاصة 

   .)11(الوصايا العشر 
معظم مواده  يعرف باملصدر التثنوي، نسبة إىل سفر التثنية؛ ألن ):D(صدر امل: ثالثا

 Deuteronomic(أدخلته إىل التوراة حركة اإلصالح التثنوي ، وقد )12(موجودة يف هذا السفر

                                                 
 .املرجع السابق -  1

    .138ص، املوسوعةاملسريي،  -  2
   .176، صاملدارس الفكرية اليهودية ودورها يف تأليف العهد القدميبن الشيخ، ا -  3
  .11، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
  .27ص ،الفكر الديين اليهوديظاظا، حسن  -  5
  .139،ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  6
  .27،صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا،  -  7
  .139،ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  8
  .57، صنقد التوراة بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب املعاصركردوسي،  -9
  .املرجع السابق -10
  .املرجع السابق -11
  .12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -12
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Reform()1(.  م يف رأي أدموند جاكوب.ق 7القرنويرجع تارخيه إىل)ولغة املصدر  .)2
   .)3(وتطبيق العهد ،تباع الشريعةخطابية داعية ال

تشريع حيتفي ب ؛)Pristy sourse(الكهنويت يطلق عليه اسم املصدر): P(صدرامل: رابعا
تارخيه عود وي. )4(اليت بلورها عزرا قربانية،واملقادير الالتشريعية، والكيفيات  ،الطقوس التعبدية

  . )5(البابلي فترة التهجريبعد ما م، أي .ق5إىل النصف الثاين من القرن تارخيه 
يظهر أنه كان األربعة، التوراة مصادر يف جمال  ،بعد عرض الفاروقي ملا توصل إليه النقد العلمي احلديثو

 .املقدس، ومدرِكا ألصوهلا القرآنيةواعيا مبستجدات النقد العلمي للكتاب 

        �%�&�� � !���%�&�� � !���%�&�� � !���%�&�� � !�� : : : :��%��%��%��%  ��	����� ��	����� ��	����� ��	�����	 ?���� �	 ?���� �	 ?���� �	 ?���� ��A���@>�A���@>�A���@>�A���@>    �$-����$-����$-����$-���....        
النقد : يقوم على نقدين، ومهاونقدها،  ،يف تعامله مع التوراة اخاص اتبني لنا أن للفاروقي منهج 

  :، وإليك تفصيلهمااخلارجي، والنقد الداخلي

(	)(	)(	)(	) : : : :�B��C� ��=���B��C� ��=���B��C� ��=���B��C� ��=�� : : : : 
ميكن تناوله وهذا ما حتريف التوراة، يف ظلها تبلور واملالبسات اليت  ،الظروفببحث الفاروقي اهتم   

 :يلي كما
 : التحريفظروف .1    

 يف بابل؛ أنه وقع أساسا يف عصر املنفىوقد تبين بحث ظروف التحريف، ب ،يبدأ الفاروقي يف حتليله  
ن عصر املنفى قصري جدا وجيدر أن ال إ«: ثأثريا كبريا، وهذا ما يؤكده بقوله على اليهودحيث أثرت هذه املرحلة 

إال أنه عصر بكل ما يف هذه الكلمة من معىن، ال لطوله . سنة فقط، أي جيال واحدا 49فقد دام . يسمى عصرا
العنصرية، وطبعها كل يظهر ذلك يف إذكائه روح و. )6( »لكن للتطور الكبري الذي أحدثه يف الدين اليهودي

وعاود صياغة الفكر اليهودي صياغة عنصرية، عزرا، فهو العصر الذي ظهر فيه حدث من أحداث املاضي، 
، وإعادة )7( شيخ العنصرية ليتم إجناز املهمة، بترجيح التفهم العنصري على التفهم احلنيفيولذلك مساه الفاروقي ب

  :، وهيكما يقدمها كتام املقدسم على مثانية عناصر، تأسيس العقيدة اليهودية تأسيسا جديدا يقو

                                                 
  .12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .32، صواإلجنيل والقرآن والعلمالتوراة بوكاي،  -2
  .املرجع السابق -3
  .12، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -4
  .140، ص5، مجاملوسوعةاملسريي،  -5
  .70ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،   -6
  .71املصدر السابق، ص -7
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  .)1(اختيار اهللا العنصر العربي باختياره شخص إبراهيم ليكون له شعبا كغريه من الشعوب  - 1
  .)2(ال ينقض اأزلي ابل عهد وهو ليس عقدا، أعطى اهللا ميثاقه هلذا العنصر، - 2
 ،أجله وأهلك أهل فلسطني من فرعون،من مصر وأنقذه من يهودي الالعنصر أخرج اهللا  - 3

  .)3(اآلنف الذكر لميثاقلتنفيذا  ،اهاوملكه إي ،وأسكنه فلسطني
تدوم العهد بأن  مهل، وجدد إنشاء الدولة الداووديةب مليثاقاحتقيق ودفعه إىل  ،اختار اهللا داوود - 4
  .)4(تهمدول
  .)5(عقابا هلم احلكم مفلت منهالقومي انعن الطريق يهود احنرف الملا  - 5
  . )6(وقلبه، نصر العربي أن يتطلع إىل استرجاع هذا امللك بكل عقلهجيب على الع - 6
  .)7(امللك العربي أن يسترجعجيب  - 7
أضافها وهذه املادة . عمل اجيايبوواسترجاع امللك إىل إرادة فعالة خمططة،  ،حتويل أمل العودة - 8

هي حتويل أمل  :عصر املنفى على املواد السبعة مادة ثامنةلقد أضاف «: الفاروقيعصر املنفى، يقول 
»العودة واسترجاع امللك إىل إرادة فعالة خمططة، إىل عمل اجيايب

مث يؤكد أن عصر املنفى، أخذ . )8( 
  .)9(أخذ هذه املواد وذكّاها بالعنصرية

كان العامل األول لوقوع  ،)10(أن الغزو البابلي ليهوذا على يد القائد البابلي نبوخذنصرو قد بين  
تفرق هلك أبناؤها، وو ،وتفتتت اململكة ،حرق اهليكلسقطت أورشليم يف يد جيوش بابل، أُأنه ملا التحريف؛ إذ 

  .)12( ما سهل عملية التحريف، وصير وقوعه ممكنا ،)11(القتلمن جنا من مشل 
  
  

                                                 
  .71ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
 .70ص، املصدر السابق -2

  .صدر السابقامل -3
  .صدر السابقامل -4
  .املصدر السابق -5
 .املصدر السابق -6

  .املصدر السابق -7
  .املصدر السابق -8
  .املصدر السابق -9
  .املصدر السابق -10
  .8، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -11
  .116، ص)م1986، 1دار اهلداية، ط): مصر(القاهرة(،-حبوث ودراسات -األديانيف مقارنة حممد عبد اهللا الشرقاوي،  -12
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   :كاتب التوراة احلالية.2    
يف  م.ق425 حوايل، عزرا من تأليف، ومجعالفاروقي أن التوراة اليت بني أيدينا اآلن، هي  يؤكد  

ة، العزراوي اتاإلصالحاته إصالحأطلق على شيخ العنصرية، ولذلك مساه ، و)1(الظروف اليت أشرنا إليها آنفا
من  ،كما وصفه الفاروقيوهو . )2(عزرا الوراق، وهو عزير الذي ورد امسه يف القرآن الكرميوعادة ما يطلق عليه 
فبدأ حبث  .)3(همة اإلصالح الديينليضطلع مب، من املنفىعودة البعد  ،من بابل، اليت جيء ا الشخصيات العنصرية

مل (...:مستشهدا بالنص التايل، عليهم غضب يهوهم جراء الداء الذي أصاوتبين أن . حال اليهود يف يهوداحبث 
والالويون من شعوب األرض حسب رجاسام من الكنعانيني واحليثيني والفرزيني  ينفصل شعب إسرائيل والكهنة

م اختذوا من بنام ألنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع أل .مورينيملوآبيني واملصريني واألواليبوسيني والعموريني وا
وطبعا يف نظر «: عليه بقوله ليعلّق )4()وكانت يد الرؤساء والوالة يف هذه اخليانة أوال. املقدس بشعوب األراضي

فأشار على  ،]اخليانة[اوتفجرت عبقريته عن الدواء الشايف هل، ليهوديأن يرتكبه ا ميكن إمثأكرب عزرا، هذا هو 
والثاين . األول يهدف إىل تطهري جسم الشعب أو العنصر اليهودي من الرجس الذي حلّ به: إخوانه اليهود حبلني

  . )5( »يهدف إىل احملافظة على انفصالية اليهود عن شعوب البشر و تأزيل عنصرهم الصايف
إنكم خنتم واختذمت نساء غريبة لتزيدوا على إمث (:استشهد الفاروقي ذا النصفقد ، األول احللفأما عن  
، )6()فاعترفوا اآلن للرب، إله آبائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب األرض وعن النساء الغريبة. إسرائيل

  .درجة ديد كل من ال ينفذ أمره فيفرز من مجاعة أهل السيباليت بلغت عزرا وجعله دليال على عنصرية 
واالمتثال  ،شريعةالالتمسك ب، عرب يهدف إىل احملافظة على العنصر اليهودي صافياف، ايناحلل الثأما و 
وقد أعطى عزرا لليهود نصا من التوراة كان مجعها يف بابل ونقحها حسب ما أملته «:يقول الفاروقي؛ ألوامرها

من اليهود يف تعهد بأن ميتثلوا ) مجاعة أهل السيب( استطاع عزرا أن يدخل حزب و ذا ،]...[،عبقريته العنصرية
»للقانون حبذافريه

 )7(.  
تبلورا جديدا، وظهر نص التوراة مكتوبا، وتفاعلت  �شريعة موسىتبلورت الفاروقي  بينوذا كما  

مؤسس  ،عزرا، بكل حق«نتيجة مفادها أن إىل ذلك يصل ب، لاليت بني أيدينا) J.E.D.P( للتوراة املصادر األربعة
، ألنه بعمله هذا بعث اهلوية اليهودية اليت )بنا هللاإ(وال عجب أن اعتربه اليهود. اليومالدين اليهودي كما نعرفه 

                                                 
  .8، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .238، ص)اليهودية(مقارنة األديانشليب، أمحد  -2
  .89، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .2-1: 9عزرا، سفر  -4
  .89، صالصهيونية يف الدين اليهوديأصول الفاروقي،  -5
  .12-11: 9عزرا، سفر  -  6
  .89، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  7
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رأت النور ساطعا يف مملكة داوود وسليمان بعد أن قضت أجياال طويلة يف الظالم مث تقلصت وكادت تنقرض متاما 
  .)1( »لوال أن أنتجت عزرامن وجه األرض 

سببا آخر مرتبط  )2(فقد ذكر اإلمام اجلويينوإذا كان الفاروقي قد بين أسباب حتريف عزرا للتوراة،  
 ،التوراة وكتبهامغمورا، فجمع  كاهناإذ كان  ؛إسرائيلعلى الرياسة يف بين حرص عزرا هو و ؛بغرض شخصي

  .)3(أهلهبني مكانة مرموقة صري له حىت ت
الذي ينسب إليه مجع لفاروقي هو عزرا، احلالية يف نظر امن كل ما سبق أن كاتب التوراة يتضح  و 

نصوص العهد القدمي، ولذا يسمى عزرا الكاتب، وشهرته قامت أيضا على قيادته لليهود يف العودة من السيب 
  . )4(البابلي إلقامة دولة صهيونية يف فلسطني

 «: ذلك بقولهأمحد حجازي السقا يؤكد . دإذ جند ارنة األديان، معظم علماء مقيوافق الفاروقي و  
ال تذكر و. د صيته واشتهر امسه، إال عزرام نفوذه، وبعبتتبع أخبار اليهود الراجعني من بابل، ال جند أحدا عظُ

وحىت اسبينوزا املفكر اليهودي، يف  .)5(»شتبه إال فيهفال ميكن أن ي. التوراة أحدا، ازدهر يف ذلك الوقت غريه
رسالته، يوافق الفاروقي على أن كاتب التوراة مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ اليهود القدمي، موضحا أن عمل 

طريقة تسلسل الروايات، . وحدة الغرض يف مجيع األسفار اليت فحصها: هذا املؤرخ قد امتاز بثالث صفات هي
خريا املضمون الذي حتتويه األسفار، فهي حتوي فكرا واحدا، وترمي إىل غاية واحدة واألسفار، والربط بينها، وأ

وما يؤكد أنه عزرا وليس شخصا آخر . )6(هي تعليم الشريعة اليت أمالها موسى، والربهنة باحلوادث على صدقها
ار، ومن ناحية وإذن فنحن ال جند شخصا آخر سوى عزرا ميكن االشتباه يف أن يكون مؤلف هذه األسف «:قوله

»أخرى يشهد سفر عزرا بأن عزرا مل يعكف حبماسة على دراسة شريعة اهللا، بل عكف على عرضها
)7(  .  

  
  

                                                 
  .89، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
ناحية من (حيويه اجلويين، نسبة إىل جوينهو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد عبد اهللا بن ): م1085-هـ478(أبو املعايل اجلويين -  2

من . ل إليه أمرهاي املدرسة النظامية اليت وكّـويؤيده ف ،سنة ينشر املذهب األشعري 30نشأ بنيسابور حنو . ، يلقب بإمام احلرمني)نواحي نيسابور
، ''الشامل''، ''الربهان''، ''يف التوراة واإلجنيل من التبديل شفاء الغليل يف بيان ما وقع'': ااالت خمتلف يفالتنوع ، واليت متيزت بالكثرة مصنفاته

  .168-167، ص3مج ،وفيات األعيانابن خلكان، . ''اإلرشاد''
  .34، صشفاء الغليلاجلويين،  -  3
  .47، صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا،  -  4
  .105، صنقد التوراةالسقا،  أمحد -  5
  ،)م1997، 4دار الطليعة،ط):لبنان(بريوت(فؤاد زكريا،.د: حسن حنفي، مراجعة. د: ترمجة وتقدمي، والسياسةرسالة يف الالهوت إسبينوزا،  -  6
  .277-276ص 
  .278املرجع السابق، ص  -  7
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��%�,��%�,��%�,��%�, : : : :����� D���� ��=�� D���� ��=�� D���� ��=�� D���� ��=�::::        
كاتبها الفعلي  ، وأن�إىل توراة موسىبصلة ال متت  اد أالفاروقي بتحريف التوراة، وأكّلقد قطع  
  :بدليل ما يليأخذ أشكاال متعددة، قد التحريف ، ليؤكد أن النقد النصيمعتمدا يف ذلك على عزرا، 
 :اخليوط املتناقضة فيما بينها. 1      

وعد ذلك امتدادا ركّز الفاروقي على وجه واحد من التناقضات اليت ال تكاد تفرغ منها التوراة،  
  :خمتلفتني، مهانزعتني يظهر منها وجود يل، ورتالتاليت جردت النص من صفة  خالقيات اليهودأل

 ،)أنا أفضل منك ألين أنا فقط: ( تقوم على مبدأ،  )1(وهي طريقة تفكري، مناقضة للفطرة :العنصرية -  
و تستند إىل  ،بار آخروليس ألي اعت ،أفضلية العنصر اليهودي على من عداه من العناصر البشرية األخرىؤمن بتو

املمثلني للجنس ، أنفسهم أفضل البشردون لليهود؛ إذ يعسمة الرئيسة الوهي . والعلم ،فلسفة مناقضة للدين
كل على  )3(قد سيطرت هذه الفكرة اليت ظهرت بعد النفيو .)2(زهمن بني األمم لتمي اهللا املختار، وشعب البشري
  . )4(يبشرون بهتراهم احتكار دينهم فال إىل بلغ م األمر وأفكارهم وعقائدهم، حىت  ،تصرفامكل 

نزعة عاملية، هلا نظرة ق يف بالد العرب قبل اإلسالم، واألخالو ،هي ديانة التوحيد :التوحيدية احلنيفية - 
يف الشعب اليهودي دون سائر  رتعتني اجتمعتاي أن الويرى الفاروق  .للحياة، والكون، والوجود خمتلفة عن األوىل

أن أساس اخلربة الدينية عند العربانيني، وخلفهم من اليهود قد بقي على حاله منذ «مؤكدا الشعوب إىل يومنا هذا، 
مبا حتمله من مسو وأخالق كونية التوجه،  �عهد اآلباء، فقد كان ينطوي على النظرة احلنيفية، اليت تعود إلبراهيم 

دائم، إذ كانت الواحدة  وكانت النظرتان يف حالة توتر. والشعور بالنأي ،إىل جانب خصوصية التعصب العرقي
وخيربنا التاريخ أن خصوصية . تفرض سلطاا على األخرى طوال العصور لكنها ال تنجح أبدا يف القضاء عليها

»التعصب العرقي كانت يف أغلب األحوال هي املسيطرة
)5(.  

 رغم تناقضه وحىت التارخيية أن ،والعقلية ،ه إليه الفاروقي، وسعى للتثبت منه باألدلة النقليةإال أن ما تنب ،
   :يف النهاية، ومن أدلته على ذلك ما يليلعنصرية الغلبة كانت لالرتعتني، إال أن  وجتاذب

. )6()إين أنا الرب إهلكم. حكم واحد لكم الغريب يكون كالوطين):( D(ورمبا )J.E(صادرتقول امل - 1
ني كسر بكسر وعني بع. وإذا أحدث إنسان يف قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به( احلكم الواحد هو  وهذا

                                                 
  .30، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .64، ص 1ج ،العنصرية اليهوديةالزغييب،  -2
  .97، صالفكر الصهيوين فلسفة اإلرهاب يفمجال عليوة،  -3
  .املرجع السابق -4
  .99، صأطلس احلضارة اإلسالميةملياء الفاروقي،  الفاروقي، و -5
  .22: 24الالويني، سفر  -6
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: ال يتعارض مع قوله تعاىلالنص ونالحظ أن هذا . )1()نسان كذلك حيدث فيهكما أحدث عيبا يف اإل. وسن بسن
﴿يالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتو وحرالْجو نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُنو فبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع ن

.  ]45: ، آيةاملائدة[﴾نَقصاص فَمن تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمو
إىل غري اليهودي جيوز لك أن :(يقولف) P(صدرأما امل .املتبقي من الوحي اإلهلي) النصيب( إال تأكيد علىوما هذا 

 .)2( )تقرض مالك بالربا، أما إىل أخيك فال جيوز أن تقرض مالك بالربا
من أرضك ومن عشريتك ومن بيت أبيك إىل  اذهب: قال الرب ألبرم( ما جاء يف سفر التكوين  - 2

وتتبارك فيك . األرض اليت أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امسك وأبارك مباركيك وألعن العنيك
هللا جلانب واحد هو اولذريته من بعده، ملزم  �واليهود يقولون أن هذا التفضيل إلبراهيم. )3( )مجيع قبائل األرض

ربر جيعل منه أساسا صاحلا لبناء امل غرياالختيار اإلبراهيمي قوهلم ب أن  رى الفاروقييو. حىت وإن عصواتعاىل 
على امليثاق  ركزتيديولوجية  التوراة، لكن األمهية األليؤكد أن امليثاق ذو االجتاهني موجود يف. )4(العنصرية

  .كوعد حريف قطعه يهوه على نفسه
فأعطيك األمم مرياثا لك وأقاصي األرض ملكا لك حتطمهم اسألين ( جعل اإلله يقول ):P(ملصدرا - 3  

أنا خالقها ، ]...[كل األرض ملكي:(وهو اإلله الذي قال. )5()مثل إناء خزاف تكسرهم. بقضيب من حديد
وكلّم الرب (وآياته  ،مسرحا جلميع أعمالهليجعلها  آلةينصرف إىل تعيني قطعة يف غاية الضفإذا به ، )6( )ورا

. هذه هي األرض اليت تقع لكم نصيبا. إنكم داخلون إىل أرض كنعان: أوص بين إسرائيل وقل هلم :موسى قائال 
ويكون لكم ختم اجلنوب من . تكون لكم ناحية اجلنوب من برية صني على جانب أدوم. أرض كنعان بتخومها

ربيم ويعرب صني وتكون خمارجه من جنوب طرف حبر امللح إىل الشرق ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عق
مث يدور التخم من عصوم إىل وادي مصر وتكون خمارجه عند . قادش برنيع وخيرج إىل حصر أدار ويعرب إىل عصوم

فيكون حينما متضون أنكم ال ( وهو أيضا جعله يقول، ....)وأما ختم الغرب فيكون البحر الكبري لكم جنما. البحر
تطلب كل امرأة من جارا ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوا على بل  .متضون فارغني

    .)7( )بنيكم وبناتكم فتسلبون املصريني

                                                 
  .20-19: 24 الالويني، سفر   -1
  20: 23التثنية، سفر   -2
  .3-1: 12سفر التكوين، -  3
  .27، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
  .9-8: 2زامري،سفر  امل -  5
  .وما يليها 5: 19 اخلروج، سفر  -  6
  .22-21: 3، املرجع السابق  -  7
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وإن . ال تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده إىل أخيك ال حمالة(اإلله الذي قال  - 4   
ال حيل لك أن  ]..[. داخل بيتك ويكون عندك حىت يطلبه أخوكمل يكن أخوك قريبا منك أو مل تعرفه فضمه إىل

وبعد أن  ،ماشية والد زوجته ،وخبثه ،جعله يبارك يعقوب بعد أن سلب بدهائه )P(صدرلكن امل. )1( ...)تتغاضى
  .)2(واخلداع ،والدس ،قذف به إىل اهلالك يف الصحراء باحليلة وطارد أخاه 
  .ه التوراةـرويت التاريخ الذي. 2  

وهذا التاريخ الذي يقسمه . )3(ةفهم اليهود هو تاريخ هذه العنصريوخل ،ي أن التاريخ العربيأكّد الفاروق
والتتبع  ،والذي بعد التحليل، وصوال إىل العودة من املنفى  بدأ بالعصر األبوي،يعصور  إىليقسمه كتام املقدس 

ه أن ما تقوله التوراة عن هذالفاروقي إىل خلُص  والنقد ملختلف األحداث اليت عرفتها هذه الفترة ،التارخيي
وهي مسة متيز ا هذا الشعب دون الشعوب  .ومتصارعتني يف شعب واحد ،، هو جتاذب نزعتني متناقضتنيالعصور

األخرى، بقيتا جنبا إىل جنب رغم تعارضهما يف كل صفحة من صفحاا إىل يومنا هذا، رغم احملاوالت الكثرية 
وما هذا إال تأكيد على أهم خاصية فيه، واليت أطلق عليها الدكتور املسريي رمحه اهللا . ناقضإلزالة هذا الت

وتتمثالن يف الرتعة . بالتركيب اجليولوجي التراكمي، ألنه جيمع املتناقضني، ويؤكد عدم التماسك الداخلي
  .احلنيفية، والرتعة العنصرية

أن وال يعدو عن أساس له من الصحة، ائيل أنه ال لتاريخ بين إسرقد أثبت البحث العلمي الدقيق  و  
ة مبرور كتبهم املقدس، وأدجموها يف التراث اإلسرائيليرواها  اأشعارفلكلورا، وو ،وخرافات ،ذكرياتيكون 
 ،غري منضبطةتبدو كلها أمور  ،قبل املنفى ،والوحدة القومية اإلسرائيلية ،، فاخلروج من مصر، وغزو كنعانالزمن

 ،عنصرية، مبا فيها من �إبراهيم، و�موسىما يظهر من حنيفية تعارض مع ، وت)4(وفقا هلذه األحباث التارخيية
حتاول كل واحدة منهما أن حالة توتر دائم، وهاتان الرتعتان بقيتا يف . يةخالقومواقف غري أنيفية، اعات غري حونز

 الثانية على األوىل يف جلّ املراحل التارخييةبسيطرة دون جدوى، وانتهى األمر  على األخرى طوال العصورتقضي 

  .)6(األقوام السامية األخرىتراث مها يف جند، إذ ال نكاد وسلفهم العربيني ،اليهود، وهي ميزة )5(
وليست األسفار اخلمسة وما «:بقوله ،وأسفار التوراة اخلمسة ،القرآن الكرميولقد قارن الفاروقي بني   

إال بلورتني خمتلفتني لتاريخ واحد وحقائق  )حديث القرآن عن بين إسرائيل(القرآن الكرمييسمى بإسرائيليات 
 ،من هجرة إبراهيم وأوالده من العراق اجلنويب ،فاألحداث التارخيية. واحدة من وجهيت نظر العنصرية و احلنيفية

                                                 
  . 3-1: 22 التثنية،سفر   -  1
  .34- 27: 25انظر قصة يعقوب يف سفر التكوين، -  2

3 - Al- faruqi.Christian ethics, p21-30 
  .37-36ص، دولة إسرائيل والشريعة اليهوديةعثمان جربيل،  -  4
  .99، صأطلس احلضارة اإلسالميةياء الفاروقي، ملالفاروقي، و -  5
  .34، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
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ودخوهلم أرض  ،ن هلم، وخروجهممث اضطهاد فرعو ،ومكة، واختبارام يف مصر ،ومنها إىل مصر ،إىل ديار الشام
إال . ال جمال اليوم للشك فيها ،قائق التارخييةاحليف طور سيناء، كل هذه  ،بعد هبوط الوحي على موسى ،فلسطني

أما القرآن . العنصرية، فجعلت لنفسها فيه مركز الثقل أن األسفار اخلمسة قدمت لنا هذا التاريخ من حيث رأته
العاملية، فجعلت هلذه  ،رأى هذه األحداث من حيث رأا احلنيفية األخالقية العقلية الكرمي، وهو صوت احلق، فقد

التناقض وبرهان تساق الداخلي، ن إال دليل على عدم االان الرتعتاوما هات.)1(»الفلسفة مركز الثقل يف هذا التاريخ
، ظلوا قاتلة ثغراتما فيه من ومقوالم، رغم  ،ماطروحأ و، مصلحة اليهود، ليصري التاريخ موظفا خلدمة الذايت

وغدا  ،واملوضوعي، فرض العامل النقلي نفسه ،ومع غياب البديل العقلي. ، مقدسجبدار إمياين مسيكحيموا 
وهذه العنصرية تطبع كتام  .)2(واملبالغاتك، والشكو ،يشوا الكثري من الظنون املؤرخون جمرد ناقلني ألحداث

  .هاملقدس بأكمل
ربطه بوجود ، فقد مسألة اخلروج: نذكر على سبيل املثال ،ومن أدلة الفاروقي على هذا التجاذب  

د أن العربيني يف مصر اختصوا برتعتني خمتلفتني، العنصرية ، بعد أن أكّ�الرتعتني معا يف الذين خرجوا مع موسى
وفشل مشروع  ،فنشأ االضطهادلليهود، والدعوة احلنيفية، أن العنصرية منعت مؤاخاة املصريني وضح لي، واحلنيفية

، يرضي الطرفني ،املصرييهودي، للخالف ال، كحل سلمي أدى إىل اخلروجاألمر الذي  ،يةوالبشر ،وحدة العامل
، مؤاخية وحنيفية مساملة، حبثا عن أرض جديدة للدعوة، علّها جتد متنفسا جديدا، وهذا ما يعده الفاروقي 

  .)3(هال غري خالقيوحتتكم إىل التسامي األدعو إىل إقامة أخوة عاملية دون متييز، عقلية، تو
، كما يظهر كأنه جمرد تلبية لنداء يهوه باخلروج ،خروج العربينيكما تتجلى الرتعة العنصرية يف عرض   
إين : ظهر يل قائالالرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب : اذهب وامجع شيوخ إسرائيل وقل هلم(:من قوله

فقلت أصعدكم من مذلة مصر إىل أرض الكنعانيني واحلثيني واألموريني . قد افتقدتكم وما صنع بكم يف مصر
: معلقا على هذه الفكرة التعصبيةالفاروقي  ، ويقول)4( )والفرزيني واحلويني واليبوسيني إىل أرض تفيض لبنا وعسال

بل تؤكد لنا . أن أخرج ألين ال أرغب يف البقاء يف مهجرأريد : ، كأا تقول-أي العنصرية- فهي «: التعصبية
 ،واألموريني ،واحليثيني ،الكنعانيني )5(»التوراة أن أسباب اخلروج ما كان يتطلع إليه العربيون من اغتصاب ألرض

وليست . حجة التوراة أن يهوه أخرجهم من مصر ليدخلهم يف فلسطني«، و)6( واليبوسيني ،واحلوييني ،والفرزيني

                                                 
  .35-34ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .7، صأوهام التاريخ اليهوديجودت السعد،  -  2
  .36-35، صاليهوديأصول الصهيونية يف الدين الفاروقي،  -  3
  .17-16: 3 ،اخلروج سفر -  4
  .36، ص أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  5
  .17: 3 اخلروج، سفر  -  6



������ �������� ����� �����   ����	�� ����  
 

103 
 

شر اضطهاد  - شر يداوى بشر أسوأ منه - هي على العكس متاما. املسألة يف نظر العنصرية مسألة مبادئ أو أخالق
  .)1(»يداوى بشر اغتصاب أرض وتقتيل أهلها

طغيان العنصرية، ومع ذلك، ترى آثار تؤكد  التوراة ان تتجاذبان، إال أن نصوصكانت الرتعتإذا و  
، )p(صدرامل، الذي حترى تغيريها ب)2(التحريف العزراوي كما يقول الفاروقي، مل يطلها يف التوراةماثلة احلنيفية 
والشك أن التوراة كانت يف يوم من «مؤكدا حقيقة التوراة بقوله .   )3(الفهم العنصري على الفهم احلنيفيفرجح 

ورجاله حرفوها وزاغوا ا عن أهدافها اإلهلية إال أن اليهود ال سيما داوود وكهنته وعزرا . األيام كتابا إهليا عزيزا
    .)4( »ومراميها األخالقية العاملية فجعلوا منها كتابا تعصبيا، عنصريا

، وتأكيده ذلك املصادر األربعةيف فحصه نظرية وهنا نصل إىل إبراز أمهية العمل الذي قام به الفاروقي   
أن  ،)P(صدراملوالعنصرية، ومل يلبث  ،احلنيفية ،تنيتجاذبمنزعتني عرب ، العهد القدميتناقضات، وأخطاء، وأكاذيب ب

 ال املكنهنان، ووتتزام ،ي إحدامها األخرى، تتجاورانتلْغ، دون أن احلنيفيةعلى  جح الرتعة العنصريةتدخل لري
  .)5(بالتركيب اجليولوجي التراكمي :فيما بعداملسريي وهذا ما أطلق عليه  .نفاعالتت وال ،انزجتمت

صادر ، وامل)P(ملصدرا ال أربعة؛بوجود مصدرين ؤمن الفاروقي يوما أثرناه حول هاتني الرتعتني، يبين أن   
للتحريف، العديدة وإشاراته  ،القرآن الكرميآيات ، مستلهما )J.E.D(ديوحمصدر الثالثة األخرى جنمعها يف 

كان الكتاب املقدس  وإذا. وتلك ميزة حتسب له. والتاريخ القدمي ،تائج النقاد الغربيني، وعلم اآلثارومدعما نقده بن
 .الفصل التايل وهذا ما سنهتم بتتبعه يف . أخذ احلكم نفسهت ال حمالةلعقائد حمرفا، فا

 
 

*   *   * 

                                                 
  .36، ص أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .93، ص املصدر السابق -  2
 .املصدر السابق -  3

 .95، ص .املصدر السابق -  4
  .68، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  5
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اليهود من باحثا فكرة ما يدعيه ، )1(التوراةكما تعرضها بالدرس  العقائد اليهودية فاروقيال تناول  
مؤرخا، حيلّل ره صيما و .، ال جدلية كالمية)2(تارخيية، وحتليلية ما جعل حبثه دراسة. الذي ترويه قداسة التاريخ

 لكونالتاريخ ذا  احتفاؤهويرجع  .تصار لدينهالتاريخ وفق املعطيات التارخيية، ال رجل دين، يهدف لالن
موظفا خلدمة اليهود منه تارخيا ، جعلت ، ورؤيةالديانة اليهودية، والصهيونية تقومان على ادعاءات

  .)3( وأطروحام، ومقوالم
رغم اقتناعه برفض النقد العلمي ملا ، التقسيم الذي وضع العهد القدمي مالمسهيف دراسته ستلهم ا وقد

يرويها التراث اإلسرائيلي، مث أدجمت يف كتام ذكريات، وخرافات، وقصص، وأشعار  يرويه، وعده جمرد
 من خالله كإجراء سعى)التوقف(اعتمد اإلبوخيةيف الطرح  موضوعيةللورغم ذلك، وسعيا منه . )4(املقدس
العقائد، والظروف املسامهة يف ذلك،  تلكوفهم نشأة  .ه، ويفهمه أتباعهفهم للدين اليهودي كما حييابلوغ 

  . )6(، وموضحا عالقتها بالصهيونية)5(هلاوتطورها، ما مكّنه من إعطاء قراءة جديدة 
ملنفى، والثامنة وقد تبين أن مبادئ العقائد اليهودية مثانية، السبعة األوىل تبلورت يف عصور ما قبل ا

  :أعرضها كما يلي .تبلورت فيما بعد
  .�اهللا العنصر العربي باختياره شخص إبراهيماختيار . 1
  .أعطى اهللا ميثاقه األزيل للعنصر العربي، والذي ال ميكن نقضه. 2
أخرج اهللا العنصر العربي من مصر، وأنقذه من فرعون، وأهلك أهل فلسطني من أجله . 3

  .لذلك امليثاق اتنفيذكه إياها وملّ ،وأسكنه فلسطني
د اهللا له العهد بأن إىل حتقيق امليثاق بإنشاء الدولة الداوودية، وجد ودفعه ،اختار اهللا داوود. 4

  .ودولة قائمة ،وأرضا ،هذه الدولة اإلهلية لن تزول، هلذا جعل اهللا للعنصر املختار ملكا
  .احنرف العنصر العربي عن الطريق العربي، فأفلت منه امللك. 5
  .وقلبه ،امللك بكل عقلهصر العربي أن يتطلع السترجاع هذا نعلى الع. 6
  .)7(البد من استرجاع امللك، حىت يصدق عهد يهوه بأن ملك العنصر العربي لن يزول. 7

                                                 
  .15، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .املصدر السابق -2
  .7، صأوهام التاريخ اليهوديجودت السعد،  -3
  .37-36، صدولة إسرائيل والشريعة اليهوديةعثمان جربيل،  -4
  .96، صالصهيونية يف الدين اليهوديأصول الفاروقي،  -5
  .7املصدر السابق، ص -6
  .71، صاملصدر السابق  -7
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ي اليت أضافها وهي املادة الوحيدة يف نظر الفاروق .لعمل للعودة الفعلية ألرض فلسطنيا .8
  .)1(للروح العنصرية عصر املنفى، إذكاء

شعب اهللا  )2(األلوهية ) 1: (على أربعة عقائد أساسية، وهي متقوويظهر من تأمل هذه املبادئ أا   
وسأحلّلها فيما يأيت من مباحث، وأعرض منهج الفاروقي يف  .املسيح املنتظر) 4(أرض امليعاد ) 3(املختار 
  :دراستها

���� ���	����� ���	����� ���	����� ���	�::::        

�������  ������� ����� ���� � �������� ��� �������  ������� ����� ���� � �������� ��� �������  ������� ����� ���� � �������� ��� �������  ������� ����� ���� � �������� ���  

  

تتبع، كما تغص كتبهم املقدسة بتفاصيل حوهلا، لذا حتتاج كثريا من اليعتقد اليهود يف األلوهية،   
التارخيية، : ، منهاتوظيف العديد من املناهج النقديةما جعل الفاروقي يعمد إىل  .والتحليل لإلمساك بأطرافها

  .وهذا ما سنتناوله يف هذه الدراسة .ومنهجه اجلديد والتحليلية، و الوصفية،
ن مييز بني ، واستطاع أاليهودي أن إهليات اليهود ظلت تتغري عرب مراحل التاريخ تبين للفاروقيوقد   

، وفترة ما بعد املنفى، وأطلق عليها )2(الدين العربيفترة ما قبل املنفى، وأطلق عليها مرحلة : فترتني أساسيتني
  :، وهذا ما سنهتم بتتبعه فيما يلي)3(الدين اليهوديمرحلة 

���� !"#	����� !"#	����� !"#	����� !"#	� : : : :$��	� %��  �������$��	� %��  �������$��	� %��  �������$��	� %��  �������  
تتبع نصوص كتام املقدس، عرب  يف هذه املرحلة، ،ضبط مفهوم األلوهية يف اليهوديةحاول الفاروقي 

منطلقا . وما يقوله عن اهللا وأفعاله، للتأمل يف تطورها، والتحقق من مدى متاسكها الداخلي، وعدم تعارضها
 أنه عصر تتجاذبه نزعتان متناقضتان، بقيتا جنبا إىلوولده؛ حيث أكّد  �العصر األبوي، عصر إبراهيممن 

، وهذا ما أطلق عليه املسريي التركيب اجليولوجي )4(جنب، رغم تدافعهما، من ذلك العصر إىل وقتنا احلاضر
ويرى أن هاتني الرتعتني اجتمعتا عند العربانيني، وخلفهم اليهود، ومل تتغريا منذ عهد اآلباء؛ نزعة . )5(التراكمي
، مبا فيها من مسو وأخالق كونية، ونزعة أخرى عنصرية، وما تشيعه من تعصب �فية، تعود إلبراهيمنزعة حني

                                                 
 .71، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1

  .9- 8املصدر السابق، ص -2
  .8- 7املصدر السابق، ص -3
  .93ص، املصدر السابق -4
  .68، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -5
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: قال الرب ألبرم(: الذي جاء يف النص التايل �)1(عرقي، وشعور بالنأي، تفهمت الوعد اإلهلي إلبراهيم
وأباركك وأعظم  اذهب من أرضك ومن عشريتك ومن بيت أبيك إىل األرض اليت أريك، فأجعلك أمة عظيمة

على أنه عهد ملزم  )2()وتتبارك فيك مجيع قبائل األرض. امسك وتكون بركة وأبارك مباركيك وألعن العنيك
عده الفاروقي تأسيسا ملنطق التعصب العرقي يف الفئات اليهودية،  األمر الذي، لطرف واحد فقط، هو اإلله

تر دائم، حتاول الواحدة منهما القضاء على األخرى على والتفوق اجلنسي، مؤكدا أن الرتعتني بقيتا يف حال تو
مل ، الذي )4(بقيت املسيطرة؛ تسيطر سلبا على رؤية السمو اإلهلينزعة التعصب إال أن )3(مر العصور دون فائدة

. حينما خترج الشعب من مصر تعبدون اهللا على هذا اجلبل:( ، قال يهوه�إال يف عهد موسى يعرف له اسم
فإذا قالوا يل ما امسه فماذا أقول . ها أنا آيت إىل بين إسرائيل وأقول هلم اله آبائكم أرسلين إليكم: هللافقال موسى 

اسم إال أن . )5( )أرسلين إليكم. هكذا تقول لبين إسرائيل يهوه: وقال. فقال اهللا ملوسى يهوه الذي يهوه. هلم
، املدينيون السينائيون والذي كان يعبده بل اجلإله  هويهوه هذا « يكن باألمر اجلديد والثوري؛ هذا مل )6(يهوه

، فهي إحدى الصفات اليت ''كائن الذي يكون''معىن كلمة يهوه، أما )7(»ألن اجلبل املعين هو جبل حوريب
ولعل يف هذا ما يدلنا على الوحدة العميقة  «: مث يعقد مقارنة بقوله .)8(كانت تطلق على آمون رع، وآتون

  .)9(» وإله احلركة السامية يف مصر الفرعونيةبني إله الساميني
ال عجب «وهلذا جند الفاروقي يؤكد على خطورة العهد اإلبراهيمي العنصري، كما تبينه التوراة بقوله 

أن اختذت الصهيونية اصطفاء إبراهيم ركنا أوال هلا، وال عجب أن شيدت تفكريها كما فعل الدين اليهودي 
قد شيدتا على ميثاق إبراهيم ذي االجتاه الواحد،  فالصهيونية واليهودية. )10( »إبراهيمنفسه على أساس ميثاق 

                                                 
ونتيجة إلعادة التدوين تظهر يف السرد اإلضافات اليت تعرب . سنة 900قد كتبت بعد وفاته حبوايل  �تكون قصة سيدنا إبراهيممن احملتمل أن  -1

وعندما كتبت، كانت مملكة داوود تتطلع إىل حكم فلسطني ، ومن مث يثور احتمال أن املدونني . عن اآلراء السائدة لقرون تلت هذا احلدث بكثري
بني وهم الكيان السياسي  ،اليهود واليهودية يف العصور القدميةرشاد الشامي، . �نفوا سفر التكوين، نسبوا أطماعهم إىل إبراهيمالذين مجعوا وص
  .16ص، )م2001، 1املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، ط): مصر(القاهرة( وأبدية الشتات، 

  . 3-1: 12تكوين،  سفر  -2
  .68ص، 2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -3
  .99، ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي -4
  .14-12: 3سفر التكوين،  -5
أوهام التاريخ جودت السعد، . م وجد قرب جنني.يف لوح مسماري يعود إىل األلف الثالث ق) يو(، و)ياو(ورد اسم يهوه حتت أمساء  -6

 . 147-146، صاليهودي

                             .39ص ،الصهيونية يف الدين اليهوديأصول ، الفاروقي -  7

                             .املصدر السابق -  8
                             .املصدر السابق -  9
  .20املصدر السابق، ص -10
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فاهللا تعاىل كما تصوره إهلا يعطي عهدا، وال يقبض بدال، إهلا غري حكيم، متحيز ال عادل، و إال فكيف بشعب 
ية كانتا قويتني يف عصر احلنيف احلقيقة التارخيية إذن، هي أن كال العنصرية و«ليؤكد أن . يفضل بال علة

  .)1( »البطاركة، وأن العربيني من املهاجرين، انفردوا بأن كانت هلم الرتعتان معا
الذي تدور  ورغم استحكام الرتعة العنصرية على نصوص التوراة، إال أن أثارات من التوحيد احلنيف،
بقيت ثابتة، حول فكرة اإلميان باهللا الواحد، املرته عن أي تشبيه، والذي يعبد يف كل األرض، من كل البشر، 

، وغريها مما يؤكد فكرة اهللا الواحد، املرته عن )3()ترتَّه الرب:(؛ أي إين مؤمن؛ وقوهلا)2()إين مأمني: (منها قوله
و أيضا من تلك النصوص اليت تصف عدل اهللا . )4(من كل البشرعن أي تشبيه، الذي يعبد يف كل األرض، 

كما . كسر بكسر وعني بعني وسن بسن. وإذا أحدث إنسان يف قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به( :تعاىل
ال تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده (وأيضا. )5()أحدث عيبا يف اإلنسان كذلك حيدث فيه

وإن مل يكن أخوك قريبا منك أو مل تعرفه فضمه إىل داخل بيتك ويكون عندك حىت  .حمالة ترده إىل أخيك ال
   .)6()ال حيل لك أن تتغاضى..يطلبه أخوك

، وربطه بتوحيده، وتأكيده أن حتطيم �وباملقابل فقد احتفى القرآن الكرمي ببيان حقيقة هجرة إبراهيم
بياا، مبا جيعل التوحيد  األوثان اليت كان يقدسها أهله، مل تشر إليها التوراة، فبسط القرآن الكرمي �إبراهيم

؛ خالفا للتوراة اليت مل تشر إىل )7(، وتوضح عدم جتانسه مع أهاليه وجريانه�تفسريا تارخييا، معقوال الغترابه
جتد «: ، بل على العكس من ذلك كما يقول الفاروقيذلك أبدا، وهذا ما يبدي اهلجرة غري مفهومة وال معللة

، وتأسيس فكرة االختيار، رغم )8(»أن كل ما حصل يف التاريخ مبين بناء سببيا مباشرا على هذا األمر والعهد
  .، أال ترى أا تعارض العدل اإلهلي وجتافيهمنطقياعدم صحتها 

يكشف عن وجود تطور يف ألوهية اليهود،  ويبين الفاروقي أن السرب التارخيي لنصوص العهد القدمي
؛ فقد عبده هؤالء،  املدينيني استلهم اليهود عبادته من السينائيني و ،إهلا مستعارافقد أشرنا إىل أن يهوه كان 

، وكذلك فعل إهلا قوميا، وعدوه )9(كإله جبل حوريب بسيناء، ووصفوه بصفات اآلهلة آمون رع، وآتون

                                                 
 .34ص ،أصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي -1
  .77، ص5مج املوسوعة،املسريي،  -2
  .املرجع السابق -3
 .املرجع السابق -4
  .20-19: 24سفر  الالويني،  -5
  .3-1: 22سفر التثنية،   -6
 .80، ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي -  7
  .20ص ، أصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي -8
                              .39املصدر السابق، ص -9
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طوىب لألمة اليت الرب إهلها، الشعب الذي اختاره (إهلا خاصا م، من دون الشعوب، اليهود، فقد رأوا فيه 
إله آبائنا؛ : ، ووصفوه بصفات مادية، شبهوه، وجسموه، وصيروا أنفسهم أبناءاًَ له، فقالوا فيه)1( )مرياثا لنفسه

 خيص إال مجاعتهم، أي الشعب إله إبراهيم، إله أجدادنا، فصارت العالقة أكثر خصوصية، وصار اإلله قوميا، ال
  .)2(املختار

ولقد أرجع الفاروقي هذا التوجه القومي يف األلوهية إىل فكرة العهد اإلبراهيمي املذكور يف التوراة اليت 
ما ميكن عده . تؤكد اختيار اهللا هلم، وجعلتهم يعتقدون بتفوقهم على سائر الشعوب، وأم شعب اهللا املختار

داخل اإلطار احللويل الكموين يتحول من كونه ) اإلله(جند«املناقضة للتوحيد؛ إذ )3(حللوليةجتليا من جتليات ا
، فيظل إهلا قوميا خاصا مقصورا على هذا الشعب اليهودي وحده بينما [...]حقيقة مطلقة تعلو على املادة،
  .)4(»جند للشعوب األخرى آهلتها

وقَالَت الْيهود والنصارى ﴿:تعاىل يف حمكم ترتيله وقد سجل القرآن الكرمي هذا الزعم وأبطله، قال
 رفغي لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اُء اللَّهنأَب نحاُء نشي نم ذِّبعياُء وشي نمل

و اتاومالس لْكم لَّهلوريصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ وم .  ]18: ، آيةاملائدة [﴾الْأَروهذا االفتراء ينفي ادعائهم بأ
ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه ﴿: موحدين، ألن اهللا سبحانه وتعاىل ينفي أن يكون له ولد، يف قوله تعاىل

  .]91: ، آيةاملؤمنون [ ﴾إِلَه بِما خلَق ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ
ويستدل على ذلك  ،بتعدد اآلهلةويوضح الفاروقي أن فهم اليهود لأللوهية مل يلبث أن تغري، ليقبل 

على صفحات التوراة، وهذا ما يعده الباحثون اجتاها تعاىل  ، بدل كلمة اهللا)اآلهلة(بوجود صيغة اجلمع إيلوهيم 
بين اهللا رأوا بنات الناس أن (جند التوراة تؤكد أن  ؛ إذ)5(داخل التراث الديين العربي، أثر يف تكوين التوراة

 ومن املؤكد أن الفهم بوسعه أن حيمل الذهن على. )6( )حسنات فاختذوا ألنفسهم نساء من مجيع ما اختاروا
  . )7(واحد بني كثريين'' إهلنا''الظن بأن اآلخرين هلم آهلة أخرى، وبالتايل يفترض أن

                                                 
                              .33: 12سفر صموئيل الثاين،  -  1

 .99،صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 2 
و مذهب احللول هو املذهب  القائل بأن كل شيء إله، وأن اهللا . يقال حلّ باملكان، حيلّ حلوال؛ إذا نزل فيه. احللول لغة هو الرتول:  احللولية - 3 

وهي و احللولية من أهم النماذج اليت وظفها املسريي يف موسوعته، فقد ربطها بالكمونية، . ولذا فهو مقابل للتوحيد . تعاىل والطبيعة حقيقة واحدة
: انظر.  دارؤية للواقع، ترى أن اإلله قد حلّ يف العامل، حىت أصبح غري متجاوز له، متحد معه، ومن مث أصبح اإلله، والطبيعة، واإلنسان شيئا واح

  .162،ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي، 
  .2503، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -4
                                  .100، صاإلسالمية، أطلس احلضارة الفاروقي، وملياء الفاروقي -5
                                  .4-2: 6سفر التكوين،  -6
                                  .100، ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي -7
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آهلة كثريون تعبدها  يشترك معه، إسرائيلإله شعب  ههي صورة يهو إذن يف التوراة اإللهفصورة   
ولكن يهوه يغار منها وال يريد من شعب  وأوطان هجرم، اليت جاورت العربيني يف أوطان نشأم، األمم

ن يستأثر شعب ألنفسه بني سائر الشعوب و إسرائيليريد أن يستأثر بشعب  ألنه أن يلتفت إليها، إسرائيل
أنا الرب : وتكّلم الرب فقال( :ومن تلك النصوص اليت يؤكد ذلك .)1(اآلهلةبني سائر  ألنفسهمبه  إسرائيل

دار العبودية ال يكن لك آهلة سواي، ال تصنع لك متثاال منحوتا وال  إهلك الذي أخرجك من أرض مصر من
صورة شيء مما يف السماء من فوق، وال مما يف األرض من حتت، وال مما يف املياه من حتت األرض، ال تسجد 

       .)2()هلا وال تعبدها، ألين أنا الرب إهلك إله غيور
الواحد  وهكذا، فإننا جند منذ البداية، أن فكرة اإلله«: وهذا ما يعلق عليه يقول املسريي بقوله  

فكرة الشعب املختار، فهي  املتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معها، مثل تشبيه اإلله بالبشر، ومثل
 ،باعتباره إله كل البشر الذي يسمو على العاملني أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية اليت تطرح فكرة اإلله

أطلق عليه الثالوث ة بني اإلله والشعب واألرض، ووعليه أصبحت هناك عالق. هلي وأرض امليعادوالوعد اإل
  .)3(»احللويل

يف إشاراا العديدة لإلله الذي تصفه بصفات بشرية، وقادحة، تعاىل اهللا أن التوراة عنصرية وتتجلى 
  :نذكر منها يوصف ا، وهو الذي ليس كمثله شيء، واستدل الفاروقي بكثري من األدلة

ال يدعى امسك فيما (تصارع اإلله مع يعقوب طيلة الليل، وغلبه يعقوب فسمي لذلك إسرائيل،  - 1
  .)4()ألنك جاهدت مع اهللا وقدرت. بعد يعقوب بل إسرائيل

 .الرب قد اختار صهيون(: رغبة اهللا يف أن تكون صهيون مسكنه، وأن ال يعبد إال فيها، إذ يقول - 2
مساكنها ، طعاما أباركه بركة .إىل األبد ههنا أسكن ألين اشتهيتها) أنا الرب(هذه راحيت .لهاشتهاها مسكنا 

رتبت سراجا ، هناك أنبت قرنا لداوود، يهتفون هتافا أتقياؤها وأشبع خبزا، كهنتها ألبس خالصا، 
الصحراوي، موقف العبادة وهذا ما يرجعه الفاروقي إىل تأثري الديانة الكنعانية، وحتول من املوقف . )5()ملسيحي

  .)6(العبادة يف أي مكان، إىل حتديد موقع معني للعبادة، يف مكان مقدس، وبناء ثابت، يف قرية، أو مدينة

                                                 
 .45، ص)دت دط، منشورات املكتبة العصرية، ):لبنان(بريوت(،حقائق اإلسالم وأباطيل خصومهالعقاد، حممود عباس  -1
           .5-1: 20سفر اخلروج،  -2
 .78، ص2، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -3
  .28: 32سفر التكوين،  -4
  .17-13:  132سفر  املزامري،  -5
 .102، ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي -  6
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وأعطي نعمة هلذا الشعب يف عيون :(أمر اخلارجني من مصر بسرقة مستضيفيهم، فنجده يقول - 3
فيكون حينما متضون أنكم ال متضون فارغني، بل تطلب كل امرأة من جارا ومن نزيلة بيتها أمتعة  .املصريني

  .)1( )فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوا على بنيكم وبناتكم فتسلبون املصريني
حلول اإلله يف شخص داوود و مملكته، وهذا ما يعده الفاروقي مظهرا من مظاهر التأثر اليهودي  - 4

  .)2(عانيني؛ فبينما ألّهوا النظام الطبيعي عموما، ألّه اإلسرائليون النظام السياسي الذي متثل يف مملكة داوودبالكن
إذن، كان اإلله يف هذه املرحلة إهلا قوميا، يدافع عن شعبه املختار، ويؤازره، وحيركه ويعمل ألجل 

دخل يف كثري، أو قليل من حياة الشعوب استيطانه فلسطني، واحملافظة على جنسه، وعنصره، لكنه مل يكن يت
واألدلة اليت استدل ا الفاروقي من التوراة كثرية . )3(األخرى، بعد أن مت االستيطان األول وقيام مملكة داوود

إن الرمحة إىل الدهر تبىن، خلقت لداوود عبدي إىل الدهر أثبت نسلك وأبين إىل دور : أن الرب قال: (منها
وبامسي . ، أمانيت ورمحيت فمعه[...]أيضا ذراعي تشده. داوود الذي تثبت يدي معه ،[...]فدور كرسيك، 

أجعله بكرا أعلى  .هو يدعوين أيب أنت إهلي وصخرة خالصي. وأجعل على اجلريده واألار ميينه. ينتصب قرنه
، )4()السموات، وأجعل إىل األبد نسله وكرسيه مثل أيام [...] إىل الدهر أحفظ له رمحيت. من ملوك األرض

  . )5(وما هذه الصورة إال تأكيد على عنصرية يهوه
وما أثرناه يثبت أن الفاروقي يرى أن صورة اإلله يف هذا العصر، هي صورة يهوه، إله شعب إسرائيل، 
ال رب العاملني، صورة بعيدة  كل البعد عن الوحدانية، تصور اهللا مع آهلة كثرية أخرى، تتعبد هلا األمم اليت 
جاورت العربيني يف أوطان نشأم، وأوطان هجرم، فيغار منها يهوه، وال يريد من شعب إسرائيل أن يلتفتوا 

  .)6(إليها، ويريد أن يستأثر م لنفسه، من بني سائر الشعوب، و يتعبدونه من بني سائر اآلهلة

�&�'�� !"#	��&�'�� !"#	��&�'�� !"#	��&�'�� !"#	�::::�� �� �� �� (�)� *�(�)� *�(�)� *�(�)� *�    $��	� �+,$��	� �+,$��	� �+,$��	� �+,....  
مفهوم األلوهية عند اليهود يف هذه املرحلة، ملا صار دين العربانيني لقد تدرج الفاروقي يف بيان تطور 

يطلق عليه الدين اليهودي، معتمدا على املنهج التارخيي، والعرض التسلسلي لألحداث، حبثا عن الترابط 
تاريخ واالنسجام بني خمتلف األحداث؛ ليستنتج بتطبيق املنهج الظواهري، أن اإلله يف هذه املرحلة املهمة من ال

                                                 
  .22-21: 3سفر اخلروج،  -1
                                 .55، ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي -2
      .99، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
 29-1 :89سفر املزامري،  -4
                                  .58، ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي -5
 .45ص، حقائق اإلسالم وأباطيل خصومهالعقاد،  -6
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اليهودي، طرأت عليه حتوالت؛ إذ صار إهلا للبشر قاطبة، بعد أن كان إهلا قوميا لبين إسرائيل، ال يشاركهم فيه 
  .أحد، وهذا ما دفعه للتساؤل عن السبب وراء ذلك؟

إن عصر املنفى قصري جدا، وجيدر أن ال «: و قد بني أمهية هذا العصر على الدين اليهودي بقوله
د دام تسع وأربعني سنة فقط، أي جيال واحدا؛ إال أنه عصر بكل ما يف الكلمة من معىن، ال يسمى عصرا، فق

؛ إذ ساهم يف إحداث تغيري يف كثري من املفاهيم اليت )1( »لطوله، بل للتطور الذي أحدثه يف الدين اليهودي
واالنتقام لباقي البشر، بسبب  ألبست الدين اليهودي ثوبا جديدا، ومت تغذية معظم مواده القدمية مبشاعر احلقد،

مؤكدا أن منفيي يهودا هم من خلقوا . الظروف االجتماعية، واالختبارات النفسية اليت عاشها اليهود يف منفاهم
  . )2(الدين اليهودي كما نعرفه

أصبح اإلله يتدخل ال حلماية شعبه فحسب بل إلذالل «: ويوضح الفاروقي التطور الذي حدث بقوله
بعد أن «: مث يضيف؛ )3( »العامل لشعبه املختار والستمرار استعبادهم له على ممر العصور وإخضاع شعوب

كان أوال إله شعبه وقلما كان إله اآلخرين، أصبح بعد املنفى إله اآلخرين، إله البشر أمجع، ال حلبه هلم، وال 
 »ارهم من قبل شعبه احلبيبلرعايتهم أو هداية هلم، بل إلخضاعهم لسلطة شعبه وتسهيل استعبادهم و استعم

 .)5( »هذا هو حصيلة حركة اإلله من القومية إىل العاملية«: ، ليصل بذلك إىل خالصة مفادها)4(
ويوضح الفاروقي أنه ليس مقصودا ذه العاملية تساوي البشر يف عبادة إله واحد، وإمنا عاملية، تصري 

العامل، وهي بذلك عنصرية غالية، ودليل ذلك كما بين فيها السيادة لليهود، أين حيظون بالسيطرة على شعوب 
فاآلن يا أيها امللوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة األرض، اعبدوا : (الفاروقي الكثري من نصوص العهد القدمي، منها

. لئال يغضب، فتبيدوا من الطريق ألنه عن قليل يتقد غضبه) داوود(الرب خبوف واهتفوا برعدة، قبلوا االبن
  .)6()جلميع املتكلني عليهطوىب 

إن يهوه حلّ يف التاريخ، بل ويف شخص داوود، خدمة : ويبين أن األمر بلغ م حد التطرف والقول
هلذا الشعب، وبعثا له، ومحاية له من أعدائه، وهذا ما يصري الشعب املختار لعبة يف هذا العامل، ال إرادة له، وال 

  . )7(فانتصروا، واشتهى أورشليم، وسكن فلسطني، ويعمل لعودم إليها اختيار، وال فعل؛ اختار هلم النصر،

                                                 
 .70، ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي -1
 .59، صاملصدر السابق -2
 .99، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .املصدر السابق -4
  .املصدر السابق -5
  .12- 10: 2املزامري،سفر  -6
  .61، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -7
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ويرجع الفاروقي هذه العقيدة إىل عزرا، شيخ العنصرية، فهو الذي رجح الرتعة العنصرية على العاملية، 
مؤسس الدين اليهودي كما نعرفه اآلن، وال عجب أن اعتربه اليهود «و التجسيمية على احلنيفية، وهو بذلك 

  .   )2(وذا كانت حركة اإلله من القومية إىل العاملية. )1( »ابنا هللا
من السخف مبكان أن نقر ادعاء اليهود والنصارى أن «هذا التحليل إىل أنه بعدويتوصل الفاروقي 

اليهود موحدون، وليس من عامل توراة اليوم ال يقر ويعترف بأن يف كالم التوراة عن املإل األعلى غشاوة، وأن 
؛ مؤكدا حقيقة أن إله اليهودي يف مجيع العصور ليس إهلا )3(»نظرية اإلله تطورت فيها مبراحل عديدة

  :  ؛ إذ التوحيد يقتضي)4(توحيدية
  .رفض مجيع اآلهلة األخرى؛ أي نفي الشريك عنه - 1
  .التوجه له بالعبادة وحده، وترتيهه - 2
، إذ )عاملية الدعوة(إلزام أتباع التوحيد من دعوة اآلخرين إىل اهللا، بكل تعاطف وإقناع - 3
 »يستحيل بلوغ التوحيد من دون دعوة عاملية، ومن دون التقارب مع أتباع املذاهب األخرى«

)5( .  
وبتطبيق هذه الشروط على إهليات اليهود، يظهر أم ليسوا موحدين، وأم على دينٍِِ ما أنزل اهللا به 

ما يا عزيزا؛ إال أن اليهود، ال سيفال شك أن التوراة كانت يف يوم ما كتابا إهل«: من سلطان، يقول الفاروقي
هلية ومراميها األخالقية العاملية، فجعلوا منها داوود وكهنته وعزرا ورجاله، حرفوها وزاغوا ا عن أهدافها اإل

كتابا تعصبيا عنصريا؛ حىت اسم اإلله بدل، فبدل أن يدعى باسم احلق وهو إله العاملني، ورب البشر، جعلته 
العنصرية إله إبراهيم، ويعقوب وإسرائيل فحسب، وإن كان له عالقة بالعاملني يف نظر العنصرية فلقهرهم فقط 

وأسقطوه يف أوحال التشبيه، شغوفا باإلبقاء على هذه الشرذمة من البشر، خدوما . )6( »ختارلصاحل شعبه امل
هلم ليستولوا على قطعة أرض وتقتيل أصحاا، وومسوه إهلا قبليا، وثنيا، يهوديا، يغض الطرف عن كبائر شعبه 

  . عال عن ذلك علوا كبرياو ، جلّ)7(املختار، ويهلك الشعوب األخرى لذنوب أقل بكثري مما اقترف اليهود

                                                 
  .92ص، أصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .املصدر السابق -  2
  .املصدر السابق -  3
  .املصدر السابق -  4
  .99، ص، أطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي -  5
  .95، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
  .95املصدر السابق،  ص -  7
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وما أثاره الفاروقي من مقارنة األلوهية اليهودية بالتوحيد الصايف يوضح  أما ال يلتقيان، بل 
يتعارضان تعارضا واضحا، ففي ألوهيتهم تناقض طافح، ونزعة عنصرية بادية، ومسة حلولية ظاهرة، وأثارة 

 .وثنية، بقت حىت بعد تدوين العهد القدمي
ملقارنة أن املسريي يوافق الفاروقي يف حتليالته حول رؤية اليهود لإلله، وتأكيدمها على وجود وتبين ا

فالفاروقي يفرق بني نزعة حنيفية، وأخرى عنصرية، . نزعتني متناقضتني؛ إال أما اختلفا يف تبين حقيقتهما
ولية، ال تلغي إحداها األخرى، وهذا ما بينما املسريي مييز بني رؤية توحيدية وثانية حل. انتهت بترجيح الثانية

، يعلل به بقاء بام مفتوحا لكل أنواع التأويالت، وهذا ما )1(التركيب اجليولوجي التراكميعناه مبصطلح 
جعل يهودي اليوم ال يشبه ما كان عليه أيام داود وسليمان؛ فالنصوص تغيرت، والظروف التارخيية تبدلت، 

ا، حبيث جيد مؤرخ الفكر اليهودي نفسه أمام عدة أديان وجمتمعات خمتلفة، غريبة وكذا العقائد والطقوس أيض
  .)2( بعضها عن بعض، ال تتفق إال يف االسم، وتدخل بسببه يف ركام متكتل

ومن جهة أخرى، فقد انصب اهتمام الفاروقي على حبث التوراة والعهد القدمي عموما، بينما املسريي 
ويبدو أن طبيعة حبث  . املصادر اليهودية املقدسة، لتأكيد وجود الرتعتني املتناقضتنياحتفى يف موسوعته مبختلف 

الفاروقي قد فرض عليه حتديد مصادره، وال شك أنه إذا تبين التناقض يف التوراة، فسيظهر أيضا يف باقي 
تأثر اليهود املصادر، ومع ذلك فيمكن القول أنه ال يوجد خالف كبري بني منهجيهما، وال يف حكمهما ب

بإهليات األمم السابقة، وصفاا املادية، ودور الظروف االجتماعية والنفسية، واختبارام مدى العصور، فصار 
  .إهلا خاصا م، وصاروا هم شعبه املختار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .9- 7، ص 1، ب1،ج5مج، املوسوعةاملسريي،  -  1
  .129، صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا،  -  2
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وبين تارخيها، وتناول خمتلف تأويالت اليهود هلا، وأثار تطورها، اهتم الفاروقي بدراسة هذه العقيدة،   

  :وهذا ما سنبحثه فيما يلي من مطالب

���� !"#	����� !"#	����� !"#	����� !"#	� : : : : �34& �34& �34& �34& ����� ����� ����� �����12	� !+4��12	� !+4��12	� !+4��12	� !+4��$��	� %�� ��$��	� %�� ��$��	� %�� ��$��	� %�� ��        
وللشعب املختار . سخة، يستميت اليهود للحفاظ عليهاإن عقيدة الشعب املختار عقيدة يهودية را

أي الشعب ( عم نتسيح، و)أي الشعب األزيل(عم عوالممنها تسميات أخرى، مرتبطة كلها بفكرة التفضيل، 
، ذريته ، ومن بعده�اختار إبراهيمتعاىل أن اهللا فيد ت، وكلها )1()أي الشعب املقدس(عم قادوش، و )األبدي
اختيارا أبديا من بني سائر البشر، وفضلهم على العاملني، تفضيال بال سبب، كما يظهر من إسرائيل  فبنو

وهذا ما أثار اهتمام الفاروقي كثريا، فراح حيلّل أصوهلا، ويبحث جذورها، فألفى هلا أساسا . نصوص التوراة
فنظر فيه كما  .يت تربطهم بيهوه، الذي يعد يف نظر اليهود عالقة االمتياز الالعهد اإلبراهيميمتينا من عقيدة 

تعرضه التوراة، وكما فهمه اليهود، وعده مربط الفرس، ألنه األساس الذي بىن عليه اليهود فكرة االختيار 
توراة، حملال فهم تتبع نصوصه يف الي بأكمله، فأواله اهتماما كبريا من خالل والتفضيل، بل الدين اليهود

ليليا، وآخر ظواهريا، فكرة شعب اهللا املختار، موظفا لذلك منهجا تارخييا، حت دوره يف إذكاء اليهود له، ومربزا
  :يلي ، كمايار، مث على مواقف املسيحيني منهفعرج على حتليل تربيرات اليهود لالخت

5�65�65�65�6 : : : :� ����� 7�8�9:� ����� 7�8�9:� ����� 7�8�9:� ����� 7�8�9:���1;<���1;<���1;<���1;<  
وتربيرام، إذ يرى أن ولقد تناول الفاروقي فهم اليهود لفكرة االختيار، وتفسريام املختلفة له، 

وأفضليتهم على مجيع  ،انفراديتهم عن الناس و اليهود بنوا نظرية تفوقهم على البشر كشعب اهللا املختار،
وقفوا «والالمربر، وأطلقوا على أنفسهم تبعا لذلك شعب امليثاق،  �املخلوقات، بناءاًََ على تفضيل إبراهيم

وهم يعترفون، بل يفتخرون . املختار الذي يتمتع حبقوق ليست لغريهتكوينهم أمة فريدة تقف من األمم موقف 
  .)2(»بأم أبناء إبراهيم الذي اختري وفضل على العاملني

                                                 
  .32، ص)م2003 ،1األوائل للنشر والتوزيع، ط): سوريا(دمشق(، )دراسة يف األصولية اليهودية املعاصرة(السيف األمحرمجال البدري،  -  1
  .20، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  2
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قلب التوراة من أوهلا إىل «: بقوله ويؤكد الفاروقي أن التوراة مل تذكر أي سبب هلذا العهد والتفضيل
بل العكس، أنت جتد أن كل ما حصل يف التاريخ مبين بناء . دآخرها، فأنت لن جتد فيها تعليال هلذا األمر والعه

، وهذا ما جعل اليهود يغالون يف فهم معىن االختيار، فادعوا أنه اختيار )1(»سببيا على هذا األمر والعهد
 تعاىل، وأبنائه، ال أخالقي، وال علة له، يلتزم به اهللا �أبدي من جيل إىل جيل، يتجاوز اختيار إبراهيم ،ساليل
عالمة الدخول فيه اخلتان، ليتم بذلك عزل العنصر املتفوق عن . )2(عقدا أزليا، ملزما جلانب واحد منه جعلهما 

وهذا ما يرتل إىل حضيض املادية اليت ال تستطيع التعايل يف مساوات  .)3(يبقى صافيالباقي الشعوب 
  .)4(الروحانية

هذا االدعاء اليهودي غري خلقي ومناف «ألن وميجها؛فض هذه االدعاءات الواهية وملا كان العقل ير
تأكيد فكرة  علىجلّها  تركز، ود إعطاء تفسريات جديدة لهحاول بعض اليهولذلك . )5(»للعقل السليم

  : احتفى الفاروقي بتتبعها، ومل يلبث أن ميز بني تربيرين أساسني، ومها .)6(والعزلة ،االنفصال
هلذا الرأي، فإن املراد بشعب اهللا املختار اختصاصهم بالتوراة، وقانوا استنادا : لقيالتربير اخلُ. 1

ها األخالقي املطلق، وهذا ما جيعل منهم مثاال للكمال اخلُلقي يف العامل؛ ملا التزموا بطاعة اهللا، ونفذوا ما جاء في
اه الواحد، الذي تردده وهذا ما يعده الفاروقي خمالفا لنظرية العهد املقطوع، ذي االجت .من أوامر، ونواهي

وإن اعتربنا جدال أن «:فيقوليرى فيه مزجا بني أمرين خمتلفني، فهو ، )7(التوراة يف كل جزء من أجزائها
األخالقي عليهم، من أن ينقض االختيار إذا مل '' املوجب''والبد، وقد نشأ . القانون هو التوراة

إذن التزامهم . غري قابل للنقض ،ليهود هو أن االختيار أزيلإال أن موقف ا. وميتثلوا للقانون''  املوجب''حيققوا
لتزام األخالقي بزعمهم، واملترتب عن القانون غري ضروري، وال الا بل .)8(»لتزامهم سواءبالقانون أو عدم ا

يدفع للتساؤل عن حكم عالوة على أن هذا االدعاء . )9(عالقة ضرورية أليهما مع االختيار، فهو مستقل عنهما

                                                 
  .20، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 1 
  .املصدر السابق -2
  .29املصدر السابق، ص -3
  .55، صرسالة يف الالهوت والسياسةاسبينوزا،  -4
  .20، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -5
  .2512،ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -6
  .21، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -7
  .املصدر السابق -8
  .22املصدر السابق، ص -  9
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غري قابل  ،تؤكد أن االختيار أزيلوالعهد أم ال؟ رغم أن التوراة  ،مل يلتزم، أيشمله االختيارحكم من 
  .)1(للنقض

، أن اختيار بين إسرائيل ليس ألخالقهم سها تصرح مبا ال يدع جماال للشكوأكثر من هذا، فالتوراة نف
امسع يا إسرائيل أنت اليوم : (اختارهم يهوه رغم سوء أخالقهم، ومن ذلك .وال اللتزامهم، وإمنا ألشخاصهم

، ال تقل يف [...]عابر األردن لكي تدخل ومتتلك شعوبا أكرب وأعظم منك ومدنا عظيمة وحمصنة إىل السماء،
، ليس [...]ألجل بري أدخلين الرب ألمتلك هذه األرض،: قلبك حني ينفيهم الرب إهلك من أمامك قائال

لكي يفي بالكالم الذي أقسم الرب عليه آلبائك  [...]جل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بلأل
فاعلم أنه ليس ألجل برك يعطيك الرب إهلك هذه األرض اجليدة لتمتلكها ألنك . إبراهيم وإسحاق ويعقوب

  .)2()شعب صلب الرقبة
الكاملة على بسيطة األرض، أال ترى أن هل اليهود فعال قد مثلوا األخالقية : ويبقى التساؤل قائما

لتزام؟ وهل ميكن ولية اخلُلقية؟ وأين االال اليهود، فأين املسؤ تعاىل ا فعل اهللالتوراة تروي تاريخ العربانيني؛ كأ
وماذا عن األمور املشينة اليت . )3(عد جريه هلم إىل فلسطني، وإسكام ا رغم رفض أصحاا أمرا أخالقيا؟

خرج من  �تزعم أن موسىاصطفاهم رغم عصيام، و تعاىل ا لألنبياء؟ وماذا عن تأكيد التوراة أن اهللاتنسبه
جعل الفاروقي يؤكد أن اهللا تعاىل  كل ذلك . )4(بسبب قتل ناظر مصري، وهو فعل ال أخالقي بال شكسيناء 

ال جيوز إذن لليهود تربير «:بقوله حكمه على هذا االدعاءإىل  ، ليصل)5(تعاىل فضل هذا الشعب لذاته ال لعمله
6(»لقياختيارهم على أي أساس خ(.  

. البشر ولكن إذا كانوا فعال شعب اهللا املفضل على سائر البشر، ملا عذّم صنوف العذاب، دون باقي 
الذي نفاه اليهود عن اهللا تعاىل، إذ لإلحسان، والعقاب لإلساءة، و هو العدل اإلهلي  ما يؤكد أن التفضيل

لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ ﴿: جعلوه متحيزا هلم حتيزا يقدح يف وحدانيته، يقول اهللا تعاىل
  .]12:آية ،النساء[ ﴾سوًءا يجز بِه ولَا يجِد لَه من دون اللَّه وليا ولَا نصريا

رغم أنه  .وذريته خمتارين لتوحيدهم �هذا التربير يرمي إىل جعل إبراهيم و: التربير التوحيدي. 2  
تنسج له  �عندما تذكر توحيده التأويل ، كما أن كتب مثل هذه احلقيقةمل يثبت يف أي موضع من التوراة 
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 جاء فيهالذي  )1(من القصص، واألحاديث، واألخبار، ما يؤكد أشد التأكيد  أا مأخوذة من القرآن الكرمي
:﴿يماهرأَ إِببن هِملَيلُ عاتونَ، ودبعا تم همقَوو أَبِيهني، إِذْ قَالَ لفاكا عظَلُّ لَها فَنامنأَص دبعلْ  قَالَ ،قَالُوا نه

قَالَ أَفَرأَيتم ما ، قَالُوا بلْ وجدنا َآباَءنا كَذَلك يفْعلُونَ، أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ، يسمعونكُم إِذْ تدعونَ
والَّذي ، الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ، الْعالَمنيفَإِنهم عدو لي إِلَّا رب ، أَنتم وَآباؤكُم الْأَقْدمونَ، كُنتم تعبدونَ

والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي ، وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ، هو يطْعمنِي ويسقنيِ
واجعلْنِي من ، حقْنِي بِالصالحني واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الَْآخرِينرب هب لي حكْما وأَلْ، يوم الدينِ

إِلَّا ، يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ، ولَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ، واغْفر لأَبِي إِنه كَانَ من الضالِّني، ورثَة جنة النعيمِ
يمٍملبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت 89-69:، آيةالشعراء[ ﴾ن[.     

��&�=��&�=��&�=��&�=::::    >���?	� 7�8�9:>���?	� 7�8�9:>���?	� 7�8�9:>���?	� 7�8�9:        �������1;<���1;<���1;<���1;<  
ترتكز ا وبني حجج املسيحيني، وبين أ تربيرات اليهود لفكرة االختيار، بنيمقارنة الفاروقي عقد 

  :، مهاأيضا على  تربيرين واهيني
وهذا   .�أن ينشىء ساللة ينحدر منها املسيح �اختيار إبراهيمأراد من تعاىل أن اهللا : فأما األول. أ

بيولوجيا يعين  �؟ وهل تعيني ساللة ما إلنشاء املسيح�ما عالقة الساللة بظهور املسيح: ما يدفع للتساؤل
طرح الفاروقي هذه األسئلة ليبين أن األمر بعيد  .بالضرورة أفضلية تلك الساللة األخالقية على باقي البشر؟

  .)2(واملنطق ،ل البعد عن الصوابك
كان بداية جمرى تارخيي، انتهى بالظروف، واألحوال اليت  �ريى أن اختيار إبراهيمف: وأما الثاين. ب

بديهي  «:وقد علّق الفاروقي على هذا االدعاء بقوله. وصلبه، تكفريا عن خطايا البشر �أدت إىل جميء املسيح
أن هذا الرأي يدخل اإلله يف التاريخ، أي يف ارى الكياين الذي أعطاه لإلنسان مسرحا حلريته، مث يدخله كي 

مث . )3( »جيعل من البشر خالل ألفني من السنيني دمى حيركها، ويدفع ا إىل ما ال علم له به، وال إرادة فيه
منطقية، بل جمرد وعظ عقائدي، إال أنه كما يقول ال ينهي يضيف أن املسيحي، قد يعد هذا التربير ليس حبجة 

  .)4(عرفيا، تعسفيا، ال مربر له �احلجة، بل يسقط العرض، والنقد يف آن واحد، ويبقي اختيار إبراهيم
وقد ذكر املسريي تفسريا آخر لليهود ملسألة تفضيلهم غري املربر، مفاده أن اهللا اختار اليهود لتفوقهم 

مقولة أساسية يف النسق الديين اليهودي، تؤكد الرتعة املادية البيولوحية للتراث  «وهي. الساليل، العرقي
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العربي، وهي من بني التربيرات الفجة اليت يستند إليها اليهود ألجل تأكيد ادعاءام بالتفضيل، وأم الشعب 
لنقائه، واختري اليهود ألم من  إبراهيم اختري ألنعلى تفوق اليهود عرقياً،  هنا يدل االختيار، ألن املختار
إال  .بالشعوب األخرى وهذا ما يفترض أم حافظوا على نقائهم العرقي عرب التاريخ، ومل خيتلطوا. )1(»نسله
والديانة الكنعانية عند دخوهلم فلسطني، كما  ،احلقيقة التارخيية خالف ذلك، فقد ثبت تأثر العربيني بالثقافة أن
ومضيفيهم من الصحراويني، ما أدى إىل إدماج تراثهم  ،ضم العربانينيت اختالطهم مع احللف القبلي الذي ثب

وقد أطلق الفاروقي على من رفض الفكر العنصري، وسعى لالندماج مع الشعوب . )2(مع التراث الكنعاين
بالعنصريني، منهم مجاعة أهل  املستضيفة، وعاش بسالم بني ظهرانيها، باليهود احلنيفيني، وأطلق على غريهم

منفصال عن بقية اليهود، ميتازون عن باقي اليهود ذا التعصب العنصري  ،السيب الذين ألّفوا حزبا عنصريا
  .)3(األعمى

يوضح الفاروقي أن اليهودي قد تدرج يف عنصريته، حىت ادعى أن اخلتان فدية لالختيار اإلهلي، كما 
ظهر الرب ألبرام وقال ( :على باقي الشعوب، وهذا ما يظهر يف قول التوراة ولذلك صار عالمة متيزه، وتفوقه

هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيين وبينكم وبني  ،[...]، فأجعل عهدي بيين وبينك[...]أنا اهللا القدير: له
، فيكون عهدي يف حلمكم [...]، فيكون عالمة عهد بيين وبينكم[...]خينت منكم كل ذكر: نسلك من بعدك

ولقد أوضح الفاروقي أن اخلتان مل يكن باألمر اجلديد، فقد كان معروفا من قبل يف شكله . )4( )عهدا أبديا
ختتان، بل ار اليهودي ال يقدم روحه فدية لالاملادي، وما اجلديد إال معاين العنصرية اليت أضيفت عليه؛ فص

لتركيز العنصرية، وهي طريقة تفكري يف شيء  وال غرابة يف أن يسعى اليهود«: فدية لالختيار اإلهلي، مث يضيف
  .)5( »مادي، خارجي يسهل على العوام فهمه وتنفيذه

إال أن املتأمل لنصوص التوراة، جيد أن هناك جانبا آخر خمفيا، يناقض رؤية التوراة املشار إليها،   
التفضيل القائم على األخالق ويتوافق يف اآلن ذاته مع ما جاء يف القرآن الكرمي، فقد ورد فيها ما يؤكد أن 

مل يكن عرضيا، بل قائما على  �موجود بني طياا، وقد جاء يف سفر التكوين، ما يبين أن اختيار اهللا لنوح
ادخل أنت ومجيع بيتك إىل الفلك ألين إياك : وقال الرب لنوح( :، إذ تقول)6(وفساد معاصريه، �خلق نوح

واآلن إن مسعتم كالمي وحفظتم عهدي، فإنكم تكونون شعيب (: وأيضا. )7( )رأيت بارا لدي يف هذا اجليل
                                                 

  . 168، ص2، مجاملوسوعةاملسريي،  -  1
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فأقام بنو إسرائيل بني الكنعانيني واحليثيني واألموريني والفرزيني (: ؛ وأيضا)1(...)اخلاص بني مجيع الشعوب
 إسرائيل واحلويني واليبوسيني، واختذوا بنام زوجات هلم، وأعطوا بنام لبنيهم، وعبدوا آهلتهم، وفعل بنو

الشر يف عيين الرب ونسوا الرب إهلهم وعبدوا البعل وعشتاروت فاشتد غضب الرب عليهم وباعهم إىل 
أم مىت عصوا سقط عنهم هذا االمتياز، ن هنا بيتيف. )2( )كوشان رشعتامي ملك أدوم فاستعبدهم مثاين سنني

عصيام، ما جيعل التفضيل منتهيا، بل يتبعه  وفعال مل يلبث بنو إسرائيل أن أشركوا باهللا تعاىل، ومتادوا يف
ىل وكل هذا يؤكد أن االختيار مشروط ال مطلق، إذ امليثاق بني اهللا تعا. عقاب شديد، ومثة العدل اإلهلي

لتزام الطرفني، فإذا ختلى طرف عن التزامه ينبين على تعاقد، ويقتضي اوالبشر، كامليثاق بني اإلنسان، واإلنسان 
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا ﴿ :تعاىل يف قوله وهذا ما يتفق مع النص القرآين،  .)3(بطل العقد

أَقا ونساسِ حلنقُولُوا لنيِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذا وانسنِ إِحيدالبِالْوو لَاةَ إِلَّا اللَّهوا الصوا يمَآتو
  . ]83:، آيةالبقرة[﴾الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ

ورغم وجود مثل هذه النصوص، والعبارات التوراتية، اليت تؤيد النظرة احلنيفية الباقية يف التوراة، واليت 
الغالب املسيطر على التوراة، وعلى وعي  كانتية تساوي بني مجيع البشر يف أخوة عاملية، إال أن العنصر

وراء تعلقهم ذه الرؤية، وزاده  توالنفسية، وما اختربوه يف املنفى كان ،اليهود، ولعل الظروف االجتماعية
أزمختهم مبشاعر الشر، والبغضاء، ونفخت يف صدورهم أوهام ف، )4(تأسيسا للشريعة اإلصالح  العزراوي
على األمم، وعمقت يف نفوسهم االعتقاد بأن للشعب املختار أرضا موعودة، هي االستعالء، والتفوق 

  . )5(فلسطني

�&�'�� !"#	��&�'�� !"#	��&�'�� !"#	��&�'�� !"#	�::::     ��#: ��#: ��#: ��#:��������������������    ���1;5����1;5����1;5����1;5�::::    
واليت . عن عقيدة الشعب املختار، وهي نظرية البقية الصاحلة اهتم الفاروقي بدراسة مفهوم آخر، انبثق

صوا أوامر دينهم، لوا عن يهوديتهم، ومهما عمهما حتووتؤكد أن اليهود  شعب خمتار، ال جاءت لتعمق مفهوم
، )6(لون، وال ينحرفون، وال يتخلفونوخرييتهم، ال يتحو ،وقداستهم ،ووالئهم ،خالصهمإعلى  فإم باقون

(  :أشعيا وجند ذكرها يف سفر .فيجدوا مزدهرة بني عشية وضحاهاوسوف يرجعون إىل أورشليم اإلهلية، 

                                                 
  .6- 5: 19سفر اخلروج،  -  1
  .8-5:  3سفر  القضاة،  -  2
  .55، صوالسياسة رسالة يف الالهوتاسبينوزا،  -  3
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ويظهر من هنا، أن مضمون . )1( )لوال أن رب اجلنود أبقى لنا بقية صغرية لصرنا مثل سدوم وشانا عمورة
الوصايا ومحلوا يجعل منهم بقية صاحلة، ملا قبلوا للقي، يتعلق بنخبة معنية ال كل األمة؛ هذه النظرية مضمون خ

        .عبء مملكة الرب
يف ذلك (:يقول األمة بقية صاحلة، حنيكل  أشعيا أن ويبين الفاروقي أنه يظهر من نصوص أخرى يف  

مترسة، افتحوا األبواب لتدخل  لنا مدينة قوية جيعل اخلالص أسوارا و: اليوم يغىن ذه األغنية يف أرض يهودا
م فيها الفئة احملكو دخلياألمة بأكملها،  - حسب النص –فالبقية الصاحلة  .)2( )األمة البارة احلافظة األمانة

 أن البقية مبعىن النخبةمن وهذا ما يعده الفاروقي تناقضا مع ما سبق تقريره  .عليها باهلالك، والفئة الصاحلة
  .، ويعدمها نظريتني متناقضني، جتعل القارئ يف حرية من معرفة الراجح منهمافقط

  :يغراض حمددة، هألخدمة ورخيية معينة، نشأت يف ظروف تا ويوضح الفاروقي أن هذه النظرية
إزالة التناقض احلاصل بني ضرورة اهلالك واخلالص، إذ تؤكد أنه ال اهلالك وال  -  1

  .)3(اخلالص ضروريان للكل
وأكثر من هذا فهي تؤسس للعنصرية من جهتني؛ من جهة دي اخلالص للذين تريد  - 2

وقد استدل الفاروقي على ذلك  .هم، كما دي اهلالك للذين تريد هلم ذلكالعنصرية اليهودية ختليص
عليهم بأم ليسوا يهودا، ال  وامبوقف املنفيني العنصريني من احلنيفيني الذين بقوا يف أرضهم، فحكم

طاملا أن احلكم باهلالك ليس مطلقا، فهذا ومن جهة أخرى . )4(لشيء إال ألم مل يكونوا عنصريني
كل  و .أم البقية الصاحلةشاء، وحبجة العنصرية، و يعين أن اليهودي بإمكانه التحلل من األخالق مىت

  .وتربير ديين ملا هم عليه يف الواقع ال غري ،يبين أن املفاهيم تأسيس معريف ذلك
وقد قارن الفاروقي بني مبادئ هذه النظرية، وبني ما نص عليه القرآن الكرمي، ليكشف التباين الصارخ 

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها ﴿: واخلُلُق، فقد قال تعاىل ،يف الرؤية
، ليجعل من األمانة أصال، مىت ]72: حزاب، آيةاأل[﴾وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا

، واآلخرة ،واآلخرة، ومىت تركها باء بغضب من اهللا تعاىل يف الدنيا ،السعادة يف الدنياكانت له  اإلنسان حققها
ولعلّ هذه الصرامة اإلسالمية جاءت جوابا ودواء لتلك امليوعة اليهودية، بل قُل االحتيال األخالقي على «

  .)5(»األخالق
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اليت عادت ى الصهاينة أم النخبة الصاحلة إذ ير اروقي هذه الفكرة أساس الصهيونية؛ويعد الف
وعد كل هذه  .)1(واالنصهار ولتحفظهم من االندماج ،وشيدت دولة إسرائيل، لتصري مركزا لليهود

ا بأن الصورة اليت ترمسها لنفسها ليست واألكاذيب دليال على العقلية العنصرية الالحقة، لعلمه ،االفتراءات
  . )2(يكون التاريخ كذلكتتمىن أن احلقيقة،  لكنها 

ويوضح الفاروقي أن هذه العنصرية تبلورت يف عصر املنفى، وما فيه من أحداث أليمة، أدت  إىل سيب 
حاسيس احلقد، والكراهية لباقي لديهم أد اليهود، وإخراجهم من مملكتهم، وما تال ذلك من شتات، ما ولّ

حفاظهم على  متثلت يفعصية العظيمة، واليت الشعوب، فظهر عزرا الذي تأول كل ما وقع كعقاب للم
الالويون من شعوب األراضي حسب  مل ينفصل شعب إسرائيل والكهنة و(:خصوصيتهم، وخمتاريتهم، إذ قال

ألم . رجاسام من الكنعانيني واحلثيني والفرزيني واليبوسيني والعمونيني واملوآبيني واملصريني واألموريني
وكانت يد الرؤساء والوالة يف . ألنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع املقدس بشعوب األراضياختذوا من بنام 
تطهري العنصر اليهودي من الرجس الذي : وقد كان الدواء الذي اقترحه، وألزمهم به هو. )3( )هذه اخليانة أوال

لشريعة اليت لتزام احلريف بان يتم ذلك إال باالأصام، واحملافظة على انفصالية اليهود عن الشعوب األخرى، ول
  .حرفها لتتمجد العنصرية اليهودية

اليد اليت رجحت الرؤية العنصرية ألحداث املاضي، مبا فيها من فكرة امليثاق ذي  وهلذا، فقد عده  
االجتاه الواحد، وحفاظ العنصر اليهودي على عنصريته على مر التاريخ، وأسطورة الشعب املختار، اليت تقوم 

ولعل أبلغ . )4(حقيقي يف التراث اليهودي، ويف التكوين النفسي لليهودي، وتدفعه إىل التصادم مع جمتمعهبدور 
دليل على ذلك أن اليهود مهما كان مقدار ضعفهم يف جمتمع ما فإم يرفضون االندماج فيه، ويعدونه عالمة 

األغلبية، واحلصول على نفس احلقوق على  وإذا كان االندماج يف. على ايارهم، ويعمدون ملدافعته بكل قوم
قدم املساواة يعد احللم الذي تكافح ألجله األقليات، فإن األقلية اليهودية تعده أبشع اجلرائم اليت ال ميكن 

السبت، حتفال بيوم ما الطقوس الدينية اليهودية، كاالو. )5(ارتكاا، وما ذلك إال لتميزهم كشعب اهللا املختار
على هذه الرتعة  وهي بذلك دليل .زهليهودي بتميإال تذكري لوحترمي الزواج املختلط  ،وقوانني الطعام ،واخلتان

   .)6(اليت تؤكد انفصاهلم همشعائرىل توحيد اليهود عن طريق توحيد العنصرية، اليت سعت إ

                                                 
  .95، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -1
  .44ص أصول الصهيونية يف الدين اليهودي،الفاروقي،  -2
  .2-1: 9سفر عزرا،  -3
     .54، ص)م1989-هـ1409، 1دار القلم، ط:الكويت(، اإلسالم.املسيحية.اليهوديةامللة والنحلة يف محدي عبد العال،  -4
  .املرجع السابق  -5
  .45، ص)م1982-هـ1403عامل املعرفـة، دار النفائس، دط، ): لبنان( بريوت( ،1،جاأليديولوجية الصهيونيةاملسريي،  -6
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وأما يف العصر احلديث، فقد اختلفت الفرق اليهودية حول هذه القضية، فاليهودية اإلصالحية ختلت 
االندماج بدل ، ودعت إىل )2(ا مبعان غري عنصريةروفس، )1(نظرية الشعب اليهوديوعن مسألة االختيار، 

أساسا ى هذا املفهوم الديين، الذي صار أبقتا عل، واألرثوذكسية اليهودية احملافظةخالف ذلك، فعلى  و .العزلة
  . للصهيونية

ويظهر مما أثرناه، أن الفاروقي قد توصل إىل نتائج مهمة، بكشفه عن جانب مظلم من جوانب الدين 
 و ،نقدية، ويستبني الصراع املرير بني العنصرية ،اليهودي، حياول أن خيفيه بني طيات كتبه، بطريقة تارخيية

  .بذلك ما ورد يف القرآن الكرمي، وسنلتفت إىل تتبع حتليله ألرض امليعاد املقدسةاحلنيفية، مصدقا 
  
  

���'�� ���	����'�� ���	����'�� ���	����'�� ���	�::::        

����	� @��� ����� ���� � (.�� ����	� @��� ����� ���� � (.�� ����	� @��� ����� ���� � (.�� ����	� @��� ����� ���� � (.�� ....        
اهتم الفاروقي بتحليل هذه العقيدة، وتتبع تاريخ نشأا، كما حلّل العوامل املسامهة يف سيطرا على 

  :فيما يليفكر اليهود، وهذا ما سنتناوله 

���� !"#	����� !"#	����� !"#	����� !"#	� : : : :$��	� %�� ����	� @��� ����� �34&$��	� %�� ����	� @��� ����� �34&$��	� %�� ����	� @��� ����� �34&$��	� %�� ����	� @��� ����� �34&::::        
األرض املقدسة، أو األرض املوعودة، أمساء ملسمى واحد وهي أرض فلسطني، وقد مسيت كذلك ألا   

ومن بعده ذريته ليقيموا فيها دولتهم، وهذا ما يكسبهم  �يف اعتقاد اليهود األرض اليت وعدها اهللا إبراهيم
و  .)3(املاشيح قيادة حتت إليها ونسيعودألم ، عاديامل أرض وهي يف نظرهم .وتارخيية عليها ،دينيةأحقية 

يا قَومِ ادخلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتب اللَّه ﴿ ، قال تعاىلمذكورة أيضا يف القرآن الكرمي األرض املقدسة
  .]21املائدة، آية،[﴾أَدبارِكُم فَتنقَلبوا خاسرِينلَكُم ولَا ترتدوا علَى 

وقد ذكر الوعد اإلهلي هلذه األرض يف الكتاب املقدس مرارا، ما يربر يف نظرهم دينيا، وتارخييا، 
اذهب من أرضك ومن عشريتك ومن بيت : وقال الرب ألبرام(: مشروع الصهيونية لالستيالء عليها، منها

وأبارك مباركيك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امسك وتكون بركة. اليت أريكأبيك إىل األرض 

                                                 
  .56ص ، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .54، صاإلسالم.املسيحية.امللة والنحلة يف اليهوديةمحدي عبد العال،  -2
 .99، ص2، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -3



������
� �����
� ����� � ����	
� ���� 

 

124 
 

وظهر الرب ألبرام، وقال لنسلك أعطي هذه : (، وأيضا)1( )وتتبارك فيك مجيع قبائل األرض. وألعنك ألعنه
  .ذه األرض يف الكتاب املقدس )3(وتتالت الوعود، )2()األرض

اليهود هلذا الوعد، والتبصري بتطوره التارخيي، وعالقته باخلروج، ومل ولقد احتفى الفاروقي بتتبع فهم 
  :يلبث أن كشف حتليله ألعداد العهد القدمي  متييزه بني نظرتني متناقضتني يف فهمه، ومها

تنفيذا للوعد اإلهلي باألرض،  �بين الفاروقي أن العنصرية، كما جعلت خروج إبراهيم :لعنصريةا. 1
: نفس الغاية، وهي استعمار بلد جديد، تلبية لنداء إهلهم يهوه، فقد ورد يف سفر اخلروجل �كان خروج موسى

إين قد : الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر يل قائال: اذهب وامجع شيوخ إسرائيل وقل هلم(
األموريني  يني واحلث فقلت أصعدكم من مذلة مصر إىل أرض الكنعانيني و. افتقدتكم وما صنع بكم يف مصر

، ويعلّق الفاروقي على تأويلهم للخروج أم قد )4( )والفرزيني واحلويني واليبوسيني إىل أرض تفيض لبنا وعسال
اخلروج ليس مسألة مبادئ أو أخالق، هي على العكس متاما، شر «صيروه أمرا غري أخالقي؛  ففي نظرهم 

التفكري «: ، ويوضح قائال)5( »اغتصاب أرض وتقتيل أهلهايداوى بشر أسوأ منه، شر اضطهاد يداوى بشر 
والسلوك العنصري أمرمها يسري، وكالمها قريب جدا من التصادم، الذي ال بد وأن يؤدي إما إىل سيادته أو 

  .)6( »قهره
كشف الفاروقي عن وجودها يف اخلروج طلبا للسالم مع املصريني، وهروبا بسالمة  :احلنيفية - 2    

فمن األقرب أن يتجه إىل اخلروج كحل «: الفاروقييقول  مواجهة، بعيدا عن كل تصادم  أويل، بين إسرائ
 سبب اخلروج كما هو واضح حلٌّفوعليه  .)7( »يرضي الطرفني معا إذا حصل التصادم بينها وبني الفرعونية

فإذا ا تستأذن  وحدة العامل والبشر، يفمشروعها بعد فشل احلنيفية ، قدمته واالضطهاد ،للهروب من القهر
 أخوة عاملية دون متييزيسعى إلرساء  مسامل،ن أنه فعل حضاري وهذا ما يبي ،)8(لتبلغ رسالتها يف مكان آخر

وأَوحينا ﴿ :يف قوله تعاىل وهذا ما أكده النص القرآين،. هو التفسري املنطقي ملثل هذا السلوكبني األعراق، و
                                                 

 . 3-1: 12سفر التكوين،  -1
  . 7: 12املرجع السابق، -2
. 16- 1: 13؛ 12:21:التكوين،إصحاحاتجاءت يف سفر : �وعود لنيب اهللا إبراهيم: متثلت الوعود لبين إسرائيل بأرض فلسطني يف -3

 =؛32-29: 22؛ 10-4: 3سفر اخلروج، اصحاح:؛ ملوسى10-1: 28إصحاح :سفر التكوين:؛ ليعقوب26سفر التكوين،اصحاح:إلسحاق
؛ سفر 15-1: 34؛ 56-52: 33؛ العدد، اصحاح23-1: 25؛22:  20؛24: 13: 14؛ وسفر الالويني،اصحاح24- 11: 4- 23-1=

  .6- 1:  34؛ 25-14:  11؛ 25-24: 7؛ 21-17: 2التثنية، اصحاح
  .17- 16: 3، سفر اخلروج -  4
  .36، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  5
  .32املصدر السابق، ص -  6
  .املصدر السابق -  7
  .36صاملصدر السابق،  -  8
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، إِنَّ هؤلَاِء لَشرذمةٌ قَليلُونَ، أَنْ أَسرِ بِعبادي إِنكُم متبعونَ فَأَرسلَ فرعونُ في الْمدائنِ حاشرِينإِلَى موسى 
كَذَلك ، ومقَامٍ كَرِميٍوكُنوزٍ ، فَأَخرجناهم من جنات وعيون، وإِنا لَجميع حاذرونَ، وإِنهم لَنا لَغائظُونَ

تعاىل له ، ونصرة اهللا �خروج موسىو. ]60-52: الشعراء، آية [﴾فَأَتبعوهم مشرِقني، وأَورثْناها بنِي إِسرائيلَ
واتلُ علَيهِم نبأَ ﴿:، كما جاء يف قوله تعاىل�بسبب توحيده، وما توحيده إال استمرارا حلنيفية إبراهيم

قَالَ هلْ يسمعونكُم إِذْ ، قَالُوا نعبد أَصناما فَنظَلُّ لَها عاكفني، إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما تعبدونَ، براهيمإِ
أَنتم ، قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ، قَالُوا بلْ وجدنا َآباَءنا كَذَلك يفْعلُونَ، أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ، تدعونَ

﴾نيالَمالْع بي إِلَّا رل ودع مهونَ فَإِنمالْأَقْد كُماؤَآب77-69: الشعراء، آية [و[.  
وال  وباملقارنة يتبدى أن الرتعة احلنيفية يف التوراة مساملة، تدعو إىل أخوة عاملية دون متييز يف السلوك،

األخالق، وتبقى حجة على التحريف الذي وقع يف التوراة، يف مسألة الوعد، واألرض املوعودة، وتبين أن الرؤية 
، بل �ما وقد تبين أن التوراة مل تكتب يف عصر موسىرب عن أماين اليهود، ال أكثر، سياألخرى أقاصيص، تع
كل األرض : (الفاروقي بنصني، أما األول، فيقولمن أدلة هذا التناقض، يستشهد . )1(بعده مبئات السنني

: وكلم الرب موسى قائال: (، الذي ينسب لعزرا جيعله يقول)P(، فإذا باخليط)2( )أنا خالقها ورا [...]ملكي
أرض كنعان . هذه هي األرض اليت تقع لكم نصيبا. إنكم داخلون إىل أرض كنعان: أوص بين إسرائيل وقل هلم

  .)3( ...)بتخومها
ليبين يف دخوهلم  أرض كنعان لوحدهم، وبطريقة دموية استيطانية،  كما يدحض ادعاءات اليهود  

 )4(احللف القبليافت هذا االدعاء وهشاشته؛ إذ علم التاريخ، واآلثار، يؤكدان أن الدخول، كان مجاعيا يضم 

إىل فلسطني مت دمج التراث الكنعاين بالتراث  وبعد دخول احللف. بأكمله بزعامة القبائل العربية )4(القبلي
وقهرا ألن إهلهم كان  ،فتحها عنوةووهلذا فقد اعترب أن فكرة دخول العربيني لوحدهم إىل فلسطني، . احللفي
 ،وشجر،كل ذلك اختالق ،وحيوانات ،، وفكرة أم أتوا على مجيع من فيها من رجال''نارا آكلة''ميشي 

بكراهية العربانيني الالحقة تأثروا التوراة الالحقني  ومن املؤكد أن حمرري. )5(ريخ بصلةوافتراء ال ميت إىل التا
ويرى . )6(م.ق12و ،11يف القرننيكأنه استقرار دموي ستقرارهم يف فلسطني تصوير ا فعمدوا إىل جلريام،

                                                 
  .37، صدولة إسرائيل والشريعة اليهوديةعثمان،  -  1
  .5: 19سفر اخلروج،  -2
  12-1: 34سفر العدد،  -3
ومدين تآلفوا، وتوحدوا حتت ما أمسوه احللف  ،من مصر رفقة العربيني، وعند وصوهلم إىل سيناء �كان إثر خروج موسى: احللف القبلي -4

الفاروقي، : نظرا. ء سيناءالقبلي، ألنه يشمل القبائل العربية، مع مجيع القبائل اليت كانت تسكن مشال غريب اجلزيرة العربية، جنوب فلسطني، وصحرا
  .101-100، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفاروقي، و . 43-39، ص أصول الصهيونية يف الدين اليهودي

  .43، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -5
  .101، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، و ملياء الفاروقي،  -6
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وتكشف عن متثلها  الالحقة،فهي تدل على العقلية العنصرية  هذه االفتراءات هلا معىن كبري، أن«:الفاروقي
بل هي ما تصبو روحها  وهي تعرف هذا، فالصورة اليت ترمسها لنا ليست احلقيقة التارخيية، ألحداث املاضي،

  .  )1( »إىل أن يكون التاريخ
  

        �� !"#	��� !"#	��� !"#	��� !"#	��&�'�&�'�&�'�&�'::::     ��#: ��#: ��#: ��#:��������������������    ����	� @�������	� @�������	� @�������	� @���....     
بين الفاروقي أن مفهوم األرض املقدسة حسبما تعرضه التوراة، قد اعتراه تغري كبري، عرب مراحل 

  : متعاقبة، ميكن عرضها كما يلي
  :مرحلة اململكة الداوودية -أوال

ذات شأن يف تكوين الدين اليهودي، إذ تبلورت فيه أهم مفاهيم الديانة  �عد الفاروقي مرحلة داوود
يف هذا العصر ظهر حتريف الدين على  و. )2(كما يتوهم البعض�أو إبراهيم �اليهودية، ال يف عهد موسى

ذا أيدي الكهنة، فصارت أورشليم عاصمة دينية لليهود، ال ميكن لإلله أن يستقر أو يسكن أو يعبد إال فيها، وه
إىل األبد ههنا ) أنا الرب(هذه راحيت.اشتهاها مسكنا له. الرب قد اختار صهيون(: ما يظهر يف هذا النص
أتقياؤها يهتفون  طعاما أباركه بركة، مساكنها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خالصا، و .أسكن ألين اشتهيتها

مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه (: ، وتقول)3( )هتافا، هناك أنبت قرنا لداوود، رتبت سراجا ملسيحي
منذ يوم أخرجت شعيب إسرائيل من مصر مل أختر مدينة من مجيع أسباط : إىل داوود أيب وأكمل بيده قائال

إسرائيل لبناء بيت ليكون أمسى هناك بل إمنا اخترت داوود ليكون على شعيب إسرائيل وكان يف قلب داوود أن 
من أجل أنه يف قلبك أن تبين بيتا المسي قد أحسنت : سرائيل، فقال الرب لداوود أيبيبين بيتا السم الرب إله إ

: ،  وتقول أيضا)4( )بكونه يف قلبك إال أنا ال تبين أنت البيت بل ابنك اخلارج من صلبك هو يبين البيت المسي
لكهنة يدعون أن يهوه ؛ وهلذا أخذ ا)5( )طوىب لألمة اليت الرب إهلها، الشعب الذي اختاره مرياثا لنفسه: (أيضا

  .ال يعبد إال يف أورشليم
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عالقة ذا التحريف، إذ تظهره أنه وظف كهنة، ليضفي  �ويبين الفاروقي أن التوراة جتعل لداوود
قدسية تأليه مملكته بأورشليم، وهذا ما يكشف أن هلذا العمل أبعادا سياسية، يريد أن جيعل من أورشليم 

 . )1(عاصمة ليهودا، كي يرسي احلكم له ولذريته من بعده
، ومملكته، وذريته من بعده، اقتبسه اليهود من الكنعانيني، �ويؤكد الفاروقي أن هذا التأليه لداوود

وخالفوه يف حقيقته، فالكنعانيون يؤهلون الطبيعة، بينما اإلسرائيليون يؤهلون مملكة داوود، جاعلني منها عمل 
ء وأورشليم، وأضحى التعبد هللا تعاىل إعالن الوال �اإلله بالذات، وصار بذلك الوالء ليهوه والءاًََ لداوود

  .)2(ألورشليم
  :مرحلة االنقسام العرباين - ثانيا

، �مل تدم إال مثان وستني سنة، حكم فيها داوود مملكة اليهود، اململكة الداووديةأوضح الفاروقي أن 
، مث انقسمت اململكة املتحدة إىل شطرين؛ مملكة إسرائيل، ومملكة يهودا، وهذا ما يعد �وبعده بنه سليمان

طوىب لألمة اليت الرب إهلها، الشعب الذي اختاره (، املذكورة يف النص)3(اإلهلي باألبدية امتحانا عسريا للوعد
  .)5(، مث مل تلبثا أن اارتا، واار ملك اليهود)4( )مرياثا لنفسه

وقد فسر الفاروقي ايار مملكة إسرائيل إىل الرتعة احلنيفية؛ حني اندفع سكاا حنو التجانس 
م، واختلط سكاا مع .ق722وبام يف األمم املستضيفة، حىت اارت أمام آشور سنةواالندماج، ما سهل ذ

وأما يهودا، فقد كانت متثل الرتعة العنصرية، ومسات التعصب العرقي، وهذا ما ساهم يف إطالة . )6(اآلشوريني 
  . )7(م، وأُخذ ساكنوها بعدها أسرى إىل بابل.ق587إطالة عمرها حىت سنة 

لل طريقة تفكري اليهودي العنصري، بعد سقوط مملكته وضياع أرضه، فتبين له أنه وما فتئ الفاروقي حي
مها عصرا ازدهار وبسط ن أن العصر الداوودي والسليماين ملا جال بنظره إىل العصور السالفة من تارخيه، تبي

إذا ما حل به ومن الطبيعي أن ينظر اإلنسان «قوة، وسطوة ونفوذ، لكن ما تاله كان انقساما واضطهادا، 
ولكن هذا العصر كما أوضح الفاروقي، . )8( »االحنالل والتدهور إىل عصر ماض يعكس عليه آماله وتطلعاته

مل يصر لليهودي العنصري إال جمرد تطلع إلعادة جمدهم، ومملكتهم، وأمال يف جميء من خيلصهم، ويعيد هلم 
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كانت اململكة الداوودية هي عمل اإلله، فال شك أن إذا «عادا ألنهإل ، ومل يفكروا يف حلّ)1(هذه اململكة
، ما جعل نظرم للدولة وامللك دينية ال سياسية، )2( »اإلله ليس حباجة إىل  نشاطهم وعملهم إلعادة بنائها

عظمة داوود وملكه مل تكن سياسية يف نظر اليهودي العنصري، بل عظمة دينية، عظمة يهوه،  «يقول الفاروقي
وعليه فالتطلع إىل . اختار، وهو الذي انتصر، وهو الذي اشتهى، وهو الذي سكن أورشليم فيهوه هو الذي

ويستدل الفاروقي حبادثة، تؤكد ربط اليهود بني يهوه وأورشليم، بقوهلم أن . )3( »إعادة كل هذا واجب ديين
ء إىل إسرائيل من يهوه ال جيوز أن يعبد إال يف هذه البقعة من األرض، وهي قصة نعمان السوري، الذي جا

، ففعل أحد أنبيائهمفنصحته إحدى األسريات اإلسرائيليات أن يتداوى على يد . الشام فاحتا، وكان أبرصا
: ما أعمله، وكيف يل أن أعبد يهوه وأنا بعيد عن أورشليم؟ فأجابه: وملا آن  موعد عودته، قال للنيب. وشفي

رشه على األرض هناك واعبد واسجد ليهوه، وقدم له خذ لنفسك محولة بغلني من التراب األورشليمي واف
  .)4(قربانك فهو سيتقبل منك طاملا أنك تقف على أرض أورشليم

ويوضح أيضا أن أمل اليهود مل يلبث أن صار تعبدا، فكما تصورا التدين، والتعبد هللا يف الوالء واخلدمة 
التطلع إىل هذه الدولة واألمل يف إعادة للدولة الداوودية، كذلك صاروا يتصورن اآلن التدين والتعبد، ب

ومن الغريب جدا يف تاريخ البشر أمجع، أن هؤالء الناس، بدل «: ، ويعلق على طريقة تفكريهم بقوله)5(حتقيقها
بدل أن يعملوا شيئا إلعادة مملكة داوود فعال ويف التاريخ، أخذوا يتطلعون إىل جميء بطل يعيد هلم هذه اململكة 

  .  )6( »ل بعمل خارج عنهمال بعملهم وكدهم، ب
وقارن الفاروقي بني تفكريهم، وتفكري املسلمني، فألفى املسلم حينما يقرأ عن عصر أبو بكر وعمر بن 
اخلطاب رضي اهللا عنهما أو عن عصر اخلليفة هارون الرشيد، فإن ما خياجله هو الشعور بالعزة والفخر، ومتين 

عندما يقرأ تاريخ هذه الدولة يف جمموعة األسفار املقدسة، ال يشعر «عودة تلك األجماد ال أكثر، بينما اليهودي
 ةده أشعيا يف ثالث، وهذا ما رد)7( »بأنه يقرأ أدبا أو تارخيا أو فلسفة، هو ال يقرأ إطالقا، بل يتدين بقراءته

مواضع؛ فذكر معصية أورشليم، مث تنبأ بأن العدو سيأيت فيدك أورشليم، ويسحقها سحقا، ويبيد مجيع أهلها ما 
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عدا قلة، كي ال يباد العنصر اليهودي من وجه األرض، وأخريا بشر بأن يهوه سريسل يف القريب خملصا من 
  .)1(بيت داوود، يقوم باملعجزات معيدا اد الداوودي

وعلينا أن نالحظ أن العقل اليهودي ربط بني «: لفاروقي على هذه العناصر الثالث بقولهولقد علّق ا
هذه األحداث الثالثة، فهو يؤمن بالعنصرية اليهودية قبل كل شيء، وعليه يرى معصية أورشليم بالدرجة 

الذي يرسل . األوىل، كتحول عن يهوه، وعن مبادئ اململكة الداوودية، وهذا يف نظره يستحق عقاب يهوه
وبعد أن يأخذ هذا جمراه، لن يكون يهوه قد نسي شعبه، . أعداء أقوياء حيطمون مدنه، وقراه، ويسلبون ماله

عندئذ سريسل يهوه رجله أو ابنه البار فيعيد . وال قضى عليه، إمنا المه وابنه فقط لنسيانه إلهله، وململكة داوود
  )2( »لصهيون جمدها التليد السابق

بين أن اليهودي ال يرى األحداث التارخيية، كأحداث هلا مسبباا، ومقوماا، ونتائجها إن كل هذا ي
لتزامه األمور، بل كجزاء وعقاب على عدم االتارخيية، بل كأحداث إهلية، تأيت وتروح ال ملساسها بواقع 

  .)3(ودي صافيابعنصريته، واحملافظة عليها، وعدم امتثاله أوامر يهوه يف احملافظة على العنصر اليه

�'�� !"#	��'�� !"#	��'�� !"#	��'�� !"#	��������� : : : :    $��	� �+, ����	� @��� �����$��	� �+, ����	� @��� �����$��	� �+, ����	� @��� �����$��	� �+, ����	� @��� �����        
أكد الفاروقي أن عصر املنفى قد ساهم يف ربط اليهودي بعقيدة األرض؛ إذ املنفيون من يهودا، وهم 

مل ينسوا أورشليم، وال مسكن إهلهم، وازدادوا حقدا على من يعتقدون أم سلبوهم ملكهم،  العنصريون
ما زاد من شدة ارتباطهم ذه األرض، وإذكاء أمل العودة يف نفوسهم، إلعادة بناء مملكة  وأرضهم، وهذا

فاملنفى كما يرى الفاروقي هو وراء منشأ عقيدة العودة إىل أورشليم، . )4(يهودا، ولتكون عاصمة دولة هلم
ومن . )5(ية واقعةوحتويل هذا األمل إىل عمل، فهي تستهدف حتويل ما يف العقل والقلب إىل حقيقة تارخي

، اذكر مجاعتك اليت [...]ملاذا رفضتنا يا اهللا إىل األبد( النصوص اليت استشهد ا الفاروقي لتأكيد هذه الفكرة
احلرب  إىلارفع خطواتك . جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط مرياثك

. ، أطلقوا النار يف مقدسك[...]قد زجمر مقاوموك يف وسط معهدك. الكل قد حطم العدو يف املقدس. األبدية
. ملاذا ترد يدك وميينك. حىت مىت يا اهللا يعري املقاوم ويهني العدو امسك إىل الغاية. دنسوا األرض مسكن امسك
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عري الرب وشعبا جاهال قد أهان امسك ال تسلم  ، اذكر هذا أن العدو قد[...]أفن. أخرجها من وسط حضنك
  .)1( ...)اليوم كله إياكاذكر تعيري اجلاهل . أقم دعواك. ، قم يا اهللا]...[للوحوش نفس ميامتك

ورغم خيبات األمل املتكررة إال أن هذا الشعور بقي يداعب خميالت اليهود العنصريني، ويعدون 
، وهذا االرتباط يعده املسريي من السمات األساسية )2(حلوا أنفسهم يف شتات، ويف إقامة مؤقتة أينما 

للجماعات الوظيفية كافة، اليت تضعف من انتمائها للوطن الذي تعيش فيه، ومن مث تضعف ارتباطها به، وتزيد 
  .)3(انفصاهلا عنه

ويوضح الفاروقي أن أمل العودة إىل أرض امليعاد قد استمر يداعب خيال اليهود طوال العصور 
م، فتصاعدت أصوات اليهود إىل السماء من جديد بأن يرسل 70لالحقة، حىت حرمهم الروم منها ائيا سنةا

بل وأصبح هذا الدعاء والتطلع النفساين الذي «:اإلله مسيحا خيلصهم، ويعيد هلم جمدهم التليد، يقول الفاروقي
يوم التكفري أو يوم كيبور يقول ففي أقدس أوقات السنة يف . ينطوي عليه عنصرا مكونا للدين اليهودي
، ومن هنا التحم الدين اليهودي بالقومية )السنة القادمة يف أورشليم(املصلون يف آخر ما يتوجهون به من دعاء

التحاما أصبح من املتعذر بعده فصل السياسة عن الدين، بل دخلت السياسة يف الدين بشكل أصبحت هي 
  . )4( »فحواه،و عليه أصبح الدين قومية دينية

ولقد ازداد اليهود تشبثا مبادية وجغرافية وسياسية اململكة املنتظرة مع انتشار الدين املسيحي؛ ذلك 
وغاىل اليهود «: الدين الذي فهم اململكة كنظام عاملي روحاين، ال عالقة له بفلسطني اجلغرافية، يقول الفاروقي

أرض اململكة املادية، فالذين كانوا يستطيعون سبيال كعادم يف كل شيء، يف قيمة اململكة األرضية، بل يف 
  .)5( »كانوا يوصون بوضع حفنة من تراب فلسطني حتت رأسهم عند دفنهم بعد موم

وما استعرضناه، يبين أن الوجود اليهودي بفلسطني بدأ منذ إقامة شاؤول مملكته يف أحناء فلسطني، 
ت الدولة إىل دولتني، مل يلبث أن قضا عليهما احتالل ، وبعده متزق�، وابنه سليمان�واستمر مع داوود

اآلشوريني والبابليني لفلسطني، وهذا ما يبين أن إمجايل الفترة اليت كانت فيها مملكة إسرائيل قوية خالل حكم 
ومل تبق هلم صلة بفلسطني منذ القرن . داوود وسليمان، ومنذ تأسيسها على يد شاؤول مائة عام على األكثر

: م، ويف ذلك يقول أحد املؤرخني1948امليالدي مع احتالل الرومان لسوريا وفلسطني، حىت عام األول 
لقد اجتمعت كلمة كثري من املؤرخني وتؤيدهم يف ذلك احلفريات واآلثار على أن اليهود كانوا منتشرين منذ «

                                                 
  .22-1: 74سفر املزامري،  -  1
  101، ص2، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  - 2 

  .املرجع السابق -  3
  .100، صالدين اليهوديامللل املعاصرة يف الفاروقي،  -  4
  .101املصدر السابق، ص -5



������
� �����
� ����� � ����	
� ���� 

 

131 
 

مل يبق هلم صلة بفلسطني القرن األول للميالد يف مجيع جهات حوض البحر املتوسط ومنذ ذلك الزمن البعيد 
وتلك احلقيقة تدحض حجج اليهود وتشري إىل عدم وجود أي عالقة قانونية ميكن أن يزعمها اليهود بالنسبة 
لفلسطني ألن اليهود أتوا إىل فلسطني ومل تكن خالية بل يسكنها العرب وحيثما خرجوا منها استمر الوجود 

  .)1( »العريب دون انقطاع آلالف السنني
مما عرضنا، أن قراءة الفاروقي، وحتليالته، ملختلف األفكار اليهودية حول هذه العقيدة، تبين أا  ويظهر

قد صيرت عقيدة روحية، وهاجسا نفسيا، ومشروعا سياسيا، ورؤية عنصرية، أوحت هلم بأحقيتهم يف هذه 
ا العرض، كما يتجلى ذلك األرض، بدعوى أم شعب اهللا املختار، وتأولوا كل النصوص املقدسة خلدمة هذ

وخالف هذا، فإن الرتعة احلنيفية مل تعبأ بفكرة األرض املوعودة، وال بقداستها . )2(يف اليهودية األورثوذكسية
املفتراة، ولذلك عاشوا يف األوساط اليت احتضنتهم، واندجموا فيها، ولذلك جند من الفرق اليهودية احلديثة 

وتشجع اإلقامة والتعايش مع البلدان املستضيفة في أي إشارات إىل العودة، ، اليت تن)3(كاليهودية اإلصالحية
اليت أكدت اجلانب اإلنساين وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات إلعادة بناء اهليكل هلم، 

عرقياً أو حىت حضارياً وإمنا هي انتماء ديين،  ءوللعودة ولألرض املقدسة، وأكدت أن اليهودية ليست انتما
  )4(شأا يف هذا شأن اإلسالم واملسيحية

فلما صار األمر للصهيونية احلديثة، ذكّت مثل هذه املفاهيم العنصرية املوجودة يف التوراة، وأعادت   
دينية، وأخرى إحيائها يف عقول اليهود العنصريني، ووظفت لذلك كل وسائل اإلعالم، وادعت حقوقا هلا 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الصهيوين موشيه ديان . تارخيية، تؤسس حلق عودا إىل فلسطني، وإقامة دولة إسرائيل
إننا إذ منلك التوراة، وإذ نعترب ذاتنا شعب التوراة، فالبد أن منلك أرض التوراة أيضا، أرض «:م1967سنة

وقد جرت مناظرة بني أرنولد توينيب، املؤرخ اإلجنليزي الشهري، وياكوف هرتزوج سفري  .)5( »احلكماء واآلباء
سفري إسرائيل يف كندا، حول موضوع العالقات العربية اإلسرائيلية، وسياسة إسرائيل بالنسبة لالجئني العرب، 

لنعد إىل : ستاذسيدي األ«: وأثري موضوع ما تدعيه إسرائيل من حق تارخيي يف فلسطني، فقال هرتزوج لتوينيب
لقد رددت الصحف قولك، أن ليس إلسرائيل حق تارخيي، . مسألة االرتباطات التارخيية اليت كنت أشري إليها

مل '' فلسطني''إن اإلقامة اليهودية يف أرض إسرائيل: أوال: فهل أورد لك بعض احلقائق اليت تتعلق ذا األمر
إن العودة إلسرائيل أمر جوهري يف عقيدتنا الدينية : ر الثاينتنقطع طوال التاريخ بل كانت إقامة متصلة، األم

                                                 
  .125-124، صدولة إسرائيل والشريعة اليهودية جربيل عثمان، -1
  . وما بعدها 147، ص)امللة األرثوذكسية( فصل امللل اليهودية املعاصرة من البحث: انظر -2
   .وما بعدها141، ص)امللة اإلصالحية( فصل امللل اليهودية املعاصرة من البحث : انظر -3
  www.hadielislam.com )2010- 05-23( :اإلنسانية والعدوانية يف العقيدة اليهوديةاملسريي،  -4
  .27، ص)م2005-هـ1،1425دار النهضة العربية،ط:لبنان(، يف األصولية الصهيونيةحيي أمحد الكعكي،  -5
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لقد أثار السفري نقطة «: فرد عليه توينيب بقوله. ويف صلواتنا وأعيادنا ويف كل وجه من وجوه آمالنا القومية
 تتعلق حبق اليهود يف فلسطني، ولكن اآلن ماذا عن هذا املطلب اليهودي؟ هناك شيء يف القانون، يقول بسقوط

باعتباره التاريخ الذي قام فيه الرومان بطرد اجلانب األكرب من  - م 135فإذا أخذنا مثال عام . احلق بالتقادم
، فإذا أخذنا هذا التاريخ وقلنا إن سقوط احلق ال ينطبق حىت على هؤالء الذين غادروا البالد -سكان فلسطني

د كان هنود األجلونكني يسكنوا منذ ثالمثائة أو يف ذلك التاريخ، ماذا حيدث بالنسبة ملدينة كمونتريال؟ لق
وقد كان رد السفري مبا يتفق وما .. فهل يقال كذلك بضرورة عودة مونتريال إليهم؟. أربعمائة سنة على األكثر

أحقا؟ إذن فعليك أن ترحل مخسني مليونا من اإلجنليز : ، وقد رد عليه توينيب مستنكرا''نعم''تدعيه إسرائيل
  .)1( »الجئني وجتعل منهم

ولكن األمر الذي أكده الفاروقي، أن دور الصهيونية يف العصر احلديث، هو الدور نفسه الذي سعى 
اليهود العنصريون عرب التاريخ اليهودي حتقيقه، وباءت كل جهودهم بالفشل، وهذا ما سيحدث أيضا للحركة 

خيبة أمل أخرى تضاف إىل قائمة خيبات األمل الصهيونية، اليت ال حمالة ستؤول إىل الفشل، وستصبح العودة 
يف العودة الفعلية، واالستقرار النهائي يف فلسطني، ألنه ال أرض هلم يف األصل يعودون إليها؛ وال مفر من 
الرجوع إىل احلنيفية، تلك اليت تدعو إىل عد اليهود شعبا، له حق يف كل أرض تطؤها أقدامه، فهو كغريه من 

فال فروق . االندماج، والتعايش يف األوساط اليت ترىب فيها أفراده، و عاشوا بني ظهرانيها الشعوب له إمكانية
  .بينهم يف ذلك البتة

A,�8�� ���	�A,�8�� ���	�A,�8�� ���	�A,�8�� ���	�::::        

B"2	� C�?	� ����� ���� � (.�� B"2	� C�?	� ����� ���� � (.�� B"2	� C�?	� ����� ���� � (.�� B"2	� C�?	� ����� ���� � (.�� ....  
والنفسية  ،تناول الفاروقي هذه العقيدة، وتتبع تطورها التارخيي، وأشار إىل مالبساا االجتماعية

  :والتارخيية، واستحكامها يف نفسية اليهودي إىل يومنا هذا، وهذا ما سيظهر مما يلي

���� !"#	����� !"#	����� !"#	����� !"#	� : : : :B"2	� C�?	� ����� �34&B"2	� C�?	� ����� �34&B"2	� C�?	� ����� �34&B"2	� C�?	� ����� �34&....  
، ''املشيحانية''، و''ماشيحوت''، ومنها ''ماشيح''إن كلمة املسيح املخلص مأخوذة من الكلمة العربية 

مبعىن  )2(واستخدمت لفظة مسيح يف العهد القدمي تسعة وثالثون مرة. ''مشح''وكلها مشتقة من الكلمة العربية 

                                                 
  .148ص ، )م1972-هـ1392، 1مكتبة وهبة،ط: مصر(، بني احلقيقة و األباطيلفلسطني عبد الوهاب،  -1
  .448، ص2،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -2
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كما  )2(وقد كان املسح ميارس ملبايعة امللوك؛ فيسمى مسيحا، أي ممسوحا بالزيت .)1(ح بالزيت املقدسومسامل
داوود أخلص إين بيد : الرب كلم داوود قائال(كما يروي العهد القدميكان داوود الذي أصبح بعدها املخلص 

عتقاد يف بعثة ملك من نسل داوود يأيت يف اال: مث صارت من أهم العقائد اليهودية، اليت تعين .)3()شعيب إسرائيل
ليجمع شتات اليهود املنفيني، ويعود م إىل األرض املقدسة، وحيطم أعداء إسرائيل، ويتخذ آخر الزمن 

  . )4(أورشليم عاصمة له، ويعيد بناء اهليكل
أي قراءة للتوراة بأسفارها اخلمسة ال حتيل إىل الفكرة البتة، وعمدة  هذا التعظيم، إال أن رغم و

مشترع من ساللته حىت يأيت شيلو  ال يزول صوجلان من يهوذا و(: أما األوىل، فهي .اليهود، هو تأول آيتني
يربز كوكب من يعقوب . قريباأبصره وليس . إنين أراه ولكن ليس حاضرا( : الثانية و .)5( )وتطيعه الشعوب

الدكتور حسن ظاظا إال أن .  )6()ويقوم صوجلان من إسرائيل فيحطم طريف موآب وخيسف كل أبناء الغرور
فكرة «ورغم ذلك، فإن  .، والتخمنيإال على سبيل االفتراضال يوحيان بشيء حول املسيح النصني أن يرى 

كل  جدا،ف اليت عاشوا فيها أشكاال خمتلفة العصور والظرواملسيح املنتظر قد أخذت يف عقلية اليهود، حبسب 
  .)7( »جيل منهم صنع مسيحه حسب هواه، وطبقا للصورة اخليالية الوجدانية اليت حيلم بأن يكون عليها املسيح

ويرجع الفاروقي تاريخ هذه العقيدة إىل عصر ما قبل املنفى، عصر االنقسام واحلروب، والتحسر على 
مبا حوله االحنالل والتدهور، إىل  من الطبيعي أن ينظر اإلنسان إذا حلّ«: اململكة الداوودية الضائعة، إذ يقول

 �داوود عند عصرلبث أن توقف ، ومل ي)8(»عصر ماض يرى فيه  آماله وتطلعاته يف يهودا أو إسرائيل
فصار بالنسبة له عصرا ذهبيا، وفردوسا مفقودا، كلما ساءه  .ما من ثروة ورخاء، وما أثر عنه�وسليمان

فإذا كانت «: من الفاروقي، فيقول معلقا ظرف راح ميعن فيه، يرى فيه حضورا إهليا، وتلك لفتة فينومينولوجية
شك أن اإلله ليس حباجة إىل نشاطهم وعملهم إلعادة بنائها، فهو اململكة الداوودية هي عمل اإلله، فال 

؛ وهذا ما جعلهم يلتفتون ملاض وىلّ بدل أن )9( »أنشأها يف املرة األوىل بفعل بطل سينشئها للمرة الثانية مثلما
إلعادة مملكة بدل أن يعملوا شيئا  أن هؤالء الناس، الغريب جدا يف تاريخ البشر أمجعومن «. يبنوا ملستقبل آت

                                                 
  .30، ص )م1992، 1رياض الريس للنشر، ط): لبنان(بريوت( ،املسيحية والتوراةشفيق مقار،  -1
  .103، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -2
  .18-3:  2صموئيل الثاين،سفر  -3
  .46، صاأليديولوجية الصهيونيةاملسريي،  -4
  .10: 49سفر التكوين،   -5
  .17:   24سفر  العدد،  -6
  .98، صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا،  -7
  .61-60، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -8
  .61املصدر السابق، ص -9
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فعال ويف التاريخ، أخذوا يتطلعون إىل جميء بطل يعيد هلم هذه اململكة ال بعملهم وكدهم، بل بعمل  �داوود
وهذا ما أنشأ بني اليهود حركة تنظر إىل العامل مبنظار أسود، وتنظر إىل الدولة الداوودية . )1( »خارج عنهم

إال أن هذه احلركة مل تثمر فيما  .على يد بطل من قبل �كمثال يرجتى، وتتطلع لتحقيقه كما حققه داوود
  .)2( مضى حىت ظهرت الصهيونية احلديثة

ويوضح الفاروقي أن النقد التارخيي يبين أن فكرة املسيح املخلص ليست جبديدة، فقد عرفها الفرس 
النظرة  تبنيهم هلذه كانت السبب البائسة وظروفهم، )3(قبلهم، كما عرفها اليهود املسبيون خالل فترة سبيهم

ومع . )4(وأملهم يف العودة إىل أرض يهودا، واالنتقام من أعدائهم ،الدينية اجلديدة، ليدعموا تعصبهم العرقي
احلوادث اجلسام اليت تعرضوا هلا، تبلور حلمهم يف جميء ملك خملّص، معه القوة والربكة، ليعيد أجماد املاضي، 

 ،)5(اخلالص تنقية للشعب اليهودي، و فرج لن يأيت إال على يد بطل الذي رأى أنيتمثلون ذلك يف أشعيا؛ و
ألنه يولد لنا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى امسه عجيبا مثريا إهلا ( كما جاء يف العهد القدمي

ويعضدها  رئاسته وللسالم ال اية على كرسي داوود وعلى مملكته، ليثبتها قديرا أبا أبديا رئيس السالم، ألن
وهلذا فقد أعادوا تفسري ظهور عداوة فارس لبابل على أنه ظهور املسيح أو  .)6()باحلق والرب من اآلن إىل األبد

، وعدوا القائد الفارسي كورش املخلص الذي اختاره يهوه، )7(امللك الذي جاء ليقود املسبيني إىل أورشليم
وفق معايري اليهود أنفسهم،  تفسريا آخرفيعطينا  الفاروقيأما . )8(ملك يهودا املنتظر، ووصف بأنه ابن يهوه

 �يرى أن كورش ليس املخلص الذي اختاره يهوه، ألنه فارسي، وليس من  نسل داوود فهو ؛واليت ناقضوها
ويفسر معتقد اليهود بأن أشعيا أراد إعادة بناء أورشليم، وإرجاع املنفيني، وختليصهم من  .كما تقول أسفارهم
القائل عن أورشليم ستعمر .. 'أنا اهللا': (على ذلك مبقاطع من الكتاب املقدس، منها مستدالعذام يف بابل، 

فكل مسريت . ن كورش راعيالقائل ع. القائل للجة أنشفي وأارك أجفف. وملدن يهودا ستنبني وخرا أقيم
املنتظر، املخلص  ليسكورش  أنإال أن خيبة أملهم يف . )9()يتمم ويقول عن أورشليم ستبىن وللهيكل ستؤسس

  .على مر التاريخ املنتظر، تلتها خيبات أمل كثرية

                                                 
  .60املصدر السابق، ص -1
  .69املصدر السابق، ص -2
  .449، ص2،ج5مج ،املوسوعةاملسريي،  -  3
  .103، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -  4
  .67، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  5
  .7-6: 9 ،سفر أشعيا -  6
  .103، صأطلس احلضارة اإلسالميةالفاروقي، وملياء الفاروقي،  -  7
  . 74صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  8
  .28 -26: 44سفر أشعيا، -  9
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  : حركتان متناقضتانعنها  نتجو. كبريةود يف خملصهم املزعوم كانت بين الفاروقي أن خيبة أمل اليه

وعلى العامل  ،تمثلت يف حركة الغلو يف الترقب ليوم اخلالص، واحلقد على كورشف :ما األوىلفأ - 1
بل «: مل يرسل بعد مسيحا خيلصهم، ويعيد هلم جمدهم التليد، يقول الفاروقيتعاىل ، ونادت بأن اهللا )1(بأسره

ففي أقدس أوقات السنة . النفساين الذي ينطوي عليه عنصرا مكونا للدين اليهوديوأصبح هذا الدعاء والتطلع 
  .)2( »يف يوم التكفري أو يوم كيبور يقول املصلون يف آخر ما يتوجهون به من دعاء السنة القادمة يف أورشليم

ساسية للخطاب نشأا إىل الشعور احلنيفي؛ واليت أعادت قراءة املفاهيم األ فقد أرجع: أما الثانية - 2
مل تفهم أورشليم كجبل، ومدينة  ؛ إذاملادية، والبيولوجية، والعرقية قراءة روحية، بدل املعايناليهودي الديين 

حمدودة جغرافيا، وإمنا مدينة مساوية، أعضاؤها األرواح الطيبة، ال ميسها سوء أو تبديل؛ ومل تفهم اإلسرائيلي 
يساهم روحيا يف تراث إسرائيل الروحي، ومل تفهم ميثاق إبراهيم كنسل حيواين إلبراهيم، وإمنا كل من 

كقطعة أرض حمددة بكذا وكذا، وإمنا كأب موعة إنسانية، ميثاقها اإلميان باهللا واألمر باملعروف والنهي عن 
  .)3(املنكر

ذه الرتعة  متيزواولقد بين الفاروقي أن كل هذه املعاين احلنيفية نادى ا أنبياء يهود حنفاء،   
بأن اململكة  الذي يؤمن .ة من حياة مملكة يهودا بأورشليمالذي عاش يف السنوات األخريرميا أ، منهم )4(العاملية

اململكة الداوودية باملعىن السياسي، و املختارية باملعىن احليواين، وأورشليم باملعىن اجلغرايف، كلها يف طريقها إىل 
: هكذا قال الرب لرجال يهودا وأورشليم: (قال حنيواإلنسانية، والروحية،  ،العدم، ولن تبقى إال العاملية
تزرعوا يف األشواك، اختتنوا للرب، وانزعوا غرل قلوبكم، يا رجال يهودا وسكان  احرثوا ألنفسكم حرثا وال

ليس  .ها أيام تأيت يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا(: ، ويقول )5()أورشليم
كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم ألخرجهم من أرض مصر حني نقضوا عهدي فرفضتهم 

أجعل شريعيت يف : بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب. يقول الرب
الحظ عدم حقده « :النص بقوله ويعلق الفاروقي على .)6( ...)داخلهم وأكتبها على قلوم وأكون هلم إهلا

على اململكة الشمالية، فهو يذكر باخلري للمملكتني معا، ومع بيت يهودا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي 

                                                 
  .82، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .82، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  2
  .املصدر السابق -  3
  .املصدر السابق -  4
  .4-3: 4سفر أرميا،  -5
  .3-1: 31السابق،املرجع  -6
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، بل هذا هو العهد الذي -أي العهد املادي- قطعته مع آبائكم يوم أمسكتهم بيدهم ألخرجكم من أرض مصر 
  . )1(»أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام

ويشري الفاروقي إىل أن الوعي األخروي عند اليهود تبلور تبلورا جديدا يف عهد املنفى، إذ مل يعتقدوا 
بآخرة من قبل، ورأوا املوت خامتة كل شيء، فلما شاهدوا مملكتهم تنهار، ورجاهلم يقتلون، متقني كانوا أم 

يهم أن اإلله لن ينصر شعبه املختار بعد أشرارا، تقبلوا الفكرة األخروية الفارسية، ألنه مل يعد يعقل لد
يرى اآلخرة كعودة إىل أورشليم ، جغرافيا عنصريا ،، وسلكوا مسلكني أخرويني، مسلكا ماديا)2(سقوطه

اجلغرافية، وإقامة اململكة الداوودية السياسية، فيها على يد خملص يلم شتات اليهود العنصري، كما رأت 
دينيا آخر، يرى اآلخرة كبعث شخص وحماكمته على أعماله يف الدنيا،  ومسلكا روحانيا شخصيا. الصهيونية

  .)6(من بعد �، والسيد املسيح)5(األسينيون و )4(،كما رأى األبيونيون)3(مث إحالته إىل ملكوت اهللا
وصار  حلما  .ال أن التفهم العنصري طغى، ورجحورغم وجود هاتني الرتعتني يف الدين اليهودي، إ

يهوديا على خمتلف عصور، وظهرت أصوات بني اليهود هنا وهناك، تدعي أا املسيح املنتظر، سامهت يف 
، وأضعفت من انتماء اجلماعات اليهودية للمجتمع الذي تعيش فيه، وزادت من حدة ))7وين هذا األمر بينهم

  .)8(انفصاهلم عن اآلخرين، كما يرى املسريي
وحييونه،  ،د اليهودي، كما يرونهيل يتبين أن الفاروقي حاول اإلمساك بأطراف املعتقوبعد هذا التحل

التحليل التارخيي لكتابة العهد القدمي، والربط بإطارها وحتليله يف ضوء النقد النصوصي للعهد القدمي،  وأعاد
وميكننا أن جنمل ذلك يف  .ونفسية، وسياسية؛ لتكون حجة هلم أو عليهم العام، وما فيه من ظروف اجتماعية،

 : نقاط، وهي

                                                 
  .83صأصول الصهيونية يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -1
  .83، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -2
  .املصدر السابق -3
 إىل لإلشارة املسيحي العصر بداية يف اليهودية اجلماعات أعضاء بعض استخدمها كلمة وهي. فقري تعين العربية كلمة إبيون: اإلبيونيون-4

. املسيح ألوهية فكرة معظمهم رفض وقد ،السبت شعائر راعواو اليهودية، الشريعة اإلبيونيون تبع وقد. الرب مملكة ورثة مأ باعتبار، أنفسهم
  .495، ص1، ب3،ج5، مجاملوسوعةاملسريي، 

، من مظاهرهم، �على أيام ظهور املسيحوهي من أهم الفرق اليهودية، كانت . كلمة أصلها آرامي من آسيا مبعىن طبيب:  األسينيون -5
الفكر الديين حسن ظاظا، : راجع. إخل...ومعتقدهم، اعتزال الناس، لباس الثياب البيضاء، يؤمنون بضرورة التمسك بالتوراة، يلتزمون بالفضيلة،

  .228-221، صاليهودي
  .16، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -6
  .128-112، صالفكر الديين اليهوديحسن ظاظا، : راجع. للتوسع يف الشخصيات اليت ادعت أا املسيح املخلص -7
  .453، ص2، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -8
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ائد اليهودية تتجاذا نزعتان بطريقته غري املألوفة بني نقادنا القدامى، واحملدثني، أن العق بين - 1
وأخالق، وما حتمله من  ،، مبا فيها من مسو�نزعة حنيفية، إنسانية، تعود إىل إبراهيم اقضتان،متن

عرفها التاريخ اليهودي عرب خمتلف عصوره،  .عاملية، يتساوى فيها مجيع البشر ورسالة ،مبادئ إنسانية
التعصبية العرقية، اليت استحكمت على  ،ومل ينطفئ أوارها رغم استحكام الرتعة الثانية، وهي العنصرية

عقل، وفكر، وأخالق اليهود، فحرفت توحيدها الصايف، وغيرت فحواها اإلهلي، لتجعل اإلله العلي 
ال يعمل إال لصاحل هذا الشعب، وما شر، إهلا ال يسكن إال أرضا، وهلا عنصريا، ال خيص إال فئة من البإ

  .فول مشس الصالح فيهأذلك إال دليل دامغ على احنراف هذا الشعب، و
بين أن العصر الذي صبغ الدين اليهودي خبصائصه احلالية، العنصرية و اخلصوصية كما  - 2

دية اجلغرافية، هو عصر املنفى، على يدي عزرا الذي دعاه الفاروقي بشيخ البيولوجية، واحملدو
العنصرية؛ ومل تلبث أن تقررت مواده الثمانية اليت أشرنا إليها يف مطلع هذا الفصل، وانتهت 

  . بالصهيونية دينا لليهود
يف عقائد اليهود احلالية، وعهدهم القدمي، وشرائع  اأثبت الفاروقي أن للعقائد السابقة حضور - 3

اآلراميني الصحراويني يف العراق، واجلزيرة، و عقائد املصريني، والكنعانيني، وما اشترعه داوود وكهنته 
من أفكار وقوانني، وما ابتدعه أشعيا من أفكار التطلع إىل اخلالص، معيدا بذلك جمد داوود، وبناء 

لى كل البشر، و هذا ما جيعل الصهيونية جمرد بعث ملفاهيم هذا الدين، وما فيه أورشليم، إىل احلقد ع
يديولوجية اليت ورثتها عن سلفها عرب خمتلف فهي مل تأت بشيء جديد يف عامل األمن عنصرية، 

  .  )1(العصور
  
  
  

*   *   * 

                                                 
  .96، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
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( مصطلحوأطلق عليها يف الدين اليهودي،  املعاصرةامللل  :يف كتابه تناول الفاروقي خمتلف الفرق اليهودية
وده مل خيرج عن لكن مقص. أو احلركة )2(بدل ما هو متعارف عليه، كالفرقة )1(اليت تعين يف اللغة الدين ،)امللة

حتليالته يف سياق وتعرض  .األمر الذي يؤكد ما يعنيـه من امللة. )4(، والفرقة)3(املعتاد، فنجده وظف عبارة احلركة
اليهودية املعاصرة ملا هلا من دور يف الواقع الفرق اهتمامه على دراسة جلّ صب  ، إال أنه)5(بعض الفرق القدميةل

ا على هأمهيتها، وتأثريبيان متركزها، وأسباب نشأا، وحتديد مربزا ، والعاملي ،اليهودي والسياسي ،جتماعياال
  :مهاوقد أرجع نشأا إىل سببني،  .األساسية بني فرقة وأخرى االختالفأوجه ، واليهود

يف التحررية  الذي قامت فيه احلركات اليهودية املسرح كانتأوروبا  أن يرىإذ : حركة التنوير: أوال  
 داخل أسواراصفا وضعيتهم و. )6(حركة التنوير عناليت متخضت أساسا و ،)م19( تاسع عشر للميالدال القرن
كانت أوروبا ختوض  ويف ظل هذه الظروف. )8(فكري وختلف ،ةاجتماعيعزلة  وما ترتب عنه من ،)7(اجليتو

                                                 
إال أن هناك  . وملة املشركني ،وما هو باطل مثل دين اوس وملة اإلسالم، وكالمها يطلق على ما هو حق مثل دين اإلسالم،. الدين يف اللغة: امللة -1

يف  روح املعايناأللوسي شهاب الدين،  :انظر(.اتباع و ،وسنة ،فطريقة :أما امللة .وتسليم ،وعبادة ،خضوع :منها أن الدين ذكرها العلماء، ا بينهمافروق
اجلامع ألحكام القرطيب حممد،  و. 488، ص)م1994، 1دار الكتب العلمية، ط): لبنان(بريوت(،1، جالقرآن العظيم والسبع املثاين

  .94،  ص)م1988، 1الكتب العلمية، ط دار): لبنان(بريوت(،2،جالقرآن
  .480، ص3، ج5، مجاملوسوعةاملسريي، . وظف املسريي يف موسوعته مصطلح الفرقة -2
  .66وص . 55، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .85املصدر السابق، ص -4
الفكر ظاظا حسن،  :انظر:للتوسع. األبيونيون، واألسينيون، والقناؤون، ونالصدوقيو، والفريزيون، والسامريون:  ، منهااختلف اليهود فرقا كثرية -5

  .240-205، صيدالديين اليهو
وقد قام عصر التنوير يف الغرب على هذا املعىن، الذي متخض عن التحول . عبادة العقل، ونقض الدين: مصطلح غريب مضاد حلقيقته، يعين: التنوير -6

وذا . يف الفكر الغريب احلديث، حني خرج من إطار املسيحية إىل الفلسفة املادية على إثر الصراع بني العلماء، والكنيسة اخلطري الذي أحدثته العلمانية
إال أن اإلسالم ال يقر ذا الفصل، ويعترب قاعدة املعرفة اإلنسانية احلقيقية، تقوم على الوحي والعقل معا، . عملوا إىل إعالء العقل، وحجب الوحي

  .158-156، ص )م1997-هـ1417، 1دار اهلداية للطباعة والنشر،ط:دب(، اإلسالم واملصطلحات املعاصرةأنور اجلندي، . لهماوتكام
و الكلمة تستخدم بشكل خاص لإلشارة ألحياء اليهود يف أوروبا، باعتبارهم  أقلية اقتصادية تعيش . حي مقصور على إحدى األقليات :اجليتو -  7

أما عن أصل الكلمة فهو غري معروف على وجه الدقة؛  فقد قيل أا مشتقة من . ت اتمع يف هذه األماكن اخلاصةمبعزل عن بقية طبقا
 يهدف العالية بأسواره اجليتو وكان. ''االنفصال''الواردة يف التلمود مبعىن '' جت"أي مكان سكن اليهود، أو من الكلمة العربية ) Judaca(كلمة

 .املسيحية األغلبية عن وعزهلم،  ومراقبتهم منهم، الضرائب حتصيل وسهولة وسيطة، وظيفية كجماعة اليهود محاية :منها ة،متناقض أشياء عدة ىـإل
، 4، مجاملوسوعةاملسريي،  و  .34وص . 32، صاأليديولوجية الصهيونيةو املسريي، . 23، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي، 

  .اوما بعده 412وص   .418ص
على  اعترب الفاروقي اجليتو يف أوروبا، رغم أوضاع اليهود املزرية داخله، من مظاهر احلفاظ على الكيان اليهودي، و أهم العوامل اليت حافظت -  8

 مجاعة«وظيفية؛ وهيوهلذا أطلق عليهم املسريي مصطلح اجلماعات ال. القانون، وعلى يهودية اليهود، باعتبارهم أقلية دينية منعزلة عن العامل اخلارجي
 تمع من خارجه أو جيندها من داخله من بني األقليات الدينية، ويوكل هلا وظائف شىت يرى أن أعضاءه ال ميكنهم االضطالعا ألسباب يستجلبها ا

  386، ص1،ب5،ج1، مجاملوسوعةاملسريي،  و. 29-23، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي، : انظر. »خمتلفة
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 )1(على مبادئ مخسةيت تقوم ال لسفة العقالنية أو حركة التنويرفحتوالت هامة على الساحة الفكرية؛ متثلت يف ال
  :كما بين، وهي

أي تتحكم يف عالقاا قوانني تؤلف  وقوى مرتبطة ببعضها بشكل معقول،، يتألف الكون من عناصر - 
  .وكل ما يف الكون خاضع هلا يف كليتها سنة عقالنية ال تبديل هلا،

  .ملعرفة أسراره وبالتايل يؤهله .عقل اإلنسان يؤهله الكتشاف قوانني الكون -           
  .عقل اإلنسان وما يقوم عليه من مبادئ عامة كاف لتفهم معاين الكون -          
  .إلدارة حياته  لرجوع إىل الوحيلال حاجة للعقل اإلنساين   -          

  .)2(وتصحيح أخطائه وأسراره، ،عقل اإلنسان قابل أن ينفذ إىل قوانني الكون -   
 وألغيت كل الفوراق سرت يف الفكر األورويب سريان اللهب يف القش، دئهذه املبايرى الفاروقي أن و  

 وذا. خذ بالعقلتت واالقتصادية ،بني الدينني املسيحي واليهودي يف احلياة املدنية، ما دامت القرارات السياسية
يهود يف احلياة دخول ال«ورغم ذلك يرى أن  .من العزلةدخل اليهود معترك احلياة من أوسع أبواا بعد قرون 

تبعها ما تبعها من و والفكرية األوروبية جاء متقطعا وبطيئا إىل أن قامت الثورة الفرنسية، السياسية واالجتماعية،
دم اجلدار الفاصل متاما وراح اليهود ميركزون أنفسهم يف شىت ااالت اعندئذ  .محالت وفتوحات لنابليون

  . )3( »يؤثرون فيها ويتأثرون ا
ألا خاضعة لنفس التغريات اليت خيضع هلا  ؛لتطوراتألقليات اليت تأثرت ذه اقد كان اليهود ضمن او  

أهم و ،)5(اهلسكاال، اليت تدعى حركتهم العقالنية املستنرية وترتب عن ذلك قيام .)4(وأقليتهم ،اتمع، أغلبيتهم
، )7(نشأة هذه الفرقفى الفاروقي ببيان دوره يف الذي احتفيلسوف التنوير اليهودي  ؛)6( موسى مندلسونأعالمها 

وافق دستور الدولة واعمل جبميع عادات . أيها اليهودي«:الكلمة اليت قاهلا مندلسون نفسهمنطلقا من  ، )7(الفرق
علّق عليها وقد .  )8(»ولكن يف ذات الوقت، كن أمينا على دين آبائك وأجدادك. وقوانني البلد الذي حتل فيه

                                                 
  .32، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .املصدر السابق -2
  .35املصدر السابق، ص -3
  .51-50، صاأليديولوجية الصهيونيةاملسريي،  -4
شر، واستمرت أطلقت على احلركة اليت ظهرت بني يهود أوروبا خاصة أملانيا يف منتصف القرن الثامن ع. ''التنوير''كلمة عربية تعنـي :اهلسكاال -5

  .79، صاأليديولوجية الصهيونيةاملسريي، . م، نادت باندماج اليهود يف اتمعات اليت يعيشون فيها، ووالئهم للبالد اليت ينتمون إليها1880حىت عام 
 ،الطب درس حيث برلني ىلإ سافر مث ،تقليديا تعليماً تلقَّى .أملانيا يف ولد .اليهودية التنوير حركة رائد :)م1786-1729(موسى مندلسون -6

 العزلة على يقضي كي جهده قصارى بذلو واليهودية، باليهود اهتمامه ظهرأ .العقالنية بترعته وتأثر، ميمون بن موسى أعمال قرأ .واللغات ،والفلسفة

  .99-98، ص1،ج3، مجاملوسوعةاملسريي، . ''أورشليم'' :من أهم مؤلفاته .لليهود والنفسية، الفعلية
  .41صامللل املعاصرة يف الدين اليهودي، وقي، الفار -7
  .املصدر السابق -8



 �������� ���� ����� � ����
�� ����  ������� 
 

141 
 

إن مجيع ما كتبه اليهود يف مجيع امللل واملدارس  «:يف العصر احلديث يوسف بالو الذي قالمؤرخ الدين اليهودي 
   )1(»خالل هذا العصر ميكن اعتباره هوامش على هذه املالحظة البسيطة ملوسى مندلسون

ته باجليتو ملوازن ،أنفسهماجليتو العقلي الداخلي الذي أنشأه اليهود داخل  مندلسون حتطيمحاول قد و  
لف اجلماعات ا رأى ختملّقضية التعليم؛ على جل اهتمامه  انصب كما. )2(خلارجي الذي كانوا يعيشون فيها

  . ندماج مع بقية الشعوباالو ليحضوا بالتقدم،علوم عصرهم، ضرورة تدريس اليهود  إىل فدعااليهودية؛ 
عالقة الدين  إعادة النظر يفوته دعدرجة لكان كبريا، بالفكر الغريب احلديث  هتأثرن الفاروقي أن بيقد لو

: ، حني قالة، ال عقيدةلدين اليهودي شريعامعتربا ، )م1783(''أورشليم أو انعتاق اليهود املدين''يف كتابه، بالدولة
لقد . وبرهنتها للفكر اإلنساين ،واليت ميكن تبياا ،أنا ال أؤمن بأية مبادئ سوى اليت يتفهمها العقل اإلنساين«

وهو خيتلف متام  ،فهذا أمر الزم للدين اليهودي، ]...[،أين بقويل هذا خرجت عن دين األجدادأخطأ من ظن 
وباختصار ميكننا القول بأن الدين اليهودي ال يعترف بأية عقيدة من وحي السماء  .عن الدين املسيحي االختالف

ن ومبادئ أخالق وسلوك ترمي إىل حتقيق فلليهود شريعة إهلية، قوانني وأوامر، وسن .باملعىن املفهوم عند املسيحيني
لكنها ليست  و. وهذه كلها أوحيت إليهم من قبل موسى بطريقة عجيبة، ما ورائية .السعادة يف الدنيا واآلخرة

ا  فاحلقائق واملبادئ العامة مل يوحوال مبادئ عامة قابلة للربهان العقلي،  ،عقائد، وال حقائق ترمي إىل اخلالص
  .)3(»جلميع البشرإلينا فحسب بل 

، ومساواته مع م1870سنة بكل احلقوق منذ  يلليهودالفعلي مت االعتراف  إذ :التحريرحركة . 2
  :أخذت بعدينمل تلبث أن و ،اليهود اليت تواجهمن أكرب املشاكل صار هذا التحرر إال أن  .ييزاألورويب دون مت

 .وحياته ،التوراة والتلمود يف فكرهيقيم و ،اهوديأن حييا ي قبل التحرر ليهوديعلى اسهال كان . أ
وحيمل مقيما يف بلد أجنيب، صار حني عليه أن حييا احلياة نفسها،  ئاصار عب هحتررلكن مع 

فما معىن أن يكون يهوديا يدين بالقانون «إذن .بواجبات وطنية متعددة اجنسيات خمتلفة، وملزم
  .)4( »تلموده و  ا عرفه يف توراتهمن جهة ويدين بالوالء لوطن ودولة وثقافة مغايرة مل

أساس كفاءام  وصارت تنظر إليهم على ليهود،حررت االدول األوروبية  علمانية -ب
 أساس، ال على املشتركة واالقتصادية ،واملنفعة السياسية ،دورهم يف الوحدة الوطنيةو الشخصية،

فالدين «ليهودي، عارض مع أعمق خصائص الوجود اتي األمروهذا . )5(هم وال عرقهمدين
                                                 

  .41صامللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -1
  .80،ص1،جالصهيونية  يديولوجيةاألاملسريي،  -2
  .37ص ،امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .39ص ،املصدر السابق -  4
  .40ص ،املصدر السابق -  5
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 مثال عمال ال ميسه الدين بصلة،-ككسب العيش-يكون العمل االقتصادي اليهودي ال يفهم أن

كحفظ - أن يكون العمل السياسيومجاعيته  ،يتهانفراد و ،أيضا بالنظر إىل عنصريتهوهو ال يفهم 
فرادية اليهود على انكيف ذلك والدين اليهودي كله يقوم . األمن واخلدمات مثال ال ميسه الدين

 ابأن ليس هنالك مبدأ عام عترافالعلمانية كما يرى الفاروقي هي ا أما .)1(»مجعأعن البشر 
  .)2(يشمل حياة اإلنسان بكاملها كما هو احلال يف النظرة الدينية

 لهقد جلبت ف لبية؛إجيابية يف حياة اليهودي، وأخرى س ار آثاريلتحراو ،لتنويرركيت احلالفاروقي يرى أن ف
ثري من على ك قضتلكن من جانب آخر  .عزلةالو ،عاناةامل منعصورا  أن قضىبعد ، واالنفتاح االندماج

املساس االحتفاظ مبكاسب التحرر دون عن كيفية  وهذا ما جعله يتساءل. خصوصيات الثقافة اليهودية
  .)3( والدين اليهودي، األمة اليهوديةخبصوصيات 

من فكر ميس الدين  اقفهم مما محله التنوير والتحريرثوا أن تعددت موالفاروقي أن اليهود مل يلب يرىو
ة امللّ: اثالث، فتباينت مللهم، وصارت )4(املشكلة اليهوديةوهذا ما أطلق عليه . ةاليهودي، واهلوية اليهودي

يب بطريقتها لوما فتئت الصهيونية أن ظهرت هي األخرى لتج .ة احملافظةوامللّ ة األرثوذكسية،وامللّ اإلصالحية،
م بتحليل هذه امللل فيما يلي من حبث، لكل ملة منها خصصنا تسنه و. اخلاصة على مشروع اتمع اليهودي

  :مبحثا

                                                 
  .40ص ،امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 1
  .املصدر السابق - 2
  .41املصدر السابق، ص -  3
  .121املصدر السابق، ص -  4
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أهم أعالمها الذين سامهوا يف ذكر خصائصها، وها، وتطورو ،هذه امللة، وتعرض لنشأاتناول الفاروقي 

  :ها، وهذا ما سنبينه يف املطالب التاليةمبادئأسيس ت
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امللة  ظهور يفاألثر  كبريوحركة التنوير اليهودية عموما  ،على اخلصوص لقد كان لفلسفة مندلسون
حاول  .)م19(يالدمعشر للالتاسع  يف منتصف القرنملانيا بأنشأت  كفرقة دينية يهودية حديثة ،اإلصالحية

   .)2( إىل بقية العاملانتشرت ومل تلبث أن  ،)1(روح العصروم ءمعاصرة تتال يهوديةها صياغة مؤسسو
كانت بتأثر اليهود واليت كما بين بداياا اجلنينية، منذ تطورها لالتتبع التارخيي الفاروقي اعتمد قد  و

 احلركة كان وراء انبثاق والذي، )3(دلسون من جهة ثانيةمن جهة، وبفكر من بالطقوس الدينية املسيحية،
بإحياء  اليهود، إصالحعلى  مندلسون عملفبينما ؛  كليهما اإلصالح لدى ، رغم اختالف منطلق)4( اإلصالحية

فإن اإلصالحيني راموا  .)5(على حد قوله بشكل يكون له أثره دينهم  طقوسيف يسامهواحىت  وتدريسها ،لغتهم
وهذه . )6(، والتخلي عن إرثهم الدييناللغات القوميةالعربية ب لغتهم استبداله، من خالل ين يف حد ذاتإصالح الد

بها الفاروقياإلصالحات كما رت:  
  :اإلصالحات الشكلية -أوال

بتغريب الطقوس  تطالبشخصية  .شخصيات اليت ارتأت ضرورة التغيريإذ بين الفاروقي أن أول ال
أحد  فهووكما بين . )David Freidlander()8(اوود فريدالندرأال وهو د   )7(لغة غري عربية باستخدام  اليهودية،

                                                 
  .81،ص1،جيديولوجية الصهيونيةاألاملسريي،   -  1
  .املرجع السابق -  2
  .43، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 3
  .265، صلديين اليهوديالفكر احسن ظاظا،  - 4
  .43- 42، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 5
  .43املصدر السابق، ص -  6
  .املصدر السابق - 7
 على عمل. مندلسون، وفاةاليهودية بعد  توىل زعامة حركة التنوير .ولد يف أملانيا .زعيم يهودي إصالحي :)م1834- 1750(داوود فريدالندر- 8

املفكرين القالئل الذين نادوا بالتخلي  منكان . االندماج وبعض الشعائر اليهودية اليت تعوق هذا ،بالتخلي عن التلمود من خالل مطالبتهمهود اندماج الي
  .582، ص3،ج5مج ،املوسوعةاملسريي،  .تسببت يف عزل اليهود عن العامل اليت عن عقيدة املاشيح
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يرمي إىل وفق منهج  حدود متطرفة، فاندفع لتطوير عقيدته اليهوديـة ذهب يف مسعاه إىلأحد تالمذة مندلسون، 
ومواطنيهم من رعايا الدول  ،دتعيق قيام عالقات سوية بني اليهوقد ، اليت يف اعتقاده إسقاط كل اخلصائص القومية

  . )1(فيهااليت كانوا يقيمون 
احلاخام إسرائيل  االيت قام املؤسساتية اإلصالحات ب كانت، بينكما ملة إال أن البداية الفعلية هلا ك  

تدشني املعبد ف، م1810 سنةدرسة الصبيان اليهود مل هتدشينمن خالل بأملانيا  )Israel Jacobson()2(جاكوبسن
الذي اعترب موعد دخول احلركة اإلصالحية يف التاريخ كحركة هذا األخري . م1818 إلصالحي يف هامبورج سنةا

  .)3(وتابعوها ،دينية كاملة، هلا معبدها
  :يـالفكر اإلصالحنشأة  -ثانيا 
 واملسيحي يف ،الفاروقي أساسا  إىل املشكلة الفكرية اليت تعرض هلا الفكر الديين اليهوديويرجـعه    

؛ واليت متثلت يف موجة النقد اليت تعرض هلا  العهد القدمي من جهة، ونشأة )م19 (التاسع عشر للميالد القرن
صالحيون احلل من خالل دعوم إىل أن الكتاب املقدس ميكن دراسته اإلليجد . )4(العقالنية من جهة أخرى

 امن احملافظني الذين اعتربوا اليهودية دينهذه الدعوة القت رفضا  رغم أنعلمية، وة، نقدية، ـدراسة موضوعي
د ن جدأقد سبق و دينهمأن يف هلم ا أثبتوا صحة أقونيصالحي اإلنيلكن الباحث. )5(وليس له حق التطور ،مقفال
  .وواكب العصر ،وطقوسه باملاضي ،نفسه

 ،)Samuel Holdheim()6(صموئيل هولدهاميالشخصيات الفاعلة يف امللة كما بين الفاروقي،  من أهمو  
 ، مؤكدا أن موقفةفضل وضع أسس امللة اإلصالحيهلما اللذين يعود  )Abraham Geiger()7(جاجير وأبراهام

يتكلم التلمود بأيديولوجية العصر، بينما أنا «املوقف اإلصالحير عن معب فضلألالتلمود من   صمويل هولدهامي

                                                 
  .157، ص)م1997، 1دار عمار، ط): األردن(عمان(  ،)رخييعرض تا(اليهوديةعرفان عبد احلميد،  - 1
أسس مدرسة . النابليونية لمجلس اليهودي يف مملكة وستفاليال اكان رئيس. رائد اليهودية اإلصالحية ):م1828-1768( جاكوبسن إسرائيل -2

كما نشر .تلقَى فيه العظات باألملانية، يهودياً إصالحياً هيأ بيته ليكون معبداً م1810ويف عام . م1801واملسيحيني عام ، جيكوبسون للطلبة اليهود
  .582،ص3، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  .كتاباً للصلوات

  .45، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 3
  .املصدر السابق - 4
  .47املصدر السابق،  ص  - 5
من أشد اإلصالحيني  يعد. 1847اإلصالحية يف برلني منذ عام  ترأس اجلماعة .ةزعيم اليهودية اإلصالحي :)م1881- 1806(صمويل هولدهامي -6

املسريي، . اجلديدة يف اتمعات الغربية احلديثة ف اليهودية مع األوضاعيؤمن إمياناً عميقاً بفكرة التقدم، ولذا فقد طالب بأن تتكي كان. تطرفاً وثورية
  .583، ص3،ج5، مجاملوسوعة

يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة  حاول أن. تزعم احلركة اليهودية اإلصالحية يف أملانيا .عامل يهودي أملاين:)م1874-1810(جاجير أبراهام  - 7
، املوسوعةاملسريي، . لدراسة علم اليهودية، واستمر يف التدريس فيها حىت وفاته أسس يف برلني مدرسة. عصره أكثر عاملية من املفاهيم السائدة يف

  .585،ص3،ج5مج
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قد أقدم على  و .)1(»لذلك فأنا حمق ويل الصالحية لعصري. أتكلم من وجهة نظر األيديولوجية العليا هلذا العصر
وطقوسه، ومسح باختالط اجلنسني أثناء الصلوات من غري  ،ومراسيمه باألحد املسيحي ،استبدال السبت اليهودي

   .)2(واألدعية بدعوى أا ال تتفق مع روح العصر ،والشال الذي يوضع على الكتف، ورفض التمائم ،غطاء الرأس
؛ الذي يعترب جاجير أبراهامهو أال وملا هلا من ثقل يف امللة، ركّز عليها الفاروقي  اليت لشخصية الثانية،اأما   

لدين اليهودي بأنه جتديد غريب؛ حينما قال أن بني الشعور لوصف جتديده كرب مفكري احلركة اإلصالحية، وأ
. ''العاملية''و'' الشعب املختار ''فكريت ]هكذا[ضغط تقابلي أدى إىل ارساخ ]هكذا[كأنالقومي اليهودي والعاملية 

حذف مجيع اإلشارات  يرى إمكانيةوعليه . وتقوية العاملية ،وإن هذا الضغط أدى إىل نسخ فكرة الشعب املختار
، كما قام )4(حملها العاملية لتحلّ )3(والعودة إىل فلسطني من كل طقوس الدين إىل خصوصية الشعب اليهودي 

جميء عصر خملصي للعامل يشترك فيه مجيع البشر يف كل  هحمل رة املسيح اليت يؤمن ا اليهود، ليحلّبتغيري معىن فك
   .)5(مكان إلحقاق احلق

احملافظني الذين القت دعوم رفضا بني إذ  ؛لفكر اإلصالحيجتاه املعارض لليتناول الفاروقي بعدها اال  
ما دعا إليه  خالفالذي قال  ،)سليمان تيكتني(من هؤالء ، وليس له حق التطور ،مقفال االيهودية دينعدوا 

صالحيون اإلوهذا ما جتاوزه  .)6(د أن من خالف تعاليم التلمود كافر خارج عن الدين اليهوديأكّ حنيجاجير، 
  .)7(هوواكب عصر ،وطقوسه باملاضي ،د نفسهن جدأقد سبق و دينهمن بقوهلم إ

لعملية الدمج والتحديث؟  مهيأةاليهودية هل : مهم سؤال عنابة ورغم حماولة املفكرين اإلصالحيني اإلج
وبني الواقع،  ،بينهامن الطقوس أقامت سياجا مسيكا ، دين أقلية غري آمنة اليهودية عرب تارخيها كانتخاصة وأن 

م  .عبئا ال يطاقا ووعزهلم، وصارل اليهود كبيهوديخالقي للدين الاجلوهر األعلى   للحفاظ ولذا جاءت دعو، 
 اعتناق العديد من اليهود االندماجيني ساهم يفزها، ويمتاليهودية أفقد  األمروهذا  .ةدون الطقوس العديد

خماوف اليهود وال شك أن هذا ما أثار الكثري من . فعل أوالد موسى مندلسون، وأوالد هرتزلكما لمسيحية، ل
الذي  )Ahad Ha-am( )8(الصهيوين آحاد هعام احلاخام الروسي، والفيلسوفمنهم ، اجلديدةاحلركة هذه من 

                                                 
  .47، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 1
  .139، ص)م2008-هـ1428، 1دار املسرية للنشر والتوزيع، ط): األردن(عمان( ،مقارنة األديانحممد أمحد اخلطيب،  -2
  .49، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .49املصدر السابق، ص  -4
  .در السابقاملص -5
  .50املصدر السابق، ص  -6
  .47ص  ،املصدر السابق -7
 العربية أدب يف واملفكرين ابكتال أهم من يعد. جيتربرج الروسي آشر الكاتب به اشتهر الذي االسم هو:  )م1927-1856(آحاد هعام -8

  .461،ص6مج ،املوسوعةاملسريي، . الصهيوين للفكر احلقيقي املؤسسلذا يعتربه املسريي . احلديث
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وحدا نعزالية تتعرض خلسارة كياا األصلي، أو على األقل خترج من أسوار اجليتو اال نإ إن اليهودية«:قال
  .)1( »نقسام إىل أكثر من نوع واحد من اليهوديةالقومية، وتصبح مهددة باال

انيا، حتولت إىل تيار أن وضعت امللة اإلصالحية لبناا يف أملوبعد إذ بين أنه ، ليتابع الفاروقي تطور امللة
Isaac Mayer Wise(وايزماير  إسحاقاحلاخام بعد تعيني خاصة أ، .م.بني اليهود يف الو قوي ورئيس

يف )2( ) 
عن بقية اليهود سنة  لإلصالحينياالنفصال النهائي ليتم  .)3(الذي قام بإصالحات واسعة ، هذا األخرينيويورك
؛ اإلصالحية الدينية والفكريةومل يطل األمر حىت ظهرت املؤسسات . )4(مؤمتر بيتسبورج بأملانياملّا انعقد  ،م1875
وظهور  م،1869 جملس الربابنة اإلصالحيني يف فيالدلفيا سنةم، و1873احتاد اتمعات الكنسية العربية سنةمنها 

 .)5(ات اإلصالحلتخريج حاخامم 1875سنة  )Hebrew Union College(كلية االحتاد العربي

  %&'(�� �����%&'(�� �����%&'(�� �����%&'(�� ���  ....� �������� �������� �������� ����������ّ���ّ���ّ���ّ    0000/.'-ـ/.'-ـ/.'-ـ/.'-ـ+*(� �+*(� �+*(� �+*(� �    ::::��

م كما بين الفاروقي حتديد مبادئ امللة اإلصالحية، اليت 1875عام  مؤمتر بيتسبورج بأملانيامتخض عن         
املؤمتر كدستور ائي  الذي خلصها يف مثانٍِ، اعتمدها  )Kaufmann Kohler()6( ان كوهلرماحلاخام كاوف اقترحها

. )7(بأا أوضح، وأقصر، وأول كلمة قيلت يف امللة اإلصالحيةخ فليبسون ائي حلركة اإلصالح، وقد وصفها املؤر
        :وقد حوت القائمة البنود التالية. )7(اإلصالحية

 وة،كل ما لإلنسان من ق، ال اهللا، تعكس اإلنسانوضعها هو أعظم وثيقة ؛ الكتاب املقدس - 1
  .)8(وغري ذلك ونقص، ،وضعف

فكرة  بذلك حاذفني، ورسالته، الشعب اليهوديتاريخ جل فيها وثيقة س ؛الكتاب املقدس - 2
  .)9(الوحي الكالمي

                                                 
  .111-110، ص ص1،جيديولوجية الصهيونيةألا املسريي، -1
و  م،1846املتحدة عام  هاجر إىل الواليات مثبتشيكوسلوفاكيا،  ولد يف زعيم اليهودية اإلصالحية، : )م1900-1819(إسحق ماير وايز  -2

اجلنسني، كما أدخل أغاين  اليهودية، مثل السماح باالختالط بني أدخل كثرياً من اإلصالحات على الصالة حيث، أصبح حاخاماً يف والية نيويورك
  .585، ص 3، ج5، مجاملوسوعةاملسريي، . بقية حياته واستمر ا أوهايو األمريكية  مث قبل منصب حاخام يف والية. اجلوقة

  .50، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،   -3
  .54املصدر السابق، ص -4
  .السابق املصدر -5
 .م1903معا العربي االحتاد لكلية رئيساً عني .املتحدة الواليات يف استقر مث أملانيا، يف دراسته وتلقَّى ولد :)1929- 1843(كاوفان كوهلر-6
 القرن أوائل يف صدرت اليت القدمية" اليهودية املوسوعة ويف القدمي، للعهد اليهودية األمريكية الترمجة حترير يف اشتركو ،للصهيونية قوياً معارضاً كان

  .587،ص3،ج5، مجاملوسوعةاملسريي، . العشرين
  .55، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  7
  .املصدر السابق -  8
  .56ص ، املصدر السابق -  9
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  .)1(تطورات العصر احلديثما يتوافق مع ال يقبل من التشريعات املوسوية إال  - 3
4 -2(و امللبس، واملشرب ،اخلاصة باملأكلقام أي وزن للتشريعات اليهودية ال ي(.  

نظرية األمل اإلنساين العاملي لتحقيق احلق ري لتص، نظرية املسيح املنتظر التقليديةؤول ت- 5         
فرقة يهودية ال اليهود ليصريوا  تعريفيعاد و .نظرية الشعب اليهوديترفض و .والسالم بني البشر ،والعدالة

الزعيم الروحي الذي يعد  برجر، آملر احلاخام اليهودي األمريكيذا املبدأ مؤسسي هكرب أ من جندو. )3(قومية
من خالله  حبث خطاببإلقاء  م1942 عام إذ قام ؛)4( املعارضني لفكرة إقامة دولة يهودية اإلصالحينيلليهود 

بالنفي؛  وكانت إجابتههل اليهودية يف حاجة من أجل وجودها إىل دولة قومية خاصة ا؟ : اإلجابة عن مسألة
وتأثريا يف  ،ملضموا ليست قومية، فقد كسبت بفضل مبادئها العاملية مكانةوفقا و -يف نظره -ألن اليهودية

أن فرادة اليهود ال تكمن يف قوميتهم، بل تكمن يف طابعهم الديين، كما أن اليهودية  مؤكدا، التاريخ اإلنساين
  .)5(فرادا تكمن يف قيمتها الدينية العاملية، اليت ال ترتبط بزمان وال مكان

خاصة  ،والتعاون مع األديان األخرى ،العقلللتوافق مع ليهودي تقدمي يسعى دائما الدين ا - 6
  .)6(واإلسالم ،املسيحية

  .)7(والعذاب بعد املوت إنكار مبدأ بعث اجلسد، - 7
  .)8(إىل حتقيق العدالة االجتماعية اليت ينادي ا العصر احلديثالدعوة  - 8                    

ة ية اليت انفصلت عن بقييتبين من هذه املقررات أن امللة اإلصالح«: نتيجته بقولهليصل بنا الفاروقي إىل
وحركة التحرير يف  ،شراليهود بعد مؤمتر بتسبورج، شيدت فلسفتها على مبادئ حركة التنوير يف القرن الثامن ع

  . )9(»ع عشرالقرن التاس
ة نزع القداسة عن كثري من العقائد اليهودية، هو حماول ،جوهر امللة اإلصالحية أنضح يت وعليه مما سبق  

ليت جاء واحلق مىت كانت أوضاع احلياة ا ،عدل اإلصالحيون فكرة التوراة، وأصبح للقانون اإلهلي السلطةإذ 
وقد كره أصحاا  .حىت وإن كان من اإلله ،تغري هذه األوضاع وجب نسخ القانونوعند  .ملعاجلتها مستمرة

                                                 
  .56، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .املصدر السابق -  2
  .املصدر السابق -  3
  .6، صاليهود واليهودية يف العصور القدميةشاد الشامي، ر -4
  .املرجع السابق -5
  .56ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -6
  .املصدر السابق -7
  .57، صاملصدر السابق -8
  .املصدر السابق - 9 
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دود، هم اللّعدو) شوحلان عاروخ( كتاب كما اعتربوا. )1(ع التشريع الوحيد الكتاب املقدسالتلمود، وجعلوا منب
واألخالقي على حساب ، كما عملوا على تأكيد اجلانب العقائدي. )2( للجمود والتخلف نظرهم رمز ألنه يف

ضح من خالل عقيدم يتكما  .)3(يةة فعاليعد هلا أي اليت مل، القرباين املرتبط بالدولة اليهودية و ،اجلانب الشعائري
وفكرهم اإلصالحي أم يف حبثهم عن صيغة متكنهم من تطوير دينهم، وإلباسه ثوب املعاصرة، وقعوا يف خلع 

  . الدينالقداسة عن كل شيء يف
 ،يف العامل، وهياكلهم هاأتباع توزيعو، هانظمبعرضه ل الفاروقي احلديث عن هذه امللة ليختم  

 ،أ.م.يف الو يتواجدمعظم أعضائها موضحا أن  .أهم ممارسام التعبديةو ،افة إىل شعائرهمإض ومؤسسام،
ترتبط جمتمعام يف احتاد عام يسمى احتاد اتمعات الكنسية العربية كما  . أوروبا الغربيةوقلة قليلة يف وكندا،

  .)4(لحاخامني اليهوداحتاد املؤمتر املركزي ل فلهم كلية تتمثل يفاحلامخون  أما .األمريكية
مساء وقد امتد هذا التعديل الذي قامت به امللة إىل الشعائر اليهودية؛ فجعلوا االحتفال بعيد السبت يقام 

فيها،  اجلنسنيت، ومسحوا باختالط الكنيسإىل الكراسي اخلشبية الطويلة أدخلوا اجلمعة يف اجتماع صغري، و
 ، وأجازوا)غطاء الرأس(اليارمولكا وتساهلوا يف لبس ، واإلنشادكورال الرغن ووالعزف على األوأقحموا فيها 

  .)5(التاليت على أكتافهم، كما أجازوا ألنفسهم ترك لبس تغطية الرأسللنساء ترك 
ه، إضافة إىل طرحبساطة وما نلحظه على منهجه . قية تناوهلا الفارووذا نكون قد عرجنا على أول ملّ

، وأعالمها هاأكرب مفكريعرفها يكما  يف عرضه هلاى الذي جتلّالتوقف بلزام نفسه ، من خالل إاملوضوعية هماتزلا
كما تناول التتبع التارخيي لنشأا، فتطورها، إىل أن استقلت  .جة يف قومهم، من غري تزيد عليهمالذين يعتربون ح

خمتلف موقفهم من  نبيكما  .ة هلا فكر، وأتباع، ودستور، وهياكل مؤسساتيةبنفسها عن بقية اليهود، وغدت ملّ
   .كل ذلك بأمانة علمية .مع غريهم جالندمادعوم ل و والتطورات يف العامل احمليط م، ،التغريات

، )6(أن من اليهود يف العصر احلديث، من ميكن أن نطلق عليهم احلنيفيني أن نستنتجه من حتليالته وما ميكن
سيطرة على الوجدان، والعقل اليت متنح للمفاهيم العنصرية ة فمن عقائد اليهودية احملر، نظرا ملوقفهم )6(احلنيفيني

وهم من قال فيهم الفاروقي، . اليهودي، خاصة ما يتعلق باملختارية، واألرض املوعودة، وصوال إىل فكرة املخلص
   .، دون تصادمالتعايش معهم يف سالمأم ميكن أن 

  
                                                 

   .266صالفكر الديين اليهودي، حسن ظاظا،  - 1
   .املرجع السابق - 2
  .574،ص3،ج5، مجاملوسوعة املسريي، -3 

  .57، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  4
  .58، صاملصدر السابق -  5
  .91، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  6
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  :يلي مافيل عقائدها، وهذا ما سنتناوله وحلّ ،ة هذه امللةأالفاروقي لنش تعرض

  �� ������� ������� ������� ������	�	�	�	 : : : :� � !"� � !"� � !"� � !"!$�!$�!$�!$���12345�� #��12345�� #��12345�� #��12345�� #    				'64�"'64�"'64�"'64�"....        
يف تاريخ الدين ألول مرة  ظهروالذي  )1(رثوذكسأومصطلح  حقيقة بيان الفاروقي  كان منطلق

هذه على قد وافق هؤالء ، والذين عارضوهم يف التوجه نياحملافظ نالحيوصبه اإل )2(ملّا نعت ،م1808 سنةاليهودي 
الفاروقي أن ومع ذلك فقد أكّد ). اليهودية املصدقة للتوراة(بتعبرياستبدلوه لكن ما فتئوا أن  ،بادئ األمرالتسمية 

 التوراة فحسب بل أيضا التلمود والتراث الشفهي ه ليسصدقوني ما ألن« ال تنطبق عليهم،أيضا هذه التسمية 
 الشوحلان و التلمود من كلٍّ يف املتجسدة الشفوية بالشريعةم إميا األرثوذكس دجدحينما ، )3(»ربابنتهمل

 .)4(روخآ
ظهرت يف أوائل القرن التاسع دينية يهودية حديثة  لينتقل بنا إىل عرض مراحل نشأا، باعتبارها فرقة

 كردوقد جاءت . )6(والتراث اليهودي القدمي ،وم العلمانيةجتمع بني العل، )5(يف أوروبا الشرقية والغربية )م19(عشر
أسسها احلاخام ، )7(يطلق عليها داخل الدولة الصهيونية األصولية اليهوديةو .التيار اإلصالحي لىعفعل  كرد

   .ل الثائرين على احلركة اإلصالحيةمن أوائعد الذي يSamson Hirsch()8( ،(مششون رفائيل هرش

                                                 
نطبق فقط على املسيحية، اليت ويرى الفاروقـي أنه من اخلطأ توظيف اليهود هلا؛ ألا ت. 'الصحيح االعتقاد'مصطلح مسيحي، يعين : أورثوذكس - 1
امللل الفاروقي، . وليس يف اليهودية مثل هذا) Heterodox(أو مقررات اتفق عليها كتعريف رمسي للدين املسيحي، وما خالفها كان ) doxa(هلا

   .62،صاملعاصرة يف الدين اليهودي
  .املصدر السابق - 2
  .املصدر السابق - 3
  .25،ص1،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  - 4
  .62، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 5
  .املصدر السابق - 6
  .593،ص3،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  - 7
عهد مث يف م .يف مدرسة والده تلقى دروسه التلمودية. ولد يف أملانيا. األرثوذكسية اليهودية احلركة قائد ):م1888-1808(مششون رفائيل هرش - 8

 .اإلصالحية اجلماعة عن نفسها عزلت اليت فرانكفورت يف األرثوذكسية لجماعةل احاخامعين  .جامعة بونمث ، ''ياشفا''هودية املسمىالدراسات الي
  .598، ص3، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  و. 63، ص امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي، 
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كان يف  إال أنه .قليديني على السواء ليتبلور موقفه بعدهاالت د على اإلصالحيني، وولقد احتفى هرش بالر
ما جاجير؛ إذ يرى ضرورة فتهم، سي، لكن ذلك مل مينعه من خمال)1(نفصال عن اإلصالحينيبداياته رافضا فكرة اال

موقف الداعي إىل تغيري  اختذ هرش«وذا . )2(مع العصر احلديثيتالءم شرط أن  احملافظة على التراث اليهودي
، وبدال من رفض الطقوس اليهودية وتشريعات التلمود البالية فه التراث اليهوديحسبما أل ]هكذا[بطيء مدرج

إدخال العلوم احلديثة يف جتاه املقابل متكن ويف اال.  )3(»حاول أن يبعث فيها احلياة بإجياد معان ووظائف جديدة هلا
عالقة سعى من خالهلا بناء علمانيا، التعليم يف مدرسته تعليما دينيا وبذلك جعل  .)4(يف برامج املدارس اليهودية

دراسة  (درسته شعارا مستوحى من التلمودواختذ مل .)5()م19 (التاسع عشر جديدة بني التوراة وحضارة القرن
  .)6( )ة دنيويةمبهن ]هكذا[التلمود نبيلة وطيبة إذا أقرنت

قام ببناء كنيس يضم  عندما ؛أقوى الفرق يف فرانكفورت تهرقفارت مل ميض وقت طويل حىت صو  
جيب على اليهودي األرثوذكسي أن «منها يتجلى يف تصرحياته،بدأ امللّي  هنفصالاإال أن  اإلصالحيني واألرثوذكس،

والسبب هو أن ذلك يتعارض مع القوانني اخلاصة باملأكل وبشعائر ، ال يسهم يف إدارة مستشفى اإلصالحيني
 أرثوذكسيةبت، فتنفيذ هذه القوانني حبذافريها يتطلب أن تكون إدارة مثل هذه اهليئات يف أيدي رجال ذوي الس

عتراف يئة ال دينية كهيئة اإلصالحيني، وعلى كل يهودي عدم اال األرثوذكسي، جيب على ]...[،معترف ا
ات احلاخاملتكوين  أرثوذكسيل معهد أوومل يلبثوا أن أسسوا . )7( »مؤمن أن ال يتقبل أن يكون عضوا فيها

وانتشروا يف بالد وجامعة يشيفاه،  م،1898احتاد األبرشيات سنة ، وأقاموا )8(م1873عام، برلني يف األرثوذكس
 . )9(عديدة، مبا يف ذلك أمريكا

  :، متثلت يفوجهات نظر خمتلفة بني مقارناتالفاروقي عقد قد و    
إال يف  هرش ال خيتلف عن تصور اإلصالحينيأن تصور وبين  :هرش واإلصالحيني - 1

مبادئ مستعارة من أساسا للحياة، ويرتكزون على  م احلضارة املعاصرةوقي ،أفكاراختاذهم 

                                                 
  .64ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .63ص، املصدر السابق -  2
  .املصدر السابق -  3
  .املصدر السابق -  4
  .67ص ،املصدر السابق -  5
  .66ص ،املصدر السابق -  6
  .66-65، صاملصدر السابق -  7
  .595، ص3،ج5، مجوسوعةاملاملسريي،  -  8
  .املرجع السابق -  9
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الذي ، ، خالفا هلرش)1( آلخرا البعضأخذون بعضها ويتركون ما جعلهم ي، وهذا غري اليهود
 شريعته التوراة كالم اهللا، وعدحلضارة أفكار وقيم ا وفقهس اقت امعياروخالدة،  امقي

  . )2(املعاصرة
الدين اليهودي ما يف اعتبارمها سيهما، يتقاء بني فكربين وجوه االل :مندلسون هرش و - 2
 هرش دفعوهذا ما  .)3(، وأن اإلصالح جيب أن يطال اليهود ال اليهوديةعقدياا ال عملي ادين

وبني حتقيقهم لرسالتهم  ،لعامل اخلارجيلقول بإمكانية التوفيق بني مواطنة اليهود يف اإىل ا
يف أي وقت جزءا جوهريا سرائيل مل يكن إستقالل القومي لشعب على أساس أن اال، دينيةال

فال يعدو  سرائيل،تكن يف أي وقت العروة اجلامعة إل سرائيل، كما أن األرض ملإمن رسالة 
، ال ختتص باحلياة السياسيةوحدة روحية  إسرائيلوحدة ؛ فالتوراة ا متليهواجبعن أن يكون 

دي من يؤكد أنه ال يوجد يف الدين اليهودي ما مينع اليهووهذا ما جعله وحدة األرض، وال ب
وفق أن اإلصالح املطلوب هو إصالح الذات  مؤكدا و، )4(نتفاع جبميع مكاسب التحريراال

  . )5(الدين للتقدميةال ، وضم التقدمية للدين، ةاليهوديالرؤية 
وذكر أا قد تفرعت إىل ثالثة فروع خيتلف احلركة، وانقساماا؛  تطوراتبعدها ع الفاروقي ولقد تتب

  :، وهيلتقدمل وألماضي لالتعصب بعضها عن بعض، تبعا لدرجة 
الدين حتت ، وتفكك عرى خافوا من احنالل نظام اجليتو قسم كبري من يهود شرق أوروبا، .أ

  .)6(اجلديدةالفكرية الرتعات  وطأة
التحرر شرط احملافظة على النظام ، ورضوا بالتغيريالضروري من  قسم قبلوا احلد األدىن .ب

  . )7(و التعليم ،عديالت على نظم احلياةوالت ،كل البدعورفضوا  اليهودي للحياة،

                                                 
  .67امللل املعاصرة يف الدين اليهودي، صالفاروقي،  -  1
  ..السابق املصدر -  2
  .69ص  ،املصدر السابق -  3
اليهود عرب األحداث  أنالكاتب  يرىإذ . )وما بعدها 3ص ،اليهود واليهودية يف العصور القدمية ،رشاد الشامي: انظر(. 80ص ،املصدر السابق - 4

ا،اليت مر م أو مجاعة سياسية هلا دولة كسائر الشعوب، ، أومةأيكونوا  أن ميكنال  وابالفشل ألسباب موضوعية، ايف هذا الصدد باءت كلهن جتار 
ال بد من نفي صفة القومية عن اليهودية، فهي دين و هلذا . إال أن يكونوا مجاعة دينية تعيش  وسط الشعوب اليت عاشوا بني ظهرانيها ميكنم ال أل
  .حسبو

  .81ص  ،امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  5
  .82ق، صاملصدر الساب -  6
  .املصدر السابق -  7
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اللباس التجديد يف ب ، ورضيتبىن سياسة احلفاظ على منط احلياة التقليدية قسم آخر. ج
مع تعارض تال ، شرط أن تقبل بعض العلوم احلديثةلعلن استعداده ، وأاموالتعليم العلماين الع

 .)1(األخري هو الدينو إال فإن املرجع الدين، 
  

  �� ������� ������� ������� ����12345�� � � � ���0ّ���ّ���ّ���ّ 0 0 0 '-ـ'-ـ'-ـ'-ـ/./././.+*(� �+*(� �+*(� �+*(� �    ::::)'&%)'&%)'&%)'&%������12345����12345����12345��....        
املنهج ، باعتماد يقدمها ويعرفها أتباعهاوعرضها كما  ،رثوذكسيةاألاروقي عقيدة امللة تناول الف        

        :كاآليتأن األرثوذكس يعرفون عقيدم  مبينا ري،الظواه
بل  ،باإلميانوالفالح اخلالص وليس  نظام حياة،بل  الدين اليهودي عقيدة،ليس  :أوال

 .)2(بالعمل
الكتاب من  األوىلهي األسفار اخلمسة و ا بيد،يدوسى ملسلمها  مصدر التوراة هو اهللا، :ثانيا

 جمموعشفهية، تشمل أعطاه توراة أخرى كما .راة املكتوبةمتثل التوو .املقدس الذي بني أيدينا
 .)4(بالتواتر جيال بعد جيلوتناقلها اإلسرائيليون  ،)3(اليت دونت فيما بعدالقوانني والنظم 

 حني تعرضت التوراة الشفهية وهي املشناه للخطر بعدما ساءت أحوال إسرائيل :ثالثا
 ومجلة التوراة املكتوبة، والتوراة. يع وتفسدالسياسية، مسح الربابنة بتدوينها كي ال تض

 ،والتأويل ،توصل إليها الربابنة بطريق التفسري الترتيبات اليت الشفهية، والقوانني واألنظمة و
 .)5(''احللقاه''والتحليل املتفقة مع مبادئ التوراة، تكون ما يسمونه

 وهو يؤمن. لدين والدنيال :اةيعترب اليهودي األرثوذكسي احللقاه كنظام معياري للحي :رابعا
 لتحقيق كل بند من بنودها مهما كلّف ذلك من أن احللقاه تتطلب منه تطويع مجيع طاقاته

 .)6(تضحيات
 يؤمن اليهودي األرثوذكسي مبصدر التوراة اإلهلي كمقولة أوىل وعليا لتفكريه على :خامسا

حجته أنه مبا أن التوراة  سيمجيع املستويات، وعلى هذا االعتقاد يبين اليهودي األرثوذك
ويف مجيع األمكنة  ،تطبق على مدى العصور اإلله، وهو أزيل، فإا أيضا أزلية مستمدة من

                                                 
  .82ص  ،امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .75، صاملصدر السابق -  2
  .76ص، املصدر السابق -  3
  .املصدر السابق -  4
  .املصدر السابق -  5
  .املصدر السابق -  6
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أن تتغري احلياة ال القانون حني  وعليه، يؤمن األرثوذكسي أنه جيب. أو تبديل بدون أي تغيري
  .)1(باحلياة ]ذاهك[ يعترض
أنه ال ميكن التعايش مع  يستنتج من املبدأ اخلامسعلى اليهودي األرثوذكسي أن ال  :سادسا

التوراة تأمر به بشرط من بإمكانية هذا التعايش، بل فهو يؤ. ، أو مع العصر احلديثاليهود غري
  . )2(وقوانينها ،كل شيء ملبادئها أن ينصاع

وحتصلوا على  ،فقط ألولئك الذين خترجوا من معاهد الربابنة األرثوذكسية :سابعا
كما  وتفسري التوراة ،م يف أمور الدينوالتكلّ هلم احلق يف إقامة الطقوس الدينية، ''مسيحا''إجازة

  . )3(قام ا األولون بالتواتر
وجودة يف إسرائيل، م يف العامل رثوذكسيةأأقوى ملة وبعد عرض الفاروقي لتلك العقائد، أوضح أن   

؛ إذ الدولة من دعم سياسيبه تمتع تبل ملا  ،ة والتلمودمتسكهم بالتورا يفوال  أتباعها، عدد ا ال تكمن يفوقو
،  إسرائيلعلى احلياة الدينية يف ولذلك صارت املسيطر. )4(رثوذكسيةاألة ملة سوى امللّ ال تعترف بأي اإلسرائيلية

يل اإلصالحيني داخل إسرائوهذا ما أثار نقمة  .)5(األحزاب الدينيةتشرف على ن الدينية، وؤووزارة الشتتوىل و
  . )6(وخارجها، ولكن دون جدوى

تتبع اإلسالمية كانت اإلدارة   فلسطني، حنيالعهد العثماين يفويرجع الفاروقي السلطة املمنوحة هلا إىل 
إال فرد للمدين  حقأي بومن مبادئه عدم االعتراف  يف املدينة،  �النيبالذي أول ما ظهر يف عهد ، )7(النظام امللي

بالقانون الذي املالية مرتبطة ومعامالم  ،أحواهلم الشخصيةولذلك صارت  ملختلفة،ا للاملعلى أساس عضويته يف 
 وقانون ،يندن من رجال للملة هيئة تتكوفقد كان يف اجليتو األورويب، ، وهذا ما صار عليه احلال تعمل به ملتهم

                                                 
  .76ص  ،امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .77ص،  املصدر السابق -  2
  . املصدر السابق -  3
  .78ص، صدر السابقامل -  4
  . 603، ص3،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -  5
  .34، صاالستغالل الديين يف الصراع السياسيالسماك،  -  6
وهو نظام . سولهاستمرار تارخيي وقانوين ملصطلح أهل الذمة؛ وهم الذين عاهدوا املسلمني على أن جيري عليهم حكم اهللا ور: النظام امللي -  7

 فراد إال على أساس عضويتهم يف مللهم املختلفة،هذا النظام ال يعترف بأية حقوق مدنية لأل. يف املدينة �اجتماعي إسالمي، أول من وضعه النيب
تتكون من رجال اليت اهليئة كان للملة اليهودية يف فلسطني مثل هذه وقد  .أحواهلم الشخصية ومعظم معامالم مرتبطة بالقانون الذي تعمل به ملتهمو

امللل املعاصرة يف الدين الفاروقي، .  االحتالل الربيطاين لفلسطني إىلواستمر احلال على إتباع هذا النظام،  دين وقانون كسلطة عليا لتسيري أمور امللة،
بداية الدولة النبوية وحىت اية الدولة  األقليات والسياسة يف اخلربة اإلسالمية منوكمال السعيد حبيب، .   79-78و ص. 24، ص اليهودي
  .41-40، ص)م2000، 1مكتبة مدبويل، ط): مصر(القاهرة( ،العثمانية
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 ملة اليهودية يف فلسطني مثل هذه كان للقد و. )1(عليا لتسيري شؤون امللة وأعضائهااحلكومة كسلطة  متعترف
استمر االعتراف حيث ، نتداب الربيطايناالإىل أيام  تباع هذا النظامااستمر احلال على و رأسها حاخام،تي ،اهليئة

ت لحتووأدجمت اهليئة امللية فيها،   ممثلة جلميع اليهود، ومبجرد ما تشكلت الوكالة اليهوديةكهيئة  رثوذكسيةألبا
رة اهليئة اليهودية ئاارت دوص .إىل حكومة رمسية للبالد احملتلة م1948سنة ع قيام الدولة اإلسرائيلية هذه الوكالة م
ألي هيئة أن تقوم بأي إجراء هلا اليد الطوىل، وال حيق  ،مجيع اليهودحتكم للشؤون الدينية  فيها وزارةًََ األرثوذكسية

  .)2(تهايتعلق باليهود إال بعد موافق
إال أن هذا ال يعين متسكها  إىل التراث على حساب التقدم،قد مالت هذه امللة أن  ويوضح الفاروقي

أن  رثوذكسيةاألكمجتمع ودولة للملة  إسرائيل تباعاجيب أن ال يفهم من «،يف كل شيء حبرفية التوراة
، وإن متسكت بشعائر إسرائيلتقبل اجلدل يف أن  ، فاحلقيقة اليت الرثوذكسيةاأل كلهم يؤمنون باملبادئ اإلسرائيليني

املتاجر من  وإغالق ،الذبح على طريقة الكوشري، وشعرية السبت، بتعطيل أعمال احلكومة وحركة املواصالت
وقوانينها عرض احلائط عندما  ،مساء اجلمعة حىت مساء السبت، ال تتواىن دقيقة واحدة عن الضرب بالتوراة

صدق هو أن تعرف كدولة علمانية ال تقل تقدمية من حيث تتعارض هذه مع مصلحتها السياسية والعسكرية، فاأل
أما من جهة األفراد، فاألصدق هو أن معظم املهاجرين  .اإلصالحينيحتقيقها ملصاحل الشعب اليهودي عن 

دون بأحكام التوراة ومعظم املهاجرين الشرقيني تقليديون ال يزالون يدينون بوالء شبه األوروبيني علمانيون ال يتقي
  .)3( »ن مل يكن تاما للتوراة وشرائعهاتام إ

بطريقة منظمة، متبعا يف ذلك التسلسل الزمين يف عرض  امللة األرثوذكسيةإىل الفاروقي تناول ص لخنو
 ازه ملوقفها من املشكلة اليهودية،خمتلف األحداث، وإبراز أهم الشخصيات الفاعلة يف امللة، ومن جهة أخرى إبر

جعل منهجه يتميز بنوع من الوضوح، والتكامل يف إعطاء صورة ما  . مه العنصريةومن الدين اليهودي، ومفاهي
ة، كما يراها ويفهمها أتباعها وحىت مواقف امللل األخرى منها، وما هذا إال دليل عدم حيدته عن شاملة للملّ

    .األديان، وخمتلف املذاهب منهجه الذي خطه لنفسه يف نقد
  
  
  
  
  

                                                 
  .78، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  1
  .79-78ص ، املصدر السابق -2
  .80- 79صاملصدر السابق،  -3
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  :يلي مافيل عقائدها، وهذا ما سنتناوله وحلّ ،ة هذه امللةأتعرض الفاروقي لنش
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التاسع عشر أواخر القرن يف حديثة نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية  فرقة دينيةأكرب امللة احملافظة   

    .)1(أكثر من كوا رد فعل لليهودية األورثوذكسية ليهودية اإلصالحيةل رد فعلك ظهرت، للميالد

وقد كان منطلق الفاروقي يف دراستها، مستعينا باملنهج الظاهري، بيان موقعها من امللتني السابقتني، 
حدة أكثر من خذون خطوة وايتووسطى، الرتبة املحيتلون  يهودواألرثوذكس ظهر  ،بني اإلصالحينيكدا أن ومؤ

اخلطوة األخرية اليت ميكن أن تدفع م إىل معسكر أن يتخذوا يأبون ، ويف اجتاه اإلصالح األرثوذكس
: جاجير أبراهاموأوالء هم احملافظون، مستعينا مبواقف أعالم امللل األخرى يف تعريفها، إذ اعترب  ،)2(اإلصالحيني

السائدة باليت يأيت ا التأمل العميق، ولكنهم يف غيهم الديين،  أولئك بني بني، حياولون دمج األفكار التقليدية«
فيليبسون  موقد أشاد  .)3( »مدفوعون بتلك اآلراء والصور اليت جتعلهم ميثلوا كأا تراث الصبا الثمني

ف ، ولذلك عر)4( »، فهم يريدون تنظيف املاضي وبعثه بروح جديدةأيضارجال الوسط إصالحيون  إن«:بقوله
 وه ؛عين ا شيئا خاصاأ لكين كلمة عامة درجت على األلسن،) احملافظ(كلمة إن«:بقولهامللة  )5(سولومون شاختر

من حيث التطبيق والعمل دون أن ختالفهم كثريا من حيث املبادئ  األرثوذكسجمموعة الكنائس اليت اختلفت عن 

                                                 
  .604، ص3،ج5،مجاملوسوعةاملسريي،  -1
  .82،ص لل املعاصرة يف الدين اليهوديامل، الفاروقي -2
  .83- 82ص، املصدر السابق -3
  .93املصدر السابق، ص  -4
فيينا فتعمق يف الدراسات اليهودية،  ولد يف رومانيا حيث تلقَّى العلوم اليهودية التقليدية، وواصل دراسته يف  ):م1915-1847(سولومون شاختر -5

عدد من ب ليعود م1896سافر إىل القاهرة عام . حماضراً للدراسات التلمودية يف جامعة كامربدج ين، حيث عم1890مث انتقل إىل إجنلترا عام 
، املوسوعةاملسريي، . رأس الكلية الالهوتية اليهوديةتيو ،إىل أمريكا لينتقل بعدهااليهودي القدمي،  املخطوطات اليهودية اليت عثر عليها يف املعبد

  .612، ص3،ج5مج
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 رثوذكساألكيد توسط املبدأ احملافظ بني تأ حملافظة، منظر امللة ا)2(وقد حاول زكريا فرانكل .)1( »والنظريات
 مكانيةمؤكدا على إ، لكنه رفض ما أمساه باإلصالح السليب الذي يؤدي إىل احنالل الدين اليهودي، واإلصالحيني

إال أننا جند  .)3(ال يتأتى إال بالبحث العلمي الذي يستند إىل أسس تارخيية ووضعيةما ، وهذا الدين اليهوديتطور 
وهو  ،أعطانا فرانكل أصعب وأعقد مبدأ يف الدين اليهودي املعاصر« :فيقول، )وضعية(علق على لفظة لفاروقي يا

أن الكلمة  يرى الفاروقيو. )4( »ومل يفهمه أحد ال يف عصره وال من بعده فهما أكيدا ،مل يستطع تفسريه بوضوح
 ،وتراثه، الحتفاظ ويتهمكن به اليهودي من اوالعلم احلديث، يت ،قد تكون مزجيا خاصا من الروح التقليدية

   .)5(نفسهيف الوقت  العصر واملدنية احلديثة اةارجمو
: ، ومهايقوم على شرطنيلإلصالح اجلديد، تبين أنه  لموقف التارخيي الوضعيوبتحليالت الفاروقي ل

حلاجة إىل التغيري ال تربر إن جمرد ا« :زكريا فرانكل قولاللذين استخلصهما من ، ساس العلميواأل، اإلمجاع
كان الدين اليهودي ، ]...[،التغيري، ولكنا ال نستطيع أن نتناسى أن اجلمود خالل القرون الطويلة ال يلزمه تغيري

فإن سعد الناس  .إىل اآلونة القريبة دينا جامدا، وكان ينبغي له أن يبقى كذلك طاملا أن اليهود كانوا سعداء به
وعليه ال بد لإلصالح ، ]...[،وال يزال اليهود متمسكني جبذورهم التارخيية، [...]،وهبدينهم وجب أن ال يغري

فبعد اإلميان يضع اليهودي ثقته بالعلم، فالتاريخ كله . اليهودي من حتقيق شرطني مهمني مها إمجاع األمة والعلم
تارخيي الصحيح باليهودية يشري إىل أن الهوتيينا لن يكون هلم وال لدعوم أي تأثري إن مل يكن العلم ال

فرانكل مل يكن يعين يف كالمه عن التاريخ العلمي للدين اليهودي تارخيا «إال أن الفاروقي يرى أن  .)6(»سالحهم
ما كان يعنيه حتقق اإلمجاع  ودية احلقيقية مل تكن تعنيه بقدرفأصول وتاريخ الديانة اليه. علميا باملعىن الصحيح

احملافظني، رغم من معه من وهلذا جند فرانكل و .)7( »ور وجتاوبه مع أحكام القانونالشعيب يف كل أمر من األم
 ه اإلمجاععلى ما أقر األحقيةضفوا لونا من كي ي ن التوراة الشفهية ما هي إال خرافة ابتدعها الربابنةأإميام ب

، بل هو ضرب من تعاىل هللاأن التراث الديين اليهودي ليس مرسال من ا نالشعيب، وعلى الرغم من أم يرو

                                                 
  .93ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهودي ،الفاروقي -1
علمانياً ألن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً  تلقَّى تعليماًيكان أول حاخام من بوهيميا . عامل ديين يهودي ):م1875-1801(زكريا فرانكل -2

من حركة اليهودية اإلصالحية بعد خالفه  انسحب. م1854كلية الهوتية يف برسالو عام ل ارئيسف، م1836درسدن عام  حاخاماً أكرب يف عين. صرفاً
  .610، ص3،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  .مع جاجير

  . 93ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي -  3
  .84ص ،املصدر السابق -  4
  .85ص ،املصدر السابق -  5
  .املصدر السابق -6
  .86ص ،املصدر السابق -7
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م مل يت؛ ألن كليهما تعبري عن روح الشعب اليهودي هأو حترري من ،خذوا أي موقف نقديالفلكلور، إال أ
   .)1(وعبقريته

واالعتراف بتنوعهم  ،وحدة مجيع اليهودكما بين الفاروقي هو الدعوة إىل وجهة النظر احملافظة وأساس 
، ودعوم إىل )2(''كالل يسرائيل''عبارة  متمثلني، النظرووجهات  ،والطقوس ،والعادات ،يف تأويل العقائد

وكأم يقولون إننا « :على هذا القولالفاروقي ويعلق . )3(وتارخيهم الطويل ،نتماء لتراثهمالشتراك يف االاضرورة 
حواها اليت هي كذا وكذا ألن لنا رسالة إىل العامل، هلا فال  ،إننا يهود ألننا كنا، وما زلنا، نريد أن نبقى يهودا

  .)4( »واليت حتقق اخلري واحلق واجلمال للبشر أمجع يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة،كما يقول املسلمون
 فرانكل حماوالت فشلكما يرى الفاروقي ، امللتني السابقتنيعن أسباب استقالل احملافظني مبلتهم عن  أما  

ختالفات مع االإضافة إىل . )5(س فرقة ثالثة مسيت بفرقة احملافظنيأسذلك  منبدال إال أنه ؛ توحيد صفوف اليهود
 موقف كل من استقالهلم، خاصة بعد  وناحملافظ أعلنوذا  جعلت من املستحيل االنضمام إىل إحداها، الفريقني،

رج، وقرارات مؤمتر بتسبوخصوصا  حلركة اإلصالحيةامهامجي  أكربح من أصبالذي ، )6(ألكسندر كوهوت
هل الدين اليهودي مغلق إىل األبد؟ أم هل هو حمتاج « كالمهومن  بإنشاء مدرسة املمارسات التارخيية، لبامطاو

ألن الدين لإلنسان، ومبا أن  ؛نعم :أقول .وإجياباوقابل إىل النشوء والتطور؟ إين أجيب على هذا السؤال سلبا 
ألن الدين  ؛ال :وأجيب .ة حىت توافقه يف تطورهواجب اإلنسان أن ينمو دائما، وجب عليه تغيري األنظمة الديني

معيار الدين اليهودي وسنده األخري هو سنة «:الذي أوضح أن رتشاخمث موقف  .»كلمة اإلله وكلمة اإلله ال تتغري
كالل '، الدين هو أخرىاليهود احلالية، فالذي يقدسه اليهود هو ما يقدسه الدين والعكس بالعكس؛ أي بعبارة 

. )7(»كالل ايسرائيل''التوراة فهي ليست يف السماء، بل على األرض، ويرجع تفسريها إىل ضمري  ماأ .'يسرائيل
اليت أصبحت املنرب األساسي للفكر و م1887بعدها ساباتو موريه بتأسيس كلية الالهوت اليهودية عام ليقوم 

  .)8(ميالد اليهودية احملافظةمن هذا التاريخ كان احملافظ، و
  

                                                 
  .117-116، ص جية الصهيونيةيديولواألاملسريي،   -1
  .88ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي -2
  .املصدر السابق -3
  .89ص ،املصدر السابق -4
  .144، ص مقارنة األديانحممد اخلطيب،  -5
ثالً لليهود يف أوائل الثمانينيات، ولكنه عين يف الربملان اري مم .أملانيا لد يف ار، وأصبح حاخاماً يفو .:)م1894-1842(ألكسندر كوهوت  -6

أهم مؤلفاته من . مهماً يف تأسيس كلية الالهوت اليهودية لعب دوراً. حيث أصبح حاخاماً يف نيويوركم،  1885الواليات املتحدة عام  هاجر إىل
  .612، ص3، ج5، مجةاملوسوعاملسريي،  .مثانية أجزاء للمصطلحات التلمودية ، ومعجم من)م1885( ''أخالق اآلباء''

  .94ص ،امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  - 7
  .612، ص 3، ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  - 8
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  :ةقسمني؛ مبادئ عملية ، وأخرى نظري الفاروقيوهي كما بين   
  :تتمثل يفو : ���'�= ��/>���: ;	: 

التوفيق وإمنا  .تنينفصال عن امللتني السابقاالال و ة جديدة،خلق ملّ ةهذه امللّ إجيادالغاية من ليست . 1
ية تقع على كل من ولؤوإمنا املس ،ليسوا مسؤولني عنه خطأتهم يس ملّتأسون ديع وهلذا .بني الرتعتني

  .)1(يف صفوفهم لالخنراط ،وحدة اليهودإىل يستجيبوا لدعوم  مل عندما ،ورثوذكساأل  ونيصالحياإل
  .)2(املتعبدونوعظ باللغة اليت يفهمها وال ،البد من إقامة الصلوات. 2
الصالة والطقوس يبقى منها ما يتفق مع و ،تمن الكنيس ليعةاخل ناشيدواأل ،لةذف القراءات املطوحت. 3
  .)3(تعبد، وما يتوافق مع روح الخرىاأل
، كما يشرك ويف الطقوس، توتشرك يف أعمال الكنيس النساء اليهوديات تربية دينية، ترىب. 4
  .)4(جالالر
5 .العائالت الروح  كي تنفذ إىل يف البيوت اليهودية، والطقوس السبتية، ألطعمةد بقوانني اجيب التقي

  .)5(الدينية
  :مقوالت ثالث، هي يفتتمثل و :���'�= ���7*<�: 5'&�'  
كشعب يعي ذاته، وجيمع على تعريف نفسه : أي األمة اليهودية'' كالل يسرائيل''مقولة . 1
اإلله فال يتصور الشعب اإلسرائيلي دون  .واإلله ،والتوراة ،ثالوث يتألف من الشعب اإلسرائيليك

فاألقانيم الثالثة تساوي يف «. وال اإلله دون التوراة والشعب، وال التوراة دون الشعب واإلله والتوراة،
أن  هذه املقولة بعدظهرت وقد  .)6( »جمموعها وحدة عضوية هي األمة اإلسرائيلية أو كالل يسرائيل

والتوراة على تعاىل ثوذكس اهللا ور، وأظهر األتعاىل على التوراة وعلى اهللاصالحيون الشعب أظهر اإل
وقد ترتب عن  .ى آخردون تغليب جانب عل فظون للمساواة بني تلك املقوماتفجاء احملا الشعب،

فالنواحي  «:الفاروقي يقول؛ ا تطلع اليهود إىل العودة لصهيونصالحيني ألم أبعدوذلك إدانة اإل

                                                 
  .94ص امللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  1
  .املصدر السابق -  2
  .املصدر السابق -  3
  .املصدر السابق -  4
  .95، صاملصدر السابق -  5
  .94ص ، سابقاملصدر ال -  6
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هذا التاريخ، فالتوراة والتلمود وكل  القومية والسياسية يف التاريخ اليهودي أصبحت من مقومات
 ، يتكلم عن مأساة إسرائيل يف املنفى ويأسى لبعدهم عن وطنهم األصلي يف األرضاألدب الديين

حراز وطن جغرايف إيخ اليهودي أن حيذف أمل اليهود بوالتار ،ن عدم الصدق للتراثمو .)1(املقدسة
 احرازهم هذإجلليلة اليت تترتب عن كاسب الروحية اوأن حيرم اليهود يف شىت أحناء العامل من امل ،مادي
  .)2(»الوطن

إدخال أية تعديالت عن ورثوذكس الذين تقاعسوا خالفا لأل :مقولة اليهودية التارخيية الوضعية. 2
احملافظون ، ظهر سلطة القانون ولزومه اعلى القانون اليهودي، وخالفا لإلصالحيني الذين رفضو

، ونادوا شعب اليهودي احلاضرةعلى ضوء حاجات ال ،ن جديدمالقانون  ى ضرورة فحصلتأكيدهم عل
عن  والقيم اليت حققها األسالف ،واستخراج املعاين ،دراسة علمية ،دراسة التاريخ اليهوديبضرورة 

 ،والقيم يف قوانني جديدة ،كي يعاد جتسيم هذه املعاين ،أو عدلوها ،تعديل القوانني اليت أبرموهاطريق 
املنهج التارخيي، املراد باستخراج املعاين والقيم التارخيية هو «وهذا ما يبين أن . وروح العصر تتالءم

فهو املراد أما جتسيدها يف قوانني جديدة تتجاوب مع األوضاع الراهنة ووقائع العصر احلديث، و
  .، ومن هنا قالوا اليهودية التارخيية الوضعية)3(»الوضعيةب

 ،بقاء على تنوع فكرهم الدييناإلو ،وتعين مجع اليهود ضمن إطار واحد :تنوعمقولة الوحدة يف ال. 3
ذلك من خالل مقدمة دستور احتاد كنائس  لىعطى الفاروقي مثاال عأوقد  .وحاجات جمتمعام
إن على الكنائس أو اجلمعيات األعضاء يف هذا االحتاد « ؤكد هذه املقولةي الذي احملافظني يف أمريكا،

وعليهم أن يعملوا على إقامة شعائر السبت والقوانني  .الءهم للتوراة كما تكونت يف التاريخأن يعطوا و
عليهم أن حيافظوا على اإلشارة الدائمة يف طقوس إىل تاريخ إسرائيل املاضي، وإىل دعوم  .املأكلية

  .)4( »لوطنهم وإعادة بناء مملكتهم يف صهيون
يف  مليون عضو حوايل مليون ونصف - آنذلك - الذين بلغوا لةبعدها تناول الفاروقي توزيع أعضاء امل  

ملعهد الالهويت باو األنظمة احملافظة، بدءا  ،مث تناول اهليئات. العامل يف متفرقونآخر أمريكا، ونصف مليون 
ألخري هذا ا .يف أمريكامجلس احتاد كنائس احملافظني فلس الرباين ألمريكا، االيهودي يف نيويورك، ومهامه، إىل 

   .)5(الذي يقوم مبهمة توحيد كلمة احملافظني

                                                 
  .94ص امللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  1
  .95املصدر السابق، ص -  2
   .املصدر السابق -  3
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عن بعضها الكنائس  استقاللية ويعين ؛)congregationalism(نظام فهو ة،النظام الذي تقوم عليه امللّأما   
 .)1(الكنائس احملافظة يف العامل يضم كنائس احملافظة،لمت تأسيس جملس عاملي ل م1957سنة  مع إال أنهالبعض، 

متتاز بالتمسك يؤكد أا بامللتني السابقتني؛ إذ  مقارنتهامن خالل  أهم خصائص امللة،ها على ذكر ليعرج بعد
، العربية يف الصالة إىل جانباستعماهلا اللغة اإلجنليزية ود الطقسية اليت نبذا امللة اإلصالحية، االتوراة واملو بأوامر
لبس  جربيةتتفق معها يف  إال أا .فضته امللة األورثوذكسيةر، األمر الذي تسمح باختالط اجلنسني يف الكنيسكما 

  .)2(يف التعليم الديينومنح حرية اليهوديات الريموك، والشال أثناء الصالة، 
املعاين ستعارا ال والعقالنية، بنت التنوير هيامللة اإلصالحية،  املقارنة بني امللل الثالث يتضح أنومب  

تؤمن باملطلق الذي يعلو على فهي  املسريي ليهودية احملافظة أو التارخيية، كما قالاأما  .اإلنسانية العاملية
ورثودكسية، ذات أما الفروق بينها وبني األو). ةياخلصوصية اليهود - الشعب اليهودي-الدين اليهودي(األفراد

هم، كما يؤمنون بالعالقة وتارخي ،الرتعة القومية، فهي طفيفة؛ فكلتامها تضفي هالة من القداسة على حياة اليهود
والوحي، جند احملافظني تعاىل  د األورثوذكس يؤكدون أمهية اهللاجنبينما و. ليت تربط اهللا بالشعب وبالتوراةالوثيقة ا

هو القومية اليهودية، حياول  صر األورثوذكس على مقولة أن الدين اليهوديوبينما ي. يربزون أمهية الشعب وتارخيه
  .  ))3ا باحلديث عن روح الشعب املقدسوالتخفيف من حد ،ه احلقيقةاحملافظون متويه هذ

الفاروقي موظفا خمتلف  ، ودرسهاكما عرضها املعاصرة خمتلف امللل اليهودية حبثناوذا نكون قد   
 فهمهاوفهم الدين اليهودي، ا يف اختالفايوضح ومدى متاسكها، و ،االصورة احلقيقة هليربز ، لالنقديةاملناهج 

وجود اجتاهني، االجتاه الذي يقبل باآلخر، ويدعو إىل التعايش آخر األمر لفاروقي وتبين ا .ملفاهيمه العنصرية احملرفة
، لكن مواقفهم ليست معه، وهو ما أطلق عليه احلنيفية، بيد أن هناك اجتاها آخر قبل بتلك العقائد العنصرية

   :وهذا ما سنهم بتحليله يف املبحث التايل. لةالصهيونية كم دراسةيبقى علينا و. واضحة املعامل

  

  

  

  

                                                 
  .97صامللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  - 1
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رها يف التوراة، ليتابع مراحل نشأة الفكرة احلديثة، املتمثلة يف لقد تناول الفاروقي الصهيونية، مربزا جتذّ  

 ها باحلل من وجهة نظر إسالمية، وهذا ماا ملشكلة اليهود يف الشتات، ليبادرنا بعدهلالصهيونية احلديثة، وحلو
  :سنهتم ببحثه يف املطلبني التاليني

    �	�� ������	�� ������	�� ������	�� ����� : : : : B*+ B*+ B*+ B*+� %C	'D��� %C	'D��� %C	'D��� %C	'D����&4��A���&4��A���&4��A���&4��A�    ���'�1��	 ���>0�����'�1��	 ���>0�����'�1��	 ���>0�����'�1��	 ���>0��....        
حماولة معاصرة إلجياد حل ملشكلة اليهود كما تطورت ونية، وعدها ياهتم الفاروقي بدراسة احلركة الصه  

أبعادها، بحاطة لإل، هج التارخيي، والنقدي، واملقارناملنمستعينا برها التارخيية، جذو باحثايف التاريخ األورويب، 
أول ما نلحظه يف  و .على العامل أمجع، و، وفرقهموطرق تفكري مؤسسيها، ودورها، ومدى تأثريها على اليهود

 :صهيونيتنيبني  هزييطرحه مت
1 - ��&4��A����&4��A����&4��A����&4��A��    ���>0�����>0�����>0�����>0�� :ذه هل تفهمهاو ،رسالته أداءيهودي من متكني العنصر ال: ومتثلت أهدافها يف

والفكرية يف  ،واحلضارية ،، وتركيز سلطة العامل الروحيةألعداءاأرض امليعاد، وقهر الرسالة كتملك 
   . القدمضاربة يفكما يرى ، وهي ذا املعىن )1(صهيون

2 -   ��&4��A�� ��&4��A�� ��&4��A�� ��&4��A�������������'�1���'�1���'�1���'�1: » إىل  حركة سياسية عنصرية يهودية، تسعى من خالل التوسع اإلقليمي
 إسرائيلالسيطرة على منطقة املشرق العريب فيما بني النيل إىل الفرات؛ من أجل إقامة دولة 

مشل اليهود بتهجريهم إىل فلسطني لتأسيس دولة يهودية تدين بالدين  دف إىل ملِّو. )2(»الكربى
نشأت يف أواسط  .)3(اليهودي، وتتميز بالعنصر اليهودي، والثقافة اليهودية، وبإرادة بعث مملكة داود

 كحلّ ،)thaodor hertzel()4(على يد زعيمها األول تيودور هرتزل )م19(القرن التاسع عشر
 .كما نشأت يف أوروبا لمشكلة اليهوديةل

                                                 
  .7، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .106صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -2
  .98-94، ص)م1989-هـ1409، 2مكتبة الفالح، ط: الكويت(، صراعنا مع اليهود، يف ضوء السياسة الشرعيةحممد عثمان بشري،  -3
ظهرت . م 1878، وانتقل مع عائلته إىل النمسا عام )ار(ولد يف بودابست. مؤسس احلركة الصهيونية):م1904- 1860(ثيودور هرتسل -4

، الذي ام )دريفوس(، النمساوية، حماكمة الضابط اليهودي الفرنسي )اجلريدة احلرة اجلديدة(كممثل لصحيفة  -صهيونيته يف باريس عندما حضر
 =تويف مبرض القلب،. ، والذي من خالله طالب بإنشاء دولة خاصة باليهود)الدولة اليهودية(ذلك أخرج كتابه املشهور  على إثر. م1894باخليانة عام 
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بني ما هو فكري ديين، وما هو عملي سياسي، أي الفكرة  متييزجمرد هو  الفاروقي بينهمامتييز  أنّ إال  
وإن كانت جذورها  - من غري متييز بينهما-ألنه يعود ويؤكد أن الصهيونية . الواقعيف  ، وكيفية جتسدتالعنصرية

متتد إىل العصر البطريكي، وفق األسس الدينية التارخيية اليهودية، فإا حماولة معاصرة إلجياد حل للمشكلة 
 :وهذا ما سنحاول بيانه من خالل النقاط التالية. )1(اليهودية

  :	;:	;:	;:	;::::    ��	 ��&4��A����	 ��&4��A����	 ��&4��A����	 ��&4��A��0000E�4���� F>E�4���� F>E�4���� F>E�4���� F>:::: 
يف التوراة أول ما تناوله الفاروقي حبث جذور الصهيونية، اليت نسب أصلها إىل كلمة صهيون املذكورة   

وهذا االسم يرمز إىل مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد حبيث تكون القدس  .يف أكثر من موضع
 هذه راحيت. اشتهاها مسكنا له. د اختار صهيونالرب ق:(الكتاب املقدس مستشهدا بنصوص من .)2(عاصمة هلا

. كهنتها ألبس خالصا. مساكينها أشبع خبزا. طعاما أباركه بركة. ههنا أسكن ألين اشتهيتها. إىل األبد' أنا الرب'
فهي تعود إىل ؛ قدمهاشريا إىل م .)3( )رتبت سراجا ملسيحي. هناك أنبت قرنا لداوود. أتقياؤها يهتفون هتافا و

العهد اإلبراهيمي وكيف أهم أساس تقوم عليه، وهو ومركزا على   .�؛ أي عصر إبراهيم)4(البطريكيالعصر 
فال عجب أن اختذت الصهيونية اصطفاء « يتضح ذلك من خالل عباراته وبداية هلا، نقطة كتفهمته العنصرية 

5( »سهدت تفكريها كما فعل الدين اليهودي نفإبراهيم ركنا أوال هلا، وال عجب أن شي(.   
وهذا ما ميكن توضيحه من  بالدين اليهودي،عنصرية كعقيدة ها جذورها توصل إىل ربط هوبعد حبث  

  : خالل التحليل التايل
اختص م واختصوا به نشأ يف  الدين اليهودي كدين للمنفينييرى الفاروقي أن :  ن اليهوديالدي -1

  .)6(نصريةغذّاها املنفى بالعمبادئ  مثانكون من يتواملنفى، 
على يد  ،يف املنفىكان أول ظهور هلا مؤكدا أن  .)7( املواد الثماين تلك هااعتربإذ : ةالصهيوني - 2

طاملا أن املنفيني كانوا يف الغالب من القادة، فال بد من أم كانوا «:معلال ذلك بقوله  ؛يهودا يمنفي

                                                                                                                                                             
العنصرية الزغييب، ). جبل هرتزل(م، لينقل رفاته بعد قيام دولة إسرائيل إىل فلسطني، ودفن يف جبل امسه 1959ودفن يف فينا حىت عام =

  . وما بعدها -347، ص8،ب1، ج6، مجاملوسوعةاملسريي، : ع انظرللتوس. 12-11، ص2،جاليهودية
  .106صامللل املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  - 1
  www.hadielislam.com )2009-05- 15(    :                              اإلنسانية والعدوانية يف العقيدة اليهوديةاملسيريي،  - 2 

  .17-13:  132سفر املزامري،  - 3
أصول الصهيونية يف الدين الفاروقي، : و. منهج الفاروقي يف دراسة العقائد اليهودية: الفصل اخلامس من البحث: للتوسع يف املوضوع انظر - 4

  .وما بعدها15، صاليهودي
  .27املصدر السابق، ص - 5
  .71املصدر السابق، ص - 6
  .72- 71صدر السابق، صامل -7
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نستطيع أن نفهم تفجر الصهيونية بينهم،  هلذا،. أشد عنصرية وأكثر تعصبا لإلبقاء على الكيان اليهودي
ويف املنفى، ال يف أورشليم ذاا أو أية بقعة أخرى وجد اليهود فيها، وتوقد وعي العودة وإرادا 

. بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على أار بابل جلسنا:(يؤكد ذلكما التوراة ومن أدلة . )1(»فيها
: هناك سألنا الذين سبونا كالم ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحاألنه . على الصفصاف يف وسطها علقنا

كيف نرمن ترنيمة الرب يف أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم فلتنس . رمنوا لنا من ترنيمات صهيون
اذكر يا رب لبين . مييين وليلتصق لساين حبنكي إن مل أذكرك، إن مل أفضل أورشليم على أعظم فرحي

يا بنت بابل املخربة طوىب ملن جيازيك . هدوا هدوا حىت إىل أساسها: ائلنيآدوم يوم أورشليم الق
ال شك «:يقول الفاروقي. )2( )طوىب ملن ميسك أطفالك ويضرب م الصخرة. جزاءك الذي جازيتنا

أن اهللا ذاته هو الذي يعمل  [...]أن الصهيونية تستوحي إمياا بصهيون من هذه الكلمات وهي تعتقد،
. )3(»عودة املنفيني اليهود أىن كانوا، حممولني يف األحضان وعلى األكتاف، إىل أورشليمدائبا على 

مور على لقد وقفنا يف هذا املز«بقوله ويؤيد قول الفاروقي، سيد فرج راشد معلقا على نفس النص 
الص أساس أا تعرب عن اخل ي علىنتيجة مهمة مؤداها إن فكرة الصهيونية قد بدأت مع السيب البابل

ويقصد ا [الصهيونية ليصل بنا الفاروقي إىل نتيجته أن. )4(»ي لليهود وعودم إىل فلسطنيالقوم
مل تأت  ]الصهيونيةأي [فهي«، إال بعثا هلذا الدين، وللرتعة العنصرية احلاقدةليست  ]الصهيونية احلديثة

  .)5(»لعصوراليت ورثتها عن السلف اليهودي عرب ا األيديولوجيةبشيء جديد يف عامل 
وحىت اليهود  ،موقف كثري من الباحثنيهو ، اروقي إذن من الصهيونية والدين اليهوديفموقف الف

وهذا عبد اهللا التل يؤيد هذا املوقف .  )6(أنفسهم، إذ ال يعترفون بأي فارق بني يهودي وصهيوين
صيغة  أا و .)7(»آمال وأحالم ومطامع ، وإا هي اليهودية مبا فيها منقدمية قدم التوراة نفسهاالصهيونية «بقوله

مى دينيا، فالصهيونية مسمى اليهودية وإن كانت مسف ولذلك فال فرق بينهما مطلقا؛حديثة لليهودية، 
حىت بالنسبة ملن يسمون أنفسهم بالصهيونيني  نية مستحيالوالفصل بني التوراة والصهيغدا ذا  و .)8(سياسي

                                                 
  .77، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
  .9-1: 137مزامري،  -2
  .76، صأصول الصهيونية يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .58،ص)م1992دار املريخ، دط، ): السعودية(الرياض(،دراسات يف الصهيونية وجذورهاسيد فرج راشد،   -4
  .96صلصهيونية يف الدين اليهودي، أصول االفاروقي،  -5
  .138، ص)م1988-هـ1408، 3املكتب اإلسالمي، ط): لبنان(بريوت(،1، القسم جذور البالءعبد اهللا التل،  -6
  .141املرجع السابق، ص -7

  .253، ص1، جالعنصرية اليهوديةالزغييب،  - 8
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فعندما نتصفح التوراة، جند . 1(عقائدها ملبادئها و األول واألساسح اليهودية ن التوراة هي روأل؛ العلمانيني
ستيالء على األرض، والسيطرة الوعد اإلهلي، اال: يستند إىل ثالث مبادئ، هيع الصهيوين يف شكله اخلام، املشرو

الذي  ،الصهيوين )Max Nordau()4(نوردوماكس  منهم ،)3(جيد متايزا بينهماأن هناك اجتاها  إال )2(على بقية األمم
) حب صهيون التقليدي وفكرة املاشيح والعودة أو(يفرق بني الصهيونية احلديثة والصهيونية الدينية القدميةالذي 

سياسية، وليست كاألخرى دينية صوفية؛ فهي غري مرتبطة بالرؤى املاشيحانية، وال « قائال أن الصهيونية احلديثة
 .)5(»طريق العودة جبهودها اخلاصة إعدادبل ترغب يف تتوقع العودة إىل فلسطني مبعجزة، 

            ::::����'�1�����'�1�����'�1�����'�1�����Aـ�&4� ����Aـ�&4� ����Aـ�&4� ����Aـ4&�� &$!# &$!# &$!# &$!#     ::::5'&�ـ'5'&�ـ'5'&�ـ'5'&�ـ'  
التحليلي، لتتبع والوصفي، ف املنهج التارخيي، والظواهري،احلديثة  دراسة الصهيونيةالفاروقي يف اعتمد   

فهمها متوقف وهلذا اعترب  .ادف الوصول لفهم صحيح هلكل ذلك . هاومؤسسوتطورها، أسباا، الفكرة، نشأة 
 ضاريال ميكن إعطاء قراءة حتليلية هلذه احلركة بعيدا عن هذا اإلطار احل ألنه ربطها بعجلة التاريخ األورويب،على 

 أنأيضا من املسريي ده وهذا ما أكّ. اء ذلك، موضحا التطور الذي حلقها جرمث عالقتها بامللل اليهودية املعاصرة
كامنة داخل احلضارة الغربية، وال ميكن فهمها مبعزل عن سياق هذه احلضارة وتياراا الفكرية الصهيونية إشكالية 
 الساحقة األغلبية أن وخصوصاً للغرب، العام بالتاريخ مرتبط ظهورها أن إذ؛ )6(االجتماعية والقوى السياسية و

 من اصاحبه وما ،الغربية احلضارة ريختا من يتجزأ ال جزء الصهيونية فتاريخ، الغرب يف موجودة العامل يهود من

. )7(والتلمود بالتوراة كبرية عالقة تذا توليس، )العلمنة معدالت وتصاعد اليهود معاداة(صحية أو مرضية ظواهر
                                                 

  .18، ص)2005، 1هومة ،طدار :اجلزائر(، فلسفة اإلرهاب يف الفكر الصهيوينمجال عليوة،  - 1
   .املرجع السابق - 2
فهو املوقف الرافض للدين اليهودي،  :أما األول. يرى املسريي أن طبيعة العالقة بني الصهيونية، واليهودية، تتحدد فـي ثالث مستويات متناقضة -3

عتبارها مشكلة حتتاج حلل، فتيودور هرتزل مل يكن يعرف من ومتثل فـي موقف مؤسسي احلركة الصهيونية، الذي مل يعريوا لليهودية أي اهتمام إال با
لصهيونية رؤية ال الدين اليهودي إال األعياد، وال يعرف اللغة العربيـة أصال، بل تعمد انتهاك العديد من الشعائر الدينية اليهودية كي يؤكد أن رؤيته ا

فهو املوقف االستغاليل : أما الثاين. لالستيطان فيها) أوغندا(ل مشروع شرق إفريقيادينية، كما كانت صهيون عنده جمرد فرصة لالستيطان، وهلذا فقد قب
فيها، وتظهر  للدين اليهودي؛ ألن الصهيونية كأي أيديولوجية تسعى لكسب شرعية، من خالل استغالل اليهودية لتضفي صبغة دينية حتبب اجلماهري

وهي مسة التماثل البنيوي مع الدين : أما املوقف الثالث. داة، ووسيلة لتقوية الشعور اجلماعيكأا امتداد لليهودية وليست مناقضة له، فهو بذلك أ
ألوفة لدى اليهودي؛ أخذت شكل التحديث الصهيوين لليهودية، من خالل مزج املفاهيم القومية باملفاهيم الدينية، وتبين الرموز واألفكار الدينية امل

األيديولوجية املسريي، : انظر. رموز قومية، وهذه الصياغة شبه دينية ملشروعهم، جيعله حمل قبول لدى اجلميعاجلماهري اليهودية، مث حولتها إىل 
  . 232- 214، ص الصهيونية

 اللغة يـف دروساً تلقَّىولد يف ار، و .سودفيل ماكسيميليان سيمون األصلي امسه .سياسي صهيوين زعيم :)م1923-1848( ماكس نوردو - 4

 فضل الصهيونية العقيدة ه العتناق كان  .األمين هرتزل ساعد بعدها أصبح مث عليها فوافق الصهيونية الدولة فكرة يف فاحتهالذي  هرتزلإىل  تعرف .العربية

  .377، ص9،ب1، ج6، مجاملوسوعةاملسري، . الغريب  العامل يف اليهود املثقفني أمام تقدمي مبظهر إظهارها يف كبري
  .72، صالصهيونية يف الدين اليهودي أصولالفاروقي،  -  5
  .130، ص2،ج6، مجاملوسوعةاملسريي،  -6
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 دولة هرتزل لكتاب الفرعي العنوان(وهي  للمسألة اليهودية حلّ لتقدمي ةحديث حماولةأيضا  باعتبارهاو. )1(والتلمود

 .)2( )اليهود

دراسة للموضوعية، من خالل منه ، سعيا التوقفإجراء  اعتمادهحظه على منهج الفاروقي لكن ما نل   
اليهود يتحدثون عن مشكلتهم بترك الكتابات، من  كثرياليهود أنفسهم، وهو أمر ال جنده يف  ايراه الصهيونية كما

صور الذي يعتريها، موظفا بعدها من حبث الق حلوهلم، ليتمكن كيف صاغوايف أوروبا، وكيف تفهموها، وبالتايل 
من مسلم حيتكم يهودي، بل ليس بطرف آخر من  كحل مقترح، وفق رؤية موضوعية هحلّ ويقدمالنقدي،  همنهج

   .إىل العقل واملنطق
واختريت من بني بدائل  ،ويبورخاضها اتمع األلتحوالت اليت ظهرت نتيجة ا يرى الفاروقي أاو   

  :عديدة، هي
رها يف جتذّعن فكرة القومية الدينية، رغم يف التخلي  والذي متثل: يورثوذكسواألاحلل اإلصالحي . 1

اليهودية بشكل وإعادة صياغة  ،ندماجاالو ،والتحررمتع مبكاسب العصر، ، والت)3(اخلطاب الديين اليهودي
  .)4(م مع العصر احلديثءجوهري جيعلها تتال

، وواجبام ضمن دولة يهودية مستقلة ،وحقوقهم ،يكون لليهود جمتمعهمأن  وهو: احلل الصهيوين. 2
املسألة اليهودية بأا اضطهاد  اصورم، )5(ستقالل جمتمعنيواال ،واحلرية ،والقومية ،الدينيتمتعون فيها ب

يفتقدون اهلوية ، نيخرين ما دام اليهود مشتتاآلوتعايش اليهود مع  ،لليهود، وال جمال ملنع االضطهاد
القومية صارت اليهودية تضاهي تبعا هلذا احلل، و. )6(تهمميكن توفرها إال بإقامة دول القومية اليت ال

مصطلح أن القومية اليهودية ترادف املسريي يف موسوعته، وقد بين  وعني الصهيونية؛ اليهودية،
 ،كاكيانا دينيا متماس يشكلونوأو شعبا يهوديا،  ،الصهيونية، وتفترض أن اليهود يشكلون مجاعة قومية

 ،ومينحهم درجة عالية من القداسة ،له الذي حيل فيهميتمتع بعالقة خاصة مع اإل ،)إسرائيلبنو (يسمى
ما جيعل من  هذا الذي بدأ خبروجهم من مصر، و ،هم القومي املقدس الفريدخيوتوجيه تار ،ويتوىل قيادم

                                                 
  .132ص، 2،ج6، مجاملوسوعةاملسريي،  -1

  .املرجع السابق - 2
  .102ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .املصدر السابق -4
  .106ص، املصدر السابق -5
  .103،ص )م2004، 1دار وائل للنشر والتوزيع،ط:ردناأل(،نمقارنة األديا، سعدون حممود الساموك -6
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حنن نرى أنه ال توجد قومية يهودية، «: بقوله رد املسريي على هذا االدعاءوقد . )1(قومية دينية اليهودية
  .)2( »شعب يهودي، وإمنا مجاعات يهودية منتشرة يف العامل أو

وتغريات  ،الصهيونية جاءت كرد فعل عما كان حيدث من تطوراتنشأة ي أن قواحلقيقة كما يرى الفارو
 ،)3(اضطهادبع ذلك من ما ت و. من جهة تنوير وحترير اليهود،ل حركة أمهها فش؛ فكرية، وسياسية يف أوروبا

فجاءت الصهيونية ردا على هذا ونتيجة خليبة أمل اليهود يف املسيحيني األوروبيني الذين أعطوا فندموا فأخذوا ما «
  .)4( »أعطوه عنوة فقتلوا

أمام اليهود سوى أمرين؛ إما  ليسوبعد أن بسط الصهاينة احللول املطروحة للمشكلة اليهودية، قرروا أنه 
بقاء على االنفصال اإل أو .من جهةهذا عن طريق املذابح،  الكامل عن طريق االندماج، أو الفناء الكاملالذوبان 

 ،سرائيل يف أرض أجدادهمإالوحيد للمسألة هو اهلجرة لبعث  اليهودي من جهة أخرى، وذا يصبح احلل املنطقي
شاء دولتهم، وجري اليهود وا مرادهم يف إنوذا حقق. حيث تستطيع األجيال القادمة أن حتيا حياة قومية عادية

   .واستيطام فيها، إليها
للفكرة، لينطلق بعدها الفاروقي يف تعداد املراحل اليت مرت ا الفكرة الصهيونية، معتمدا التتبع التارخيي   

  :وهي كما بين ،آخر األمر وتطورها حىت جتسدت يف مشروع استيطاين
نشأ يف صربيا يف البلقان، رغم أنه غري معروف، ول الصهاينة، ه الفاروقي أيعتربو )5( الكاالييهود . أ  

ي ـف ستيطانالتحضري هلذه املعجزة بااليكن لديه مانع من ، ومل يؤمن مبعجزة اخلالص  اكان أورثوذكسي
  .)6(فلسطني

يق لتحقوطن القائل بضرورة تعاون احلكومات األوروبية يف سبيل إعداد  )7(كاليشر زيف هرش. ب  
) سعيا وراء صهيون(أي  )داريشات صهيون ( بعنوانألف كتابا . ة، وقيام دولة داوود يف فلسطنياملعجزة اإلهلي

والسياسي  ،فكرة اخلالص بضرورة السعي اإلنساينلاألورثوذكس املتعصبني  إقناع سعى من خالله م،1862سنة 
ذلك يتجلى و .)9(ميان، متأثرا بالقوميات األوروبيةكان مؤمنا بفكرة القومية أشد اإل .)8(واملادي لتحقيق املعجزة

                                                 
  .17، ص1،ج6، مجاملوسوعةاملسريي،  -  1
  .21، صاملرجع السابق -  2
   .107صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  3
  .املصدر السابق -  4
  .مل أعثر له على ترمجة :)م1887-1798(يهود الكاالي -  5
  .107صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهودي، قي، الفارو -  6
  مل أعثر  له على ترمجة :)م1874-1795(كاليشر زيف هرش -  7
  .108صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  -  8
  .املصدر السابق- 9
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أهل ايطاليا وغريها من البالد يف سبيل وطنهم بينما نقعد حنن اليهود   يضحمل«:اتطرفكلماته اليت تتقد من خالل 
عن أية تضحية؟ هل حنن دون أولئك الناس الذين يضحون بكل غال ونفيس، باملال واحلياة، يف سبيل وطنهم 

يف سبيل حتقيق  ن الذين ضحوا مبمتلكام ونفوسهمأال جيدر بنا االعتبار مبثل الطليان والبولنديني واري وقومهم؟
  .)1(»، نتمتع مبلكية أقدس األراضي، وال حراك لنا وال حيلةإسرائيلاستقالهلم القومي؟ بينما حنن، أبناء 

إىل  داعيا ته مؤيدا للتحرير والتنوير،كان يف بدايا :)Peretz Smolenskin()2(برييتز مسولينسكني. ج  
لكن بعد ما شاهده من . وال عودة لفلسطني ،وال أرض ،يةستفهم القومية اليهودية كحركة روحية حبتة، ال سيا

لن تقبل اليهود أية أرض يف هذا الكون سوى «: تراجع عن موقفه، وأخذ يردد اء جلدته يف روسياتقتيل ألبن
  .»فهناك فقط ميكن لليهود حتقيق السالم والطمأنينة. ةاملقدس إسرائيلفلسطني أرض 

سرعان ما ختلى عن  ه، إال أناالندماجمؤيدي  كان بادئ األمر من :)Leo Pinsker()3(ليوبينسكر .د  
يف روسيا، فدعا إىل استيطام يف أي أرض، وال يهم أن تكون فلسطني  إلخوانهتقتيل ما شهده من نتيجة موقفه 

  .)4()أحبة صهيون( كره نشأت مجعية أو غريها، وعن ف
كان  .ب إليه احلركة الصهيونية احلديثةتنسالذي  الصحفي اليهودي اريوهو  :ثيودور هرتسل .ـه  

 ذلكالعمل على حتقيق بدأ  وقد. يف فلسطني تهمبإقامة دول ءقيادة اليهود إىل حكم العامل بد األساسي ههدف
السلطان  بعادإاليهودية العاملية  تتولّ هاعند .يف مسعاه فقتني، لكنه أخالسلطان عبد احلميد يف حماول ةفاوضمب

يف حال استمرار رفض السلطان للمطالب  «:يف قرارات املؤمتر الصهيوين األولكما جاء  وإلغاء اخلالفة اإلسالمية
استمر احلال و .)5(»الصهيونية، فإن حتطيم اإلمرباطورية التركية شرط أساسي إلقامة حكومة صهيونية يف فلسطني

حياة جمرى رت اليت غي -ةالذي ام باخليان - )الفريد دريفوس(حىت جاءت قضية الضابط الفرنسي  كذلك

                                                 
  .108صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي،  ا - 1
 عام الفجر) هاشاحار جملة(  أصدر .التلمودية املدرسة يف وتعلَّم ، روسيا يف ولد .صهيوين روسي كاتب ):م1885-1842(يتز مسولينسكنيبري - 2

 للقومية تصوره) الزرع وقت حان(مقالته  يف  طرحو .وفكره التحرري  مندلسون موسى فيها  هاجم ،العربية باللغة تصدر جملة أهم وهي م،  1868

  .342-341، ص1، ج6، مجاملوسوعةاملسريي،  .صهيون إىل الفعلية بالعودة نادى .بالتوراة وإمنا ،باألرض ترتبط ال اليت الروحية وديةاليه
ن ، وقليال ماألملانية اللغة تعلَّم كما ، علمانيةال روسيةال ثقافةال ، وتعلمروسيا يف ولد .صهيون أحباء مجاعة زعيم :)م1891-1821 (ليوبينسكر -3

 كراسة ألف، و لذلك واحد وطن يف اليهود توطنيطالب ب .بالروسية تصدر يهودية أسبوعية جملة أول وهي، )راسيفيت(يف  مقاالت عدة كتب .العربية

  .335، ص6، مجاملوسوعةاملسريي، . لتحقيق غايته األملانيةبي ـالذات نعتاقاإل
وكان أنصارها يتجمعون يف  ،)حب صهيون(باسم أيضا عرفت . روسيا يف الصغرية تاجلمعيا من جمموعة على يطلَق اسم :مجعية أحبة صهيون -4

مجعية مساعدة الصناع واملزارعني اليهود يف سوريا " م حتت اسم 1890مت االعتراف ذه اجلماعات يف عام و ،)أحباء صهيون(حلقات امسها 
  .329-328،ص 1، ج6، مجاملوسوعةاملسريي،  .إحياء اللغة العربيةو ،ترأسها ليوبنسكر واستهدفت تشجيع اهلجرة إىل فلسطني. "وفلسطني

كيف سلّم : و مقال .232ص ،4ج ،العنصرية اليهودية ،الزغييب  :للتوسع انظر. 116ص ،تاريخ اليهود القدمي واحلديث، حممود السيد -5
 .وما بعدها 49، ص)اجلزائر(وزارة األوقافم، 1964، جويلية 13، بقلم التحرير، جملة املعرفة، عدداالستعمار فلسطني للصهيونية
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إنشاء دولة من خالله طالب الذي  )1()الدولة اليهودية(كتابه املشهور وكانت السبب من وراء تأليفه ، هرتسل
من  الفاروقيوقد اقتبس  .بأزمة اليهود، والتحرير ارتبطفكره  ألن، علمانية ال عالقة هلا بالدين اليهودي، يةيهود

وننصهر معها دون قيد لو تركونا وعافونا من االضطهاد واملالحقة ملدة  األوروبية األمملعلنا نذوب يف «: كالمه
لما وك .لكن أىن هلم فبعد قليل من سعة الصدر والتحرير، تتفجر عداوة املسيحيني لنا من جديد و .جيلني فقط

فهم على  .انصهرنا معهم وجنحنا يف أعمالنا، يتأذون لذلك، فهم اعتربونا منذ قرون أننا ال نصلح لعمل أو حياة
ميحي الفروق  هذه احلقيقة أن النجاح يفقدنا هويتنا و إدراكعماهم وعدم بصريم وسوء نيتهم لنا، أخفقوا يف 

عداؤهم هو الذي يوصمنا يف نظر أنفسنا بأننا   ذاتيتنا،الضغط واالضطهاد فقط يرجعاننا إىل .اليت متيزنا عنهم
حنن اليهود « :يقول يف كتابهمن مميزات هذا الشعب كما و  .)2(»إننا أمة واحدة خلقها أعداؤنا بعدائهم لنا .غرباء

ك تنهض معنا قوتنا الرهيبة جلمع مال العامل يف بن عناصر ثورية خمربة، وحينما ننهضحينما نغرق نتحول إىل 
  .)3(»اليهود

 تصوير املأساة اليهودية من خالل هذه الواقعة الفرديةل حماكمة الضابط اليهوديواستغل هرتسل فرصة   
لو طلب إيلّ تلخيص أعمال املؤمتر فإين «:بقولهفيه عن دولته أعلن  م1897أول مؤمتر صهيوين عاملي سنة  ليعقد

وجنح يف جتميع يهود العامل حوله كما  .»دولة اليهوديةأقول بل أنادي على مسمع من اجلميع إنين قد أسست ال
جنح يف مجع دهاة اليهود الذين صدرت عنهم أخطر مقررات يف تاريخ العامل وهي بروتوكوالت حكماء 

وأصبحوا يتحركون  ،ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيمام .فةدة من تعاليم كتب اليهود احملراملستم )4(صهيون
  .فاء لتحقيق أهدافهم التدمريية اليت أصبحت نتائجها واضحة للعيان يف زماننا هذاوخ ،ودهاء ،بدقة

تني عن اليهود؛ أما األوىل ، حلركتني خارجة الصهيونيةأرجع نشأ: (max nordau)كس نورداوما .و 
شرها مجيع اليت أصاب  )5(فهي حركة القومية اليت سيطرت يف أوروبا أكثر من نصف قرن، والثانية، فهي الالسامية

                                                 
  .112، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1

  .املصدر السابق - 2
 .30-29ص، )م1971، 2قصر الكتاب،ط): اجلزائر(البليدة( ،األفعى اليهودية يف معاقل اإلسالمعبد اهللا التل،  -  3
وتعد هذه الربوتوكوالت وعددها أربعة وعشرون . غري معرويف اهلوية.عها بعض الباحثنيجمموعة تقارير وض: بروتوكوالت حكماء صهيون -4

. و يبدو أا كانت كرد فعل ملا عاناه اليهود خالل القرن التاسع عشر للميالد من اضطهاد يف أوروبا. بروتوكوال مؤامرة شريرة ضد البشرية مجعاء
وسائل االنتقام من البشرية، ودف إىل إقامة وحدة عاملية ختضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة م 1897فتدارس واضعوه املسألة يف مؤمتر عقد عام

بروتوكوالت حكماء (اخلطر اليهوديوحممد خليفة التونسي، . وما بعدها 272ص،)اليهودية(مقارنة األديانأمحد شليب، : انظر. يهودية
  .وما بعدها 10، ص)م2004وير للنشر والتوزيع، دط،دار التن: اجلزائر(عباس حممود العقاد،: تقدمي،)صهيون

م، والذي أخذه من سفر التكوين، الذي يتكلم عن نوح 1781أول من وظفه شليزر سنة ). ضد السامي(هذا املصطلح يعين: الالسامية -5
من أجل مصلحة احلركة الصهيونية، واليت وهي بال شك ابتداع يهودي، ). معاداة اليهود(ويستخدم عادة للداللة على ). سام، وحام ونافث(وأبنائه

وأمحد عبد . 81-80، ص1، جالعنصرية اليهوديةالزغييب، . ترمي به كل من يرميها بالنقد، والراجح أن شبه اجلزيرة العربية هي مهد اجلنس السامي
  . 132-127، صفلسطني بني احلقائق واألباطيلالوهاب، 
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ألربت أنشتاين، وحدة اليهود، وهو تعميق إال أن هناك من يعترب هذا العداء سببا يف  .)1(كانوا مجيع اليهود أىنّ
إننا ندين إىل الالسامية يف احملافظة على وجودنا «):خطابات ورسائل: حول الصهيونية(يف كتابهالذي يقول 

   .)2(»واستمرارنا
بالدين اليهودي، مث ظهورها  وعالقتهاأصوهلا،  ، والصهيونيةكزا عن عرضا مروذا قدم لنا الفاروقي   

ليبحث أيضا بأزمة اليهود يف أوروبا،  وربطها أساسا ،كفكرة عنصرية إلنشاء الوطن القومي اليهودي يف فلسطني
. دراساتهأسباب نشأا، وهذا هو املنهج الظواهري، الذي توخاه يف خمتلف  وتعنيه الصهيونية عند مؤسسيها،  ما

  :فيما يلي طبيعة العالقة اليت تربط الصهيونية بامللل اليهودية املعاصرةويبقى علينا  حتليل 

  '(�'5'(�'5'(�'5'(�'5::::    C�+C�+C�+C�+��&4��A�� ���&4��A�� ���&4��A�� ���&4��A�� �    #*�'/�� �>�4���� G��'@#*�'/�� �>�4���� G��'@#*�'/�� �>�4���� G��'@#*�'/�� �>�4���� G��'@        
بدأت احلركة الصهيونية، كانت األكثرية الساحقة من يهود العامل خارجها، بل ومعارضة  عندما  

خريها خلدمة مطامعها السياسية وتس ،استغالل العاطفة الدينية الكافية لدى اليهودتطاعت اس، إال أا )3(ملبادئها
طعت بعد أن بلغت مداها يف العقيدة الدينية اليهودية، فانق أهم أسس الصهيونيةأرض امليعاد  وصارت ،ستعماريةاال

متكنت من حتويل فلسفتها و. تئها يف خمتلف األوساط واتمعاالوسائل واألساليب لنشر مباد تسخر اجلهد و
تمع الدويل عامةاخلاصة إىل فلسفة دولية عمدور الفاعل يف حتديد االجتاهات واملواقف الوكان هلا  .ت ا

موسوعة الصهيونية دته وهذا ما أكّ .)5(سلبيةهورها أول ظ كانت هلااالستجابة اليهودية رغم أن ، )4(الدولية
 .)6( »دية الرئيسية قد اختذت من الصهيونية موقفا معارضا أو موقفا غري صهيوينإن كل املنظمات اليهو «وإسرائيل

)6(. من مؤيدي وة، صهاينهم وصار جلّ تمتع بتأييد كبري من اليهود،حركة شعبية تصارت أن  تلبثمل ا إال أ
لفاروقي يف هذا يرى او. )7(الضعيفةة اليهوديالتنظيمات من ذلك إال بعض   يستثنلية، وملسرائيإقامة الدولة اإل

ييد ويتجلى تأ .)8(وأمل خائب يف املدنية األوروبية املسيحية ،من موت حمققا لليهودي عن نفسه دفاعالتعاضد 
  : امللل املختلفة هلا كما يلي

                                                 
  .113، صيهوديامللل املعاصرة يف الدين الالفاروقي،  -1
  .50، ص)م2000-هـ1420، 1دار النفائس، ط): لبنان(بريوت(، االستغالل الديين يف الصراع السياسيحممد السماك،  -2
  .47ص ،سابقالرجع امل -3
، مقارنة األديانسعدون حممود الساموك، : نقال عن. 7- 6، صقضية فلسطني يف ضوء القانون الدويلإمساعيل راجي الفاروقي،  -4
  .95- 94،ص ص)2004، 1دار وائل للنشر،ط):األردن(انعم(

  .73ص ،دولة إسرائيل والشريعة اليهودية، جربيل عثمان -  5
  .361ص ،يديولوجية الصهيونيةاألاملسريي،  -  6
  .74ص والشريعة اليهودية، إسرائيلدولة ، جربيل عثمان -  7
  .120ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  8
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  1- ّ���	 ��&4��A��ّ���	 ��&4��A��ّ���	 ��&4��A��ّ���	 ��&4��A��78'9� �78'9� �78'9� �78'9� �ــــ����:::: 
  بعدها امللة الربنامج لتتبىن  ما قام به بعض احملافظني، - كما يرى الفاروقي- الصهيونية إىلل كان أول حتو
سببني خلصها يف  .وبني املبادئ الصهيونيةهم تأييد رغم وجود تناقضات بينهذا الأسباب  موضحا .الصهيوين
   :رئيسيني

، اال سياسي اثقافي اتناقض فجعلوه نيل التأييد املطلوبلتناقض  كليقضي  الصهاينة إجياد حلّحماوالت  .أ  
»م فسروا وعد بلفور التفسريوكأرته اجنلترا  الثقايف والروحي الذي فسبعد أن أصدرت التقرير  اأيام انتدا

ذلك بانتهاء رة مفس، إىل اليهودالفلسطينية  األراضيانتقال  الذي أوقفت مبوجبه اجنلترا  )1(»1939األبيض سنة  
 طن قومي مبعىن دولة يهوديةإذ هي مل تتعهد بإنشاء و ا،هذا يربئ ذمتهو. اليهودي الوطن القومي يف حتقيق مهمتها

    .وذا متكنت احلركة الصهيونية يف فلسطني، من احلصول على تأييد احملافظني يف مشروعها. )2(
هذا ل السهل أن يتحوأنه من  الفاروقي ؛ إذ يرىالذي يؤمن به احملافظون) كالل يسرائيل(بدأ م. ب
  .)3( وكياا ،حتقيق مصلحتهاويستهدف  ،اليهودية األمةبدأ إىل برنامج سياسي يضم امل

  2-  ��&4��A�� ��&4��A�� ��&4��A�� ��&4��A��				IJ���IJ���IJ���IJ���    ����������������������������    				    ��������12345	12345	12345	12345	��������....        
 الرافضرغم موقفهم املبدئي  صالحيوناإلف .األوىلخالف امللة مع هاتني امللتني  األمرأن  الفاروقي يرى  

تال، وستيفن وايز، جوستاف جوايل، وبرنارد فلسنشخصيات أمثال جد يف صفوفهم بادئ الصهيونية، إال أنه ومل
حىت إىل املعسكر الصهيوين لكنهم باؤوا بالفشل  اإلصالحيةالذين دافعوا عن الصهيونية، وحاولوا جر امللة 

خذ أول قرار من تفا أملانيا، ليهود يفلمن تقتيل اجنر عنها ، وما حتت ضغوط احلرب العاملية الثانيةو، م1943سنة
مل يفعل أكثر من إزالة «شكلي القرار ويرى الفاروقي أن هذا .اإلصالحينيادئ ة بعدم تناقض الصهيونية مع مبامللّ

  .)4( »فهو مل يدفع بامللة كملة إىل املعسكر الصهيوين. للفكرة والربامج الصهيونية اإلصالحينيمعارضة 
وجد أ ،ما تشاء إقراريف  إصالحيةكنيسة  وأ ،لكل جمتمعمنح احلرية أن نظام امللة، الذي يقوم على  إال  

  .هيونيةلفكرة الصل الرافضة اإلصالحيةالكنائس بعض 

                                                 
  .120ص، امللل املعاصرة يف الدين اليهوديفاروقي، ال - 1
  .املصدر السابق - 2
  .املصدر السابق - 3
  . 115املصدر السابق، ص - 4
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فمثلته املنظمة  :األول فأما :فريقنيإىل يف موقفهم من الصهيونية فقد انقسموا األرثوذكس، أما و  
متثل يف : والثاين .)2(اإللهاليت تقبلت احلل السياسي كمشكلة خالص اليهود بدل احلل املعجز على يد  ،)1(املزراحية

، واليت أصرت على أن خالص اليهود لن يتم بطريق السياسة، بل البد من العمل )3(إسرائيلية أو آجودات مجع
  .)4(املعجز

مييل اجليل اجلديد إىل املزراحيني يف تبين الصهيونية كبديل «:الفريقني بقولهموقف على  الفاروقييعلق و   
مل ينخرطوا حىت هذه  ،إسرائيلعددي على آجودات للمخلص املنتظر إال أن املزراحيني بالرغم من تفوقهم ال

وأم ليسوا  وهم يصرون أم يتعاونون معها فقط،. األمريكيةيف املنظمة الصهيونية  رمسيا] آنذاك [ةاللحظ
  .)5(»عليها

القومي وجند من املعارضني للصهيونية، السرمونتاجو، الذي أرسل رسالة يعلن فيها رفضه فكرة الوطن   
وهذه  .يسطني مبثابة احلي اليهودي اجليتوألن اهلجرة إىل فل؛ مأوطااليهود للبقاء يف من خالهلا  عاد اليهودي،

 نشاء وطن قومي يهودي بفلسطني، كما أرسل يف أكتوبرإل )6(ثر مساعه بالتهيئة لوعد بلفورإالرسالة كتبها 

 ة، وتنكر على الصهاينة استخدام الدين رداًءمذكرة إىل زمالئه الوزراء الربيطانيني، تعاجل مسألة الصهيوني م1917
إين ما زلت أعتقد بأنه جيب أال يكون هناك أية حماوالت إلعادة «: خيفي أغراضهم السياسية، وكان مما جاء فيها

باملئة من الذين يدعون بالقوميني  75، 50لست خمطئا إذا قلت إن نسبة تتراوح بني  أينوأظن  قيام أمة يهودية،
إما ملحدون وإما مارقون عن الدين، والغالبية العظمى بني الزعماء اليهود ال يهتمون بالديانة اليهودية، اليهود هم 

هي -  ؤالء القوميون اليهودهاليهودية فعال كما يتمىن  األمةوإن الظروف السائدة يف هذا الشأن حىت قبل قيام 
ورجال الدين يف خالف  األنبياءقة واقعة وكان نفس الظروف اليت كانت سائدة عندما كانت الدولة اليهودية حقي

وهذا هو ما سيتكرر حدوثه  - تدمري الدولة إىلالذي أدى يف النهاية  األمر ونزاع مستمر مع اململكة والدولة،
  .)7( »دولة يهودية مرة أخرى أقيمتبالتأكيد إذا 

                                                 
 وتوراة شريعة حسب يسرائيل لشعب يسرائيل أرض" شعار احلركة طرحت". روحاين"و "ركزم" لكلميت مزج هو مزراحي :املنظمة املزراحية- 1

 يعمل وأن ،اليهودية الشريعة يتعلم أن املتدين الصهيوين على هأن ومعناها. 'والعمل التوراة' أي ؛)وعفوداه توراه( عبارة يف الشعار ُخلص كما يسرائيل
  . 443، ص10،ب2،ج6، مجاملوسوعةاملسريي، . إسرائيل بناء إعادة أجل من بنشاط

  .117ص امللل املعاصرة يف الدين اليهودي،الفاروقي،  - 2
 الصهيونية احلركة ضد وبولندا، أملانيا يف األرثوذكسية الدينية اجلماعات مجيع يضم ديين كتنظيمم 1912عام  ركةاحل تأسست :آجودات اسرائيل-3

، املوسوعةاملسريي، . كاحلركة اإلصالحية األخرى العلمانية للحركات تصدت كما .اليهودية احلياة ومضمون ،بنية تغيري حملاولة
  .445،ص10،ب2،ج6مج
  .117، صامللل املعاصرة يف الدين اليهوديروقي، الفا - 4
  .املصدر السابق -5
  .86، صتاريخ اليهود القدمي واحلديث حممود السيد، :انظر -6
  .12، صفلسطني بني احلقائق واألباطيلأمحد عبد الوهاب،  -7
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األزمة،  عن تعبري هي وإمنا، يهوديةألزمة ال حالََّ ليست اأ للصهيونية املعادون األرثوذكس اليهود ويرى  
 نفسها وتطرح الديين، تبنت املصطلح قد فالصهيونية .اليهودية يواجه خطر وأكرب، األزمة مصدر تشكل اإ بل

وما هي يف حقيقة األمر إال حركة سياسية  .)1(اليهودية العقيدة حمل ديين حيل شبه شامالً كلياً نظاماً بوصفها
برداء خمادع من العقيدة والتاريخ، فدأب على القول بأن عودة اليهود إىل  يف مطامعهاتغلحرصت على ، عنصرية

 ، واستأثر عليها بنوإبراهيم األكرب األب، إمنا هو حتقيق لعهد إهلي عاهد به اهللا إسرائيلدولة  إلنشاءفلسطني 
ا فترة يف غابر  األولنيآبائهم  إلقامةبعده، كما تستند تلك العودة إىل حقوق تارخيية اكتسبوها نتيجة  إسرائيل
  .)2(الزمان

 أكسبها مكانةما على إطالقه، مل يكن إن والتأييد اليهودي الذي حظيت به،  يفويرى الفاروقي   
  . )3(إسرائيلالدين القومي لليهود خارج فيها أصبحت 

ة حكمه النقدي، يعطينا يف النهايوحتليل خمتلف أبعادها، ، عد عرض الفاروقي للصهيونية احلديثةوب  
يف أن احلماسة اليت كانت السبب وراء اندفاع اليهود بقوله ذلك مدلال على  قد انتهت، الصهيونية أنبتأكيده 

، والظاهر هو أن الصهيونية م1967نكسة حزيران خاصة بعدوراء الصهيونية، وتبين مبادئها قد انتهت، العامل 
، ولكنه يعين حبق إسرائيل، لكن ال يعين أن اليهود لن يساعدوا قد انتهى أمره إسرائيلكدين قومي لليهود خارج 

أن الشعور الديين اليهودي أخذ يبحث عن أهداف أخرى بعد أن حتقق له حلمه يف جعل فلسطني دولة يهودية من 
  .)4( جهة، وبعد أن اكتشف أن حتقيق ذلك احللم ال يشبع كل ما يف الشعور الديين من ضغط وأمل

فالصهيونية كعقيدة عنصرية قد سيطرت على الوجدان . منهج الفاروقي بوضوح كما يتضح لنا  
اليهودي، وأمخدت بدهائها الرتعة احلنيفية اليت متثلتها بعض امللل كامللة اإلصالحية، وجعلتها مع البقية من مؤيدي 

فما موقف . لدوربنفس اهي أيضا وكما فعل عزرا يف ترجيحه للرتعة العنصرية، قامت . مشروعها االستيطاين
  . الفاروقي من كل ذلك؟

  
  
  
  
  

                                                 
  .484-483، ص1،ب3،ج5، مجاملوسوعةاملسريي،  -1
  .13، صواألباطيلفلسطني بني احلقائق أمحد عبد الوهاب،  -2
  .99، صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -3
  .118ص املصدر السابق، -4
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  %&'(�� �����%&'(�� �����%&'(�� �����%&'(�� ����� : : : :�&4��A�� 0.& � ������&4��A�� 0.& � ������&4��A�� 0.& � ������&4��A�� 0.& � ���������....        
أا ميكن أن  ، وموقفهم من املشكلة اليهودية، يرىالصهيونيةالفاروقي، امللل اليهودية، وبعد أن تناول 

  :كما يلي م احلل ومربراته،ا هو، مث يقدمنطلقا من حبث أبعاد املشكلة كما يراه .حتل حال آخر

 :	;:	;:	;:	;::::�K$�� �'/@;�K$�� �'/@;�K$�� �'/@;�K$�� �'/@;%C	'D�� 0�+ �%C	'D�� 0�+ �%C	'D�� 0�+ �%C	'D�� 0�+ �::::        
الدين اليهودي تقبل نظام إبراز حال اليهود يف أوروبا، مبينا أن  كلةكان منطلق الفاروقي يف حبث املش 

واعتنق املسيحيون  جاء عصر التنوير،وملا  .واستخدمه ليحافظ على نفسه، وعلى الكيان اجلماعي اليهودي ،اجليتو
تفوقوا على وا أن لبث، وما )1(األورويب يف عملية البناءذلك، وشاركوا اليهود يف تبعهم ترفض أي متييز، اليت  مبادئه،

وروبية، احلركات الالسامية األقيام ما أدى إىل وسيطروا على مراكز مهمة،  يف خمتلف ااالت، أترام املسيحيني
ليهود يف أوروبا يعود إىل ابدأ اضطهاد  وذا .ودليهوعداء اوالتاريخ،  ،رضواأل ،اليت تقوم على وحدة الدم

حركة التنوير والتحرير وإن أخفقتا يف النهاية، فقد أثبتتا أن اليهودي ال « :وما يؤكده الفاروقي أن .)2(نشاطه
  . )3( »ميكن أن يتحمل أثرمها دون أن يؤدي ذلك إىل ذوبانه يف القوم الذي يعيش فيه

ل اليهود بالصهيونية كحل ملشكلتهم؟ باحثا السبب بِملاذا قَ: سؤال مهم علىوقد حاول الفاروقي اإلجابة  
من البديهي أن اليهود ال يرغبون يف العودة إىل أمان وطمأنينة اجليتو، ففيه استعباد «وراء ذلك، وحينها تبين له أنه 

هما اجليتو وحققهما بشكل وشقاء كلي بالرغم من التضامن اليهودي الداخلي والوعي الديين القوي اللذين تطلب
بذوبام يف اتمعات يقضي  حل هنأل أن احلل ملشكلتهم لن يكون يف التحرير،رأوا معظم اليهود كما أن  )4( »تام

 ال مناص من قبولوهلذا  ،اجليتو مشكلة شقائهم وبؤسهم مشكلة ذوبام، و خلقالتحرر فاليت يعيشون فيها، 
  . إذن الصهيونية

يراجعون أخذوا الفاروقي يرى أن  اليهود لكن  .هيونية فعال بإنشاء دولة إسرائيللصوقد حتقق حلم ا
فإما أن «اجلوابني املمكنني يثريان العديد من املشاكل املمكنة معترباكحل ملشكلتهم،  صالحيتهاأنفسهم عن مدى 

 اجلسم الغريب القومي األكرب يعتربوا املشكلة منتهية وهذا يقضي على اليهودية كدين قومي إذ تلزمهم االنصهار يف
الذي حييط بكل جمتمع من جمتمعام الغربية، أو أن يهاجروا إلسرائيل ويتصهينوا ولكن إسرائيل ليست مضمونة 

وذه احلالة يتأكد أن  )5(»البقاء والسعادة، فاملئة مليون عريب احمليطون بإسرائيل لن يتركوا فرصة للقضاء عليها
                                                 

  .119ص ،امللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
   .120املصدر السابق، ص -2
  .املصدر السابق -  3
  .املصدر السابق -  4
  . املصدر السابق -  5



 �������� ���� ����� � ����
�� ����  ������� 
 

174 
 

 ما يؤكدههذا و. ليس اية املطاف اإلسالمية األمةقيام دولة إسرائيل يف جسم ألن ، )1(مل حتلمشكلة اليهود 
إن قيام الدولة اليهودية زاد املسألة «؛ إذ يقول )جدلية الصهيونية(يف كتابهالربيطاين جوفري وايتكروفت  الكاتب

   .)2(»اليهودية يف العامل تعقيدا بدال من أن جيد حال هلا
  وعرضه للصهيونية،  وضوح، فبعد أن طبق إجراء التوقف يف دراستهج الفاروقي بكل ضح منهوهنا يت

نه مما يلي. ق بعدها منهجه اجلديد ما وراء الدين يف احلكم على الصهيونيةطبوهذا ما سنتبي:  

    '�&'5'�&'5'�&'5'�&'5 : : : :L�L�L�L������ G����� G����� G����� G�K$<�� %�K$<�� %�K$<�� %�K$<�� %����    %C	'D�� 0�+%C	'D�� 0�+%C	'D�� 0�+%C	'D�� 0�+::::        
هة نظره، وهي وجهة نظر غري يهودية، بل من وج حبله،بادرنا بعد عرض الفاروقي ألبعاد املشكلة  
  :تلخيص احلل الذي اقترحه يف مبادئ، وهي وميكن مسلمة؛

  .طاملا أن احلل يقتضي عدم االضطهاد اجلماعي، فال رجعة لليهود إىل اجليتو - 
ة اليت التحرير والعلمانيال إىل فال رجعة إىل التنوير و ،ضي عدم ذوبان اليهود يف العاملاحلل يقت طاملا أن - 

  .يتالشى الدين فيها
سرائيليني إما االنصهار يف جمتمعام والتخلي ، فعلى اليهود غري اإلإسرائيلإذا كان البد من وجود دولة  - 

عن يهود العامل، وهذا أمر غري مقبول، أو اهلجرة إليها والتصادم مع العرب تصادما قد يطيح بالوجود اليهودي 
  . )3(برمته من وجه التاريخ

ال غري، يعتنقونه، أو  سالمهو اإلوموظفا منهج ما وراء الدين حل املشكلة اليهودية، لص الفاروقي إىل يخل
ال ميكن حتقيقها إال يف ال انصهار، وال حترر، وال اضطهاد، وهذه املطالب فمطلبهم األساس ، شون يف أحضانهييع

د الذي حيقق لليهود ما يبغون، أوال احلرية وحسالم هو النظام األإلا«:موضحا وجهة نظره بقوله، أرض اإلسالم
احلل طبعا، يقضي بأن «: ، ويردف قائال)4( »والبقاء يف سالم، وثانيا، الكيان اجلماعي الذي تتطلبه قوميتهم الدينية

ق املدينة الذي أعطاه ال اضطهاد وال ذوبان على اليهود وال اعتداء لليهود على العرب، وهذا بالذات ما حققه ميثا
ي الدولة ـة من بعده، فاليهود فسالمية اإلنيمني ويهود، وما حققته املدألهل املدينة من مسل �دنا حممدسي
 ،وتنتخب رؤساءها الذين يديروا ويرتبون أمورها ،تقوم بنفسها بتحقيق قوانينها ،سالمية أمة من دون الناساإل

بكل ما متتعوا به من حقوق  اإلسالميةن الدولة فهمها قانوم وتراثهم، فهم يتمتعون ضميكما  متوخني العدالة

                                                 
  .121، صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهودي، الفاروقي -  1
  .35، صاالستغالل الديين يف الصراع السياسيالسماك،  -  2
  .121، صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -  3
  .صدر السابقامل -4
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مرة القضاء إالتنفيذية حتت  إلسالميةاسالم يضع سلطة الدولة بل أكثر من ذلك، فاإلي اجليتو، ـومكاسب ف
  .)1( »كي تتحقق اهلوية اليهودية يف مجيع أبناء الشعب وعلى مر الدهور ،اليهودي

أن  العالقة باآلخرين، بلغ يف العمق والسمو احلد حني قررجاء اإلسالم وأحدث ثورة إصالحية يف فقد       
: استنادا لقوله تعاىل' ذات الدين اإلهلي الواحد'عندما سلك أمم الشرائع األخرى يف ''  الذات''اآلخر هو جزء من 

﴿ يصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عروا شيمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهن
يهقُوا ففَرتلَا تو ينا اإلسالم يف العالقة باآلخر مل  و .]13:، آيةالشورى[﴾الد مبادئ اإلصالح الثوري الذي جاء

نبوة واخلالفة الراشدة، دولة ال -تقف عند حدود الوصايا والفكر النظري وإمنا وضعها مواد يف دستور دولته األوىل
  . )2(''اآلخرين'' وصياغات دستورية يف املواثيق واملعاهدات والعهود اليت عقدا الدولة اإلسالمية مع

لتزامام اليت يقدمها لليهود، وحقوقهم و ا الفوائديربز مميزاته، والفاروقي طبيعة هذا احلل، و مث يشرح  
فليس هناك اضطهاد مجاعي . شيء من الظواهر البشعة اليت يف اجليتوال م النظا ففي هذا يف ظل هذا النظام احلاكم؛

الذي حيميهم وميتعهم حبقوق احلرية  األكرببل يعيش اليهود بسالم وطمأنينة إذا هم أخلصوا للنظام  وال فردي،
 ليس يدفعوها اليوم ونظري هذه احلماية يدفعون اجلزية وميكنهم أن .والبقاء املستمر الناجح واحملقق للقيم اليهودية

  .)3(كجزية مالية بل خدمات ال ختتلف عن اخلدمات اليت يقدمها املسلمون لدولتهم
دها املؤرخون لليهودية، سواء من وهذا النظام ليس جبديد على اليهود، فهناك حقيقة تارخيية ثابتة، أكّ      

منهم وحريتهم الدينية وبلغت ثقافتهم عصرها اليهود أو من غريهم، هي أن اليهود يف العصور اإلسالمية قد متتعوا بأ
إن مصري اليهود وشأم قد حتسن وتطور باستمرار حيثما ساد اهلالل، وأم متتعوا «: الذهيب، يقول أحد علمائهم

، ويضيف آخر أن الطبقة الوسطى من اليهود قد وصلت يف حجمها وأمهيتها »بتسامح ديين واسع ال حدود له
اإلسالمية درجة من النمو و االتساع، مل تبلغها قط من قبل يف أية حقبة من تاريخ  ونشاطاا يف العصور

  . )4(اليهودية
ومصادرات  ،وحرمان ،وظلم ،وتشريد ،من قتل ،ومساحته ،وهكذا انتقل احلال باليهود مع اإلسالم      

العام عقدة اخلوف يف قساوة ولدت يف الوعي اليهودي  ،وموجات االضطهاد املتكررة، متعاقبة لألموال واملمتلكات
دورة الضياع والشتات يف الغرب املسيحي، إىل تألق فكري ومنو اقتصادي وتسامح ديين وطمأنينة نفسية مع 

                                                 
  .121، صامللل اليهودية املعاصرة يف الدين اليهوديالفاروقي،  -1
. 14، ص)م2003-هـ1423، 1مكتبة الشروق الدولية، ط): مصر(القاهرة( ،املاضي واحلاضر واملستقبل:اإلسالم واألقلياتة، حممد عمار -2

  .15-7،ص)1993ط،.مكتبة مدبويل، د: مصر(،تأثري اإلسالم يف الفكر الديين اليهوديحممد جالء حممد إدريس، :  انظر أيضا
  .122صالدين اليهودي،  امللل اليهودية املعاصرة يفالفاروقي،  -3
دار الراية للنشر ):األردن( عمان(،)اإلسالم، املسيحية، اليهودية(موسوعة الفرق يف األديانأمحد حسن القوامسة؛ وزيد موسى أبو زيد،  -4

  .483، ص)م2009-هـ1430، 1والتوزيع،ط
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اإلسالم ومحلة رسالته، فقد تبوأ العديد من ساسة اليهود وعلمائهم مراكز متقدمة يف الدول اإلسالمية، خاصة يف 
  )1(األندلس

إلنسان الذي يعطي ل ، وهو احللّاإلسالم عتناق، ااألوىلدعوته  فاروقي، كانتال نصل إىل أن: إذن    
ورغم أن احلل البديل والذي يقوم على  وأخالقهم، ،بالنسبة لليهود مر مستحيلإال أن األ .كرامته يف الدنيا واآلخرة

وال اضطهاد، وهذه املطالب من  ومبا أن مطلب اليهود ، ال انصهار، وال حترر، ،)ال إكراه يف الدين(اإلسالمياملبدأ 
لن يستقيم عند  فاألمر. اإلسالميةشاهد على ذلك إال يف ظل اخلالفة  خريحقق، والتاريخ تتأن   االستحالة مبكان

، ألن ذلك أمر مستحيل ليعمر طويال، وإما سيعودون إىل دولتهمحتصينات  اليهود، حىت ببنائهم ملستعمرام، و
رؤوسهم، منكسي بام يف جمتمعام اليت مل تتحملهم، فخرجوا منها مكرهني، أو ذو ،واضطهادهم ،تشردهم

حلّ آخر ميكن أن حيقق مطالب احلرية الدينية، وال  .اجلديد هنهجتطبيقا مل إذن كان هذا احللّ  .ليعودوا إليها كذلك
  .واالستقاللية إال دين واحد فقط على األرض، وهو اإلسالم

إىل سقوط اخلالفة  �، ومن عهد النيبالق اليهود يف ظل احلكم اإلسالميأن أخ لكن ما جيب التذكري به،    
عرف عنهم إال اخلداع واملكر والفنت، وهلذا وكي يتحقق هذا املطلب جيب أن تكون الدولة اإلسالمية مل ي،العثمانية

فقد كان سقوط  .وعاملة بأخالقيام من جهة أخرى حىت تتحكم يف زمام األمور ،من جهةوسطوة ذات قوة، 
  .اخلالفة العثمانية على يد اليهود، واألمثلة كثرية على مثل ذلك

  

*    *    *  
 

                                                 
قد عرف علماء يهود كثر يف ظل السيادة اإلسالمية، يف و. 483، ص موسوعة الفرق يف األديانأمحد حسن القوامسة؛ وزيد موسى أبو زيد،  -1

بن يوسف الفيومي؛ وسلمون بن جبريول من مشاهري شعراء اليهود وفالسفتهم؛ موسى بن ميمون فيلسوف ) سعديا( خمتلف الفنون، منهم سعيد
  .486- 485إخل، ص...ومتكلم وطبيب
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 ة منمجلالكشف عن العديد من اجلوانب املغمورة من شخصية الفاروقي، الدراسة إىل  انتهت بنا هذه

   :، وهيةهماملائج نتال

 ، العصر احلديثيف ةاملوسوعي أن إمساعيل راجي الفاروقي من الشخصيات الفكرية اإلسالميةتبني  - 1

 خمتلف نصوص الرجل يف عندما نقرألقب برجل العاملني؛ ف ، ولذلكالغربية واإلسالمية ،ثقافتنيالاليت مجعت بني 

 عصرنا، وانب الفكر املتعددة يفجختلف ألّم مب ،عظيم مفكر أماما، جند أنفسنا هل طرقتفروع املعرفة اليت 

عند  المل يقف عند حدود التأمل النظري، وو، طويل ونضال عمليعميق بني إنتاج فكري وفق استطاع أن ي

ء موضع التطبيق، ولذلك تعرض عامال لوضع هذه اآلرا ،كان مناضال عن فكره وآرائهبل  ،حدود الكلمة

  .لالغتيال

عرف الفاروقي كمفكر مسلم، وكواضع ألسس إسالمية املعرفة، وكشيخ عامل، ومل يعرف كعامل  -2

الفلسفة  ؛غمرت ختصصه األصليقد كأن جوانبه األخرى  رغم أنه ختصصه األصلي؛ يف مقارنة األديان بارز

  .ومقارنة األديان، وتلك قرينة املوسوعية والعمق املعريف

وقد جمال الدراسات الدينية املقارنة،  متيز فيهاالفاروقي، وشغلت بال اليت ة املعرفياحلقول أهم من  - 3

على التميز يف هذا اال، واطالعه على ديان اآلخرى ة وخمالطة أصحاب األالفلسفتضلعه من اإلسالم وساعده 

نقدية ة ، وعقليإجنليزية راقية ة علميةلغبيف هذا اال،  صياغة رؤية علمية جديدةحماولة آخر مستجداته، و

وعلم  الظواهرية، وعلم تاريخ األديان،معرفية جديدة، مناهج  يها، استفاد فباحلسىن ادلوجت اطبنافذة، خت

علماء الغرب الباحث املسلم ه دعفالجرم أن متيزه يف هذا احلقل، االجتماع، والفلسفة، وهذا ما كان وراء 

  . كما رأينا العقالين املعاصر

: حد، وهيعلى عدة مفاهيم، ال يشاركه فيها أباالعتماد يف دراسة اليهودية  امتاز الفاورقي - 4

ناهج، العديد من املوالتأكد منها ووظف يف حتليلها  .العنصريةاحلنيفية، و ، والتحريف  الدين العربي، و

وابتكر املقارن، ، واملنهجي التارخيي، واملنهج )الفينومينولوجي(املنهج الوصفي، واملنهج الظواهري: وهي

ليتجاوز به قصور الظواهرية، والثاين ماوراء  ،منهجني جديدين، أحدمها مبادئ الفهم الدين

 .، ليتجاوز به قصور علم مقارنة األديان)Metareligion(الدين

كل يعىن بنقد ، نهض بالعديد من الوظائفيلالفاروقي، ابتكره  (Metareligion)إن ما وراء الدين. 5

ولكنها يف اآلن . ملا تغاير معتقد احملاور املخاطَباللغة الدينية العقدية، وفق رؤية عقالنية، تنأى عن  األديان

لنقد األديان  ااإلسالم منوذجذاته، تسعى الستلهام النص القرآين، وهذا ما يثبت أن الفاروقي قد صري مبادئ 
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ري رؤية نقدية كاملة، تتكون من ثالثة مراحل تصلاإلهلي، صدر املوحدة الدين، ووحدة األخرى، السيما مبدأ 

. لكل واحدة منهج خاصومرحلة ماوراء الدين، ) 3(مرحلة الفهم ) 2(مرحلة التوقف ) 1: (نقدية، وهي

مجع بني رؤية  فلسفي اخلطاب، الرؤية، علمي الرتعة، إسالمي امنهجوكل هذا يغرينا أن نعد ماوراء الدين 

  .ليةإسالمية عميقة ولغة فلسفية عا

تعليق كل ما يعتقد فيه الباحث،  الفاروقي من الظواهريني، وحقيقتهمنهج استلهمه  التوقفإن  - 6

غري كاف لبلوغ الفهم مؤكدا أنه ، قبل فهمهدراسته  املرادوعدم التسرع يف إصدار أحكام مسبقة على الدين 

واليت تعد منهجا قائما بذاته لفهم املوضوعات دعا إىل جتاوزه بوضع مبادئ حتكم الفهم، ولذلك الصحيح، 

  .أن تكون موضوع حبث مستقل، تصلح فينومينولوجيا إسالميةالدينية، وهذا ما جعلنا ننوه بأنه قد أنشأ 

اليت أرساها الفاروقي، تعد منهجا  ،)Theoretical principle(الستة إن مبادئ الفهم الديين. 7

ن من لفهم املوضوعي، حيتكم إليها عامل مقارنة األديان، وتتكوالدينية، بتأسيس موجهات ا ظواهريةلتجاوز ال

  : مبادئ موجهة، وهي مخسة

 )principle of internal coherence( :تساق أو الترابط الداخليمبدأ اال. 1°°°°    

 )cohere with cumulative human knowledge( :االتساق مع املعرفة اإلنسانية. 2°°°°      

 revealed truths must cohere with the religious( :اخلربة الدينية اإلنسانية االتساق مع. 3°°°°  

experience of mankind(   

 )religious truth must correspond with reality( اتساق احلقيقة الدينية مع الواقع. 4°°°°      

مبدأ تفسريي شامل حملتوى أي نظاما تفسرييا، ويقوم بوظيفة نظام ديين كي يصري . 5°°°°      

  :)1( ، والربانيةحنو األخالق، والقيم العليا  خيدم يف عمومه مسرية اإلنسان  أطروحتني، البد أن
«for a religious system to receave title to systemhood and thus to act as principle of 
explanation overarching any two contending these, it ought to be such as to serve, in its 
totality, the upward march of man towards ethicality, higher value and Godhead». 

تقوم ؛  )يةوجود(ة طولوجيأنمبادئ ستة ا اليت أرساها الفاروقي عددهمبادئ ما وراء الدين، إن  - 8

وهذه ،  باطفكر واستنللولية األقضايا وكل ال، مبدأ اهلوية، وعدم التناقضكضرورية،  مقدمات أوليةعلى 

  :املبادئ هي

   :)Being is two realms :Ideal and Actual(احملسوس واقعالو ثالعامل املالوجود مستويان . 1°°°°  

  : )Ideal is relevant to actual being(بالواقع صلة املثال األعلى. 2°°°°  

  )Relevance of Ideal to the Actual is a command(صلة املثايل بالفعلي هي أمر. 3°°°°  

  ) Actual Being is as Such Good(الوجود الفعلي يف حد ذاته خري. 4°°°°  

                                                 
1  -Al-faruqi ,Christian ethics, p14. 
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  )Actual Being is Malleable( لوجود الفعلي مرن أو طيعا. 5°°°°  

 Perfection of the Cosmos is only  تقان هو عبء البشرية وحدهااإلكمال وال:سادسا. 6°°°°   
a human burden 

  

واحد، د أصل أديان الدنيا يع، إذ إنه وحدة الدينمن مبدأ  لليهوديةانطلق الفاروقي يف دراسته  - 9

إال يف األديان الذي نلحظه ختالف واالوما التعدد إىل بين البشر، تقوم على الفطرة اإلنسانية، األنبياء محلها 

لفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها، وحتريف مس نصوص الوحي، فألغى صفة الترتيل اخلروج عن هذه انتيجة 

   .عنها

بني أن تتساق وعدم التناقض، فمبادئ اال  دراسته لنصوص كتام املقدسيفانطلق الفاروقي  -10

العنصرية، تعطينا ملخصا عن أخالقهم يف تعاملهم  تتجاذبان نصوص كتام املقدس هناك نظرتني متناقضتني،

ما يعده  السمحة كطريقة تفكري خمالفة لألوىل، وهذا احلنيفيةالنظرة ومع الغري، وحىت يف حديثهم عن اهللا، 

  . حتريفدليل  الفاروقي

آخر تبين له وعلماء الغرب بالعرض والنقد، أرساها اليت  نظرية املصادر األربعةالفاروقي  تناول. 11

احلنيفية والعنصرية، ومل تلبث العنصرية أن ترجحت على تناقضتني، حتوي نظرتني م صادر األربعةأن املاألمر 

أم شعب اهللا  : رفةوصارت أساسا ملفاهيمه احمل، )p(وظهر معه املصدر ،عزرا شيخ العنصريةعلى يدي 

ليؤكد يف اية األمر أن الصهيونية ما هي أن أرض املعاد حقهم الالهويت التارخيي، وان اهللا عنصري، املختار، و

  .إال إحياء هلذه املفاهيم العنصرية اليت يعج ا كتام املقدس

تلك  التوراة،نصوص تساق يف أسلوب دراسة اال :أسلوبني إثبات التحريفاعتمد الفاروقي يف  -12

الداليل للمفاهيم  لتطور، لكشف االتتبع التارخيي الزمينوأسلوب  اء اإلسالم األوائل،علمتمدها الطريقة اليت اع

، و كشف عن عالقتها العقائد اليهودية احملرفةوغريها من ة، ألرض املقدسو ا، العنصرية، من القول باالختيار

مستجدات العصر، والتحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي يف العصر احلديث إلجياد حلّ وبالصهيونية، 

  . ملعضالا

: ةيتقوم على أربعة عقائد أساس اعقدية اليهودية املختلفة، وتبني أدرس الفاروقي األنساق ال -13

ن أن مقرراا تعكس الصراع ن بيح املنتظر، ومل يلبث أاملختار، واألرض املوعودة، واملسياأللوهية، وشعب اهللا 

ده عند اد جنالتارخيي بني احلنيفية والعنصرية، والذي انتهى يف آخر املطاف بانتصار العنصرية، وهذا النقد ال نك

  .أي دارس

وأوضح أعالمها، ف بفعرنفس املنهج،  اعتمداملعاصرة م اليهوديةدرس الفاروقي خمتلف امللل  -14

ا، وبيا ظهرت كاستجابة ألزمة ظروف نشأاملسيحي، وما فيها من حترير وتنوير،  اليهود فـي الغربن أ

، الصهيونيةحيث ظهر اجتاهان، أحدمها  يقبل االندماج، وثان يرفضه، وثالث يتوسط بني هذين، حىت جاءت 



���� ���	
                                                                                      �����	
 ��
�� � ������	
 ���� 
 

181 
 

تم حبثه بإصدار خلي. وسيطرت على اليهود، وغلّبت السمة العنصرية، خاصة ما يتعلق بالعودة، وإقامة الدولة

هم يكمن يف  اإلسالم مة اليهود، ومبشرا بأن حلّنا فشل كل احللول املقترحة حلل أزمبيمسلم، حكمه كباحث 

وحيتكمون لشريعتهم  األقليات الدينية، ميارسون دينهمه، حيث مينح لليهود إمكانية العيش الكرمي كسائر يارود

   .كما حيلوا هلما

نازعه أحد يف جتديد ال ي ،مميزة ، شخصية فكريةالفاروقيي إمساعيل راجكل هذا يؤكد أن الشهيد  إنّ

 ان خالهلكن ممي، ، إذ حاول أن يرسي رؤية إسالمية يف مقارنة األديان وتارخيها ونقدهاعلم مقارنة األديان

مع اآلخر، وقد  متكنه من التعامل اليتة النقدية عقالنياملوضوعية العلمية، وال ، وسالمياإل ءنتمااالاجلمع بني 

  .وفق يف ذلك باعتراف أكابر علماء الغرب

د هللا الذي بنعمته تتم واحلمرمحة اهللا الواسعة على الشهيد، إمساعيل راجي الفاروقي وزوجه، 

  .الصاحلات

  

  

*    *    *  
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  الصفحـة  رقمها  اآليــة  السـورة
﴿وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ   البقرة

  75  30   .﴾في الْأَرضِ خليفَةً

ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا ﴿  البقرة
   .﴾الْحق وأَنتم تعلَمونَ

  
42  

38 

  

أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد ﴿  البقرة
 اللَّه ونَ كَلَامعمسي مهنم كَانَ فَرِيق
 مهو قَلُوها عم دعب نم هفُونرحي ثُم

   .﴾يعلَمونَ

75  38  

  البقرة
  

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا ﴿
دبعا تانسنِ إِحيدالبِالْوو ونَ إِلَّا اللَّه

وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ 
وقُولُوا للناسِ حسنا وأَقيموا الصلَاةَ 
وَآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا 

   .﴾منكُم وأَنتم معرِضونَ
  

83  120  

  39  135  .﴾بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا﴿  البقرة

الَّذين َآتيناهم الْكتاب يعرِفُونه ﴿  البقرة
 مهنإِنَّ فَرِيقًا مو ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم

   .﴾لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ
146  38  

ه إِلَّا هو وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَ﴿  البقرة
يمحالر نمح74  163  .﴾الر  
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 آل عمران

  
 وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش﴿
 طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو

﴾يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه  
18  70  

الْإِسلَام وما إِنَّ الدين عند اللَّه ﴿  آل عمران
 نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتاخ
 نمو مهنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب
 رِيعس فَإِنَّ اللَّه اللَّه اتبَِآي كْفُري

  .﴾الْحسابِ

19  77-70  

رانِيا ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نص﴿  آل عمران
ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما كَانَ 

نيرِكشالْم نم﴾.   
67  40  

  آل عمران
  

﴿ مهتونَ أَلِْسنلْولَفَرِيقًا ي مهنإِنَّ مو
بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما 
 دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وه

قُولُونَ  اللَّهيو اللَّه دنع نم وا همو
   .﴾علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ

  

78  38  

لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهلِ ﴿  النساء
الْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه ولَا 
يجِد لَه من دون اللَّه وليا ولَا 

صانري﴾ .  
  

12  117  

أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من ﴿  النساء
الْكتابِ يشترونَ الضلَالَةَ ويرِيدونَ 

   .﴾أَنْ تضلُّوا السبِيلَ
  

44  41-39  
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من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم ﴿  النساء
هعاضوم نع...مهنلَع نلَكو  اللَّه

   .﴾بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا
46  38  

ومن يعملْ من الصالحات من ﴿  النساء
 كفَأُولَئ نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو

  .﴾يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقريا
124  75  

  املائدة
  

إِنا نصارى أَخذْنا  ومن الَّذين قَالُوا﴿
 وا بِها ذُكِّرما مظوا حسفَن ميثَاقَهم
فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى 
يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللَّه بِما 

   .﴾كَانوا يصنعونَ
  

14  39  

  املائدة
  

قَد جاَءكُم رسولُنا  يا أَهلَ الْكتابِ﴿
يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ 
 ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نم

بِنيم ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج﴾.   
  

15  38  

وقَالَت الْيهود والنصارى نحن ﴿:  املائدة
أَحو اُء اللَّهنأَب كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤب

 لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن
يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء 
وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما 

ريصالْم هإِلَيا ومهنيب﴾.   
  

18  109  

  املائدة
  

﴿خمِ ادا قَوةَ يسقَدالْم ضلُوا الْأَر
الَّتي كَتب اللَّه لَكُم ولَا ترتدوا علَى 

رِيناسوا خبقَلنفَت ارِكُمبأَد﴾.   

21  
  123  
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  املائدة
  

﴿ فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتو
 فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن
 نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُنو فبِالْأَن
 بِه قدصت نفَم اصصق وحرالْجو
فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما 

   .﴾لَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَأَنزلَ ال

45  100  

  األعراف
  

﴿ رلًا غَيقَو مهنوا مظَلَم ينلَ الَّذدفَب
الَّذي قيلَ لَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزا 

   .﴾من السماِء بِما كَانوا يظْلمونَ
  

162  
  38  

كْر وإِنا لَه إِنا نحن نزلْنا الذِّ﴿  احلجر
  78  9  ﴾لَحافظُونَ

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن ﴿  النحل
﴾وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدب77  36   .اُع  

 النحل

 

  

﴿ ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد
والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي 
 نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يه
 لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض

يندتهبِالْم﴾.  

125  80  

  اإلسراء
  

﴿وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ 
  77  15   .﴾رسولًا

قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره  ﴿  الكهف
قَك من ترابٍ ثُم أَكَفَرت بِالَّذي خلَ

  . من نطْفَة ثُم سواك رجلًا﴾

  

  

37  79  
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  الكهف
  

فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ  ﴿
 هبر ةادببِع رِكشلَا يا وحاللًا صمع

   .﴾أَحدا
110  75  

انَ معه ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَ﴿  املؤمنون
 لَقا خبِم كُلُّ إِلَه بإِذًا لَذَه إِلَه نم
 انَ اللَّهحبضٍ سعلَى بع مهضعلَا بلَعو

   .﴾عما يصفُونَ

91  109  

أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا ﴿  املؤمنون
  74  116  .﴾وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ

  الشعراء
  

وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ ﴿
أَرسلَ فرعونُ ،َ بِعبادي إِنكُم متبعونَ

 رِيناشنِ حائدي الْملَاِء ، فؤإِنَّ ه
، وإِنهم لَنا لَغائظُونَ، لَشرذمةٌ قَليلُونَ

فَأَخرجناهم ، وإِنا لَجميع حاذرونَ
ج نمونيعو اتقَامٍ ، نموزٍ وكُنو

كَذَلك وأَورثْناها بنِي ، كَرِميٍ
  .﴾...، فَأَتبعوهم مشرِقني، إِسرائيلَ

52-60  124  

يوم ، ...، واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهيم﴿  الشعراء
إِلَّا من أَتى ، لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ

     .ه بِقَلْبٍ سليمٍ﴾اللَّ

  

69-89  125-118  

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ ﴿  الروم
اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ 
 نلَكو مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخل

  .أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ﴾
  

30  77  
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أَما الَّذين َآمنوا وعملُوا ﴿  السجدة
الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا 

  .﴾بِما كَانوا يعملُونَ
19  57  

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات  ﴿  األحزاب
والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها 

نم فَقْنأَشو هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وه
   ﴾كَانَ ظَلُوما جهولًا

72  121-75  

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع ﴿  الشورى
ريص74  11  .﴾الْب  

  الشورى
  

   ﴿ ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرش
 نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا

بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ 
يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمأَق﴾    .  

13  175  

﴿اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر   اجلاثية
 نوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل

وسخر ، فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
كُم ما في السماوات وما في لَ

 كي ذَلإِنَّ ف هنا ميعمضِ جالْأَر
  .لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴾

12-13  75  

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ﴿  الذاريات
وندبعي75  56  .﴾ل  

، ﴿إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى  األعلى
فحى صوسمو يماهر40  19-18   .﴾إِب  

 ،فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره﴿  الزلزلة
هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو﴾.  

7-8  75  

  *   *   *  
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  الصفحة  النــص  العدد:اإلصحاح  السفـر

  14-12: 3  التكوين

  

حينما خترج الشعب من مصر تعبدون اهللا على ( 
ها أنا آيت إىل بين : فقال موسى هللا. هذا اجلبل

فإذا . إسرائيل وأقول هلم اله آبائكم أرسلين إليكم
ال اهللا ملوسى فق. قالوا يل ما امسه فماذا أقول هلم

هكذا تقول لبين إسرائيل : وقال. يهوه الذي يهوه
  ).أرسلين إليكم. يهوه

107  

بين اهللا رأوا بنات الناس أن حسنات فاختذوا (  4- 2: 6  التكوين
  ).ألنفسهم نساء من مجيع ما اختاروا

109  

  التكوين
  

ادخل أنت ومجيع بيتك إىل : وقال الرب لنوح(  1: 7
  .)أيت بارا لدي يف هذا اجليلالفلك ألين إياك ر

119  

  التكوين

  

9 :1-6   

  

امسع يا إسرائيل أنت اليوم عابر األردن لكي تدخل (
ومتتلك شعوبا أكرب وأعظم منك ومدنا عظيمة 

،ال تقل يف قلبك حني ينفيهم ...وحمصنة إىل السماء،
ألجل بري أدخلين : الرب إهلك من أمامك قائال
ليس ألجل برك ، ...الرب ألمتلك هذه األرض،

لكي  ،...،وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل
يفي بالكالم الذي أقسم الرب عليه آلبائك إبراهيم 

فاعلم أنه ليس ألجل برك . وإسحاق ويعقوب
يعطيك الرب إهلك هذه األرض اجليدة لتمتلكها 

  ).ألنك شعب صلب الرقبة

117  

  التكوين
  

ك ومن اذهب من أرض: وقال الرب ألبرام(  3- 1: 12
. عشريتك ومن بيت أبيك إىل األرض اليت أريك

فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امسك وتكون 
وتتبارك . عنك ألعنهوأبارك مباركيك وأل. بركة

  ).فيك مجيع قبائل األرض

100- 107  

123  
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لنسلك أعطي هذه  :وظهر الرب ألبرام وقال(  7: 12  التكوين
  123  ....)األرض

  التكوين

  

فأجعل  ...أنا اهللا القدير: ظهر الرب ألبرام وقال له(  13- 1: 17
هذا هو عهدي الذي  ...عهدي بيين وبينك 

خينت : حتفظونه بيين وبينكم وبني نسلك من بعدك
 ...فيكون عالمة عهد بيين وبينكم...منكم كل ذكر

  .)فيكون عهدي يف حلمكم عهدا أبديا

119  

  .28: 32  التكوين

  

. عقوب بل إسرائيلال يدعى امسك فيما بعد ي(
  110  ).ألنك جاهدت مع اهللا وقدرت

  اخلروج

  

الرب إله : اذهب وامجع شيوخ إسرائيل وقل هلم(  17- 16: 3
: آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر يل قائال

فقلت . إين قد افتقدتكم وما صنع بكم يف مصر
أصعدكم من مذلة مصر إىل أرض الكنعانيني 

الفرزيني واحلويني واليبوسيني واحلثيني واألموريني و
  ).إىل أرض تفيض لبنا وعسال

124-102  

  اخلروج

  

بل  .فيكون حينما متضون أنكم ال متضون فارغني(   22- 21: 3
تطلب كل امرأة من جارا ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوا على بنيكم 

  .)وبناتكم فتسلبون املصريني

111-101  

  اخلروج

  

واآلن إن مسعتم كالمي وحفظتم عهدي، فإنكم (  6- 5: 19
  119  ...).تكونون شعيب اخلاص بني مجيع الشعوب

  125  ).أنا خالقها ورا... كل األرض ملكي(   .5: 19  اخلروج 

أنا الرب إهلك الذي أخرجك : وتكّلم الرب فقال(  5- 1: 20  اخلروج
من أرض مصر من دار العبودية ال يكن لك آهلة 

ي،ال تصنع لك متثاال منحوتا وال صورة شيء سوا
مما يف السماء من فوق، وال مما يف األرض من 
حتت،وال مما يف املياه من حتت األرض، ال تسجد هلا 

  ).وال تعبدها، ألين أنا الرب إهلك إله غيور

110  
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  روجاخل

  

اصعد إيل إىل اجلبل وكن هناك : وقال الرب ملوسى(  12: 24

ة والشريعة والوصية اليت فأعطيك لوحي احلجار

  .)كتبتها لتعليمهم
85  

وإذا أحدث إنسان يف قريبه عيبا فكما فعل كذلك (   20- 19: 24  الالويني

كما . كسر بكسر وعني بعني وسن بسن. يفعل به

  ).أحدث عيبا يف اإلنسان كذلك حيدث فيه
108-100  

 إين أنا. حكم واحد لكم الغريب يكون كالوطين(  22: 24  الالويني

  ).الرب إهلكم
99  

. ليس قريباوأبصره . حاضراأراه ولكن ليس إنين (   17: 24  العدد

من إسرائيل  صوجلانيربز كوكب من يعقوب ويقوم 

  .)أبناء الغروركل  وخيسففيحطم طريف موآب 
133  

  العدد 

  

34 :1 -12  

  

أوص بين إسرائيل وقل : وكلم الرب موسى قائال( 

هذه هي . نإنكم داخلون إىل أرض كنعا: هلم

أرض كنعان . األرض اليت تقع لكم نصيبا

  ...).بتخومها

125  

  التثنية

  

ال تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل (  3- 1: 22

وإن مل يكن أخوك قريبا  .ترده إىل أخيك ال حمالة

منك أو مل تعرفه فضمه إىل داخل بيتك ويكون 

  .)ال حيل لك أن تتغاضى..عندك حىت يطلبه أخوك

108-101  

  التثنية

  

إىل غري اليهودي جيوز لك أن تقرض مالك بالربا، (  20: 23

 ).أما إىل أخيك فال جيوز أن تقرض مالك بالربا

  
100  

  القضاة

  

فأقام بنو إسرائيل بني الكنعانيني واحليثيني (  5-8: 3

واألموريني والفرزيني واحلويني  واليبوسيني، واختذوا 

ا بنام لبنيهم، وعبدوا بنام زوجات هلم، وأعطو

آهلتهم، وفعل بنو اسرائيل الشر يف عيين الرب 

120  



����	 
���	 ������  

 

194 
 

ونسوا الرب إهلهم وعبدوا البعل وعشتاروت 

فاشتد غضب الرب عليهم وباعهم إىل كوشان 

  ).رشعتامي ملك أدوم فاستعبدهم مثاين سنني

 صموئيل

  الثاين

إين بيد داوود أخلص : الرب كلم داوود قائال(  3-18: 2
  132 .)إسرائيل شعيب

صموئيل 

  الثاين

طوىب لألمة اليت الرب إهلها، الشعب الذي اختاره (  33- 12: 2
  .)مرياثا لنفسه

127-126-
109  

امللوك 

  األول

الذي تكلم بفمه إىل داوود  إسرائيلمبارك الرب إله (  19- 15: 8
منذ يوم أخرجت شعيب  :أيب وأكمل بيده قائال

من مصر مل أختر مدينة من مجيع أسباط  إسرائيل
اخترت  إمنالبناء بيت ليكون أمسى هناك بل  إسرائيل

وكان يف قلب  إسرائيلداوود ليكون على شعيب 
، فقال إسرائيلداوود أن يبين بيتا السم الرب إله 

من أجل أنه يف قلبك أن تبين بيتا : الرب لداوود أيب 
نا ال تبين أنت المسي قد أحسنت بكونه يف قلبك إال أ

البيت بل ابنك اخلارج من صلبك هو يبين البيت 
  .)المسي

126  

  عزرا

  

مل ينفصل شعب إسرائيل والكهنة والالويون من (  2- 1:  9
شعوب األراضي حسب رجاسام من الكنعانيني 
واحلثيني والفرزيني واليبوسيني والعمونيني واملوآبيني 

ن بنام ألم اختذوا م. واملصريني واألموريني
ألنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع املقدس بشعوب 

وكانت يد الرؤساء والوالة يف هذه . األراضي
  .)اخليانة أوال

122-97  

  عزرا

  

إنكم خنتم واختذمت نساء غريبة لتزيدوا على إمث (  12- 11: 9

فاعترفوا اآلن للرب، إله آبائكم واعملوا . إسرائيل

ن النساء مرضاته وانفصلوا عن شعوب األرض وع

  .)الغريبة

97  
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  املزامري

  

 األرضمرياثا لك وأقاصي  األمماسألين فأعطيك (   8-9: 2
مثل إناء  .ملكا لك حتطمهم بقضيب من حديد

  . )خزاف تكسرهم
100  

 تأدبوا يا قضاة األرض، .فاآلن يا أيها امللوك تعقلوا(  12- 10: 2  املزامري
بن، قبلوا اإل اعبدوا الرب خبوف واهتفوا برعدة،

لئال يغضب فتبيدوا من الطريق ألنه عن قليل يتقد 
  ).طوىب جلميع املتكلني عليه .غضبه

112  

  املزامري
  

74 :1-22.  
  

، اذكر مجاعتك ...،ملاذا رفضتنا يا اهللا إىل األبد( 
جبل . اليت اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط مرياثك

ارفع خطواتك اىل . صهيون هذا الذي سكنت فيه
قد . الكل قد حطم العدو يف املقدس. األبديةاحلرب 

، أطلقوا النار يف ... زجمر مقاوموك يف وسط معهدك
حىت مىت يا . دنسوا األرض مسكن امسك. مقدسك

ملاذا . اهللا يعري املقاوم ويهني العدو امسك إىل الغاية
. أخرجها من وسط حضنك. ترد يدك وميينك

ب وشعبا ، اذكر هذا أن العدو قد عري الر... ،أفن
جاهال قد أهان امسك ال تسلم للوحوش نفس 

اذكر تعيري . أقم دعواك. ، قم يا اهللا...،ميامتك
  ...).اجلاهل اياك اليوم كله

129  

حلفت . إن الرمحة إىل الدهر تبىن:...أن الرب قال(  29- 1: 89  املزامري

لداوود عبدي إىل الدهر أثبت نسلك وأبين إىل دور 

أيضا ذراعي .بت يدي معهالذي تث... فدور كرسيك

وبامسي ينتصب . أمانيت ورمحيت فمعه...تشدده 

هو يدعوين . وأجعل على البحر واألار ميينه. قرنه

أجعله بكرا أعلى ...إهلي وصخرة خالصي. أيب أنت

إىل الدهر أحفظ له . من ملوك األرض

وأجعل إىل األبد نسله وكرسيه مثل أيام ...رمحيت

  ).السموات

111  
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-13: 132  املزامري

17  

هذه .اشتهاها مسكنا له.الرب قد اختار صهيون(

إىل األبد ههنا أسكن ألين ) أنا الرب(راحيت

مساكنها أشبع خبزا، ، طعاما أباركه بركة .اشتهيتها

هناك ، يهتفون هتافا وأتقياؤهاكهنتها ألبس خالصا، 

  .)رتبت سراجا ملسيحي، أنبت قرنا لداوود

162-126-
110  

  املزامري

  

بكينا أيضا عندما تذكرنا . على أار بابل جلسنا(   9- 1: 137

ألنه . على الصفصاف يف وسطها علقنا. صهيون

هناك سألنا الذين سبونا كالم ترنيمة، ومعذبونا 

كيف . رمنوا لنا من ترنيمات صهيون: سألونا فرحا

نرمن ترنيمة الرب يف أرض غريبة؟ إن نسيتك يا 

ساين حبنكي إن مل أورشليم فلتنس مييين وليلتصق ل

. أذكرك، إن مل أفضل أورشليم على أعظم فرحي

هدوا : اذكر يا رب لبين آدوم يوم أورشليم القائلني

يا بنت بابل املخربة طوىب . هدوا حىت إىل أساسها

طوىب ملن ميسك . ملن جيازيك جزاءك الذي جازيتنا

  ).أطفالك ويضرب م الصخرة

163  

ود أبقى لنا بقية صغرية لصرنا لوال أن رب اجلن(   9: 1  أشعيا

  120  .)مثل سدوم وشانا عمورة

  أشعيا

  

ألنه يولد لنا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه (  6-7: 9

ويدعى امسه عجيبا مثريا إهلا قديرا أبا أبديا رئيس 

و رئاسته وللسالم ال اية على كرسي . السالم

لرب من داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها باحلق وا

  ).اآلن إىل األبد

134  

لنا  :يف ذلك اليوم يغىن ذه األغنية يف أرض يهودا(  2- 1: 26  أشعيا

افتحوا  مدينة قوية جيعل اخلالص أسوارا ومترسة،

  .)األبواب لتدخل األمة البارة احلافظة األمانة
121  
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  أشعيا

  

القائل عن أورشليم ستعمر وملدن يهودا .. 'أنا اهللا'(  28- 26: 44

القائل للجة أنشفي وأارك . تبنني وخرا أقيمس

القائل عن كورش راعي فكل مسريت يتمم . أجفف

  ).ويقول عن أورشليم ستبىن وللهيكل ستؤسس

134  

  أرميا

  
4 :3 -4  

  

احرثوا : هكذا قال الرب لرجال يهودا وأورشليم(

تزرعوا يف األشواك، اختتنوا  ألنفسكم حرثا وال

م، يا رجال يهودا للرب، وانزعوا غرل قلوبك

  ).وسكان أورشليم

135  

  أرميا

  
31 :1-3  

  

ها أيام تأيت يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل (

ليس كالعهد الذي  .ومع بيت يهوذا عهدا جديدا

قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم ألخرجهم من 

أرض مصر حني نقضوا عهدي فرفضتهم يقول 

ع بيت بل هذا هو العهد الذي أقطعه م. الرب

أجعل شريعيت : إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب

  . ...)يف داخلهم وأكتبها على قلوم وأكون هلم إهلا

135  

  

  

  

*   *   *  
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 :باللغة العربية -1   

  :إمساعيل راجي الفاروقي

  ).م1988- هـ1408، 2مكتبة وهبة، ط):مصر(القاهرة( أصول الصهيونية يف الدين اليهودي، -
  ).م1988- هـ1408، 2مكتبة وهبة، ط): مصر(القاهرة(  امللل املعاصرة يف الدين اليهودي، -
-هـ1421، 1دى،طـدار اهل:لبنان(اإلجنازات،- خطة العمل- املبادئ العامة- إسالمية املعرفة -

          .)م2001
عبد الواحد لؤلؤة، .د: ةمجلويس ملياء الفاروقي، تر. شتراك مع دباال. أطلس احلضارة اإلسالمية -

  .) م1998، 1مكتبة العبيكان، ط: اململكة السعودية( الرياض(، رياض نور اهللا.د: اجعةمر
عبد اهللا عمر نصيف، . شتراك مع دباال. ية من وجهة النظر اإلسالميةالعلوم الطبيعية واالجتماع -

، 1مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع،ط): السعوديةاململكة  (الرياض(عبد احلميد اخلرييب،. د:ترمجة

   ).م1984- هـ1404
  )دت دط، الزيتونة  لإلعالم والنشر،: )اجلزائر(باتنة(ر احلضارة اإلسالمية،جوه -
 :األجنبيةباللغة  -2

 
- Christian ethics -a historical and systematic analysis of its dominant ideas- 
(Montreal:McGill University Press, N.Ed,1967) 
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����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�::::��ــ������ــ������ــ������ــ����::::        
  :باللغة العربية -  1

األوائل ): سوريا(دمشق(، )دراسة يف األصولية اليهودية املعاصرة(، السيف األمحرمجال البدري -   

 م2003، 1للنشر والتوزيع، ط

، 2مكتبة الفالح، ط: الكويت( ضوء السياسة الشرعية،ع اليهود، يفبشري حممد عثمان، صراعنا م -

  ).م1989- هـ1409

املكتب : لبنان( الشيخ حسن خالد،: ن والعلم، ترمجةالتوراة واإلجنيل والقرآ: بوكاي موريس -

  ).م1990، 4اإلسالمي، ط

: )اجلزائر(عني مليلية( مخيسي بوغرارة،: ، ترمجة1890النقد والنظرية األدبية منذ: بولديك كريس -

  ).م2004دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،دط،

عبد الرمحن بوقاف، . ينومينولوجي، تقدمي دفلسفة إدموند هسرل، نظرية الرد الف : بونفقة نادية -

 .)م2005ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، : اجلزائر(

  : التل عبد اهللا -

  ).م1971، 2قصر الكتاب،ط): اجلزائر(البليدة(األفعى اليهودية يف معاقل اإلسالم،-        

  ).م1988- هـ1408، 3املكتب اإلسالمي، ط): لبنان(بريوت( ،1جذور البالء، قسم-        

  ).ن، دط، دت.د.د: دب(،ةدولة إسرائيل و الشريعة اليهودي: جربيل حممد مجال عثمان -

معجم فلسفي، منطقي، صويف، فقهي، لغوي، - التعريفات: اجلرجاين علي بن حممد بن الشريف -

  ).ت.ط، د.دار الرشاد،د): مصر(القاهرة(عبد املنعم احلنفي،. د: ، حتقيق-حنوي

، 1للطباعة والنشر،ط دار اهلداية:دب(رة،ـاإلسالم واملصطلحات املعاص: اجلندي أنور-

  ).م1997- هـ1417

شفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من : اجلويين أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا -

  ).م1998، 3مكتبة الكليات األزهرية، ط: )مصر(القاهرة( أمحد حجازي السقا،: التبديل، حتقيق

  .)م2006-هـ1426، 1مؤسسة الوراق،ط: األردن( ، مناهج البحث العلمي،احلمداين موفق -

، 1دار القلم،ط:الكويت(اإلسالم،.املسيحية.محدي عبد العال، امللة والنحلة يف اليهودية-

  .)م1989- هـ1409
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شر مؤسسة الوراق للن): األردن(عمان( التبيان يف الفرق واألديان،: محودة حممود حممد -

 .)م2000والتوزيع،دط،

دار الكتاب : لبنان(الوثنية، واليهودية،و النصرانية، : حسن، موقف النيب من الديانات الثالث خالد -

  .)اإلسالمي،دط، دت

، 1دار املسرية للنشر و التوزيع، ط): األردن(عمان( مقارنة األديان،: اخلطيب حممد أمحد  -

  ).م2008- هـ1428

ط، .دار صادر،د): لبنان(بريوت(إحسان عباس، . د: ، حققه3مج عيان،ابن خلكان، وفيات األ -

  ).م1970

  ).م1980ط، .دار القلم،د:الكويت(الدين حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان،:دراز حممد عبد اهللا -

منشورات عويدات، ): لبنان(بريوت(جورج يونس،: دوكاسيه بيري، الفلسفات الكربى، ترمجة -

  ).م1977، 2ط

علي :أم وفاق، نقله إىل العربية...شقاق لالعرب و إسرائي: ديدات أمحد -

  ).ت.ط،د.دار الفضيلة،د:)مصر(القاهرة(اجلوهري،

دار الكتب : )لبنان(بريوت(،4و3، ج2التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، مج:الرازي فخر الدين -

  ).م1990-هـ1411، 1العلمية، ط

( ، 1م للزركلي، حممد خري رمضان يوسف،مجتتمة األعال: رمضان يوسف حممد خري -

  ).م2002-هـ1422، 2دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،ط: )لبنان(بريوت

املعهد العاملي للفكر : ب.د(أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية، :زغلول راغب النجار -

  ).م1990، 1اإلسالمي، ط

العنصرية اليهودية وآثارها يف اتمع اإلسالمي واملوقف منها، : الزغييب أمحد بن عبد اهللا بن إبراهيم -

  ).م1998- هـ1418، 1مكتبة العبيكان،ط: )اململكة السعودية(الرياض( ،4+3ج

( ي،ـالشيخ حممد الغزال: عمار طاليب، تصدير .د: حماضرات يف النصرانية، تقدمي: أبو زهرة حممد -

  ).شركة الشهاب، دط، دت: اجلزائر

دار : )لبنان(بريوت(حممود ، نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرين،زيدان  -

  ).م1989، 1النهضة العربية للطباعة والنشر،ط
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  ).م2004، 1دار وائل للنشر،ط): األردن(عمان( مقارنة األديان،: الساموك سعدون حممود-

فؤاد .د: حسن حنفي، مراجعة. د: وتقدمياسبينوزا باروخ، رسالة يف الالهوت والسياسة، ترمجة  -

  ).م1997، 4دار الطليعة،ط:)لبنان(بريوت(زكريا،

  ).م1998، 1األهلية للنشر و التوزيع، ط: األردن(أوهام التاريخ اليهودي،: السعد جودت -

: بريوت(اليونانية،  -العربانية -السامرية -نقد التوراة أسفار موسى اخلمسة: أمحد حجازي السقا -

  ).م1995-هـ1416، 1اجليل،ط دار

اجلامعة،دط، مؤسسة شباب ): مصر(اإلسكندرية(تاريخ اليهود القدمي واحلديث، : السيد حممود -

  ).م2004

بني وهم الكيان السياسي وأبدية الشتات،  ،اليهود واليهودية يف العصور القدمية: رشاد الشامي -

  )م2001، 1املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، ط): مصر(القاهرة(

دار اهلداية، ): مصر(القاهرة(،-حبوث ودراسات -يف مقارنة األديان: الشرقاوي حممد عبد اهللا -

  ).م1986، 1ط

  ).دار العلوم،دط،دت: )اجلزائر(عنابة(منهجية البحث العلمي للجامعيني، : شروح صالح الدين -

  ).م1988، 8النهضة،ط مكتبة: )مصر(القاهرة( ، )اليهودية( مقارنة األديان:  أمحدشليب -

  ).ت.دار الكتاب اللبناين، دط، د): لبنان(بريوت(،2+1،جاملعجم الفلسفي: لا مجيصليب -

، 1دار اجليل، ط): لبنان(بريوت(طعيمة صابر، حمنة األقليات اإلسالمية والواجب حنوها، -

  ).م1988- هـ1408

،دار السالم )مصر(القاهرة(ق،الكتب املقدسة يف ميزان التوثي: طويلة عبد الوهاب عبد السالم-

  ).م2002-هـ1423، 2للطباعة والتوزيع والترمجة،ط

): لبنان(بريوت -دار القلم): سوريا(دمشق( الفكر الديين اليهودي،أطواره ومذاهبه، : ظاظا حسن -

  ).م1999- هـ1420، 4الدار الشامية، ط

  ).ت.، د8ط مكتبة وهبة،:مصر(أصول البحث االجتماعي، : عبد الباسط حممد حسن -

-هـ 1392، 1مكتبة وهبة،ط:مصر(ل،فلسطني بني احلقيقة واألباطي: أمحد عبد الوهاب -

  .)م1972
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منشورات املكتبة ):لبنان(بريوت(حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه،:عباس حممود العقاد-

  ).العصرية،دط،دت

  :العلواين طه جابر -

الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ): السعوديةاململكة  (الرياض(ابن تيمية وإسالمية املعرفة،  - 

  ).م1995-هـ1415، 2ط

دار اهلادي :لبنان(،)حماوالت يف بيان قواعد املنهج التوحيدي للمعرفة(، حنو منهجية قرآنية -  

  )م2004-هـ1425، 1للطباعة والنشر والتوزيع،ط

، 1ر هومة للطباعة والنشر، طدا :اجلزائر(عليوة مجال، فلسفة اإلرهاب يف الفكر الصهيوين، -

  .)م2005

مكتبة الشروق ): مصر(القاهرة( املاضي واحلاضر واملستقبل،:اإلسالم واألقليات: عمارة حممد-

  ).2003-هـ1423، 1الدولية،ط

شروط احلوار املثمر بني  شروط احلوار بني الثقافات واحلضارات،: عمرياوي امحيدة، حماضرة -

  ).م2003دط، منشورات الس اإلسالمي األعلى،: اجلزائر(،1الثقافات واحلضارات، ج

  .)منشورات دار الكتب،دط،دت:اجلزائر(الغزايل حممد، احلق املر، -

مؤسسة ): لبنان(بريوت(،- املسلمون بني قرنني-حاضر العامل اإلسالمي: غضبان ياسني -

  ).م1997-هـ1418، 2الرسالة،ط

ط، .دار الفكر،د): لبنان(بريوت(، 5م مقاييس اللغة،جمعج: ابن فارس عبد السالم حممد هارون -

  ).م1997

املطبعة احلسينية املصرية، ): مصر(القاهرة( ،3، القاموس احمليط، مجآبادي حممد بن يعقوب الفريوز -

  ).هـ1344 ،2ط

دار النهضة العربية للطباعة : )لبنان(بريوت(املدخل إىل مناهج البحث،: قاسم حممد حممد -

  ).1999 ،1والنشر،ط

معهد املعارف احلكمية، : )لبنان(بريوت(مناهج البحث يف الدراسات الدينية،: قراملكي أحد فرامرز -

  ).م2004-هـ1425، 1ط

  ).م2000 - هـ1421، 1دار الشروق،ط): مصر(القاهرة( أمتنا بني قرنني،: القرضاوي يوسف -
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دار ): مصر(القاهرة( ،1جم القرآن،ع ألحكاالقرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلام -

  ).م1967- هـ1387، 3الكتب املصرية، ط

  ).دار اهلالل للنشر،دط:)لبنان(بريوت( ة اإلسرائيلية،ـسقوط اإلمرباطوري: كنعان جورجي -

-هـ1425 ،1دار النهضة العربية،ط:لبنان(الكعكي حيي أمحد، يف األصولية الصهيونية،-

  ).م2005

): لبنان( بريوت(نصري مروة، وحسني قبيسي، : لفلسفة اإلسالمية، ترمجةتاريخ ا: كوربان هنري -

  .)م1983، 3منشورات عويدات، ط

اهليئة املصرية : مصر( حممد عناين،. املذاهب النقدية، مدخل فلسفي، تقدمي د: الكومي، حممد شبل -

  ).2004ط،.العامة للكتاب، د

-مناهجه-خطواته-تعريفه:البحث العلمي: مصطفى حممود أبو بكر.اللحلح أمحد عبد اهللا، ود -

  .)م2002-2001الدار اجلامعية،دط،:مصر(املفاهيم اإلحصائية ،

ة، دار ـعامل املعرف): لبنان( بريوت( ،1األيديولوجية الصهيونية، قسم: املسريي عبد الوهاب -

  ).م1982-هـ1403النفائس، دط، 

الدار :بريوت - دار القلم):سوريا(دمشق(النفوذ اليهودي يف اإلدارة األمريكية،: منصور أمحد-

  ).م1997-ـه1418، 1الشامية،ط

( ،4ي الكبري وآخرون، مجـعبد اهللا عل:لسان العرب،حتقيق: ابن منظور أبو الفضل مجال الدين -

  ).دار املعارف، دط، دت): مصر(القاهرة

  ).دتشركة الشهاب، دط، : اجلزائر( البابية والبهائية،: عبد املنعم النمر أمحد -

 :باللغة األجنبية -2

- Munir Baalabaki ,Al-mawrid Al- akbar.A modern English-Arabic 

Dictionary , completed  and reviewed by : Ramzi Munir Baalabaki  
(Bairut; :maison Ali-ilm lilmalaine, 1ére edition,2005). 
- 
Elkenze 

 
Dictionnaire

(
 français- Arabe

)
,
 
( Paris:

 
maison Sabek,2eme 

edition,1997)
. 
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���ـ� �����ـ� �����ـ� �����ـ� ::::����ـ�����ـ�����ـ�����ـ���::::        

ي تأليف العهد القدمي، جملة اإلحياء، العدد ـبن الشيخ العريب، املدارس الفكرية اليهودية ودورها فا -

  ).اجلزائر(، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، باتنة)م1998- هـ1419(األول، السنة األوىل،

ة، ـبني املبادئ املعرفية إىل الطرائق اإلجرائية، جملة إسالمية املعرف–المية املعرفة إس: الصايف لؤي -

  ).زيايمال(، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1996، سنة3العدد

التوحيد كرؤية معرفية يف فكر الفاروقي، جملة الدراسات العقدية ومقارنة األديان، : اس عمارطسط -

  ).اجلزائر(عة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينةجام م،2005العدد األول، سنة

املسلم ة جمل فؤاد محودة وعبد الوارث سعيد،: أسلمة املعرفة، ترمجة: الفاروقي إمساعيل راجي -

   .الكويت م،1982، سنة32عدد ر،املعاص

، 2، عددأسس املنهج اإلسالمي يف دراسة تاريخ األديان، جملة اإلحياء فرحات عبد احلكيم، -

  ).اجلزائر(كلية العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية، جامعة باتنة م،2001-هـ1421السنة

        ::::��$%ـ$#ـ� ��$%ـ$#ـ� ��$%ـ$#ـ� ��$%ـ$#ـ� ::::��"!ــ���"!ــ���"!ــ���"!ــ�
: موسوعة الفرق يف األديان السماوية الثالثة: زيد موسى أبو زيد. القوامسة أمحد حسن؛ و أ -

-هـ1430، 1للنشر والتوزيع،ط دار الراية): األردن(عمان( ،3ج اليهودية، -املسيحية - اإلسالم

  .)م2009

- املؤسسة العربية للدراسات : )لبنان(بريوت(،2موسوعة السياسة،ج: عبد الوهابايل الكي

  ).1997، 3والنشر،ط

): لبنان(بريوت(عريب، إجنليزي -حلميل احلاج، املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي -

  ).م2000، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط

، قرص منوذج تفسريي جديد -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: املسريي عبد الوهاب -

 ).م2005-2004(مضغوط، دار األقصى للنشر والتوزيع اإلسالمي
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        ::::���%�,+ �*�'!�ـ(���%�,+ �*�'!�ـ(���%�,+ �*�'!�ـ(���%�,+ �*�'!�ـ(    ::::)�'&ـ�)�'&ـ�)�'&ـ�)�'&ـ�

ج القاضي عبد اجلبار يف نقد األديان، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، ـمنه: فرحات عبد احلكيم -

، معهد أصول الدين، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،  عبد ايد عمراين. د :رافحتت إش

  .م2004، )اجلزائر( قسنطينة

، رسالة -دراسة مقارنة -نقد التوراة بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب املعاصر: كردوسي بشري  -

الدين، جامعة األمري عبد القادر  حمسن عقون، معهد أصول. د:لنيل شهادة املاجستري،حتت إشراف

 .م1993-هـ1413، )اجلزائر( للعلوم اإلسالمية، قسنطينة

  

� �.��-���ـ(��$�/� �.��-���ـ(��$�/� �.��-���ـ(��$�/� �.��-���ـ(    ::::%��%ـ�%��%ـ�%��%ـ�%��%ـ�/�$�� 

        
1.                            Faruqi-http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_al  

2                   .                 20-http://www.ibrahimragab.com/ismail                                

                           etwww.islamonline.n                          :نشأة أسلمة املعرفة: قاليت عبد القادر. 3

                   http://ar.wikipedia.org/wiki               :       عالقة العلوم االجتماعية بدراسة الدين. 4

   www.hadielislam.com       :ي العقيدة اليهوديةـاإلنسانية والعدوانية ف:املسيـري عبد الوهاب.5

6.    Al-faruqi : Towards an Islamic theory of meta-religion:                 
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Abstract of the research 

 

The research of « The Faroukian Method in the study of Judaism” is a 

specialized study in the comparison of religions, which tries to cast a 

shadow on an Islamic, a cotemporary and an intellectual personality. As 

well as on a veteran researcher of religious studies, who is the Savant 

Martyr “Ismail Radj El Farouki” and his efforts made for criticizing the 

Judaism.  

This study comprehended six chapters with all its head-titles: 

In the first chapter, he has talked about El Farouki, his era, his life rich in 

intellectual activities and his ability to join the two cultures the Islamic 

and the Occidental one; as a manner he is called “the man of the two 

worlds”. 

The first project, thanks to it he is becoming widely known, is the project 

of “the Islamization of the Knowledge ». As well as, he is one of the few 

savants who have let their impression in the modern era, in particular in 

the Jewish and the Catholic studies. He spent his life researching  and 

teaching over the world, until his Martyrdom with his wife Doctor LOUIS 

Lamia El Farouki, letting a heritage of knowledge in different fields and a 

valuable researches represented by his books and world magazines 

about religious comparison, some of them are specialized books in 

Judaism, like; “Zionism origins in the Judaism religion” and the 

cotemporary confessions in the Jewish religion, besides to his peerless 

book” The Christian ethics”,  which contains his methodological plan for 

criticising religions, that he called “the Metareligion”. 

As for the second chapter, it deals with the general foundations of his 

method in studying Judaism, which are his principal sources, in which he 

joined the Islamic and the Jewish sources, trying to reach the wished 

objectivity in such studies and for not being accused of calumny. 

After that, it deals with his conceptions; the Hebrew religion, the 

alteration, the Orthodoxy and the racialism. Finally, he talked about the 

methods on which he based in his study; which are a mixture of the 

Phenomenon, the descriptive, the analytical, the historical and the 

comparative methods. This proves the importance of the research made 

by El Farouki and his knowledgeable modernity, which can be compared, 

exclusively, with the one of Doctor Abdelwahab El Massiri. 

In the third chapter he has emphasized on the method of El Farouki for 

criticising religions, which is the Metareligion. And he talked about the 



signification of the “term” and the reasons of foundation, represented 

by the palaces of phenomenon, that base on the comprehension and the 

description without criticising, than he denotes the history’s nature of 

religions.  

The Metareligion is a new method created by El Farouki; in order to 

develop many functions and which is interested by the criticism of 

religions according to a rational vision, far from the religious doctrinal 

language of the researcher, when it is different from the religion of the 

interlocutor, but trying in the same time to extract from the Koranic text, 

and he made from the Islamic principles, a pattern to criticise the 

Judaism, in particular the principle of the unity of religion, the unity of 

the origin and the alteration; In order to become a critical 

methodological and an exhaustive vision, based on three foundations:  

1/ Epoché: it denotes the non precipitation in judgement, and the 

suspension of the doctrinal philosophy of the researcher, in order to 

achieve the objective comprehension of the religious studied 

phenomenon. 

 2/ Theorical principles: are five critical principles that he proposed in 

order to go beyond the palaces of phenomenon, which base on the 

comprehension, without criticism.  

3/ the principles of evaluation: are six intellective critical principles, by 

them he tried to go beyond the palaces of science of the history of 

religions; attempting to set up an Islamic vision in the comparison of 

religions, its history and its criticism, by means of it there is a possibility 

to join the Islamic appurtenance, the scientific objectivity and the critical 

intellectuality, which makes him able to deal with the others. 

As a result, the major occidental savants recognized his success in that.  

The study has, moreover, emphasized, in the three followed chapters, 

on the practical side of his method, in the study of the Judaism, his 

sacred books, his doctrine and his cotemporary confessions. 

In his criticism of the sacred Jewish books, El Farouki showed his 

eminence in the exposition, studying the theory of the fourth sources of 

the Bible, confirming the existence of two contradictory trends; the 

Orthodox and the ethnic; which is a proof of the alteration, and showing 

the cause of that who is AZRA El Warak or Cheikh of the racialism and its 

string (P) by this manner the racialism became a base to his altered 

concepts: they are the Allah’s chosen people, the Judgement Earth is 

their philosophical historical right, Allah is racial, confirming at the end 



that the Zionism is just a resurrection of these racial concepts in which 

their sacred book is rich.   

Criticising the fourth Jewish doctrines, which are: the philosophical 

doctrine, the doctrine of Allah’s chosen people, doctrine of the 

judgement earth, the faithful Christ doctrine, attempting to study the 

Jewish doctrine as it is estimated and resurrected  by the Jewish people, 

and he had analyzed it under the shadow of the textual criticism   of the 

Archaic era and the historical analysis of the Archaic era and relating it to 

the general frame, including the sociological, the psychological and the 

political circumstances, as a result, he has immediately proved that its 

decisions  reflect the historical conflict between the Orthodox and the 

Ethnic, which has finished by the victory of the racialism. 

Criticising the contemporary Jewish confessions, he has based on the 

same method, as a manner, he has presented their scientists and 

explained their creation and proved that they are created responding to 

the crisis of Jewish people in the Christ Occident, with the liberation and 

the edification that had accompanied them. Consequently, two trends 

are appeared; one accepts the adhesion but the second doesn’t accept 

it, until the arrival of the Zionism, which dominated the Jewish people 

and has spread the racial characteristic, especially as far as the return 

and the establishment of the State. Concluding his research by 

pronouncing his judgement as a Muslim researcher, explaining the fail of 

all the solutions proposed for resolving the Jewish crisis and having the 

hope that their solution is represented in Islam and the regions in which 

it exits, because it grants to Jewish people the possibility to live in peace 

like all the other religious minorities, exercising their religion and 

appealing for a legal decision extracted from it, as they please. 
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pronouncing his judgement as a Muslim researcher, explaining the fail of 

all the solutions proposed for resolving the Jewish crisis and having the 

hope that their solution is represented in Islam and the regions in which 

it exits, because it grants to Jewish people the possibility to live in peace 

like all the other religious minorities, exercising their religion and 

appealing for a legal decision extracted from it, as they please. 
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