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 ارتهان الفكر اإلنساني جبدلية االستالف واالندماج
 دراسة ألثر الفكر الديني اإلسالمي يف بنية الفكر الديني اليهودي

 
 د. حممود حممد املهدي

 قسم الفلسفة -كلية اآلداب  -جامعة بنغازي 

 

 الملخص

والكشف  نفم مضفامني الفديم  الفكري بينهما، واالندماج واإلسالمبني اليهودية 1قضية االستالف املعلومايتث يف حالب
البحفث والتنييفع نفم  فحة  ليف جمفا جديدا   يعطي بعدا   ،()االستالف اليهودي مم اإلسالم يف بنية الديم اليهودي اإلسالمي

 الدراسات السابية جل نكما هو معلوم أف ،حتتاج إىل قرائم وبراهني اليت البكر بحثيةال وضوناتمم امل ، ويعداملرويات اليهودية
هفه  و  ،)االسفتالف اإلسفالمي مفم اليهوديفة( يف بنيفة الفنص اإلسفالمي )اإلسرائيليات(نم حضور النص اليهودي هتتم بالكش 

قرآنية جاءت  نلى نصوص املدراشي النصانتماد استالف و  ، فهي قائمة نلى فرضيةنلى نكس تلك الدراسات تأيت الدراسة
ومفم ناحيفة أىفرب تبحفث  ،هها مفم ناحيفة وكهلك ييدسها الديم اإلسالمي ،نلى ذكر شخصيات ميدسة يف الديانة اليهودية

ستكمال النيص ال هو غاية اليهود اهفمرد تإن  ح الفرضية ه وه اإلرث الثيايف اإلسالمي يف بنية الثيافة اليهودية، تأثري نم
رويففات التوراتيففة املبتففورة وىا ففة منهففا املتحدثففة نففم سففرية بعفف  العديففد مففم امل إذ أن ،التففورايت الففديي الففنص سففياقات يفاحلا ففل 

يدميففج لتفيففج،  عقنففدو  ننففج بحففثن اننففج جعلتنفف اليليلففةولكففم الكتابففات  ،زنففم السففبع املعففريف يف هففها ا ففالال أنبيففاء، يف الواقفف  األ
ختففدم الففدارجم يف جمففال  أىففريلعففل هنففا  مففم سففيثري هففها ا ففال ببحففوث  مسففتيل حبففثيف  وضففوحا   أكثففرالعففرب بشففكل  لليففاري  
 .األديانميارنة 

 

 المقدمة
ل فلسفة احلضارة وميارنفة األديفان، أل فا مم اليضايا املهمة يف جما ،دراسة قضية تداىل الثيافات واتصال احلضارات

 مفا يكفون نفاج ا   ارهتفان الفكفر اإلنسفاص بصففة نامفة  دليفة اسفتالف األفكفار واملففاهيم والتصفورات، فاإلنسفان غالبفا   تبني مدب
لتفسففري أو لسففد بعفف   ،جيففاد حتليففل منطيفي لففبع  اليضففايا بفدون االسففتناد إىل مننومففة فكريففة مفم ىففارج مننومتففج الثيافيفةإ نفم

الففهي نففاأ يف أحضففان  مل يكففم الفكففر الففديي اليهففوديسففيما الدينيففة منهففا، و  ملفففاهيم الالففنيص احلا ففل يف بعفف  التصففورات وا
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أثري املننومففة الدينيففة مناليففا  نففم تفف ،بهاتففج مكتفيففا   مسففتيال   اإلسففالمية يف املشففر  أو يف املاففرم اإلسففالمي واألنففدلس فكففرا   الثيافففة
فففال  فكففار واملفففاهيم بففني اليهففود واملسففلمني،بعفف  األسففهم يف امتفف اج أأهففل الهمففة ، فالتعففايا السففلمي بففني املسففلمني و اإلسففالمية

ىل بعف  كتفع األىبفار اإلسفالمية، وهفها مفا نفرف يف االفي  اإلسفالمي ينكر الفكفر اإلسفالمي تسفرم بعف  األدم اليهفودي إ
مفففة هبفففا، نلفففى نكفففس الفكفففر اليهفففودي ا احفففد ليي احيفففال هفففه  اليضفففية ومع فففف  اباإلسففرائيليات، وكفففان الفكفففر اإلسفففالمي  فففرح

طار توضيح قضية االستالف اليهودي مم اإلسالم، ومناقشفة جاءت أمهية البحث وأهدافج يف إهلهاو اإلسالم ونصو ج الدينية، 
ىل بنية النص الديي التفسريي )املدارأ(، واإلشارة إىل أثر الفكر اإلسالمي يف بنية بع  األفكار افرضية وجود اإلسالميات د

االسففتالف اليهففودي مففم  ن نمليففةالبففوب بففأئناجم بففبع  النصففوص اليرآنيففة داىففل بنيففة التلمففود، و االسففت بيففان مواضفف ، و اليهوديففة
املورث اإلسالمي جاءت لسد بع  النيص احلا ل يف نصوص العهد اليدمي، وكفهلك توضفيح  جحفود الفكفر اليهفودي لييمفة 

 وار ر د العوز املعريف الديي يف الفكر اليهودي،  والربهنة نلى األزمة األىالقية اليت يعاص منها هها الفكر، الفكر اإلسالمي،
التعري  بالنص التلمودي والعوامل اليت و  ،طلح اإلسرائيلياتوجاءت ننا ر البحث متسلسلة نرب نياط رئيسة أمهها دراسة مص
يففات املدراشففية مففم وبيففان النيففاط الدالففة نلففى اسففتالف املرو  ،أسففهمت يف االسففتالف الثيففايف بففني املرويففات اليهوديففة واإلسففالمية

ندماج الفكري بني اليهودية واإلسالم، م  اىتيار بع  النماذج الف املعلومايت واالطالع نلى مواض  االستواإلالنص اليرآص، 
 املنهج التحليلي النيديب البحثياليت تع ز االستالف اليهودي واالستئناجم بالثيافة اإلسالمية، مستخدمني مم أجل حتييع املرام 

 كهلك املنهج التارخيي امليارن.و 

 وتأصيل(ى )معن مصطلح اإلسرائيليات

واهلفدف مفم ذلفك تبيفان جدليفة  ،)حممفد ىليففة(الباحفث العرب مم وجهفة ننفر اإلسرائيليات سنيوم بتأ يل مصطلح        
مفففم تصففورات تناولتهففا الففهاكرة حفف  أ ففبحت أحففد روافففدها، ومفففم  هففاومففا ضخفف  نن ،الفكففر الففديي بففني ا تمعففات اإلنسففانية

، ففال ننكفر بأنفج تسفرم واالنتدما  جدلية االستالف ب ارتهان الفكر اإلنسانيالصعوبة إزاحتها، وهها ما ميكم أن نطلع نليج 
، وهفه  مل هتمفل اتاإلسترائيليصفطلح مبمم األدم اليهودي إىل بع  كتع األىبار اإلسالمية الشفيء الكثفري، وهفها مفا نفرف 

لكو فا تنتمفي للفكفر  أو اإلشفارة إليهفا مم حمي  الفكفر اإلسفالمي مم املرويات مت إقصاؤها يدعدالفهنا  حييية نند املسلمني، 
مفم  أرب ،اإلسفرائيلياتخبصفوص  يف مراجعتج لكتام قصفص اليهفود وتيدميفج (حممد ىليفة)الباحث، وما يطلعنا نليج 2اليهودي

ال يشفري فيف   ،"إن مصفطلح اإلسفرائيليات كمفا هفو مسفتخدم يف نلفم التفسفري -:ا دير إبراز  بني هفه  الصففحات ننفدما قفال
إىل األفكار اإلسفرائيلية الفيت دىلفت يف كتفع التفسفري، ولكنفج حسفع اسفتخدامج ولفيس حسفع مدلولفج يشفري إىل تسفرم أفكفار 

اليففدمي  أنففم مففم أن تو فف  إسففرائيلية  فحسففع)...(، ولكنهففا تفسففريات أىففهت مففم أسففاطري وىرافففات شففعوم الشففر  األدى
 فكففر جففدي اإلنسففاص، فمففا ميكففم فهمففج هففو أن الفكففر 3إطففال  ا فف ء نلفى الكففل" وأطلفع نليهففا إسففرائيليات ىطففأ رمبففا مففم بففام

مرويفات لل تسفربت هبفه  الكيفيفة، و ويدجمفج يف ثيافتفج ه  بشفكل  فائيال ينبف و ،ىفرثياففة اآفكفر و  لج مم ما جيد  نافعا   يستل 
كانت سائدة يف املنطية   ثيافات متعددةرويات مهننة مم ملا هه  وأ بحت ،يهوديأفكار ليست مم  لع الديم ال اليهودية
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 ستحضفففر اليصفففص اليهفففودي إ فففاعنفففدما يف ،التفففأثر امفففم هفففهالتلمفففودي  الفكفففر مل يسفففلموهلفففها  ،فيهفففا الفكفففر اليهفففودي ترنفففرعالفففيت 
فرضففية اسففتئناجم  يعفف ز، وهففها األفكففار الدينيففة بففني األديففان اسففتالف نمليففة ، ونليففج ال نسففتطي  نفففيةاليصففص املهننفف يستحضففر

جفاءت مبتففورة  الفيت ،بعف  املرويفات التوراتيفة لتفسفري الفكفر الفديي اليهفودي بفبع  النصفوص الدينيفة مفم ىفارج بنيففة هفها الفكفر
ال يفأيت  ،يف سففر التكفويم نليهم السالم أبو األنبياء (إبراهيم)لسيدنا املعطىالتصور جند ومثال ذلك ، العهد اليدميبنية داىل 

 ،ج يف سفياقات دينيفة أىفربنيف  ننفد هفها التصفور ونبحفث ننفاألمفر الفهي جيعلنفا الاللمتد  نلى التفا يل اليت ذكرهفا مفم دون 
 تئناسفهماسال نسفتبعد و  ،(الالدراة) األ ليالنص  نم املختل الفكر التلمودي هها التصور  منج استمد املصدر الهيلعلنا جند 

أ ففحام رمبففا نففص الحففع لليهوديففة والنصففرانية، ف و هففو، مفصففل نلففى سففرية هففها النفف  الكففرمي بشففكلالففهي جففاء  بففالنص اليففرآص
مفففم اليفففرآن  فكفففار ننفففدهممفففم األ الاائفففعسفففتالف اننفففدهم يف التفففوراة، وهلفففها مت  امفففا هفففو مفيفففوديف اليفففرآن  واقفففد وجفففد التلمفففود

 . )إبراهيم )ة الشيء الكثري مم سري  أغفلتن التوراة أل أثناء التحبري، استخدامجو 

 :   يالاللمد الالعريف بالنص 

 -: ففار يطلففع نلففى التففوراة حبيففث" وقففد ميفف  اليهففود بينهمففا القتتاندنالتلمففود لفنففة "رت العففادة أن يطلففع نلففى التففوراة و جفف
وييف  4،تتدراة شتيبل بيت  -:، والتلمود اليانون الشفهي ويعفرف ننفدهم باسفمتدراة شيبكالاتاليانون املدون ويدنى نند اليهود 

، و ففار يعلمففج لبففي إسففرائيل،  انففع ألففواب الشففريعة اسففتلم التلمففود شفففهيا  ) مدستتى)يفف هم هففها يف حففدود انتيففادهم بففأن يض
و"ننفدما  ،"التوراة" وبعد وفاتج ب مم ليس باليصري نمل اليهود نلى تفدويم اليفانون الشففهي يف مدونفة مسفتيلة نرففت بفالتلمود

 .6واليانون املكتوم" اثنان اليانون الشفهي :يوجد للشريعة؟  أجام هليل كم قانونا  5(هليل هناسي)سأل أحد التالميه الراب 

اليهفففودي بشفففكل نفففام  الففف اث اليهفففودي الفففهي ميثفففل العيفففلهنفففا بدراسفففة التلمفففود الفففهي ميكفففم و ففففج بكتفففام  وسفففنهتم
مففم ذو طبيعففة غامضففة  ا  تارخييففة طويلففة، وهلففها جنففد  كتابفف اواحلاىففامي بشففكل ىففاص، فهففو جهففد فكففري جيسففد يف مضففمونج حيبفف

، فهفففو موسفففونة ضامفففا   ، "فهفففو يضفففم داىلفففج وجهفففات ننفففر شففف  متناقضفففةطبيعفففة املسفففاجالتحيفففث اللافففة وتفففداىل املوضفففونات و 
يف  فصففوال   كمففا يتضففمم نففالوة نلففى ذلففك  لتففاريو واآدام والعلففوم الطبيعيففة،تتضففمم الففديم والشففريعة والتففأمالت امليتافي يييففة وا

الربففا والضففرائع وقففوانني امللكيففة والففر  واملففرياث والفلففك والتننففيم واليصففص  رانففة وفالحففة البسففاتني والصففنانة واملهففم والتنففارة و ال
 . 7"الشع ، فهو ياطي خمتل  جوانع حياة اليهودي اخلا ة 

 -:8احلاىامية مها التياليد حسع تلمد انوهنا  

 .ورشليمي بينما هو كتع يف طربية وبفنجإىل أورشليم ويطليون نليج األ ىطأ وينسبج اليهود الاللمد  الفلسطيني -

 ونوميديثا، ويعرف أيضا باسم تلمود أهل الشر . سورا و اردنة وأشهرهانسبة اىل املدارجم اليهودية يف بابل  الاللمد  البابلي -
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إحفدامها وضفعت يف بابفل  ،اثنفانفيهمفا  ةا واحفدة أمفا ا مفار مفواملشنا فيه، ةمكون مم املشنا وا مار  التلمودان كالمها 
مسفاجالهتم مف   يف طويلة مم ال مم محلت بني ثناياها آراء احلاىامفات استارقت ف ة التلمود دويمت ف ةوالثانية يف فلسطني، و 

ويطلفع  ،"اليهد يتة الااااميتة" ف  جديفد يف اليهوديفة نفرف باسفم نرب نصور خمتلفة، ومم هفه  املسفاجالت ىفرج  تالميههم
، وكفل هفه  النعفوت ذات داللفة واحفدة وهفي بفروز هفه  الطائففة الدينيفة الفيت اليهد ية الاللمد ية واليهد ية الربانيةنليها كهلك 

مارست السلطة مفم ىفالل التعلفيم واإلرشفاد، وهفي الفيت نكففت نلفى تسفنيل مفا حتملفج الفهاكرة مفم قضفايا دينيفة  انفع كو فا 
والتعليففع نلففى كففل املوضففونات الففيت مت تففدوينها يف هففه  املدونففة الففيت  ففار يطلففع نليهففا  ،التحليففل والتعليففل هلففه  اليضففاياضففارجم 
 وهي ذات منت وأج اء مليئة باآراء احلاىامية املختلفة واملتعددة.، الاللمد 

 )الهلخاه، الهجا ة، المدراش( :يالاللمد  النص بنية

 المشتنامفم اإليضفاحات، "ومعنفم  وتضفيفان كثفريا   المشتناا مارتان البابلية والفلسطينية طبيعتهما سردية، حتمالن آراء حاىامات 

 Haggadi أمفا ا مارتفان فبعضفهما هلخفا  إنفادة نفص قفانوص أو حبثفج، وبعضفها هنفاد  ،Halacha هلخاهنصوص قانونية وقرارات 
وأكثففر مففا تسففنلج اهلنففادة هففو اليصففص واألمثلففة اإليضففاحية، وأجفف اء مففم السففري والتففاريو والطففع والفلففك والتننففيم والتصففوف  ،صففصق

مليئفففة باألسفففاطري واحلفففوادث  الهجتتتا ةهفففي جممونفففة الشفففرائ  واليوانفففد الطيوسفففية، و الهلختتتاه9واحلفففث نلفففى الفضفففيلة والعمفففل بالشفففريعة"
هفو التعييبفات  المتدراشو11المتدراش والمنشتاينيسم إىل ههيم الففرنني أمفا وففع الشفكل فينيسفم إىل  وفع االتوب التلمودفاليضائية، 

املنهنيففة الفففيت تفففلول هبفففا التففوراة الشففففهية الفففنص التفففورايت  -:أو حبفففث، فامليصفففود بفففج  رش= فستتتروالشففروب، "وكلمفففة املفففدراأ مفففم مفففردة 
الدستتتائل والطتتترس لدراستتتة واستتتالخف  القتتتداني  :"أي akhahMidrachhal متتتدراش هلختتتاه، وكفففهلك يطلفففع نليهفففا 11املكتفففوم"
نبارة نفم فاملدراأ  ،12"معنى ووضدحا   إلزالة الالناقضات الارفية الظاهرة وإعطاء الصيغ الغامضة، م  النصد  الالدراتية انطفقا  

ة مففم مففنت باسففتخراج أحكففام الشففريعامها معنيففة إحففد ،والهلختتاه ةالهجتتا شففروب احلاىامففات ألسفففار التففوراة، وهففه  الشففروب تنيسففم إىل 
متناثرة وغري منتنمة يف التلمفوديم  الما ة الهجا يةوكانت هه   ،فيالع نليها اليصص الهجا ةأما  الهلخاهوهي  ،النصوص التوراتية

وليفد حتصفلنا نلفى نمفل حفديث  ،13لفيت تكفون  فلع املوضفوعليصفص مف  مفادة املناقشفة التشفريعية اا مادة هفها اماللهيم اىتلطت فيه
الفيت ضثفل ا ف ء  الهجتا ة وهو نامل الدراسات اليهودية األرثوذكسية احلاىامية، وهو متخصص بشكل دقيع يف (لديس جنزبر )للعامل 

حسفع  المتا ة الهجا يتةحيث قفام ب تيفع  ،م9191وح   9191وهها العمل قد أجن   ىالل الف ة مم  ،غري التشريعي يف التلمود
، وهو كتام ياطي تفاريو بفي إسفرائيل قصص اليهد لعملج اسم  (جنزبر ) وأنطى ،الشخصيات واألحداث املو وفة يف العهد اليدمي

مت اىتصفففارها يف ثالثفففة جملفففدات،    ،منفففه البدايفففة وحففف  العفففودة مفففم السففف  البفففابلي، وكفففان هفففها العمفففل ييففف  يف سفففبعة جملفففدات ضفففخمة
 .14م9199اىتصرت يف جملد واحد نشر نام 
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هففها  ،اشفف   يف هعففج وكتابتففج جممونففات متفرقففة مففم حاىامففات اليهففود إن العمففل التلمففودي يف أساسففج نمففل موسففوني ضففخم جففدا  
 دو ففاهففه  املفففاهيم الففيت  يسففيمية الففيت طرحففت آنفففا  ومفاهيمهففا، مثففل املفففاهيم الت  ففوار كففون بنيتففج معيففدة للاايففة يف تفا ففيلها وموضففوناهتا

 هلالء احلاىامات ألجل تسهيل مادة التلمود نلى اليارئ.

اليهودي كانا مبعثريم ويصعع فهمهمفا لفوال جهفود التفدويم  االنتيادويف  ،ما مها إال شرحان لنصوص التوراة المدراش والمشناإن 
، ففالامو  الفهي ينتفام التفوراة سفببج ألففا  باتفت )مدستى)وحماولة إجيفاد السفند الفهي ميتفد إىل  ،اليت نملت نلى التنمي  والتنييح

)مدستتىغامضفة نلففى األجيففال اليهوديففة يف العصففور املتبانففدة نففم نصففر 
وقففد أوكلففت هففه   مففا نلففى نلمففاء اليهففود إال إيضففاحها،و  (15

الفهي يعتيفد بفأن هفف   ،س.م والثتاني الثالت يف اليفرنيني  هليتل وشتاماياملهمفة للعديفد مفم احلاىامفات واملفدارجم التلموديفة مثفل مدرسفيت 
وغفريهم، فاالنشفاال بفالتلمود  16(يدحنا ابت  زاتاي وعقيبتا)وقد تاب  هها العمل حاىامات آىرون مم أمثفال  ،بأكملها مت فيهما المشنا

 ألجل تطوير  وت ويد  بأدوات العصر مستمر ح  ال تفيد قيمتج الروحية فهو املرج  الديي اليوي يف انتيادهم.

 المرويات اليهد ية واإلسفميةبي   االندما الثقافي و  االسالف العدامل الالي أسهمت في 

املعلومايت بني الفكر اليهودي  ستالفاالنلى العوامل اليت ساندت سبام و ألبع  ابعد توضيح طبيعة التلمود وبنيتج نأيت نلى ذكر 
أسهمت هه  العوامل يف توضيح بع  املسائل الاامضة يف بنية النص التورايت، وسنهكر منهفا نفاملني  لج، حيثوالفكر اإلسالمي ا اور 
مففم  اليهففود يف توضففيح املسففتالعنلمففاء العامففل الفف مي الطويففل الففهي اسففتارقج  ومهففا ،ثففر يف بنيففة اليصففص املدراشففيألفيفف  كففان هلمففا ننففيم ا

 .األحرف العربيةبمخطوطات العربية لل نلماء اليهود نسويتمثل يف ف، أما العامل الثاص نامة اليهود نند نلى الفهم نصوص التوراة

 أوال: المراحل الزمنية لالدوي  الاللمد : 

بل استمر إىل أبعد مم ذلك بكثري، ففي  كما ي نم اليهود،  القرن السا س الميف ياليصص التلمودي مل يتوق  تدوينج قبل 

أطلفع  الفهيم باكمتاء الاللمتد  ومفا يسفمى ،17كانفت اللافة العربيفة قفد فرضفت نفسفها يف األوسفاط اليهوديفة  القرن الستاب  المتيف ي

، وليد أكفد ) فابر 19لتفسري التلمود" أساسيا   ىالل هه  الف ة "وأ بحوا بالتاي مصدرا  قد نشطوا ، 81(Gaomغا م) اسمنليهم 

، واملصفادر التارخييفة أهعفت نلفى أن فف ة كتابفة التلمفود قفد 21متيف ي999طعيمفة( بفأن هفارة بابفل قفد مت االنتهفاء منهفا حفواي سفنة 

القرن الثال  إال أن ف ة كتابتج استمرت إىل أبعد مم ذلك بكثري ح   ،نهاية القرن السا س الميف يإىل  س.م 059امتدت منه 

إن اإلضفافات املوجفودة يف التلمفود هفي نبفارة  :ويف هفها الشفأن قالفت الباحثفة )ليلفى أبوا فد( ،القترن العشتري  تيريبا بل طالت عشر

باسففم "راشففي"، وهففه  الشففروحات موجففودة مففم  الففهي يعففرف اىتصففارا  (،  م9995–م9099:الففرب شففلومو بريتسففحا )شففروب  نففم
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 يف عشتتر القترني  الثتاني عشتر والثالت يف  أقفدم طبعفة إىل أحفدث طبعفة للتلمفود، وكفهلك ضفت إضفافات مفم قبفل أحففاد  وتالمهتفج
ومبفا أن جففل  21.ملانيفا وفرنسفا، وهفي تسفتنكر أن يكففون التلمفود قفد مت االنتهفاء مففم تدوينفج أو حتريفر  يف أوائفل اليففرن السفادجم املفيالديأ

يف الاففرم املسففيحي، ومل حففم التلمففود ننففد العففرم يف العصففر احلففديث  تاملصففادر املتحدثففة نففم هففه  املراحففل التدوينيففة للتلمففود نشففط

، ويففراد هبففها التحديففد اسففتبعاد أن القتترن الستتا س المتتيف ي، هلففها مت حتديففد  ايففة كتابتففج بنهايففة راسففات حتليليففة كمففا كففان يف أوروبففابد

بتنميففف  اليصفففص اليهفففودي  فففوار أنمفففال آبفففاء  (م9191:لتتتديس جنزبتتتر ) يكفففون لليفففرآن تفففأثري يف البنفففاء اهلنفففادي، و ننفففدما قفففام 

الكنيسة مل يلتفت إىل اليصص الديي اإلسالمي، ومل يهتم بج، م  إن األدم اليصصي الهي قام بتنميعفج وتننيمفج هفو أدم ياطفي 

، وهنفا ينتابنفا الشفك بوجفود أثفر إسفالمي يف اليصفص اليهفودي القترن الربت  عشتر المتيف يوحف   القرن الثاني الميف ي ة مم الف

 تعمد  احع هها التنمي  نلى إمهالج وندم اإلشارة إليج.

 ثانيا : نسخ المخطدطات العربية إلى األحر  العبرية : 

هنا  نملية النسو أو النيل مم املخطوطات املكتوبة باحلروف العربية إىل العربية، وهي  انع العامل ال مي وطول ف ة التدويم 
تعفففد مفففم املسفففائل املهمفففة الفففيت اهفففتم هبفففا البفففاحثون املااربفففة، وكفففان نلفففى رأسفففهم الباحفففث املافففرب )أمحفففد شفففحالن( و الباحفففث التونسفففي 

وبة بالعربية إىل العربية، وسبع ذلك إن اليهود املتعايشني م  )نبداليادر بم شهيدة( فيد كانت هنا  نملية نسو للمخطوطات املكت
املسلمني كانوا يتحدثون العربية بطالقة أهلها ومطلعني نلفى اإلرث اإلسفالمي )العلمفي والفديي(، وهلفها نملفوا نلفى نسفو هفها اإلرث 

هفو نبفارة نفم خمطفوط )نفرب العبفارة ونفربي  حبروف نربية، وامليصود بالنسو هنا إن املخطوط العفربي تإىل العربية يف خمطوطات كتب
وهه  العملية ناجتة نم الفتالقح الثيفايف الفهي أفرزتفج احلضفارة العربيفة اإلسفالمية الفيت اسفتونبت ا ميف ، فأهفل امللفة العربيفة يف  ،احلرف(

ومففم شففروب نلففى التففوراة  اتتفم وعلتتم فقتت لطففرب شفف  أغراضففهم مففم  ،الففبالد العربيففة حر ففوا نلففى تبففي اللاففة العربيففة العلميففة واألدبيففة
وطعمفوا بفج نلفومهم واسفتعملوا يف كفل ذلفك  اشفتال أنفالم اليهفود بفالعلم العفرب،"فيفد 22،ناتد وشتعر وفلستفة وطت والتلمود، ومفم 

ة، واألهفم مفم ذلفك كلفج أ فم كتبفو  بلافة نربيفة سفليم الكالم واأل فول وبرانفة االستشفهاد،املناهج العربية اإلسالمية، مبا يف ذلك نلم 
 ، فينففع إن نعففي "أن الناقففل أو الناسففو بففاألحرف العربيففة هففو غففري املفف جم إىل اللاففة23حبففرف نففربي" ويف بعفف  األحيففان بلياففة ورائيففة

إلسفالمي بكفل مفا فيفج مفم أغفرا  ي إن كل ما نسخج اليهود مم ال اث العرب اإلسفالمي إىل تفراثهم هفو الف اث العفرب اأ، 24العربية"
مليفة النيفل، ومفم بفني ذلفك إسالمية وفع رؤية املعتيد الديي، وهلها مت استخدام املصطلحات العربية اإلسالمية يف كتاباهتم الالحية لع

 ( إىل أهل ملتهم بالطريية نينها.م1198:)ابم رشدثارنيلهم آ
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 الثقافتة اإلستفمية فتي األنتدلستأثري  لى مدبالعربي يربهم لنا ناحلديث نم نيل املخطوطات العربية إىل احلرف  إن
بففل طففال كففل جوانففع احليففاة الثيافيففة  التففأثري مل ييتصففر نلففي جانففع واحففد، ، وهففهاة وتفكففري اليهففود املتعايشففني معهففمنلففى ثياففف

يف  شففعر غنففائي نففربي متففأثرفنهففر  " ،اليهففودي ل انعكففاجم الشففعر الانففائي العففرب نلففي الشففعرااملثفف و منهففا نلففى سففبيل ،لليهففود
، ومفم أهفم شفعراء القرني  الاتا ي عشتر والثتاني عشترأىيلتج ونروضج بالشعر العرب، وو ل هها الشعر ذروتج يف الف ة بني 

وممفا جيفدر ذكفر  أن أغفرا  الشفعر  (،ومدسىب  عزرا رول ويهد ا الفوي هاليفيسليمان ب  جب)العربية يف احلضارة اإلسفالمية 
 .25املكتوم بالعربية داىل احلضارة العربية مل تكم دينية وإ ا كانت دينية ودنيوية"

بفل مفدت أيفديها لكفل الفهيم ناشفوا يف كنفهفا  ملارم واألندلس منالية نلى ذاهتا،مل تكم الثيافة العربية اإلسالمية يف ا
، ىارج النطفا  العفرب اإلسفالمي لألفكار اإلسالمية قنطرة عبدرد املارم واألندلس مم أبناء الديانات األىرب، وأ بحت بال

وكان لليهود الدور الكبري يف هها العبور الهي مد الارم املسيحي بأفكار العامل اإلسالمي ونلومج نم طريع نسو املخطوطات 
ث اإلسالمي، وباتت حتمل مضامني إسالمية كثرية حتولت اإلسالمية، وهها الدور أثر يف البيئة اليهودية اليت جتانس داىلها اإلر 

بفعل التالقح الطبيعي بني الثيافات إىل نسع معريف داىل النسيج العفربي، ففاألثر اإلسفالمي يف بنيفة الثياففة اليهوديفة يف الشفر  
ردد مصطلحات دينية إسالمية فالعلماء اليهود قد استعملوا مم غري ت"  ميكم لنا استبعاد  بشكل  ائي،أو الارم اإلسالمي ال

، ونفم بتالقرنن، ونفم اإلجنيفل العفربي بالشتريعةيف كتابتهم العربيفة بفاحلرف العفربي، فسفعديا الفيفومي قفد نفرب بعفويفة نفم التفوراة 
 26".باإلمام، ونمم ييود املصلني ) احل ان بالعربية( بالقبلةالتوجج إىل بيت امليدجم نند الصالة 

بتتالعدز  داىففل النسففع التلمففودي ميكففم تفسففريهاو االسففتالف اليهففودي هلففا وتو يفهففا إن االسففتعانة بالنصففوص اإلسففالمية 
 االستتتالف  إىل أدتن حنفففدد هنففا بعفف  األسفففبام الففيت أبسففبع النصفففوص الاامضففة واملبتففورة داىفففل التففوراة، وميكننففا  ،المعرفتتي

 يف نياط واضحة وهي كاآيت: ماهب االسالئناسوو الفكر اإلسالمي اليهودي مم اليرآن 

اسفري وتوضفيح بعف  الفنيص يف كتفع التف وإكمفال هفهانص امللسفس لليهوديفة )التفوراة( النيص احلادث نندهم يف ال تعوي  -
 .النصوص املبتورة

 سد العوز الييمى داىل بنية النص الديي اليهودي.  -

اإلنسفانية لفبع  لسفرد املتعلفع بالطبيعفة الروحيفة و اإلنسفانية ىا فة يف بنيفة اافتيار النص التورايت للمضامني الروحيفة والاايفات  -
 األنبياء.

 غمو  بع  النصوص واستاال  مفاهيمها نلى األجيال اليهودية املتعايشة يف حمي  الثيافة اإلسالمية. -
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 النص القرنني:م   المرويات المدراشيةالدالة على اسالف  نقاط ال

ن يكففون أميكففم وهففها االبتعففاد بففني الففف ات ال منيففة  ،متبانففدةطويلففة و ففف ات زمنيففة  كتابففة التلمففود اسففتارقت  بففأن لنففا تبففني
هفها  وحنفاول اآن تأكيفديف وجفود مففاهيم ونصفوص دىيلفة نلفى اليهوديفة داىفل بنيفة التلمفود،  تأسفهممم ندة نوامفل  نامال  

 ، وهففي ذات نالقففة)املاففرم واألنففدلس( دينيففة وشففعبية متداولففة بففني يهففود الاففرم اإلسففالمي مروياا   مففم ىففالل ذكففر يةالفرضتت
( يثرون حمى مدسى)نم  إىل مشال إفريييا حبثا   (يدش  ب  ندن)وىادمج ( مدسى)ىروج  قصةمباشرة بالنص اليرآص، فإن 

، وقد جاء اليرآن نلى بيان تفصيلي هلفه  اليصفة الفيت مل والرجل الصالح (مدسى)جند فيها  لة م  رواية اليرآن املتحدثة نم 
 (يثترون)  فهر  (مدستى)جند هلا مكانا  يف التوراة، أما يف الرواية اليهودية الشعبية فهي حاضفرة بيفوة، فاملكفان الفهي سفيند فيفج 

وإن كانفت الروايفة الشفعبية ، وهفو املكفان نينفج املفهكور يف اليفرآن، الهي ستضفي  فيفج السفمك الصخرةنند  َمْجم  الباري هو 
ال إن إ، نلفى ذكفر التفا فيل الفواردة  يف اليفرآن مل تفأت   ختتل  يف أسبام اخلفروج مف  املفوروث اإلسفالمي، وكفهلك  نند اليهود

مففم  يف السففيا  املدراشففي سفنندها سففرية قريبففة جففدا   (إبتتراهيم الخليتتل)سففرية  يفتني.ولفو نبحففث بففني الرواي التشفابج ينففل موجففودا  
 وحماجتج فهكر طفولتج ( قبل الوند اإلهلي،إبراهيم )نم حياة   ي   مت نفسها نم ذكر أي ش ألن التوراة السيا  اليرآص،

  التلمفود ذ مفا نرفنفا بفأنإهفها  !املهكورة يف اليرآن ليس هلا أي أثر يف التوراة، بينما جندها يف التلمود للملك النامل وحادثة حرقج
ألجففل إجيففاد نالقففة وثييففة بففني  ،د اسففتخدموا اليصففص ألغففرا  تعليميففةقفف الهجتتا ة معلمففوو  ،جففاء يف التففوراةي ملففا تفسففري كتففام 

هففففلالء املعلمففففون قففففد  ففففأوا إىل اليففففرآن يف أغلففففع وهلففففها حنففففم نشففففك بففففأن ، 27النصففففوص امليدسففففة وتشففففكيالت اخليففففال الشففففع 
 نمليفة جيع أال ني  مكتويف األيفدي أمفامو  يف األوساط العلمية قائما   وسينل هها الفر االحتماالت لتفسري النص التورايت، 

النبتي تصفور نفم وجفود  منبعهفا فهه  الفرضية ،اواالندماج بينهم بني اليصص اهلنادي واليصص اليرآص ،االستالف املعلومايت
تصتتدرات التتنص  بعفف  ننعتيففد بففأ، و أستتفار العهتتد القتتديموبييففة  يالتتنص الالتتدراتيف قالففع جديففد لففيس لففج ميابففل يف  الالتتدراتي
حف  ال حفدث  ي نالقفة بفني النصفنيأيف تكفتم يهفودي شفديد خيففي  التنص الهجتا ي إىل قفد دىلفتحسفع ختميننفا  القرنني

السبق الالتاريخي عمليفة ب منونل ي، كما أن اليهود 28بهلك ارتفاع شأن اليرآن الكرمي بني نامة اليهود يف حالة ذكر االستعانة بج
، وهه  العملية هي اليت حالت دون ضحيص مثفل هفها التشفابج فهفم ييولفون " أن قدسية النص القرننيوعدم  للنص اليهد ي

باهلنادا مم ناحية أىرب، وهنا  العديد مفم األحبفاث اليهوديفة الفيت تتحفدث نفم  وأنج متأثرا   ،مم ناحية إلفهيا   اليرآن ليس وحيا  
 .29ننا ر هنادية يف اليرآن الكرمي ويف كتع التفسري"

يف احليييففة لففيس مسففتبعدا دىففول اليصففص اهلنففادي يف كتففع التفاسففري اإلسففالمية، وهففها مففا يطلففع نليففج كمففا أسففلفت 
قففر بوجففود اإلسففرائيليات املوضففونة يف كتففع ينففت شففنانة املفكففر اإلسففالمي الففهي أباإلسففرائيليات، وهففه  النيطففة بالتحديففد قففد ب
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إىراج هه  املرويات اإلسفرائيلية  نلى ها املفكر اإلسالمي الهي نمل جاهدا  اليت حمل األافس النبيلةعد مم التفاسري، وهها ي  
وأبعادهفا اإليديولوجيفة، وهفها يعفد الففار   مم كتبج، وندم طمسها وإبرازها أمام الباحثني لالطالع نليهفا وتناوهلفا ملعرففة أسفباهبا

 بالهاتية. املفكر اليهودي اليت تتسم أافساملفكر اإلسالمي اليت تتسم باملوضونية و أافساألساسي بني 

نند اليهود، لعدم وجود  األافقية المنظدمة مم اليرآن دون اإلشارة لهلك يدىل يف إطار ا يار ستالفإن نملية اال
وىارجفج،  لفنص التلمفوديا وتأكيدها داىفلنليج يف تدنيم وجهة ننر   اشتالنند مم استال النص اليرآص و  الصدس واألمانة

ال م  يقرأ اال  الدي  غيتر المشتروعة اليكتدن اليائلة " بالقاعدة الاللمد يةااللت ام اليهودي راج  إىل سبع هها اإلىفاء و 
مثففل تكففرمي  وهففو لففيس مكرمففا   غففري مشففروع يف ننففر هيفف  اليهففود، بانتبففار أن الففنص اليففرآص ،31"لتت  نصتتي  فتتي الايتتاة ا اتترة

 .للتوراة الشريعة اإلسالمية

 :واالندما  الفكري االسالف  المعلدماتيمداض  

 الملكدت: والمالأمل في الباح إبراهيم -أ 

وشتباب   (إبتراهيم)طفدلتة  التلموديفة بفني الفنص اليفرآص واملرويفات اليهوديفة لنفا بوجفود االسفتالف مم الشواهد الفيت تبفوب
 الروايفة اليهوديفةوالاائبفة ضامفا يف الفنص التفورايت واحلاضفرة بيفوة يف املفوروث اليصصفي اليهفودي، فيفد جفاء يف  ،يف اليرآن املهكورة

غا ر الكهف، وسار على حافة الدا ي، وعندما غربت الشمس وبزغت النجدم قال هذه هي ا لهة؛ لك  الفجر الح و "
الشتمس، فقتال هتذا هتد ربتي ولستد  أمجتده،  تأشترقوااالفت النجدم، فقتال: لت  أعبتد هتذه؛ ألنهتا ليستت نلهتة. ثتم 

فقال: إن  ليس ربا وعندما الحظ القمر قال إنهتا ربت  وستيعبده ثتم ااالفتى القمتر فصتاح  الشمس مرة أارى تولك  غرب
نص اليرآص املتحدث ال هو نينججند هها النص امليدجم يف اليهودية  19: هذا أيضا ليس ربا هناك واحد يسير ال هذا "قائف  
ِلكَ ﴿:قال تعاياأللفا  م  اىتالف  والباحث نم ىاليجالكون  يف  با  املتأمل يف (إبراهيم)نم  َمَلُكتدَت  ِإبْتَراِهيمَ نُِري  وََاذََٰ

تتا ۞السَّتتَماَواِت َواأْلَْرِ  َولَِيُكتتدَن ِمتتَ  اْلُمتتدِقِنيَ   تتا َأفَتتَل قَتتاَل اَل ُأِحتت    َج َّ فَتَلمَّ تتَذا رَباتتي فَتَلمَّ َعَلْيتتِ  اللَّْيتتُل رََأىَٰ َادَْاب تتا قَتتاَل هََٰ
 فَتَلمَّتا ۞الضَّتالاي  اْلَقتْدمِ  ِمت َ  أَلُاتدَن    رَباتي يَتْهتِدِني مْ لت لَتِئ  قَتال أفَتلَ  فَتَلمَّا رَباي هَذا قَالَ  بَازِغ ا اْلَقَمرَ  رََأى فَتَلمَّا ۞اْ ِفِلي 
َذا الشَّْمَس بَازَِغة  قَالَ رََأى  َذا َأْابَتُر فَتَلمَّا َأفَتَلْت قَاَل يَا قَتْدِم ِإناي  رَباي هََٰ  ِللَّتِذي َوْجِهي ِإناي َوجَّْهتُ  ۞بَِريٌء مامَّا ُتْشرُِادنَ هََٰ
 . 19﴾ السََّماَواِت َواأْلَْرَ  َحِنيف ا َوَما أَنَا ِمَ  اْلُمْشرِِاي َ  َفَطرَ 

 
 



 
   م 8102 مارس  -  خامسالعدد ال     حر المتوسط الدولية        مجلة جامعة الب  

 

 
 70 

 :11النمرو و  إبراهيم-ب 

 اليصفة اليرآنيفةيف كتفع التفسفري اليهوديفة وكأ فا هفي  (النمفرود)ملتهع مم قبل  أتون يف)إبراهيم )وض   قصة جاءتو  
يف املففوروث فيفد نسففنت  ،(اإللهيتتةالمعجتتزة ) اإلهلفيبفضفل التففدىل  منهففا وجنفا يف النففار (إبفراهيم)السففيما ننفدما وضفف  ، ذاهتفا

تترى متا ينتدي هتذا  وض  إبراهيم فتي المنجنيتق، ورفت  عينيت  إلتى الستماء وقتال: يتا رب إنتكنلى النحو التفاي:" اليهودي 
منت   (جبريتل)المفئكة األمر اإللهي بإنقاذه اقالترب  وعندما تلقت ، واانت ثقال  بالرب ال تهالز أبدا،بيالخاطئ أن يفعل 

وعنتدما  ،ر  سد  ينجينتيألأثق ب  رب السماوات  وا الذيالرب : وسأل : هل أنقذك يا إبراهيم م  النار؟ أجاب  قائف  
الفنص  متطفابع مف وهفها  ،10"(إبتراهيم)علتى عبتدي  وستفما   بتر ا   :  اتدنيل  أمر النار قتائف   (إبراهيم)الرب اسالسفم  رأب

اللَّتتِ  َأفَتف  َتعُبدوَن ِم   ونِ  ُأ ٍّ َلُكم َوِلما۞ قاَل َأفَتاَلعُبدوَن ِم   وِن اللَّتِ  ما ال يَنَفُعُكم َشيئ ا َوال َيُضر ُام﴿اليائل:اليرآص 
َوَأرا وا ِبِ    ۞ قُلنا يا ناُر ادني بَر  ا َوَسفم ا َعلى ِإبراهيمَ  ۞ قالدا َحراقدُه َوانُصروا نِلَهاَلُكم ِإن ُاناُلم فاِعلي َ  ۞ َتعِقلدنَ 

ا َفَجَعلناُهُم اأَلاَسري َ    .15﴾َايد 

 :السمك وضياع موسى-ج

 (يثترون)نفم  إىل مشفال إفريييفا حبثفا  ( نتدن ب  يدش )وىادمج  )مدسى) يف املوروث اليهودي قصة ىروج الن جاء 
في إحدى األيام ااالفى يثرون حمى مدسى م  منزلت ، فقلتق عليت  مدستى، فأعلنتت اآيت : "  نلى النحوموسى  الن  محى

التتذي إذا شتترب أحتتد منهتتا يكالستت  الخلتتد  والايتتاة الستتماء لمدستتى، أن يثتترون ذهتت  ليطلتت  متتاء الايتتاة، وهتتد المتتاء 
األبدية، وهذه المياه تدجد في المكان الذي يلالقي فيت  الباتر األبتيل المالدستل والماتيل األطلنطتي، وعلتى مدستى أن 

 وفى اللاظة الالي يفقد في  السمك يعلم أن هذا المكان هتد مكتان ويذه  إلى مكان الالقاء الباري ، يأاذ مع  سمكا  
 نند إىل البحر ن السمك قف الطعام ونندها خيرب  بأ (يوش )ادمج مم ى )موسى)وتستمر الرواية إىل إن يطلع  36يثرون"
ستتدرة يف  (مدستى وفالتتاه) ىفروج ،  وحفدثنا اليففرآن نفم أحففداث37(إليتتاهد)النبتي مف   (موسففى)مبيابلفة وتنتهفي الروايففة  الصتخرة
وهفي متطابيفة مف  مفا ذكفر يف  ،)موسفي )نفم الرجفل الصفاذ هفها الرجفل الفهي يعلفم أشفياء ال يعلمهفا النف   باحثا   الكهف

تتا بَتَلغَتتا  ۞ِإْذ قَتتاَل ُمدَستتى ِلَفالَتتاُه ال أَبْتتتَرُح َحالَّتتى أَبْتلُتتَغ َمْجَمتتَ  اْلَبْاتتَرْيِ  َأْو َأْمِضتتَي ُحُقب تتا﴿قففال تعففاي: املففوروث اليهففودي  فَتَلمَّ
فَتَلمَّا َجاَوزَا قَاَل ِلَفاَلاُه نتَِنا َغَداَءنَا َلَقتْد َلِقينَتا ِمت  َستَفرِنَا َهتَذا  ۞َمْجَمَ  بَتْيِنِهَما َنِسَيا ُحدتَتُهَما فَاتََّخَذ َسِبيَلُ  ِفي اْلَبْاِر َسَرب ا

فَتتِإناي َنِستتيُت اْلُاتتدَت َوَمتتا أَنَستتانِيُ  ِإالَّ الشَّتتْيطَاُن َأْن َأذُْاتتَرُه َواتََّختتَذ َستتِبيَلُ  ِفتتي قَتتاَل َأرَأَيْتتَت ِإْذ َأَويْتنَتتا ِإلَتتى الصَّتتْخَرِة  ۞َنَصتتب ا
ا َعلَتى نثَارِِهَمتا َقَصص تا ۞اْلَبْاِر َعَجب تا نَتاُه رَْحَمتة  ِمتْ  عِ  ۞قَتاَل َذلِتَك َمتا ُانَّتا نَتْبتِغ فَاْرتَتدَّ ا ماتْ  ِعَباِ نَتا نتَتيتْ نتِدنَا فَتَدَجتَدا َعْبتد 

 .11﴾َوَعلَّْمَناُه ِم  لَُّدنَّا ِعْلم ا
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هففه  احلادثففة يف الشففكو  حففول مصففدر ويثففري  ،ومكمففم التنييففعيعففد هففها التشففابج حمفف  التسففاؤالت،  يف الواقفف  البحثففي
 مهكورة يف اليرآن بشكلجندها  ، بينمانم ذلكها وال يوجد هبا أي إشارة هو سكوت التوراة نن ذلكوسبع  ،اليهودي الفكر
واطلعفوا نلفى   اإلسالميةن اليهود ناشوا يف كن  الثيافة بأ وحنم نعلم جيدا   ،الهاكرة الشعبية لليهود وحاضرة يف ومفصل واضح

 يف  ل التسامح الديي. كل ما حتملج هه  الثيافة مم مفاهيم وتصورات

البففاحثني يف  املعضففلة األساسففية يف مثففل هففها التشففابج والتالقففي بففني األفكففار السففيما امليدسففة منهففا تكمففم يف جتاهففل إن
مفم املسفائل األىالقيفة ، وهفها يعفد والفهاكرة الشفعبية يف النصوص التلموديفة بوجود اإلسالميات هلا، وندم البوب مقارنة األ يان

مفم اليهفود  كفانوا  أوروبفاكثري مفم الفهيم نفا وا نالقفة اإلسفالم باليهوديفة يف ففال ،امليارناليت جيع االهتمام هبا يف سيا  البحث 
املسفتوب  اليهفودي نلفى ، وهلفها جتفاهلوا مسفألة التفأثري اليفرآص يف بنفاء الفكفر39الهيم ييللون مم شأن اإلسفالم وقيمتفج اإلنسفانية

 .اإلسالمية وو فها يف الكتع اليهوديةالشع  واملستوب احلاىامي الهي استدنى املصطلحات 

 :بالثقافة اإلسفمية االسالف  اليهد ي واالسالئناسنماذ  مخالارة تعزز 

بشفكل  أثفر اإلسفالم وثيافتفج يف بنيفة الفكفر اليهفوديلنفا  توضفح  تعف ز فرضفنا و اإلسفالمية الفيت نمفاذجال مم بع  هنا 
 فج اليهفود  فج  ففي العصفور الوسفطيف ،علتم الكتفمو وذج  فيصد لاالنموذج و  يلسفالف مثل النموذج ال ميكم تركهاو  ،نام

الفففهي  م(942 –892:ستتتعديا الفيتتتدمي)هفففها الفففنهج ننفففد  وميكننفففا إن نلفففتمسوالتأويفففل،  املسفففلمني يف نلفففم الكفففالم والتفسفففري
اإلسففالمية، وهففها حففدث يف التوراتيففة املتطابيففة مفف  التفاسففري اسففتخدم املففنهج اإلسففالمي والعبففارة العربيففة حبففرف نففربي يف تفسففرياتج 

الفهي ال خيتلف  فيفج أمفر اليهفود نمفا كفان نليفج يف املشفر ، فليفد  ،الشر  اإلسالمي الهي يعد امتدادا طبيعيا للارم اإلسفالمي
فيا  فكريا  بفني امللتفني، حيفث  فل نكفوا نلى الدراسة والكتابة باللاة العربية فحيع ذلك تياربا  وتوا وناأ اليهود م  املسلمني 

مدستتتتى بتتتت  )نلمففففاء اليهففففود مففففم الفكففففر العففففرب اإلسففففالمي يف األنففففدلس واملاففففرم الشففففيء الكثففففري، وجنففففد ذلففففك واضففففحا ننففففد 
 (اب  رشتد)واتب  الوسيلة ذاهتا اليت اتبعهفا  م( 1198 – 1126:اب  رشد)( الهي تأثر بفلسفة م 1216 -1135:ميمدن

الففهي جيعففل للعيففل حففهرا يف تطبيففع التأويففل حففهر رجففل الففديم  (ابتت  ميمتتدن)، وإن كففان (الالأويتتل)للتوفيففع بففني الفلسفففة والففديم 
، أي: أن حمفاوالت 41احييييف افيلسفوف كفان  (ابت  رشتد)لكونج نامل الهفوت متفلسف  بينمفا  ؛املرتبة الثانية والشرع املكانة األوي

جفففاءت مفففم أجفففل الففدفاع نفففم الفففديم ال مفففم أجفففل الفففدفاع نفففم الفلسففففة،  ) اللتتتة الاتتتائري (الفلسففففية يف كتابفففج  (ابتتت  ميمتتتدن)
ن آرائهففم مففا ال تنففاق  ونستشفف  ذلففك مففم قولففج: "أمففا األندلسففيون مففم أهففل ملتنففا كلهففم يتمسففكون بأقاويففل الفالسفففة، ومييلففو 

 .41املتكلمني، فلهلك يههبون يف أشياء كثرية حنو مههبنا"ة، وال جتدهم بوجج يسلكون يف شيء مم مسالك قاندة شرني
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اليتد القديتة "تثنيتة يف هيف  مللفاتفج إىل الكتابفة بالعربيفة وبفاحلرف العفربي مفا نفدا كتابفج  (ابت  ميمتدن) ءو  فهها  انع 
 .42"الالدراة

في  بل تعداها ملستوب اللسان  يف الكتابةاليهود مل تنحصر  مم قبل نلماءاإلسالم  االستالف املعلومايت مم فرضية إن
العففربي، حيففث إن "العففربي )اليهففودي واإلسففرائيلي( كانففت تتناذبففج تففأثريات خمتلفففة سففامهت يف  ففياغة أداة توا ففلية ىا ففة بففج، 
هه  الصياغة دفعت املتكلم اللاوي اليهودي إىل هتويد بع  العادات الصوتية املوجودة يف لاات درج اليهود نلى استعماهلا يف 

 مهات املللفات العربية اإلسالميةحيث "نسو يهود األندلس جل أ 43،بيئات املختلفة )اجتمانية واقتصادية( اليت احتضنتهم"ال
فتكونت لديهم ى انة فريدة  لوا يرجعون إليها  ،حبرف نربي )...( م والفلسفة والعلوم نلى اىتالفهامشرقية وماربية، يف الكال

، فيد ناأ اليهود م  املسلمني املتناوريم اإلسالميو اليهودي  ا بني الفكريمطبيعي يعد تماثللا، وهها 44وييتبسون مم نورها"
 (م9819:الفاستي إستااس)نهج مفو ها م  االحتفا  خبصو ية كل ديانة، يف إطار ثيايف واحد، حمل العادات والتياليد نفس

يف  اإلسفالم حد كبري مبنهج نلماء شبيج إي مم التلمود الفيهية حكامستنباط األاليائم نلى ام(  1113)املولود با  ائر نام 
يشففبج مففم حيففث طرييففة  االتتاب الستتن  املسففمى (الفاستتي)بففان كتففام وهنففا  مففم يففرب  ،مففم اليففرآن والسففنة األحكففاماسففتنباط 

 .45االاب صايح البخاريالتألي  وذكر احلوادث 

 هو املشائية العربية اخلالصة، ويبدو (ليفي)قائال إن: " مههع (  A.Renane م 1892 – 1823)إرنست رينان:ويههع 
فيخض  العييدة املوسوية مليتضيات املشائية، وييول غري موارم بيدم العامل وباملوهبة النبوية الطبيعية  (اب  ميمدن)أجرأ مم  أنج

 .46"حداثاألوباملادة األوىل ا ردة مم الصورة وباستحالة 

الفيت نملفت نلفى ازدهفار الدراسفات  (ابت  رشتد)مل تكفم غفري انعكفاجم لفلسففة  (اب  ميمدن)إن الفلسفة اليهودية منفه 
ابتت  )قا فرا نلفى فلسففة  (ابت  رشتتد)إىل العربيفة، ومل يكففم تفأثري فلسففة  (ابت  رشتد)العيليفة اليهوديفة ننفدما تفرجم اليهففود كتفع 

، األمر الهي يدلل نلى قولنا بوجود فكرا ومنهجا ة كان قويا يف اليرون الوسطىهودي، فاحلضور العرب اإلسالمي يف الي(ميمدن
أثر إسالمي يف النص اهلنادي، ويصرب بأن التأثري اإلسالمي كان يف ش  املياديم اليهودية، سواء التلموديفة )الفنص اهلنفادي( 

بوجود األثر اإلسالمي يف التلمفود وشفروحاتج جمفرد قفول أم الصوفية )النص اليباي( أم الفلسفية )النص العيلي(، ومل يكم اليول 
 .مسها مم قبل بع  املفكريم اليهوديراد بج الرف  مم قيمة الفكر اإلسالمي،  بل هي احلييية اليت يراد ط

ة التعفففايا بفففني الطفففر  الصفففوفية اليهوديففف ، فكفففان التفففأثري حاضفففرا بيفففوة بسفففبعالصتتتدفي اليهتتتد يأمفففا خبصفففوص ا انفففع 
"إن هففه  االحتفففاالت البهينففة   ،ذلففك املهرجانففات الصففوفية الفيت تيففام حففول األضففرحة برهففانو   الاففرم اإلسففالمي،واإلسفالمية يف
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كانت فر ة إلدماج تياليد املسلمني واليهود واملسيحيني الهيم كانوا يلنأون إىل نفس الضريح، ولكم كل هانفة كانفت تطلفع 
 .47نليج امسا خمتلفا، وتييم احتفاال يف يوم خمتل "

مفففم  اإن املتصففوف اليهفففودي يف املافففرم يتخفففه الفففنهج ذاتفففج الفففهي ينتهنففج املتصفففوف املسفففلم، حيفففث "نفففرف املافففرم كثفففري 
ح الدينيفففة، مثففل ا مانففة املسفففماة ئداآدام الصفففوفية وإنشففاد األشففعار واملففمريففدي ال وايففا الففهيم ييضفففون الليففل يف الففدرجم وقففراءة 

اشفتهرت بكبفار  عون بريوحاي، ونرفت جل مفدن املافرم زوايفا مفم هفها اليبيفل،"حربوت الرىب مشعون بريوحاي" هانة الرىب مش
ال نسففتطي   ومففم  . ويف الواقفف  إن هففها التيليففد الصففويف ال خيففص اليهففود وحففدهم، بففل هففو تيليففد  ففويف إسففالمي، 48منشففديها"

الففرىب اليهففودي يف نفففس املكففان يف مفف  إنكفار التففأثري اإلسففالمي يف التصففوف اليهففودي، فففي املاففرم "كففان الفييففج املسففلم يشف   
 .49نهم التوراة"م اليرآن لتالميه ، واآىر حف  بع  جبال املارم، أحدمها حف  

إن مثل هها التشابج وااللتياء الهي ر فد  البفاحثون يف الافرم اإلسفالمي بفني اليهفود واملسفلمني يتضفمم قفدرا كافيفا مفم 
" الهي شدليم جرشدمخبس مم قبل بع  املفكريم اليهود مم أمثال " ذلك، وإنالتوفييية الصوفية، وال يستطي  أحد أن ينكر 

 .51جتاهل الدور اإلسالمي يف تنمية الفكر اليهودي

 (وابتت  جبتترول وابتت  نامتتان) (اقد ابتت  فتت اتتييف)، نفف  الاففرم اإلسففالمي و حضففارتجليففد نففاأ أنففالم التصففوف اليبففاي يف ك
" اسفتيى نفدد  -:قفائال (زعفرانتيحتاييم )، ويفههع 51بل إ م  دروا ننج وكتبوا بلاتفج، اإلسالمي يف الوس  شلان  وغريهم قد 

الفيت أ فبحت جف ءا مفم الثياففة  ،مم ال هاد واملتصوفة اليهود مم مدرسة التصوف اإلسالمي بعضا مم نلوم الفلسفة واألىفال 
، وييصد 52واألىال  اليهوديني، يف لاتها العربية أوال   يف ترهاهتا العربية   يف اللاات املختلفة اليت تكلمها اليهود فيما بعد"

 وغفففريهم مفففم نلمفففاء اليهفففود الفففهيم  ضفففوا يف الافففرم اإلسفففالمي، و يفففههع (وأبتتتا العافيتتتة وابتتت  ستتتيمدن اقد اابتتت  فتتت)بفففهلك 
والتمههع بالتصفوف األندلسفي نيفاط تفال  وحمفاور تشفابج تشفري إىل  (هتت811:عربي اب )إىل أن "تعاليم  جيف قول (الزعفراني)

 .53املواطم اليت جيتم  فيها نلم الباطم والروحانيات اليهودية بأىتها يف اإلسالم"

وغريهففا مففم املفففاهيم الففيت يشفف   فيهففا أهففل التصففوف  الكرامتتةو الداليتتةووفيففا لففهلك بففرزت مفففاهيم حموريففة مثففل 
يف اليفول بوجفود  فاهر وبفاطم للفنص الفديي،  (رشد واب  ميمتدن اب )اليهودي واإلسالمي، وجند االتفا  واضحا بني 

واملعىن الناهر غرضج فهم العامة مم النفاجم كفال حسفع فهمفج وتصفور ، أمفا البفاطم فيفهمفج أهفل اليفدرة والكشف  وهفم 
اب  )، وال خيتل  االثنان فيما ييولج 54(ميمدن اب )نند  الكاملدن، و(اب  رشد)نند  البرهانيدنون يف العلم، الراسخ
يف كتابج:  (أحمد شافن)، وقد كش  هها األثر األستاذ (الب  ميمدن)هو نينج الهي جند  يف داللة احلائريم  (رشد

 :فصل المقتال)، وكان  احع السبع يف ذلك، نندما نيد ميارنة بني كتفام: (الفكر العبري الدسيل و اب  رشد)
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، يف زمم جحد فيج بع  اليهود هها األثر وتوارب يف كتاباهتم للتيليفل 55(الب  ميمدن : اللة الاائري )و (الب  رشد
 .مم شأن اإلسالم وفالسفتج ومتصوفتج

بفات  ا  أن مسألة تبفي اليهفود وىصو فا يهفود األنفدلس للفكفر العفرب اإلسفالمي أمفر  (أحمد شافن)بني األستاذ ليد  
الفهي هف  بفني الدراسفات اللاويفة والفيهيفة واأل فولية، وأىفه  (الفيدمي سعديا)الهي ميثلفج  الفق مسلما بج سواء نلى مستوب 

وابن   اب  ميمدن)املتأثر باألفالطونية العربية، هها  انع  (اب  مروان المقمص)، وتابعج يف ذلك املسلمني ج نلماء الكالم 
، ففالفكر اليهفودي يف هلتفج (يهدشتدع بت  يهتدذا)وتلميفه   (يدستف البصتير)يف مللففات  الفكتر الظتاهريجم ا، وانعك(أبراهم

للفلسفففة، واليبليففون الففهيم رشففديون، مناهضففون  للفكففر العففرب، فيهففاء أ ففوليون، متكلمففون أفالطونيففون، أرسففطيون يففا  مواز  ا  فكففر 
وهها ال يعي بأن التصوف اإلسالمي كان مبنأب نم تأثري التصوف اليهفودي،  56،ترددت يف أنماهلم الن نة الصوفية اإلسالمية

لكنج يشري إىل أن أثر التصوف اإلسالمي أنمع يف التصفوف اليهفودي قفائال: " وننفدما نتفهكر هها  (حاييم زعفراني)وال ينكر 
ونندما نس ج  يف الههم حلية الهكر وما يصاحبها مم ترديد اسم "اهلو"   "العربة اإلهلية"اليدمي الوارد يف سفر ح قيالالتصوف 

البفاطم اليهفودي اليفدمي يف  فوم نلفم  يندف  مم الصدر انفدفانا، نسفتطي  أن نيبفل إمكفان مسفامهة التصفوف أو بفاألحرب نلفم
 .57مم ا هة األىرب، أي: مم اإلسالم يف اليهودية"باطي إسالمي، غري أن األثر العميع كان 

يبني مم ىالهلا  (الليدني واب  عربي) مذه دراستج امليارنة نم ننرية األمساء يف  (عبد الرحيم حيمد)وييدم األستاذ 
 المكيتة""الفالدحتات " بأنج نسفخة مفم كتفام "الزوهار، حيث يص  كتام: (اب  عربي و الليدني)بلر التشابج والتياط  بني 

الي الديم ابم نرب م  اىتالف األمساء واألماكم، قفائال: "ويشف   املللففان معفا يف اىتيفار هلفة املتفون واألسفانيد مفم األنبيفاء 
والرسل وكبار الشخصيات الدينية يف الثيافتني، وقد و فا يف سبيل ذلك مفاهيم الرؤيا والروب اليدجم والنبوة والوالية، كما  فال 

 مدستتىمفف   ابتت  عربتتي)ويلتيففي  58،ادر ىياليففة جعلففت املتففون املبسففوطة متونففا ميدسففة أل ففا وحففي وكشفف  ملهففم"معففا مففم مصفف
يف مننومة األمساء اليت مت إحالهلا نند كليهما حمل ننرية الفي  األفالطوص، وكانفت نيطفة االنطفال  ننفدمها واحفدة،  (الليدني

قفد  (الليتدني)وكفهلك  (ابت  عربتي)اإلجيفاد والتكفويم، ويوضفح بفأن جهفود حيث انتفربا أن الوجفود نففس إهلفي خيت لفج أمفر احلفع ب
 .59انصبت نلى الرب  بني الوجود واملعرفة ومطابية تأويل الوجود بتأويل النص

يوضففففح مففففدب تعلففففع التصففففوف اليهففففودي بالتصففففوف  (حميتتتتدعبتتتتد التتتترحيم )إن هففففها التيففففارم الففففهي يوضففففحج األسففففتاذ 
اإلسفالمي، واختففاذ املتصفوفة اليهففود  فج املتصففوفة املسفلمني يف إثبففات احليييففة والتحفدث نففم مراتفع الوجففود، ففاليول بعففامل احلففع 

وير ( ننفد ونوالم يتصفريا )نفامل بفدء اخللفع وتصف (يالليدن)أتصيلوت )نامل الفي ( نند  هو اليول ذاتج نوالم (اب  عربي)نند 
 الليوص هو ذاتج نامل اخللع نند ابم نرب.
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ننففدمها ، وكففهلك مراتففع احليييففة (مدستتى الليتتدني)هففي مراتففع الوجففود ذاهتففا ننففد  (ابتت  عربتتي)إن مراتففع الوجففود ننففد 
هفو االبفم  (عربتيابت  )ضام التطابع، فعلى سبيل املثفال الوجفود املتصفل بفاحلع املطلفع، أو الفهات املتعاليفة الفهي قفال بفج  متطابية

 .61(مدسى الليدني) وف أو الهات املتعالية نند 

 مففففاهيم التصفففوفواملافففرم، مفففدب األثفففر اإلسفففالمي يف تبفففني نمليفففة التواففففع الصفففويف اليهفففودي اإلسفففالمي يف األنفففدلس 
د واملسففلمني يف فالتصففوف اليهففودي مل يأىففه شففكلج احليييففي إال بعففد االحتكففا  بففني اليهففو  اليهففودي املدونففة يف كتففام ال وهففار، 

 األشرار، ومم أمثال ذلك ما يطليج اليرآن نلى رليرآنية وتو يفها يف كتام ال وهااأللفا  ا ستالفالارم اإلسالمي، وقد مت ا
، ومفا هفو متشفابج بفني سفتالفوميكفم تفسفري مثفل هفها اال 61،، هها اللفم قفد اسفتخدمج اليبفاليون يف ال وهفارأصااب الشمال
واإلسالمية وما يتداول فيهما مم روايات نلى كونج استعارات ثيافية، ونليج ال نستطي  أن ننفي التداىل بني الثيافتني اليهودية 

التصوفني اليهودي واإلسالمي ننرا لالحتكا  الثيايف وىصو فا  يف األنفدلس واملافرم، هفه  البيئفة الثيافيفة الفيت نفاأ فيهفا أهفل 
ولففيس هنففا  مففم شففك يف أن الفكففر العففرب اإلسففالمي لففج فضففل نلففى الفكففر  ،ملسففلمني يف تبففادل معففريف مفف  بعضففهمالهمففة مفف  ا

ود األنفدلس، اإلسفالمية الفيت تبناهفا يهف اليهودي مبختل  أ اطج الدينيفة والصفوفية والفلسففية، حيفث " أ فبحت الفلسففة العربيفة
إىل نلم  العرم، كما نفهوا مم ىالهلا نرفجاليوناص كما  وطنية نفهوا مم ىالهلا إىل الفكريهودية، فلسفة وأضفوا نليها  باة 

الكالم والفكر اإلسالمي والعلوم العربية نلى أوس  نطا ، واجتهدوا كل اجتهاد مم أجفل جعفل هفها الفكفر الفلسففي والعلمفي 
 .62موافيا للديانة اليهودية "

 لخاتمةا

املتشفاهبة بينهمفا، وبيفان أثفر اإلرث اإلسفالمي يف واإلشفارة لفبع  اليضفايا إن استيضاب التيارم بفني اليهوديفة واإلسفالم 
 اليفففرآص النسفففينيسيسفففاهم دون شفففك يف كشففف  اخليفففوط اخلفيفففة بفففني  ،بنيفففة األفكفففار اليهوديفففة نلفففى املسفففتويني الشفففع  والفففديي

املعريف لبع   واالستئناجم هبا يف سد العوز ،هلة مم األفكار واملفاهيم اإلسالميةحية استالف الفكر اليهودي مم نا والتلمودي
مفم ىفالل اسفتكمال الفنيص فيفج ( التفوراة) لسس لليهوديةنلى  حة ضياع النص املهها البحث كد لنا كما يل ،  اليضايا الدينية

ومففم ىففالل  ألدلففة املنطييففة مففم  ففميم نصو ففهم الدينيففةبففبع  ا جففاء هففها البحففثمففم ىففارج بنيتففج، و  إثنففاء تفسففري  يف املففدارأ
األىالقيفة الفيت يعفاص منهفا الفكفر اليهفودي ا احفد  األزمفةتفربهم لنفا نلفى ل ،ليت مت فيها تفدويم الفنص التلمفودياحليع التارخيية ا

  اإلسففالم لنففا امففتال بينففتو  ،يف الصففلة بففني اليهوديففة واإلسففالم مشففكلة نمييففةطرحففت لييمففة الففنص اليففرآص، إن هففه  الدراسففة 
وهنففا  ،بففل طففال هففها االمففتال  نصففر التفسففري)كتابة املففدارأ( ن للتففوراة() نسففو اليففرآنصففر التن يففل لليهوديففة لففيس نلففى مسففتوب

 املافرم واألنفدلسالثيافة اإلسالمية اليت ناأ اليهود يف كنفهفا يف يف الفكر اليهودي مم  املسكوت ننج االستالفلنا  انكش 
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املسفكوت ننفج، فاليهوديفة  لفت نلفى  فلة  الفكفري والعيفدي سفتالفأسهمت يف هها االهه  الثيافة اليت  ،شر وكهلك يف امل
فكفر ف، ميوثيية باإلسالم، وهفي  فلة تنففي التعفار  بفني اليهفودي واإلسفالمي وتبفني تشفرم الفكفر اليهفودي للمفو روث اإلسفال

بأن هنا  ننا ر مش كة  لنا يوحيو  ،كان لج األثر الكبري يف الفكر اليهودي الوسي   نلى سبيل املثال (واب  عربي اب  رشد)
ا، ألن لكل فكر ىصو يتج الثيافية والدينية واللاويفة مجتم  بني الفكريم اليهودي واإلسالمي دون أن توحد هه  العنا ر بينه

األمفر يعفد  ومفدافعا ننفج، وهفها اليهفودي نلى جعل التأويل الفلسفي ىادما للديم (اب  ميمدن)والرم ية، وجند ذلك يف حرص 
طفار دراسفة بفج يف إ يسفتهانالفكر اليهفودي جيفع أال يف  املبحوث ننج ىصو ية الديم اليهودي، فاألثر اإلسالمي حفا ا نلى

 .ميارنة األديان

 

* * * * * * * * * *  

 

 الهدامش

  املفال، وإنأسفلفج مفاال: أق ضفج، وحنفم هنفا نو ففج تو يففا أىفر لفيس لفج نالقفة ب املفال، بفاق ا لفج نالقفة  االستالف مصطلح -1
 ، فامليصفود باالسفتالف يف هفها البحفث هفو اسفتالف نلمفاء التلمفود مفم الثياففة اإلسفالمية  مونفة مفمكان حمل املعي ذاتج

 املفردات واملفاهيم واملصطلحات الدينية وتو يفها يف تفسري بع  النصوص التوراتية.

، 1دار اليلففم، بففريوت: دار الضففياء، ط ، دمشففع:اإلستترائيليات وأثرهتتا فتتي االتت  الالفستتيرللم يففد اننففر نعنانففة، رمفف ي:  -2
، بفففدون معلومفففات، اإلستتترائيليات والمدضتتتدعات فتتتي االتتت  الالفستتتير، وكفففهلك أبفففو شفففهبة، حممفففد بفففم حممفففد: م1971
، ص م2114، 1، دمشففع: دار قتيبففة للطبانففة والنشففر والتوزيفف ، طالكالتتاب والالتتدراة . وكففهلك البففاأ، حسففم:م1982
 وما يليها. 117

، اليفاهرة: منشفورات ا لفس األنلفى للثياففة، هفال رففاني  ]ترهة مقدمة المراج ، ليهد قصص اجن برج، لويس:  -3
 . 34-33 م ص2112 ،1ط

 للم يد مم املعلومات نم التلمود وأ ل املفردة اننر كل مم:  -4

  22، 21، ص م1985 3، بريوت: دار النفائس، ط]ترهة زهدي الفاتح  فضح الاللمد  آي:برانايتس، األم  -

 ، 19 م، ص2115، 1، دمشع: دار فرقد، ط]ترهة فيينيا الشيو  مدال إلى الاللمد شتاينسالت ، أديم:  -
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هليفل هناسفي" نفاأ قبففل حفواي مئفة نففام مفم دمفار اهليكففل الثفاص، ينتسفع أبففو  لسفب  بنيفامني بينمففا أمفج تنتمفي لنسففع  ”-5 
ابففل وكلمففة هناسففي ليففع يعففي "الففرئيس" وهففو ملسففس مدرسففة مباشففر للملففك داوود ومسففي كففهلك هبليففل البففابلي لكونففج ولففد يف ب

 تلمودية نرفت باسم " بيت هليل" وهي معا رة ملدرسة "شاماي" اليت نرفت هي األىرب باسم " بيت شاماي" للم يد:

 .39، ص مدال الاللمد شتاينالت ، أديم،  -

 .254، ص م2116، 1، دمشع: دار قتيبة، طالاللمد  االاب اليهد  المقدسإيبا أمحد،  -

، 2والتوزيفففف ، ط: دمشففففع: دار التكفففويم للنشففففر قففففدم لففففج سفففهيل زكففففار ] ون ابتتتت أصتتتتل  وتسلستتتل    ، الاللمتتتتد مشعففففونمويفففال، -
 . 51 ، صم2115

 .254، ص االاب اليهد  المقدس   الاللمد  أمحد:، إيبا-6

جفف أيم، ا لففد الثففاص، اليففاهرة: دار ، املوسففونة املففوج ة يف مدستتدعة اليهتتد  واليهد يتتة والصتتهيدنية، نبففدالوهام: المسااير -7 
 .33ص ،م2115، 2الشرو ، ط

 .33املرج  نفسج، ص  اننر-8  

 .65، ص م1967، 1، طالونيالياهرة: مكتبة والاللمد ،  لإسرائي ىليل: إبراهيم، أمحد-9 

 .66، ص نفسج-11

 .66، ص نفسج-11 

 .25، ص إلى الاللمد  لمدا شتاينسالت ، أديم:-12 

 .16، ص المالرجم مقدمة اليهد  صقص لويس:، جن برج-13

 19، ص نفسج-14

جممونة مم األمثلة التوضيحية نلى األلفا  الاامضة يف التوراة كما يعتيد اليهود أوردها احلاىام شتاينسالت ، أديم:  هنا -15
 .22، 21، 21ميكم الرجوع إليها يف الصفحات التالية  مدال الاللمد يف كتابج 

 .27ص  الاللمد  االاب اليهد  المفدس،إيبا، أمحد،  اننر-16
 .91نفسج، ص  -17

يف التسمية اليت أطليها احلاىام أديم م  ما أطليج زياد مىن نلفيهم مفم اسفم السفادة بفدل احلكمفاء اننفر مفىن  ااىتالف جند-18
 .65ص  م2112، 1، بريوت: شركة قدمس للنشر والتوزي ، طتلفيق صدرة ا ار في الاللمد زياد: 

 .92، مرج  سابع، ص مدال إلى الاللمد شتانيسالت ، أديم:  -19
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 .43، ص م1985 ،1، دار نامل الكتع، طاألسفار المقدسة قبل اإلسفم،  ابر: طعيمة-21

ومراجعففة رشففاد نبففدام الشففامي، و ليلففى  . ]تيففدميالالاليليتتةالمقدمتتة : أصتتل  وتسلستتل  ون ابتت  الاللمتتد  مشعففونمويففال، -21
 39- 38، صم2114 ،1: الدار الثيافية للنشر، ط ، الياهرةأبوا د

 فتي اإلبانتة عت  ستب  وجتد  مخطدطتات عربيتة اللفتظ وعبريتة الاتر  البت  رشتد ،بم شهيدة، نبداليادر مقال اننر-22
 ،1مفف  الثيففايف، ط، تففونس: منشففورات ا ميففداد نرفففجراجعففج وأنففد  للنشففر  ابتت  رشتتد فيلستتد  الشتترس والغتتربضففمم كتففام 

  .م1999، ا لد الثاص

 .269املرج  السابع، ص ؟رشدفهم تراجمة اب  رشد اليهد  الدسطديدن لغة اب   له أمحد: شحالن،-23

 .253، ص نفسج-24

 ،م2115جفف أيم  ا لففد األول، ، ]ملوسففونة املففوج ة يف مدستتدعة اليهتتد  واليهد يتتة والصتتهيدنية نبففدالوهام: املسففريب،-25
 .321: دار الشرو ، ص، الياهرة2ط

لج  اد  جالل العنم، ترهة، إسالم  ]قدم بي  الهفل والصلي  وض  اليهد  في القرون الدسطى، مار  ر: كوهني-26
  .268، ص. م2117، كولونيا، باداد: منشورات ا مل، ، مع  ىلفاوي دية

 .48ص، قصص اليهد ، لويس: جنربرج-27

 .31، صمقدمة المراج اننر: نفسج، -28

 . وجيع ان يالحم ان مثل هه  االف اءات نلى اليرآن جندها يف كتع املستشرقني.29، صنفسج-29

 .396، صالاللمد ، االاب اليهد  والمقدس، أمحد: ايبا-31

] ترهة حسم محدي  يعقدبأحداث وشخصيات العهد القديم م  بدء الخليقة إلى  ،اليهد  أساطيرجن برج لويس: -31
 .178، ص م، ا  ء األول2117،  1ط ،شع، الياهرة: دار الكتام العرب، دمالسماحي 

 .79، 75االنعام اآيات  سورة-32

 .577ص  ،33بريوت، ط المنجد في اللغة واإلعفم،مم املختصني،  اننر: ه أول جبار يف األر   هو-33

 .187، صوشخصيات العهد القديم م  بدء الخليقة إلى يعقدبأحداث  ،لويس: اليهود جن برج-34

 .69 ،65، األنبياء: اآيات سورة-35

سففانية اليففاهرة: نففني للدراسففات والبحففوث اإلن ،المعالقتتدات الشتتعبية حتتدل األضتترحة اليهد يتتةيوسفف ، سففوزان السففعيد: -36
 .99-98، صم1997، 1واالجتمانية، ط
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 . 99ص  نفسج،-37

 .64، 59اآيات ، الكه ، سورة-38

 .13، صم1988، الياهرة: دار الثيافة للنشر والتوزي ، عفقة اإلسفم باليهد ية: حسم، حممد ىليفة: اننر-39

، اليفاهرة: دار الثياففة للنشفر والتوزيف ، أثر اب  رشتد فتي فلستفة العصتدر الدستطىاننر: اخلضريي، زينع حممود:  للم يد-41
 .185، صم1983

، 1، الياهرة: مكتبة الثياففة الدينيفة، ط]نارضج بأ ولج العربية والعربية حسني اتاي   اللة الاائري ميمون، موسى:  ابم-41
 . 181، صم2117

ميالة  ]تنسيع أمحد شحالن ، ": ترجمة مقال يهدشدعبف  "عندنا م  األندلس، عندنا في المغرب، السعديةاملنتصر-42
، منشفورات كليفة 141، سلسفلة نفدوات ومنفا رات، رقفم افس والالصتد  واأل يتاناالابات شرقية في األضمم كتام: 

 . 195، صم2117، 1اآدام والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط

االابتات شترقية فتي ، ميفال ضفمم كتفام، م  هتد اليهتد ي؟ ترجمتات مت  نصتد  عبريتة ويهد يتة، نبد الكرمي: بوفرة-43
 .127ص ،واأل ياناألافس والالصد  

ابت  رشتد فيلستد  ميفال ضفمم كتفام  هل فهم تراجمة اب  رشد اليهد  الدسطديدن لغتة ابت  رشتد؟، أمحد: شحالن-44
 . 269، صالشرس والغرب

الفلستتتفة والعلتتتدم اليهد يتتتة فتتتي أر  اإلستتتفم،  راستتتة فتتتي تتتتراث اليهتتتد  فتتتي الدولتتتة  سفففليم: تفففاريوشعشفففوع،  اننفففر-45
ص  ،م2117، 1بيبليفففففون، ط  ومكتبفففففة وت: دارة بفففففأقالم يهوديفففففة، بفففففري سلسفففففلة اليهوديفففففاإلستتتتتفمية واصدصتتتتتا األنتتتتتدلس، 

الكاتفع مفم ميارنفة بفني الكتفابني، لكفون كتفام  فحيح البخفاري هفو كتفام حفديث نبفوي  قفام بفجونتحفم هنا نلى مفا .283
  حيح ليس فيج اجتهادات فيهية، وكان نليج ان يشبج كتام السنم بأي كتام شريعة نند املسلمني.

 .181ص، نفسج-46

 . 97، صالمعالقدات الشعبية حدل األضرحة اليهد ية، سوزان السعيد: يوس -47

، م2119، 1، الربففاط، دار أب رقففرا  للطبانففة والنشففر، طمجمتت  الباتتري ، متت  الفينيقيتتة إلتتى العربيتتة، أمحففد: شففحالن-48
 .291ص

 .291، صنفسج-49
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ابت  عربتي فتي أفتق ، ميال ضمم كتام الليدني واب  عربينظرية األسماء في مذه  اننر محيد، نبد الرحيم:  للم يد-51
، منشفففورات كليفففة اآدام والعلففففوم 117، سلسفففلة نفففدوات ومنفففا رات، رقفففم ]تنسفففيع حممفففد املصففففباحي  متتتا بعتتتد الاداثتتتة

  .97، صم2113، 1اإلنسانية بالرباط، ط

 . 98، صنفسج-51

، الربفففاط: مطبعففففة الننفففاب ا ديففففدة، ا فففف ء األول ]ترهففففة أمحفففد شففففحالن  : يهتتتد  األنتتتتدلس والمغتتتترب، حففففاييمال نففففراص-52
  .215، صم2111،

 . 215، صنفسج-53

 ابتت  رشتتد والفكتتر العبتتري الدستتيل، فعتتل الثقافتتة العربيتتة اإلستتفمية فتتي الفكتتر العبتتري اليهتتد ي،شففحالن، أمحففد: -54
 .216ص، م1999، ا  ء األول، 1مراكا: املطبعة والوراقة الوطنية، ط

 .211، صنفسج-55

، الربففاط، منشففورات وزارة األوقففاف : الالتتراث العبتتري اليهتتد ي فتتي الغتترب اإلستتفمي والالستتامح الاتتق، أمحففدشففحالن-56
 .175 -174، ص1،2116 والشلون اإلسالمية، ط

 .214، صيهد  األندلس والمغرب، حاييم: ال نفراص-57

عربتتي فتتي أفتتق متتا بعتتد  ابتت ضففمم كتففام  ل، ميففاعربتتينظريتتة األستتماء فتتي متتذه  الليتتدني وابتت  ، نبففد الففرحيم: محيففد-58
 .113-112، صالاداثة

 .113، صنفسج-59

 .115-114-113، صنفسج-61            

 .124، صفلسفة الالصد  في األ يان: الدرويا، نيد: اننر-61

، اليهتتد ي فتتة العربيتتة اإلستتفمية فتتي الفكتتر العبتتريابتت  رشتتد والفكتتر العبتتري الدستتيل، فعتتل الثقا، أمحففد: شففحالن-62
 .227ص

 قائمة المراج 

، ]نارضففج بأ ففولج العربيففة والعربيففة م2117، 1، اليففاهرة: مكتبففة الثياففة الدينيففة، ط اللتتة الاتتائري ابفم ميمففون، موسففى:    -
 حسني اتاي .

 . م1982بدون معلومات، ، اإلسرائيليات والمدضدعات في اال  الالفسيرأبو شهبة، حممد بم حممد:   -
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   م.1967، 1، طالوني، الياهرة: مكتبة إسرائيل والاللمد أمحد، ابراهيم ىليل:    -

 .م2116، 1، دمشع: دار قتيبة، طالاللمد  االاب اليهد  المقدسإيبا أمحد،     -

 م.2114، 1دمشع: دار قتيبة للطبانة والنشر والتوزي ، ط الكالاب والالدراة،الباأ، حسم:   -
 .1985 3ترهة زهدي الفاتح ، بريوت: دار النفائس، ط] الاللمد  آي: فضحبرانايتس، األم   -

ضمم كتفام  ، ميالوعبرية الار  الب  رشد اإلبانة ع  سب  وجد  مخطدطات عربية اللفظ: بم شهيدة، نبداليادر  -
 الثفاص،ا لفد  ،1منشفورات ا مف  الثيفايف، ط، تفونس: ]راجعج وأندا  للنشفر ميفداد نرففج  اب  رشد فيلسد  الشرس والغرب

 م. 1999

حسفم محفدي  ]ترهفة وشخصتيات العهتد القتديم مت  بتدء الخليقتة إلتى يعقتدب ثاليهد ، أحدا أساطير: جن برج لويس  -
 م، ا  ء األول.2117 ،1ط ،الكتام العرب الياهرة: دار دمشع، ،السماحي 

  م.2112 ،1الياهرة: منشورات ا لس األنلى للثيافة، ط، هال رفاني  ]ترهة قصص اليهد جن برج، لويس:    -
 .م1988، الياهرة: دار الثيافة للنشر والتوزي ، عفقة اإلسفم باليهد يةحسم، حممد ىليفة:   -
 الاداثةعربي في أفق ما بعد  اب ، ميال ضمم كتام نظرية األسماء في مذه  الليدني واب  عربيمحيد، نبد الرحيم:   -

، 1لوم اإلنسانية بالربفاط، ط، منشورات كلية اآدام والع117سلسلة ندوات ومنا رات، رقم   ،حممد املصباحي ]تنسيع
  م.2113

 .م1983، الياهرة: دار الثيافة للنشر والتوزي ، اب  رشد في فلسفة العصدر الدسطى أثراخلضريي، زينع حممود:   -

، الربففففاط: مطبعففففة الننففففاب ا ديففففدة، ا فففف ء األول أمحففففد شففففحالن  ]ترهففففة لس والمغتتتتربيهتتتتد  األنتتتتدال نفففففراص، حففففاييم:   -
 .م2111،
    م.2115، 1]ترهة فيينيا الشيو ، دمشع: دار فرقد، ط مدال إلى الاللمد شتاينسالت ، أديم:    -

، مراكا: الفكر العبري اليهد ي اب  رشد والفكر العبري الدسيل، فعل الثقافة العربية اإلسفمية فيشحالن، أمحد:    -
 .م1999، ا  ء األول، 1املطبعة والوراقة الوطنية، ط

الربففاط، منشففورات وزارة األوقففاف  العبتتري اليهتتد ي فتتي الغتترب اإلستتفمي والالستتامح الاتتق، الالتتراثشففحالن، أمحففد:    -
 .م2116 ،1والشلون اإلسالمية، ط

 .م2119، 1، الرباط، دار أب رقرا  للطبانة والنشر، طإلى العربيةم  الفينيقية ، مجم  الباري شحالن، أمحد:   -

الفلستتفة والعلتتدم اليهد يتتة فتتي أر  اإلستتفم،  راستتة فتتي تتتراث اليهتتد  فتتي الدولتتة اإلستتفمية  سففليم: تففاريوشعشففوع،   -
 .م2117، 1ط سلسلة اليهودية بأقالم يهودية، بريوت: دار ومكتبة بيبليون، بدون واصدصا األندلس، 

 .م1985 ،1، دار نامل الكتع، طاألسفار المقدسة قبل اإلسفمطعيمة،  ابر:   -
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لفج  فاد  جفالل العنفم، ترهفة، إسفالم  ]قفدم الهفل والصلي  وض  اليهد  في القترون الدستطى بي كوهني، مار  ر:   -
  م.2117، كولونيا، باداد: منشورات ا مل، ، مع  ىلفاوي دية

 .م1983لتوزي ، ، الياهرة: دار الثيافة للنشر واأثر اب  رشد في فلسفة العصدر الدسطىاخلضريي، زينع حممود:   -

، املوسففونة املففوج ة يف جفف أيم، ا لففد الثففاص، اليففاهرة: دار مدستتدعة اليهتتد  واليهد يتتة والصتتهيدنية: منبففد الوهففااملسففريب،  -
 .م2115، 2الشرو ، ط

االابتات " ميالفة ضفمم كتفام: المغترب "عندنا م  األنتدلس، عنتدنا فتي ترجمة مقال يهدشدعبف املنتصر، السعدية:    -
، منشفورات كليفة 141، سلسلة نفدوات ومنفا رات، رقفم ]تنسيع أمحد شحالن  شرقية في األافس والالصد  واأل يان

 . م2117، 1اآدام والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط

 .م2112، 1شركة قدمس للنشر والتوزي ، ط، بريوت: تلفيق صدرة ا ار في الاللمد مىن زياد:     -

الففدار الثيافيففة ، اليففاهرة:  قففدم لففج سففهيل زكففار نبففدام الشففامي ]رشففاد الاللمتتد  أصتتل  وتسلستتل  ون ابتت  مشعففون:مويففال،    -
 م.2114، 1للنشر، ط

، 2والتوزيففف ، ط، دمشفففع: دار التكفففويم للنشفففر ]زكفففار]قفففدم لفففج سفففهيل  الاللمتتتد  أصتتتل  وتسلستتتل  ون ابتتت مويفففال، مشعفففون:   -
  م.2115

 .م1971، 1، دمشع: دار اليلم، بريوت: دار الضياء، طاإلسرائيليات وأثرها في اال  الالفسيرنعنانة، رم ي:   -
اليفففاهرة: نففني للدراسففات والبحففوث اإلنسفففانية ، المعالقتتدات الشتتتعبية حتتدل األضتترحة اليهد يتتةيوسفف ، سففوزان السففعيد:   -

 .م1997، 1واالجتمانية، ط
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