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المحاضرة الرابعة
العهد القديم اليهودية
• كُتب العهد القديم باللغة العبرية و قليل منه باللغة الكلدانية ،يبتدأ العهد القديم
بكتاب التوراة.
• تتوفر نسخة من العهد القديم كُتبت باللغة اليونانية مترجمة عن اللغة
العبرية ،س ّميت بالترجمة السبعينية.
 للعهد القديم ( )٣٩سفراً ،و يمكن تقسيم مواضيعه إلى ثالثة أقسامرئيسية ،هي:
•  ١ـ القسم التاريخي للعهد القديم.
 ٢ـ الحكمة ،األناشيد و الشعر.

 ٣ـ تنبّؤات األنبياء.
•

التلمود
التلمود كتاب ضخم جمعت فيه أحاديث اليهود وأحكامهم.
وقد ظهرت أبان السبي البابلي جماعة أُطلق عليها سوفِريم (وتعني الكُتّاب)،
وهم الذين اهتموا بكتابة التوراة واألحكام الدينية.
_من أبرزهم الكاتب عزرا (عُ َزير) الذي عاش في القرن الخامس قبل الميالد
و حيث عقد العزم على إعادة كتابة شريعة موسى عليه السالم بعد ضياع
التوراة اثناء السبي البابلي والحروب ،وكانت خطوته تلك بداية للسنّة
الشفوية.
أسلوب في تفسير وتأويل النصوص الدينية يُس ّمى
 بعد عزرا اشتهرٌ
مدراش (ومعناه البحث والتتبّع) ،منهج وضعه علماؤهم بغية وضع الحلول
لكافة المسائل والمستجدات.
المكرر
وانتخب ألسفار التلمود اسم المشنا ( )Mishnahبمعنى المثنّى أو
ّ

احملاضرة اخلامسة :الفرق واملذاهب اليهودية
 1ـ  .الفريسيون :ظهرت فرقة الفريسيني أي املنعزلني واملنشقني حنو قرنني قبل ميالد املسيح
عليه السالم  ،ويدل هذا اللقب على انفرادهم ومتيّزهم .وهم يش ّكلون اآلن غالبية اليهود.
ويرجع أصل هذه الفرقة إىل فرقة حسيدمي (أي الزاهدين).
تضم أقوال ووصااي حاخامات
يعتمدون ابإلضافة اىل التوراة املكتوبة على توراة شفويةّ ،
اليهود الذين تناقلوها ـ حسب اعتقادهم ـ جيالً عن جيل،دونوا اقواهلم يف التلمود
 ،الذي شكل اساس عقائد بين إسرائيل وأفكارهم..
التضم حرفاً زائداً أو انقصاً ،وال كلمة مبهمة أو فاقدة للمعىن،
وطبقا لعقيدهتم فإن التوراة
ّ
بل خيتزن كل حرف أو كلمة منها أسراراً كامنة و رموزاً خايف وخالفوا الفريسيني يف إعادة
النظر فيها وتفسريها ابلرأي و يف عاداهتم وطقوسهم أيضاً.
•  2الصدوقيون  :مل تقل عن فرقة الفريسيني يف مبلغ عداوهتا للمسيح عليه السالم  ،والكيد
له ،،ومل يبق هلا أثر بعد تدمري أورشليم ( ٧٠م).
يذكر أن حاخامات الفريسيني وأحياانً الصدوقيني أمسكوا بزمام األمورالعقدية بعد عودة
اليهود من اببل وحىت التخريب الثاين ملدينة القدس ،كما أهنم أضمروا العداء لعيسى عليه

اآلسينيون و السامريون
ِ
اإلسينيون :ظهرت هذه الفرقة قبل حدود قرنني من امليالد ،وانقرضت بعد تدمريممنهج هلا.
•
وقد اكتشفت عام ( ١٩٤٧م) يف إحدى مغارات فلسطني على ساحل البحر امليت بعض
آاثرها املكتوبة خمطوطات مغارة قمران مرفقة بنسخ من العهد القدمي ،األمر الذي أزاح
النقاب عن العديد من خالفات الفرق اليهودية
السامريون :ظهرت هذه الفرقة بعد العودة من األسر البابلي .ويعتقد بعض الباحثني أهنا ال
تنحدر من اصل إسرائيلي حمض ،بل رمبا تكون مزجياً من أصل إسرائيلي و آشوري.آمنت فقط
ابألسفار اخلمسة من التوراة و أنكرت ( )٣٤سفراً من العهد القدمي ،وختتلف توراهتا عن التوراة
املعروفة ،هلم اهتمام واسع ابألحكام الدينية ،طقوس خاصة ميارسوهنا.
• القرّاؤون :ظهرت هذه الفرقة متأثرة ابلفكر االسالمي ،وأنكرت التلمود (التوراة الشفوية)،
والتزمت حبرفية التوراة وظاهرها ،ممّا أ ّدى إىل تفاقم اخلالف بينها وبني فرقة الفريسيني اليت
جنحت إىل وضع التفاسري بغية فهم نصوص التوراة.وقد أسس هذه الفرقة عامل يهودي امسه
َعنان بن داود ،أتثر ابلفكر اإلسالمي،عاش يف عصر املنصور الدوانيقي ببغداد ،وكان اكثر
القرائني يف القرون املاضية يقيمون يف ربوع العامل اإلسالمي.

خمتصرعن العهد اجلديد ومذاهب املسيحية
• العهد اجلديد جزء من العهد القدمي وهو مصدر التدين الالهويت املسيحي وتشريعات
املسيحية
• يضم العهد اجلديد  27سفرا وهي األانجيل األربعة ،إجنيل مىت ،إجنيل مرقس ،إجنيل لوقا
،وإجنيل يوحنا ،ابإلضافة اىل أعمال الرسل وأربعة عشر رسالة لبولس ،وسفر الرؤاي وسبع
رسائل لرسل وتالميذ أحناء العامل.
•
• تفرع من املسيحية ع ّدة مذاهب ،ومذاهبها الرئيسية هي
•  :الكاثوليكية ،األرثوذكسية ،وتقسم بدورها إىل أرثوذكسية غربية مثل كنيسة اليوانن،
وأرثوذوكسية شرقية أو قدمية (مثل الكنيسة القبطية األرثوذكسية والكنيسة السراينية
األرثوذكسية) ،مث نشأت الربوتستانتيّة كحركة إصالحية تزعمها مارتن لوثر ليندلع الصراع
بينها وبني الكاثوليكية أبطول حروب دينية مذهبية اترخيية امتدت لثالثني سنة يف أورواب

المحاضرة السادسة :المنهج اإلسالمي في الحوار بين األديان
القـرآن الكــرمي وضــع آليــات ممنهوــة ومتطــورة إلدارة ا ـوار العلمــي املوضــوعي ،املب ـين علــى ركيــزة
معرفية هادفة ،ال على حكم شخصي ذايت عاطفي .
• ففعالية ا وار ،تنبع مـن أنـه جيعـل كـل اآلراء والقناعـات،واملواقف يف سـاحة التـداول ،خاضـعة
للتقــومي والتمحــي والتطوير،وص ــوال إىل ا ــق م ــن خــالل التفك ــري ا ــر السـ ـليم املبــين عل ــى
قاعدة ،اإلتيان اب وة والدليل ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ) .
• وإذا كانت كل املناهج ا وارية العملية ،تؤكد على قاعدة رأيـي صـواب قـد تمـل اخلطـأ ورأي
غـريي خطــأ تمـل الصــواب ) فـإن القــرآن الكـرمي اعتمــد قاعـدة ذهبيــة ،أسسـت لقمــة ا ــوار
ا ضاري الفكري ( إان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني) ()1
• وهــي قاعــدة ت تؤكــد علــى أن املــنهج ا ــواري يف اإلســالم  ،ينفــتح علــى كــل مــا يتعلــق حبركــة
اإلنســان يف ا يــاة ،والعقيــدة والتشــريعات ،واملنــاهج  ،والــنظم واملســؤولية عل ـى أســاس تبــين
منهج البحث الدقيق،يف تقدمي الرباهني وا وج واألدلة  ،ومن خالهلا يتم ا كم على صـوابية
أو خطأ األطراف املتحاورة .
• **(من كتاب جدلية ا وار قراءة يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر د مرمي آيت أمحد)

•
•

•

•
•

•

أصول اجلدل واملناظرة ا سن العامري منوذجا

ب  -مؤهالت أطراف الحوارالموضوعية :
ا سـن العـامري مــن أصـل لعناصــر وشـروحل ا ـوار بــني األداين  ،حيـث افــرد كتـااب خاصــا يف
املوضوع مساه (اإلعالم مبناقب اإلسالم )  ،تعرض فيـه ملعاجلـة أهـم القضـااي الـيت تولـد الصـراع
والنزاع بني الرؤى واالجتاهات وتقود إىل املماراة واجلدل،وهي ظاهرة االختالف،فيقول :
( إن ا ــق ال ينقل ــب ابط ــال الخ ــتالف الن ــاس في ــه،وال الباط ــل يص ــري حق ــا التفـ ـاق النـ ــاس
عليــه،وليس يف وســع ا ــق قهــر األنفــاس علــى اإلق ـرار بــه وتســخريها لالع ـ اف بصــدقه،لكنه
شيء حمقق بنور العقل بعد الروية والبحث،فيظهر به احملق وميتاز به عن املبطل ) ()1
ويؤكد العامري العصبية هـي الـداء العضـال ،مركـزا علـى أربعـة أسـباب تـؤدي إىل االختالفـات
يف كل األداين،وإن كانت موافقة للحق وهي :
أوال  ( :أن يٌعوــب املت ــدين بعقل ــه،ويغ بذكائ ــه،فريكب نوعــا م ــن املق ــاييس الفاس ــدة..فين ــتج
نتيوــة كاذبــة،وهو خياهلــا صــادقة،فيعقدها دينا،ويــدعو النــاس إليهــا جهال،فــتعم البلــوى وتغــوى
مبكانة اخلليقة )
اثنيا  ( :أن يولع اإلنسان من نفسه ابإلغراب والتعمق،ويسته )

•
•

•
•

•

منهج أيب احلسن العامري يف املناظرة

اثلثا  _ :أن يكون قصد اإلنسان عناد مجيع ما يسمع من األقوال الصادقة واملذاهب
ا قيقية ،وأن يتبع أبدا اآلراء املس ذلة اليت تنخدع هبا طبقات العامة،إذ ليس عند الدمهاء
أروج من املذهب املستضعف والرأي املدخول )
رابعا  ( :أن يعتمد تزييف الدين،وتوهني أساسه،إما لتعصب ملكي أو لتعصب نيب ،أو إليثار
طريق اجملانه،فهو جيتهد يف إلصاق املعيب به أبخبار مزورة وينسبها إىل أئمة أصحاب
ا ديث،أو أحد رؤساء العامة ،فيوهم الضعف من أهله أهنا أساس امللة احتياال منه للنكاية
فيما أبغضه ،وأحب االنتقام منه )
ويؤكد العامري أن هذه الطرق األربعة ليست حكرا على اإلسالم ،بل هي شاملة لكل
األداين،إذ يقول  ( :فهذه هي الطرق لآلفات املتواترة على األداين وامللل ،وليست هي
املقصورة على الدين اإلسالم ،بل هي مشتملة على مجيعها ) ()1
إذن هناك إشكالية منهوية وهي إشكاليات أرقت جل علماء اإلسالم مبا حتمله من
حواجزالمعرفية ،وصعوابت حتيزية متصعبة ،حتول دون حتقيق املنهج القرآين يف الدعوة إىل هللا
اب كمة واملوعظة ا سنة ،واجلدال ابليت هي أحسن .
 -1أيب ا سن العامري االعالم مبناقب اإلسالم ص193
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الحوار مدخل لفقه الدعوة
• إن اإلسـالم متيــز ب سـيخ مبــادل العـدل واإلخــاء واحملبـة بــني البشـر .وحــىت يف أحـرج حــاالت
النزاع واخلصومة والبغضاء والشنآن( والجيرمنكم شنآن قـوم علـى أال تعـدلوا اعـدلوا هـو أقـرب
للتقـوى ،واتقــوا هللا إن هللا خبـري مبــا تعملـون) ســوة املائـدة  (8أييهــا الـذين آمنــوا كونـوا قــوامني
ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالـدين واألقـربني ) سـورة النسـاء  (135عسـى هللا
أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة ،وهللا غفور رحيم) سورة املمتحنة 7
فمقومات قوة املـؤمن  ،كمـا صـنفها رسـولنا الكـرمي ( املـؤمن القـوي خـري مـن املـؤمن الضـعيف) ،ال
ختــت مبظــاهر القــوة البدنيــة والقوامــة اجلســدية ،وإمنــا مبفهــوم قــوة اإلميــان ومــدى صــالبته ونقائــه،
وكيفية تفعيله،وممارسته يف تنظيم ا ياة العامة على أسس وقواعد مستمدة من الوحي اإلهلي .
وعلى هذا األساس ،ميكن ا كم على اإلميان االنغالقي الرافض للحوار مع اآلخر معتقدا •
وفكرا ومعرفة،أنه إميان ضعيف مهزوز ،ال يعكس صورة اإلميان القوي الواثق املتوذر يف
العقل والقلب،واملبين على قواعد صالبة ثوابته اإلميانية ،كما أراده لنا رسولنا الكرمي صلى
هللا عليه وسلم.
من كتاب جدلية ا وار قراءة يف اخلطاب االسالمي املعاصر د مرمي آيت أمحد** •

من مقومات فقه الدعوة الحوار بالبينة

ا وار سواء على املستوى الديين العقدي أو املذهيب أو الفكري ال يعارض النقد ،وإمنا يؤسس
للمعرفة املتبادلة العميقة،اليت جتعل النقد بناء،وبعيدا عن اإلقصاء واإللغاء.فالنقد يساعد
على طرح رؤى وأفكار،وصيغ وتساؤالت،تفعل ا وارابهلداية ،وتدفع املخالفني حنو املزيد من
التدبر والتفكر يف مراجعة معتقداهتم ،ابستخدام األدوات املعرفية ،الكفيلة بدحض املقوالت
،ورد ا وج،وكشف االحنرافات،بقيم املعرفة الدينية بعيدا عن لغة السب والشتم .اليت غالبا
ماختدم اجلاهل وأتباع االحنرافات لعدم امتالكهم ا وج املعرفية الداعمة ملقوالهتم.
• وهبذا فإن ا وار والنقد يتكامالن،فال نقد بنـاء ـوار ديـين أو مـذهيب بـدون حـوارات مسـتمرة
ومتواصــلة،تتوه إىل تبديــد اجلهــل املتبــادل،وتعميق أســباب الفهــم واإلدراك واملعرفة،وقــد ذكــر
املوىل عز وجل ذلك يف قوله تعاىل ( :ليهلك مـن هلـك علـى بينـة و ـ مـن حيـي علـى بينـة )
األنفال  42وقوله تعاىل  ( :قـل إمنـا أعضـكم بواحـدة ،أن قومـوا هلل مثـىن وفـرادى م تتفكـرون
)سبأ 46فالطريق إىل اإلميان يف فقه الدعوة يكـون ابلنظـر والتفكـر واالعتبار،والوعي،والبحـث
،والـ ــدعوة لعقـ ــد موائـ ــد ا ـ ــوار واملنـ ــاظرة ،ولـ ــيس ابلتعصـ ــب،أو االنقيـ ــاد األعمـ ــى لأهـ ــواء
الشخصية والنزعات الذاتية ،اليت نبذت أسباب ووسائل املعرفة ا قة .

المحاضرة السابعة :معرفة الدينية في الحوارمرتبطة بمناهج التكامل المعرفي

• املعرفة الدينية هي املدخل الرئيس للحوار مع اآلخر،سواء من قلب الدائرة اإلسالمية
لتفكيك الصراعات املذهبية اب وار املعريف،أو من خارجها مع ابقي أتباع األداين ،فاحملاور
أوالداعية املؤهل ألي حوار ينبغي ان يكون على علم آبفاق من املعرفة املتصلة مبوضوعه
،حبيث إذا كان حمل ا وار فيالعقيدة فعليه أن يكون ضابطا ألصول عقيدته ،وأصول عقيدة
حماوره املخالف،وكتبه وتشريعاته واالستدالل اب وج والرباهني من مصادره،.
• ا وار الديين يتطلب االنفتاح ابلدراسة والبحث على جمموعة كعارف،وتوظيف العلوم
الشرعية اليت تشرهبا الطالب ،خلدمة قضااي الواقع وإنتاج معرفة إسالمية قادرة على االجتهاد
يف نوازل فقه الواقع،األمر الذي يتطلب معرفة بعلم اتريخ األداين إلدراك مراحل تطور عقائد
من اوريف فقه الدعوة  ،تعلم اللغات واللسانيات التطبيقية وعلم التوثيق ملعرفة مراحل
تدوين ونسخ سند حوية كتب احملاور ،وكذلك االنفتاح على علم االجتماع وعلم النفس
ملعرفة الظواهر االجتماعية والنفسية ا اكمة جملتمعه وابقي اجملتمعات يف االجتهاد الفقهي
،مدخل لعلوم املنطق والسياسة ملقاربة آليات توظيف الدين يف السياسة لصراعات دينية
ومذهبية ،االنفتاح على علم اجلدل واملنطق واملناظرة ،معرفة جغرافية العامل ومنظومات االخر

