محور العدد :الفكر الخالصي في الصهيونية

نبيه بشير

*

ّ
المقدس
الخالص اليهودي في التراث اليهودي

تقديم

22

يعتبر الشوق إلى اخلالص أحد معالم العقيدة اليهودية الذي
رافق اليهود منذ ظهورهم على مسرح الثقافات والديانات القدمية.
لط املا أخذ هذا الشوق طابع نزعة نف سية فردية وجماعية على ح ّد
سواء جت لّ ت في العديد من طقوسهم وشعائرهم ،ولكنه ناد ًرا ما
اتّخذ على الصعيد اجلماعي شكل فعل على هيئة ثورة أو مت ّرد،
إ ّال أن ظهوره كفعل على صعد ضيقة كان أكثر انتشا ًرا كما سنرى
الح ًق ا .واألهم من ذلك ك لّه أن مفهوم أو معنى هذا اخلالص كان محل
خالف على طول تاريخ اليهود واليهودية ،إذ نشهد أن مع سكر ْي ن أو
تأويلي رئي سني متعارضني هيمنا على املشهد ،وكل تأويل منهما
ْ
استشهد بأقوال الرب نف سه املد ّونة في التوراة وبأقوال األنبياء
*
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متخص ص في دراسة التيئيولوجيا اليهودية.
أكادميي
ّ

والكتب املق ّدسة األخرى ،وجتاهل األقوال األخرى .وفق التأويل األول،
فإنَّ اخلالص بيد ال ّرب وحده ،فهو املخ لّ ص ال يشاركه بذلك أحد،
وال ميكن التأثير عليه بشر ًي ا ب املطلق ،ولكن ميكن االستدالل على
قربه أو بعده من خالل التوبة إليه وااللتزام بتعاليمه وأحكامه ،كما
واستدلوا على ش ّدة استفحال الشدائد التي تتوالى على شعبه؛
بينما يرى التأويل اآلخر أن اخلالص يتأ ّدى بأياد بشرية مؤ َّي دة من
ال سماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .من هنا ساد االصطالح
على أصحاب التأويل األول املنتظرين بخمولهم مجيء املخ لّ ص
ُ
اصط لح على أصحاب
(املسيح املنتظر أو ال ّرب نف سه) ،بينما
التأويل الثاني بالثور ّي ني الذين ي ستجلبون اخلالص وي س ّرعونه من
خالل فعلهم البشري .ظهر هذان التأويالن أو املع سكران في أعقاب
خراب الهيكل األول ( 586ق.م أو  422ق.م وفق تأريخ احلاخامات
القدماء) .وعلى هذا النحو ،اتخذ شخص املخ لّ ص أحيانًا طاب ًع ا

بطبيعة الحال ال ينطوي العهد القديم على الهوت وعقيدة واضحة
ً
المعالم بل يشتمل على مفاهيم مغايرة وعقائد عديدة ،متناقضة أحيانا
ً
ومنسجمة أحيانا أخرى ،وذلك الختالف النصوص واألزمنة واألمكنة التي
ً
ً
أسسا للعديد
عموما
كتبت فيها هذه النصوص .وال تشمل هذه النصوص
من العقائد التي ظهرت في فترات الحقة ،على نحو عقيدة البعث والحياة
األبدية والحساب والعذاب (الجنة والنار) ،إضافة إلى المصير الشرعي للمنتمين
إلى الملل غير اليهودية.

بشر ًي ا صر ًف ا وإله ًي ا أو مالئك ًي ا أحيانًا أخرى .أما خالل الفترة
املمتدة بني خراب الهيكل الثاني (70م) ومت ّرد اليهود ضد احلكم
الروماني (132-136م ،املك نّى يهود ًي ا «مت ّرد بار كوخبا») ،فقد ظهر
مع سكران بديالن ،هما باألحرى التأويالن ذاتهما ولكن مع تعديالت
في صياغة كل منها .يقول األول إن اخلالص اإللهي يتأ ّدى من خالل
املواظبة على عبادته والتق ّرب له ،بينما يقول الثاني إن العكس هو
يعج ل في نزول الشدائد على
الصحيح فاالبتعاد عنه وعن أحكامه ّ
شعب إسرائيل وبالتالي يدفع بأبناء هذا الشعب إلى التق ّرب من
الرب والتوبة إليه ،ويضيف أصحاب هذا التأويل كذلك إن مجيء
ّ
ّ
ّ
امل سيح املنتظر أو املخ ل ص تتخ ل له نزول األهوال واملصائب العظيمة
على رؤوس شعب إسرائيل ،يعقب ذلك إحالل ال سالم بانتظار عصر
جديد هو عصر احلياة األبدية القادمة 1.وال زلنا نلمس آثار هذين
املع سكرين بني اليهود املتدينني في وقتنا احلاضر .ومن اجلدير
بالذكر أن العديد من املتدينني وغير املتدينني اليهود قد تع لّ قوا بقول
خصوص ا في ضوء احملرقة النازية التي أعقبها
املع سكر الثاني،
ً
إعالن استقالل شعب إسرائيل في دولته ال سيادية.

برغم جميع االجتهادات ،تبقى نصوص العهد القدمي املرجعية
األصل التي ي ستند إليها جميع احلاخامات واملتأولني اليهود الذين
ي سعون إلى اقتراح نظرية حول اخلالص .ويتع زّز هذا القول في ضوء
حقيقة أن هذه النصوص تشمل مواد غزيرة قابلة للتأويل على أوجه
عديدة متعارضة ومتناقضة ،وهو ما مينحها أص ًال القوة واملكانة
الرفيعة دين ًي ا .لهذا ،فال ب ّد لنا من التو ّق ف بداية عند أهم املالمح
الرئي سة الواردة في العهد القدمي (بجميع أق سامه) ،لفهم ما ميكن
له أن يتط ّور الح ًق ا وصو ًال إلى عصرنا احلديث.

بطبيعة احلال ال ينطوي العهد القدمي على الهوت وعقيدة واضحة
املعالم بل يشتمل على مفاهيم مغايرة وعقائد عديدة ،متناقضة
أحيانًا ومنسجمة أحيانًا أخرى ،وذلك الختالف النصوص واألزمنة
واألمكنة التي كتبت فيها هذه النصوص .وال تشمل هذه النصوص

بنا ًء على ما ذكر ،رأيت أنه من املهم مبكان التو ّق ف في املقالة
احلالية عند مفهوم أو مفاهيم اخلالص كما يتج لّ ى في العهد
القدمي؛ وفي ضوء حقيقة أن بعض عناصر العقيدة اليهودية
القدمية قد تش ّك لت في ما يطلق عليه تعبير حقبة ما بعد العهد
القدمي ( ،)Post-Biblical Eraوهي العناصر ذاتها التي سيتم
التأسيس عليها عند ظهور البذور األولى للتيار اخلالصي اليهودي
( ،)Soteriologyبد ًءا من عصر احلشمون ّي ني في القرن الثاني قبل
امليالد وحتى عصر املكاب ّي ني في القرن الثاني للميالد ،فقد وجدت
ضرورة التو ّق ف عندها؛ واختتم املقالة بعرض ألهم ما جاء في ما
يطلق عليه تعبير «آداب الر ّب ان ّي ني» (سفروت حزال) وهي أدبيات
ومقوالت وطروحات حلاخامات يهود ُح ّررت وجمعت في فترات الحقة

وميكننا القول على وجه العموم ،إنه كلما عدنا بالزمن إلى الوراء
كلما اقتربنا إلى الطابع البشري أكث ر ،وكلما اقتربنا أكثر إلى زماننا
حملت شخصية املخ لّ ص طاب ًع ا إله ًي ا جت ّس د في شخص الرب
نف سه أو شخص سماوي ينزل من ال سماء ليخ لّ ص بني إسرائيل
(مثل شخصية إلياهو/اخلضر ،أو امل سيح املنتظر) .إ ّال أن العصر
احلديث ،وحتدي ًدا منذ ظهور الصهيونية ،ق ّربنا أكثر فأكثر إلى
النموذج األول القدمي الذي يقوم على خالص بشري بتأييد إلهي.

عمو ًم ا أس ًس ا للعديد من العقائد التي ظهرت في فترات الحقة،
على نحو عقيدة البعث واحلياة األبدية واحل ساب والعذاب (اجلنة
والنار) ،إضافة إلى املصير الشرعي للمنتمني إلى امللل غير اليهودية.
(خصوص ا منذ
وبالرغم من ذلك ،فقد ظهرت الح ًق ا عقيدة راسخة
ً
القرن األول للميالد) مفادها أن اليهود وحدهم يبعثون يوم القيامة
بينما بقية الشعوب وامللل مصيرهم العدم احملض (مثلهم مثل
جميع اخلليقة األخرى من حيوان ونبات وجماد ،املوت يتر ّب ص بهم
ولكن احلياة األخرى ال تنتظرهم).
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(بد ًءا من القرن ال سابع وحتى القرن احلادي عشر للميالد) ،وقد
استندت هذه األدبيات بطبيعة احلال على العديد من األسس
العقدية القدمية ولكنها أتت كذلك بجديد حت ّولت الح ًق ا لتصبح
من أهم مصادر التشريع اليهودي ،أهمها املشنا والتلمود.

الخالص في العهد القديم وحقبة ما بعد العهد القديم
 .1الخالص في العهد القديم
ترد عدة اصطالحات في نصوص العهد القدمي املختلفة (التوراة،
ونصوص األنبياء ،والكتب) للتدليل على مفهوم اخلالص ،أهمها
االصطالحات الثالثة التالية :غئوله ،فدوت (أو فديه) ،ويشوعه .نتو ّق ف
فيما يلي بالعرض عند أهم خصائص استخدام كل اصطالح من
هذه االصطالحات الثالثة.
يعود تعبير اخلالص بالعبرية «غئوله» (يرد في العهد القدمي نحو
 75مرة) إلى اجلذر اآلرامي القدمي غ-أ-ل مبعنى قايض وافتدى،
إذ يعود الفعل إلى األعراف األسرية والعشائرية .أحد الواجبات
رب البيت ،ولي الدم ،أو شيخ القبيلة ،وفق األعراف
املفروضة على ُّ
العشائرية واألسرية القدمية ،هو الدخول في مقايضة حول افتداء
وإنقاذ أبناء وبنات العشيرة من األسر والعبودية .وجتدر اإلشارة إلى
أن اجلذر اآلرامي استخدم مبعنى «ولي الدم» من البشر فقط ،وقد
احتفظ العهد القدمي والعديد من الكتب اليهودية التفسيرية الالحقة
بهذا املعنى (مثل العدد 19 :35؛ التثنية 6 :19؛ يهوشع  ،)3 :20مثل
حترير العبد من قبضة سيده (مثل الالو ّي ني  ،)54-48 :25بينما
استخدمته العبرية القدمية لوصف ال ّرب (أو أحد مالئكته أحيانًا)
بوصفه «ولي الدم» املنتقم من األعداء وال ساعي إلى افتداء بني شعبه،
ووصفه مجازًا بأنه املخ لّ ص (مثل التكوين 16 :48؛ اخلروج :15
13؛ إشعياء 14 :41؛ 3 ،1 :43؛ إرميا 10 :31؛ املزامير 154 :119؛
األمثال 11 :23؛ أيوب  ،25 :19وغيرها الكثير) .ويبقى االستخدام
األكثر شيو ًع ا في العهد القدمي هو املعنى املجازي ،مبعنى خ لَّ ص
وأنقذ ،وقد ورد هذا املعنى في بعض أسفار العهد القدمي كذلك
لوصف الرب بكونه املخ لّ ص كما أسلفنا ،ويوصف الرب في جميع
هذه األماكن وغيرها بوصفه مفتدي إسرائيل من املصائب احلالّ ة
عليهم ألنه «رحيم» ال يطيق أن يكابد «شعبه» األهوال واملصائب
( ُي نظر كذلك املزامير 5-4 :22؛  ،)107وهو مفتدي إسرائيل الذي
ّ
سيخ لص شعبه من املنفى والشتات (مثل املزامير .)14 :102
24
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ويشمل العهد القدمي جذ ًرا إضاف ًي ا (ف-د-ه) يحمل نفس
املعنى (ورد نحو  70مرة) ولكنه يشير إلى معنى أوسع من معنى
اجلذر األول (غ-أ-ل) وله مرادف في لغات سامية قدمية عديدة (مثل

اجلعزية/احلبشية واألكادية والعربية واآلرامية بالطبع ،فدى وفداء،
بالعربية) .وقد استعمل هذا اجلذر في األعراف التجارية التي كانت
مي ا كذلك مبعنى ثمن أو قيمة الغرض (مثل اخلروج :13
سائدة قد ً
13؛ 20 :34؛ الالو ّي ني 27 :27؛ العدد 15 :18؛ ولالستزادة بأمثلة
حول االستخدام املجازي فداء مبعنى اخلالصُ ،ي نظر التثنية 8 :7؛
26 :9؛ 8 :21؛ إرميا 21 :15؛ املزامير 8 :49؛ .)23 :71
أما اجلذر ي-ش-ع الذي يفيد معنى اخلالص احلقيقي ،ال
املجازي ،فيرد في العهد القدمي نحو  250مرة ،ويتم عبره التض ّرع
جماعة وفرادى والصالة إلى الرب لت سريع خالصه ومجي م سيحه،
وهو االستخدام األكثر شيو ًع ا في العهد القدمي (مثل التكوين :49
18؛ اخلروج 13 :14؛ 2 :15؛ التثنية 15 :32؛ إشعياء 1 :26؛ :43
12-11 ،3 ،1؛ 8 :49؛ 17 :59؛ املزامير 3:3؛ 5-3 :98؛ 15 :118؛
 ،)155 :119ويشمل بعضها أكثر من لفظ واحد أو لفظني لوصف
اخلالص (مثل إشعياء 12-11 ،3 ،1 :43؛ وغيرها الكثير) .من اجلدير
بالذكر أن التوراة (األسفار اخلم سة األولى) ت ستخدم اجلذرين فدوت
(افتدى) وجأل بصورة أكبر من استخدامها اجلذر يشع ،أما في
أسفار األنبياء والكتب فإن ال سائد عند وصف خالص الرب لشعبه
استخدام اجلذر يشع .ف سفر اخلروج ي ستخدم لفظة افتداء (ال لفظة
اخلالص  -يشوعه) لوصف حترير اليهود من عبودية مصر (وكذلك
يفعل سفر التثنية 15 :15؛ 8 :21؛ 18 :24؛ خال ًف ا ملا تفعله األسفار
التالية التكوين 18 :49؛ اخلروج 30 :14؛ العدد 9 :10؛ التثنية :33
 29إذ ت ستخدم اجلذر يشع في بعض األمكنة القليلة ج ًدا ن سب ًي ا).
وذلك عل ًم ا بأن هذا اجلذر م ستخدم لوصف العالقات بني البشر
شخص ا آخر ،مثل اخلروج 17 :2؛ التثنية :28
(شخص يخ لّ ص
ً
29؛ القضاة 22 :8؛ صموئيل الثاني  ،)11 :10أو تخليص شخص
من اجلوع (صموئيل الثاني  ،)4 :14أو من االغتصاب (التثنية
 ،)27 :22أو تخليص الشخص لنفسه (القضاة 2 :7؛ صموئيل
والرب
الثاني  ،)26 :25وكذلك لوصف اخلالص على يدي املالئكة
ّ
على ح ّد سواء (مثل ،اخلروج 30 :14؛ 2 :15؛ التثنية 4 :20؛ أخبار
األيام الثاني  .)17 :20وبالرغم من ذلك ،فإن العديد من أسفار
العهد القدمي تؤ ّك د على أن اخلالص احلقيقي ال يأتي إ ّال من عند
الرب وحده ( ُي نظر ،املزامير 17 :33؛  ،)7 :44وأنه ال يكون باحلرب
وإراقة الدماء (هوشع )7 :1؛ وأن هذا اخلالص الرباني امل ستقبلي
يفيد خالص الشعب من جميع مصائبه اجلماعية والفردية ( ُي نظر
مث ًال إشعياء 12؛ إرميا 20 :8؛ 6 :23؛ 7 :30؛ املزامير 4 :80؛
 .)25 :118كما ونشهد بعض املواضع التي يشير بها األنبياء إلى
اخلالص من حالة الشتات واملنفى (إشعياء 11 :43؛ 26 :49؛ :52
10؛ إرميا 10 :30؛  .)7-6 :31نستدل من جميع ما جاء أعاله

يبقى خالص الرب لشعب إسرائيل من عبودية مصر هو الحدث الجلل
ّ
المتأصل في الوعي الفردي والجمعي اليهودي على طول الزمان وال يزال
حتى يومنا ،وذلك من خالل استحضار تفاصيل هذه القصة التوراتية ،وقراءة
فصولها وتفاصيلها الدقيقة بصورة جماعية خالل طقوس عيد الفصح (ترد
قصة الخالص في سفر الخروج ،اإلصحاحات  .)20-10وقد ّ
ّ
تحول هذا الحدث،
ربما برعاية صهيونية ،إلى األنموذج المعياري األسمى والمثال األعلى لمعنى
الخالص اإللهي والبشري على السواء.

أن العهد القدمي يشير إلى شوق اليهودي إلى االفتداء واخلالص
امل ستقبلي من حالته املادية القاسية فقط (مبا في ذلك حالة الشتات
واملنفى واألسر والعبودية ،إلى جانب اجلوع وانعدام األمن واخلراب)،
بيد قائد أو ملك أو بيد مالك أو الرب نف سه ،عل ًم ا بأنه يؤ ّك د دو ًم ا
على أن اخلالص احلقيقي واجلوهري يأتي من الرب وحده وهو ال
شك سيظهر م ستقب ًال ،وأن جميع اخلالص اجلزئي الدنيوي (على
ّ
قياس ا
محط ات متواضعة
صعيد األفراد أو اجلماعة) ما هي إ ّال
ً
باخلالص امل ستقبلي النهائي.
يبقى خالص الرب لشعب إسرائيل من عبودية مصر هو احلدث
ملتأص ل في الوعي الفردي واجلمعي اليهودي على طول
اجللل ا ّ
الزمان وال يزال حتى يومنا ،وذلك من خالل استحضار تفاصيل هذه
القصة التوراتية ،وقراءة فصولها وتفاصيلها الدقيقة بصورة جماعية
قص ة اخلالص في سفر اخلروج،
خالل طقوس عيد الفصح (ترد ّ
اإلصحاحات  .)20-10وقد حت ّول هذا احلدث ،رمبا برعاية صهيونية،
إلى األمنوذج املعياري األسمى واملثال األعلى ملعنى اخلالص اإللهي
والبشري على ال سواء .يبدو أن حدث التح ّرر من عبودية مصر ترك
هذا األثر اجللل وال يزال ال ألهميته عقائد ًي ا فح سب ،بل الشتماله
على عناصر أخرى بالغة األهمية في الوعي اليهودي ً
أيض ا ،إذ
ظهرت فئة اليهود خالله بوصفها مجموعة إثنية مميزة ،وجت لّ ى
الرب ومالئكته عليهم جماعة وفرادى ،وظهرت أمامهم معجزات الرب
بالغة األثر وعديدة ،واالنتقام من األعداء أشد انتقام ،ونزلت عليهم
«التوراة» (أو :الوصايا العشر) ،وك لّ م قائدهم موسى مشافهة في
معرض هذا احلدث وحتدي ًدا عند وقوفهم على سيناء ( ُي نظر سفر
اخلروج  ،)20-16وهناك وفي طريقهم من هناك وعدهم الرب بأرض
«تفيض لب نًا وع س ًال» (اخلروج  ،)3-1 :33أرض لي ست لهم ،ومبدن
عظيمة عزيزة لم يبنها آباؤهم وال أجدادهم ،وببيوت غيرهم مملوءة
بجميع اخليرات ،وآبار محفورة لم حتفرها سواعدهم ،وكروم وأشجار

زيتون لم تغرسها أياديهم (التثنية  .)10 :6وحني يصلون إلى هذه
األرض ،يقومون بتأييد وخالص إله ّْي ني بإبادة جميع شعوب األرض
وأسيادها ،وأصحاب تلك احلقول والكروم ،وأهالي تلك البيوت ،وكل
ذلك« :ألنك أنت شعب مق َّدس لل ّرب إلهك ،إياك قد اختار ال ّرب إلهك
أخص من جميع الشعوب التي على وجه األرض،
لتكون له شع ًب ا
ّ
ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب [عد ًدا]  ...بل من محبة
ِ
وحفظه الق سم الذي أق سم آلبائكم أخرجكم ال ّرب بيد
ال ّرب لكم،
شديدة وفداكم من بيت العبودية» (التثنية  .)8-1 :7كذا يفتدي
الرب شعبه! وال نتفاجأ حني نقرأ أن الهوتًا ممي زًا نشأ بني أوائل
ّ
آباء الكني سة امل سيح ّي ني يقوم على أن رب التوراة هو رب عنيف
منتقم ال يرحم وال ي سعى إلى هداية البشر أص ًال بل إلى تنصيب
اليهود والة وملو ًك ا على باقي البشر الذين تقتصر وظيفتهم في
احلياة على خدمتهم 2.كذلك ال نتفاجأ حني نكتشف أن العديد
من حاخامات التيار الديني القومي اليهودي في عصرنا احلاضر
يؤ ّك دون على أن وظيفة س ّك ان البالد الفل سطين ّي ني ال سابقة (قبل
هجرة اليهود إليها) ّ
تلخ صت في رعاية األرض وجتهيزها وغرس
األشجار واحلقول وبناء البيوت وحفر اآلبار الستيعاب أفواج اليهود!
وبالتالي فإن دورهم هذا قد انتهى وميكن حال ًي ا ،بعد وفود اليهود
إليها ،االستغناء عنهم ،إما عن طريق طردهم أو إبادتهم؛ وبعضهم
اآلخر ي ستكثر هذا الدور على سكان البالد الفل سطين ّي ني وي ستدعي
أحدا ًث ا وأسما ًء توراتية للم ساواة بني مصير هؤالء املؤ ّي د إله ًي ا ومصير
3
الفل سطين ّي ني في عصرنا احلالي (مثل الفلشت ّي ني والكنعان ّي ني).
من شأن االقتباسات املذكورة أعاله (التثنية 10 :6؛  )8-1 :7أن
ّ
تلخ ص العديد من العقائد اليهودية والصهيونية املركزية التي باتت
متأصلة بني فئات يهودية رئي سة وعديدة حتى يومنا هذا .تشتمل
الصالة اليهودية (ثالث مرات يوم ًي ا ،إلى جانب الصلوات األخرى
اخلاصة) أهم هذه العقائد ،منها أنهم شعب أخص ،إن يهوه هو
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على خلفية كل ذلك يمكننا فهم مفهوم الخالص اليهودي بكونه
ً
حصرا ،فالمسيح أو الرب نفسه ُ
ً
سيخلص اليهود دون غيرهم
خالصا لليهود
ّ
ّ
التحوالت التي ّ
مرت على المعتقد اليهودي إال أن
من البشر .برغم جميع
مفهوم الخالص هذا ساد بين مختلف الطوائف اليهودية وال يزال سائداً
حتى يومنا هذا.

ر ّب هم القبلي فهو ر ّب هم دون الشعوب األخرى ،إن ال ّرب سيخ لّ صهم من
كل ضائقة ومصيبة تلحق بهم ،ووعدهم ببالد كنعان؛ وسيعيد لهم
«مجدهم التليد» ،ويجمع شتاتهم من جميع أنحاء األرض؛ وفي النهاية
سيقيمهم من القبور (دون غيرهم من أتباع باقي امللل والشعوب
األخرى) وي سكنهم جنانه بعد أن مينحهم قلو ًب ا جديدة ويغفر لهم
آثامهم ال سالفة ( ُي نظر مث ًال ،إرميا 34-31 :31؛ 42-36 :32؛ حزقيال
19 :11؛  .)27-26 :36وجتدر اإلشارة كذلك إلى أن العهد القدمي
ال يتح ّدث عن أي شخصية (ملك أو قائد ،وال عن املسيح املنتظر)
ميكنها أن تتح ّول إلى مخ لّ ص ب املعنى احلقيقي للكلمة بل هو الرب
وحده صاحب هذه املكانة وهذا الوصف ،وذلك بخالف ما سيظهر
الح ًق ا (بعد فترة تدوين العهد القدمي) وصو ًال إلى زماننا.
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وهنا ال ب ّد لنا من التو ّق ف ل سبر أغوار هذه املعضلة الالهوتية
واألخالقية استنا ًدا إلى ما تخبرنا به التوراة نف سها .إن خالق
ال سماوات واألرض وما فيهما ليس هو يهوه بل هو/هم إلوهيم (وهي
صيغة اجلمع لكلمة إلو َه مبعنى الرب) ،ومن هنا فمعنى ألوهيم
هي األرباب (صيغة اجلمع لكلمة رب) ،كما جاء في سفر التكوين
(اإلصحاح األول) .أما اإلصحاح الثاني وصو ًال إلى نهاية اإلصحاح
الثالث فيخبرنا أن يهوه إلوهيم هو من فعل ذلك .وبد ًءا من اإلصحاح
الرابع ،حيث حبلت حواء وأجنبت قايني (قابيل وفق االصطالح
اإلسالمي) ،يظهر يهوه وحده .يعود اإلصحاح اخلامس ليؤ ّك د على
أن إلوهيم هو من خلق البرية .أما في األسفار واإلصحاحات األخرى
فيتم اخللط بني هذه األسماء .ولكن الالفت للنظر هو أن يهوه يظهر
دو ًم ا بوصفه إل ًه ا قبل ًي ا ل ساللة يعقوب (املل ّق ب إسرائيل) .يع زّز هذا
اخللط طرح العديد من الباحثني الذين يؤ ّك دون على أن قصة اخللق
الواردة في التوراة التي بني أيدينا إمنا هي ثمرة حترير ملجموعة
من النصوص املختلفة جمعت ووضعت م ًع ا كقصة واحدة .ولو
عدنا إلى دراسة احلضارات القدمية لفهمنا هذه النصوص بصورة

أدق وأكثر قبو ًال للعقل ولفهمنا هذا اخللط بصورة أعمق .فقد ساد
بني الشعوب ،حتى بعد نشوء امل سيحية (وساد في اجلزيرة العربية
حتى ظهور التوحيد اإلسالمي) ،معتقد مفاده أن لكل قبيلة وشعب
خاص ا تعترف به بقية القبائل والشعوب من دون أن يفضي
إل ًه ا
ً
ذلك إلى تصادم بني اآللهة أو الشعوب املختلفة على خلفية دينية
(يصطلح الباحثون على هذه الظاهرة التعبيرينMonolatrism; :
 Henotheism).4ومن الغريب أن العربية لم حتتفظ لنا باصطالح
يفيد هذا املعنى بل حافظت على اصطالح الوثنية الذي يفيد معنى
التع ّددية فقط .ويبدو أن العهد القدمي ال يتن ّك ر لوجود إلهة أخرى ،من
أمثالَ « :م ن مثلك بني اآللهة يا يهوه؟ َم ن مثلك معت زًا في القداسة
ُ َ ...
ت ُّد ميينك فتبتلعهم األرض (تبتلع اآللهة األخرى)» (اخلروج :15
)12-11؛ «ألن يهوه عظيم وحميد ج ًدا ،مهوب هو على كل اآللهة ،ألن
كل آلهة الشعوب أوثان ،أما يهوه فقد صنع ال سماوات» (املزامير
5-3 :96؛ ُي نظر كذلك التكوين 8-7 :17؛ اخلروج 6:7؛ 12 :12؛
11 :15؛ 5-3 :20؛ 14 :34؛ إرميا 11 :10؛ املزامير  .)8 :86وعلى
أرضية هذه املفاهيم ،يؤ ّك د يهوه الرب لعباده أنه سوف يناصرهم
في احتالل بالد اآلخرين إنْ هم داوموا على عبادته .ويبدو أن هذا
هو معنى تعبير «األرض املوعودة» ال سائد ،ولكنه تعبير غريب خاصة
في الثقافات القدمية إذ نشهد سواد مفهوم تعيني العباد إل ًه ا على
بالدهم ،ال أن الرب يهب ً
أرض ا أو بال ًدا لعباده 5.وجتدر اإلشارة
إلى أننا نشهد نشوء مفهوم جديد الح ًق ا بني احلاخامات الربان ّي ني
منذ القرن الثاني أو الثالث للميالد هو مفهوم ال سكينة (كناية عن
العناية اإللهية) التي ترافق اليهود أينما أقاموا (كما جاء في املدراش
سيفرا العدد  ،161والتلمود البابلي ،مجيله (اللفافة) 29أ) .جاء هذا
املفهوم اجلديد لي ستبدل املفهوم القدمي الذي حصر الرب في مكان
(في القدس عمو ًم ا ،وقدس األقداس حتدي ًدا) ،وذلك في ضوء خراب
القدس والهيكل حيث يقع قدس األقداس م سكن الرب .على خلفية

خالص ا لليهود
كل ذلك ميكننا فهم مفهوم اخلالص اليهودي بكونه
ً
حص ًرا ،ف امل سيح أو الرب نف سه س ُي خلص اليهود دون غيرهم من
البشر .برغم جميع التح ّوالت التي م ّرت على املعتقد اليهودي إ ّال
أن مفهوم اخلالص هذا ساد بني مختلف الطوائف اليهودية وال يزال
سائ ًدا حتى يومنا هذا.
كذلك ال بد لنا من التو ّق ف عند التمييز بني ما نطلق عليه في
أيامنا تعبير «أخالق» وبني «أحكام» الكتب املقدسة .إذا ما حاولنا
أن نعاين املعضالت األخالقية ال سابقة ومثلها الكثير الواردة في
الكتب املقدسة من منظورنا احلاضر والعلماني فمصيرنا التصادم
معها وعدم فهمها .وذلك باختصار ألن هناك فرقا جوهريا بني ما
بني األخالق ،وهو تعبير علماني ال يرتبط بالدين أص ًال بل مبعايير
وقيم إنسانية ،وبني األحكام الواردة في الكتب املقدسة .فمن خالل
املنظور الديني ،تعتبر هذه األحكام هي األخالق وهي امللزمة ،فما
يشير إليه اخلالق في كتبه هي األخالق ال األمور التي نق ّررها نحن
نص عليها لتكون كذلك ،ومن منظور
البشر ألن رب الع املني هو من ّ
املؤمن فإن هذه األحكام هي قمة األخالقية ولكننا نحن البشر ال
نفهم معانيها أو غاياتها .ودارت نقاشات عديدة إسالم ًي ا بني فرقة
املعتزلة من جهة ،التي سعت إلى فهم هذه األحكام وفق العقل
البشري والقيم األخالقية واملعايير االجتماعية غير الدينية ،وبني
أهل احلديث الذين أخذوا بهذه األحكام وف ّس روها على ظاهرها
بأنها هي األخالق امللزمة فقط من دون محاولة التوفيق بينها وبني
العقل .وقد دار هذا النقاش نف سه بني الفرق والتيارات اليهودية كذلك
في العصور الوسطى بتأثير إسالمي مباشر منذ القرن التاسع
وحتى القرن الرابع عشر للميالد .وعليه ،فإذا ما حاولنا مناقشة
شخص يهودي متدين حول الت سويغ األخالقي ملصادرة األراضي
من أصحابها على سبيل املثال ،فسير ّد علينا أن الرب قد ح ّول
ملكية هذه األرض من أيادي س ّك انها إلى اليهود (إضافة إلى أنه
وعد هذه األرض لليهود لتكون مل ًك ا أبد ًي ا لهم حص ًرا) ،وعمل ًي ا فإن
حتويل ملكية هذه األرض بيد الرب هي القيمة األخالقية املعيارية
واحلقيقية وال توجد أخالق أخرى غيرها .من هنا فإننا أمام نقاشات
ال تقف على أرضية واحدة (حوار طرشان بب ساطة) ،كل واحد من
الطرفني يقف على جانب مغاير وي ستعمل ع املا من االصطالحات
غريبا عن عالم االصطالحات الذي يعتمده الطرف اآلخر.

 .2الخالص في حقبة ما بعد العهد القديم
من الطبيعي أن نفترض أن حت ّوالت جوهرية عديدة تطرأ في
أعقاب خراب البالد والعباد .إذا ما س لّ منا بتوثيق أسفار العهد
القدمي ،يتضح أن النزعات اخلالصية اليهودية ظهرت في أعقاب

االقتتال الداخلي بني صفوف الشرائح اليهودية في البالد منذ وفاة
سليمان في 930ق.م التي استمرت حتى الغزو اآلشوري في سنة
720ق.م .ظهر خالل هذه الفترة ما يطلق عليه في معجم العهد
القدمي تعبير «األنبياء العظماء» ،مثل إشعياء ونحميا ،الذين نادوا
بضرورة ظهور مخ لّ ص على هيئة ملك يوقف هذا االقتتال الذي
أفضى إلى دمار ما يطلق عليه تعبير «الهيكل األول» في سنة
 586ق.م (يشير تعبير «دمار» أو «خراب الهيكل» في مناسبات
عديدة إلى اندثار ال سلطة ال سياسية اليهودية وليس بالضرورة
دمار الهيكل ماد ًي ا).

ُك تب سفر املكابني الثاني باألصل باليونانية وال ميكن معرفة
األلفاظ العبرية التي قصدها الكاتب هناك ،ولكن ميكننا مالحظة
ورود معان تفيد اخلالص بصورة كبيرة ،ووصف انتصارات
احلشمون ّي ني (حشمونائيم) ضد حكم أسرة ال سلوق ّي ني الهيلينية
على أنها «خالص من الرب» .وقد حفظ لنا هذا ال سفر ببعض رسالة
قائد التم ّرد (يهودا املكابي ،ت 160 .ق.م) إلى الطائفة اليهودية
في اإلسكندرية جاء فيها ما يلي« :تق ّرر أن نحتفل بعيد التطهير
(تطهير بيت املقدس) ،ووجدنا أن نكتب لكم أنه ي سرنا إذا قمتم
باالحتفال بهذه األيام .فالرب قد أنقذ/خ لّ ص كل شعبه ،ووهبنا
نحلته واملُلك والكهانة وبيت املقدس جلميعنا عم ًال بوعده الوارد في
التوراة ،ونأمل أن الرب سيرحمنا سري ًع ا ويجمع شملنا من جميع
البالد الواقعة حتت ال سماء في مكان ال ُق ُدس ألنه افتدانا من الشرور
6
العظيمة وط َّه ر املكان».
حلق الدمار مختلف أنحاء فل سطني ً
أرض ا وشع ًب ا في معرض
التم ّرد اليهودي ضد ال سلطات الرومانية (بد ًءا من ظهور التم ّرد
بقيادة حركة ال سيكارية  -وهي حركة دينية-سياسية إرهابية
متط ّرفة  -في سنة 66م وصو ًال إلى مت ّرد بار كوخبا الشهير
136-132م) ،وخاصة في املدن والبلدات التي سكنها اليهود،
إذ أبيدت الغالبية ال سكانية اليهودية في جميع أنحاء فل سطني
(وجنت شرائح قروية فقيرة ،وصل تعدادها إلى نحو  300ألف
نسمة توزّعت في جميع أنحاء البالد) ،وتد ّم ر املعبد اليهودي
الوحيد (قبل ذلك في سنة 70م) حيث ق ّدموا القرابني وهو الطقس
الديني الوحيد الذي اعتمدوه حتى ذلك احلني .وجتدر اإلشارة إلى
أن هذه الفترة املمتدة بني 66م وحتى 136م كانت فترة مضطربة
ج ًدا في فلسطني سياس ًي ا واجتماع ًي ا وثقافيا بسبب انتشار
النزعات اخلالصية والتح ّوالت السياسية وانتشار الديانة املسيحية
اجلديدة ب سرعة .ومن الطبيعي كذلك أن نتو ّق ع في أعقاب مثل هذه
األهوال والتح ّوالت العظيمة أن تظهر نزعات قوية تبتهل إلى الرب
لي س ّرع في مجيء املخ لّ ص اإللهي ،ألن ليس مبقدور أي ملك أو
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قائد أن يخ لّ صهم مما هم فيه .إ ّال أن القيادات الدينية وال سياسية
اليهودية قد وضعت في أعقاب فشل التم ّرد اليهودي (136م) ح ًّدا
للمغامرات الثورية واعتمدت منهج اخلالص املرتبط ب املشيئة اإللهية
الصرفة غير املتعلقة ب سلوك العباد ونشاطاتهم .وقد طغى هذا
املنهج على أرض الواقع في الثقافة اليهودية حتى نشوء الصهيونية
في عصرنا احلديث .إ ّال أننا نشهد ظهور بعض احلركات والتيارات
اليهودية منذ ذلك احلني التي سعت إلى زعزعة هذا املنهج واعتمدت
مناهج بديلة ترى بنشاط اإلنسان وسلوكه أحد املؤثرات على مجيء
اخلالص ،وخاصة تلك التيارات املتأثرة بالتأويالت الصوفية اليهودية
(القبااله) أو احل سيدية.
يتضح مما جاء أعاله ،أن شخصية املخ لّ ص لب ست حتى الدمار
الكبير (136م) الطابع البشري ،باستثناء تيارات دينية هامشية
سكنت الصحاري والقفار ،على سبيل فرقة األيس ّي ني وفرقة
البيتوس ّي ني وبعض شرائح فرقة الصدوق ّي ني ،منذ القرن الرابع ق.م
وحتى القرون األولى للميالد ،وهي فرق ط ّورت مفهو ًم ا مغاي ًرا عن
املفهوم ال سائد بني الطبقات والفرق ال سياسية الدينية اليهودية
احلاكمة ،هو أقرب إلى مفهوم يجمع بني الطابع البشري والطابع
امللكوتي أو اإللهي ،قريب من مفهوم اإلمام الذي تط ّور الح ًق ا بني
الفرق الشيعية .وقد تركت لنا هذه الفرق والشرائح «الهامشية»
العديد من املؤلّ فات التي لم تدخل ضمن «الكتب القانونية» اليهودية
املعتمدة (أعني األسفار التي يتضمنها العهد القدمي اليهودي
ال امل سيحي) ،استوعبت الكني سة بعضها وبقي بعضها اآلخر
مخطوطات متناثرة (أهمها يطلق عليه تعبير «مخطوطات قمران»
أو «مخطوطات البحر امليت»).

 .3الخالص في التراث الكتابي ّ
الرباني
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إن ال سائد بني فئة احلاخامات ما بعد اخلراب الكبير (136م) أنهم
قاموا بلجم النزعات اخلالصية التي ظهرت بني الفينة واألخرى بني
العامة واخلاصة على ال سواء ،ور ّك زوا على مباحث األحكام والشرائع
التوج ه) .ولكن ال
والقضايا الفقهية (املشناه والتلمود كتجسيد لهذا
ّ
يعني ذلك أنهم لم يبحثوا عن عالمات القتراب اخلالص ،أهمها نزول
األهوال الشديدة وسن القوانني املجحفة بحق فئة اليهود خاصة؛
وظهور عالمات تشي بوهن ال سلطات ال سياسية احلاكمة .كما وساد
بينهم االبتعاد عن الطابع البشري للمخ لّ ص أكثر فأكثر وإلباسه
لباسا ملكوتيا أو إلهيا كذلك ،على سبيل املدراش التالي« :قال بنو
إسرائيل أمام تبارك اسمع :أولم تخ لّ صنا على يد موسى وعلى
يد يهوشع وعلى قضاة وملوك؟ وها نحن اآلن م ستع َب دون كما ك نّا
ساب ًق ا وك لّ نا خجل وكأننا لم نُخ لَّ ص في ال سابق! قال لهم تبارك

اسمه :ألن خالصكم كان بأيدي بشر ،وكانت قياداتكم من البشر،
كانوا يو ًم ا وباتوا في القبر في الغد ،لهذا فقد خ لّ صتكم بصورة
مؤ ّق تة؛ أما م ستقب ًال ف سأكون أنا بنف سي سأخ لّ صكم ،ألنني أزلي
8
وأبدي ف سوف أخلصكم حتى قيام ال ساعة».
استدل احلاخامات من هاتني العالمتني حتدي ًدا بشأن اقتراب
ساعة اخلالص أو ابتعادها ووضعوا بعض املباحث بهذا الشأن
(يصطلح عليها في املعجم العبري املعاصر تعبير «مدرشيه غؤواله»).
وكما أسلفناه أعاله في املقدمة ،فقد ظهر تأويالن/معسكران مركزيان
بني رجال الدين اليهود عمو ًم ا منذ خراب الهيكل الثاني في القرن
األول للميالد .وفق أصحاب التأويل األول ،فإنَّ اخلالص بيد ال ّرب
وحده ،فهو املخ لّ ص ال يشاركه بذلك أحد ،وال ميكن التأثير عليه
بشر ًي ا ب املطلق إ ّال من خالل توبة العباد إليه واملواظبة على عبادته
والتق ّرب له وااللتزام بتعاليمه وأحكامه ،على سبيل قول صاحب
كتاب رؤيا عزرا :إن الباري «يزن أمور الدنيا ب امليزان ،ويقيس كل
عصر وعصر بالق سطاس  ...فال يثور وال ُي ثار حتى بلوغ الدرجة
املوضوعة سل ًف ا» ،ويعني هنا حتى يزداد عدد الص ّديقني اليهود
زيادة عظيمة 9.بينما يرى أصحاب التأويل اآلخر ،إن العكس هو
يعج ل في نزول الشدائد على
الصحيح فاالبتعاد عنه وعن أحكامه ّ
الرب ومن عبادته،
شعب إسرائيل وبالتالي يدفعهم إلى التق ّرب من ّ
أو إن اخلالص يتأ ّدى على أيادي ملوك مؤ َّي دين من ال سماء بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،يفرضون أشد األهوال على العباد ويض ّي قون
عليهم سبل احلياة ،وفي أعقابها فقط تظهر بشائر اخلالص ،من
خالل نزول األهوال واملصائب العظيمة على رؤوس شعب إسرائيل
يعقبها إحالل ال سالم بانتظار عصر جديد هو عصر احلياة األبدية
القادمة .وذلك على سبيل املدراش التالي« :يا بني ،تبقى هذه العالمة
أمام ناظريك :إذا رأيك مقرة أمامك فالدولة قريبة منك ،كذا خاطب
تبارك اسمه بني إسرائيل :إذا رأيتم األهوال تنزل عليكم ،في تلك
ال ساعة تنالون اخلالص» 10.من هنا ساد االصطالح غير الدقيق على
أصحاب التأويل األول باخلاملني املنتظرين مجيء املخ لّ ص (امل سيح
املنتظر أو ال ّرب نف سه) ،بينما اصطلح على أصحاب التأويل الثاني
بأصحاب الشدائد واألهوال .وبإيجاز يقول أصحاب القول األول ،إننا
إنْ تبنا إلى ال ّرب خ لّ صنا ،وإنْ لم نتب لم يخ لّ صنا؛ أما أصحاب
القول الثاني فيقول بعكس هذا :إن ابتعادنا عن ال ّرب وعن تعاليمه
دفعنا إلى أحضان االغتصاب والظلم واالستعباد مما يفضي بالتالي
إلى أن نتوب إليه ويخ لّ صنا.
لقد تغ ّذت جميع احلركات والتيارات اليهودية ،على وجه العموم،
املنادية باخلالص بهذين التأويلني بصورة رئيسة .وكما ذكرنا أعاله،
فإنه من الطبيعي أن نشهد على ظهور حركات وتيارات حتمل

إن السائد بين فئة الحاخامات ما بعد الخراب الكبير (136م) أنهم قاموا
بلجم النزعات الخالصية التي ظهرت بين الفينة واألخرى بين العامة والخاصة
ّ
على السواء ،وركزوا على مباحث األحكام والشرائع والقضايا الفقهية (المشناه
ّ
التوجه) .ولكن ال يعني ذلك أنهم لم يبحثوا عن
والتلمود كتجسيد لهذا
عالمات القتراب الخالص ،أهمها نزول األهوال الشديدة وسن القوانين
المجحفة بحق فئة اليهود خاصة؛ وظهور عالمات تشي بوهن السلطات
السياسية الحاكمة.

نزعات خالصية في أوقات األزمات والتح ّوالت العظيمة .فكما أن
ظهور ي سوع امل سيح جاء في ذروة التح ّوالت ال سياسية والثقافية
واالجتماعية في فل سطني ،كذلك ظهر متنبئون في مثل هذه األوضاع
على طول تاريخ اليهود .على سبيل املثال ،ال شك أن ظهور اإلسالم
في القرن ال سابع قد أ ّدى إلى حت ّوالت عميقة في جميع أنحاء الشرق
األوسط على كافة الصعد ،األمر الذي ساهم م ساهمة بالغة في
ظهور بعض م ّدعي النبوة بني اليهود وتع زّز النزعات اخلالصية في
املنطقة في الفترة ذاتها ،أهمها جماعة الق ّرائني (منذ أواخر القرن
الثامن ومطلع القرن التاسع للميالد في بالد فارس والعراق) التي
نادت بضرورة العودة إلى العهد القدمي ،واالبتعاد عن البدع التي
فرضها رجال الدين اليهود على مر العصور ،وذلك كخطوة أولى نحو
اخلالص الذي يأتي بعد االستيطان في القدس والتوبة إلى الرب.
كما وظهرت قبل ذلك بعض احملاوالت الدعاء النبوة وحمل رسالة
اخلالص ،إ ّال أنها محاوالت محدودة لم تنجح في الصمود طوي ًال (مثل
أبو عي سى األصفهاني ،ويودغان الفارسي ،القرن الثامن للميالد).
ميكن أن نفهم هذه احملاوالت من دون أدنى شك كردود أفعال بالدرجة
األولى على هذه التح ّوالت العظيمة الطارئة .فقد احتفظت بعض
الوثائق التاريخية بشهادة حول شيوع نظرة إلى نبي اإلسالم منذ
ال سنني من جانب اليهود وكأنه ا ّ
ملبش ر بقدوم امل سيح املنتظر ،وذلك
ال يعني بالضرورة أنهم نظرتهم هذه م ستندة إلى الرسالة التي جاء
بها بل ت ستند إلى مج ّرد ظهوره واجتياح اجليوش اإلسالمية للبالد
التي يعيش فيها اليهود في ظل اإلمبراطوريات العظيمة في حينه
الرومانية-البيزنطية والفارسية .ومن امللفت للنظر أن املعترضني
على هذه النظرة  -وهم من امل سيح ّي ني على ما يبدو  -قالوا إن
ا ّ
ملبش ر ب امل سيح املنتظر أو امل سيح نف سه ال ميكن أن يظهر كقائد
للجيوش ،لذا فقد نعتوا نبي اإلسالم بوصفه ناش ًرا للدين اجلديد
بقوة ال سيف .وأعتقد أن املعتقد األوروبي واليهودي ال سائد في

عصرنا والقائل إن اإلسالم استند في نشر رسالته إلى ال سيف
يقوم على هذا املفهوم الذي رأى بنبي اإلسالم بداية ا ّ
ملبش ر ،ولكن
وفق املعتقد امل سيحي فقد كان هذا ا ّ
ملبش ر أن يظهر من دون
قيادة اجليوش ،لذا فقد باد هذا املفهوم الح ًق ا ،ولكن بقيت املقولة
بأن اإلسالم نشر رسالته بقوة ال سيف .بعبارات أخرى ،فإن وصف
نشر رسالة اإلسالم بحد ال سيف ناجم عن معتقد سابق افترض
أن نبي اإلسالم بوصفه ّ
مبش ًرا ملجيء امل سيح املنتظر ال ميكن له
أن يظهر كقائد للجيوش.

الخاتمة
حاولت فيما سلف أن أؤ ّك د بصورة غير صريحة على أن البحث
في يهود ويهودية العصر احلديث ال ب ّد له أن يعود إلى املشارب
الثقافية والنف سية التاريخية الرئي سة التي ي ستقي منها الفرد
واجلماعة اليهود على ح ّد سواء أفكارهم وتص ّوراتهم ،إلى جانب
املشارب احلديثة بالطبع .وتقوم قناعتي على أن التركيز على
املشارب احلديثة دون االلتفات إلى املشارب التاريخية ،ال بد له أن
يؤدي بنا إلى ت سطيح بحثنا ومهانة موضوع بحثنا ً
أيض ا ،كما
يفعل دو ًم ا مريدو النظريات املادية .وها نحن أمام موضوع يهودي
شائك ال ميكننا معه إ ّال أن نعود للبحث عن ركائز وقناعات ومعتقدات
تاريخية قدمية ال تزال جتد أصداءها في نفوس العديدين في عصرنا
احلديث ،وجت ّي ش اجلماهير الغفيرة الرتكاب أبشع اجلرائم باسم
«اخلالص» حتقي ًق ا ملا ورد في سفر مق ّدس أو غير مق ّدس.
إن من شأن جماعات مختلفة التع لّ ق مبا يطلق عليه في املعجم
اليهودي تعبير «إشارات اخلالص» (سيمنيه غئواله) لتعزيز مناداتها
مبجيء اخلالص ،إن كان على هيئة حركة كاحلركة الصهيونية
وإن كان على هيئة شخص كاحلاخام ميلوبافيتش .وتبدو بعض
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هذه اإلشارات للمتأملني من اخلارج متعارضة أو متصادمة ،على
سبيل نزول األهوال وضيق ف سحة احلياة ،ولكن كذلك ميكن حلياة
الرفاهية وتوسيع ف سحة احلياة ،أو وهن ال سلطات ال سياسية
احلاكمة وهزائمها في احلروب ،أن تُف َّس ر على أيدي آخرين على
أنها من جملة «إشارات اخلالص» .فكل فريق يجد مريديه دو ًم ا ،ولكن
األصل بالتالي هو البحث عن احلاجة التي تلجئ البعض إلى القول
«صوت حبيبي هوذا
باخلالص ،والرقص على أنغام نشيد الولي:
ُ
ّ
ومتخط ًي ا التالل  ...هوذا ٌ
واقف ورا َء حائطنا،
ٍآت قاف زًا فوق اجلبال
أجاب حبيبي وقا َل لي:
يراقب من الكوى ،وينظ ُر من الشبابيك،
ُ
َ
قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي ،ألنَّ الشتا َء قد مضى ،واملط َر
وصوت اليمام ِة
األرض ،وجا َء موع ُد الغناءِ،
م ّر وزا َل ،ال زُّهو ُر ظهرت في ِ
ُ
ُس مِ َع في أرضنا» (نشيد األناشيد .)11-8 :2
إذا ما عاينا الصهيونية من هذا املنظور األخي ر ،جند أنها حركة
خالصية بامتياز سوسيولوج ًي ا ألنها جاءت لتلبي حاجة الطوائف
والتجمعات اليهودية األوروبية بوضع ح ّد للمجازر املرتبكة بح ّق هم
ومطاردتهم (والتي نُظر إليها على أنها من إشارات اخلالص
اجللية) ،من جانب ،واالعتراض على ُم ثل احلداثة التي وعدتهم
كما وعدت املجتمعات األخرى كافة بالعتق من أغالل اإلرث القدمي
وفتح أبواب الرخاء والتق ّدم املادي والروحي واالندماج باملجتمع
على أسس امل ساواة الفردية (ما أفضى إلى إثارة املخاوف بني
اليهود عامة ألنها تطالبهم باالبتعاد عن أمناط حياتهم وبعض
معتقداتهم) ،من جانب آخر .وإذا ما اعتمدنا على ما جاء أعاله،
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سنتقرب أكثر من فهم الصهيونية كما رأتها التيارات اليهودية
الدينية في العصر احلديث أهمها تيار الصهيونية الدينية (أو
الدينية-القومية) الذي وضع أسسه احلاخام أبراهام إسحق
هكوهن كوك (محافظة داوغاوبلس في لطوانيا حال ًي ا-1865 ،
 1935القدس) .فقد نظر كوك إلى الصهيونية بوصفها مجموعة
من األفكار العلمانية اليهودية (اجل سد ،أو املركبة) البعيدة كل
البعد عن التراث اليهودي الديني ،ولكنها تتض ّم ن في ذات الوقت
«إشارات إلهية» ت ستبطن اخلالص وستؤ ّدي إليه حت ًم ا إذا ما أعدنا
لها «الروح» اليهودية الزكية املتم ّث لة في النشاط الصهيوني القائم
على األسس التوراتية والعقائد التي صاغتها «أدبيات الر ّب ان ّي ني».
بعبارات أخرى ،فقد جاء كوك بتص ّور جديد يقوم على منهج جدلي
يجمع بني اجل سد (الصهيونية واملادية) والروح (اليهودية الدينية)،
ويفضي بالتالي إلى خالص بأياد بشرية وبتأييد إلهي وإنشاء
مملكة الله على األرض كأرضية الستجالب امل سيح املخ لّ ص.
تتم ّي ز احلقبة احلالية التي متر بها الصهيونية بكونها
مخاضا جدليا ي سعى إلى حتقيق تص ّور كوك هذا ،وذلك من
ملؤس سات والتص ّورات
خالل اإلبقاء على اجل سد الصهيوني (ا ّ
والنشاط) وشحنه بروح دينية يهودية .يتج لّ ى هذا املخاض
اجلدلي في ما بات يطلق عليه تعبير «احلردلية» ،وهو تعبير
يجمع بني أوائل الكلمات العبرية «حريدي لئومي» ،مفاده ال سعي
نحو إعادة شحن الصهيونية بالروح اليهودية الدينية من جديد
ليتأ ّدى استدعاء مجيء امل سيح املخ لّ ص.
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اإلسالم املب ّكر) حتيلنا إلى أن معتقد «األرض املوعودة» لذرية إبراهيم هو
احلافز الذي وقف خلف فتح املسلمني لفلسطني عمو ًما والقدس/بيت املقدس
حتدي ًدا ( ُينظر مقالة  H. Suermannالواردة في قائمة املصادر في نهاية
املقالة) .من هنا ،فإن اإلسالم املب ّكر قد استبطن هذا املفهوم اليهودي
املستحدث وح ّوله إلى جزء ال يتجزأ من عقيدته.
« 6كتاب املكاب ّيني الثاني» ،ضمن الكتب اخلارجية ب ،أبراهام كهانا (إعداد
وترجمة) ،رعنانا ،2005 ،ص  ،183الفصل  ،2الفقرات [ .18-16بالعبرية]
 8لألسف من العسير ج ًدا التع ّرف على صاحب هذا املدراش وال على عصره،
وح ِّرر بني القرنني الثامن
وقد ورد في مدراش املزامير (31ب) الذي ُجمع ُ
والعاشر للميالد (يستشهد به أورباخ ،في املصدر املذكور في نهاية املقالة،
ص .)690
ُ 9ينظر :رؤيا عزرا (املعروف كذلك باسم عزرا الرابع) ،يعود إلى القرن األول
للميالد ،الفصل  ،2الفقرتان .37-36
 10ال ُيعرف مصدر هذا املدراش ولكنه وجد طريقه إلى معسكر الصهيونية
الدينية ،عن طريق مؤلفات يهودية من العصور الوسطى ،واستخدموه
كثي ًرا وال زالوا لهدفني مركز ّيني ،األول لتفسير الغاية اإللهية من
وراء احملرقة النازية ،أما الهدف الثاني فلتفسير العنف الناجم عن
نشاطاتهم املختلفة.
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