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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك ال يعن ن

مقدمة

إن الھاالخــاه، وكمــا شــرحنا فــي الفـصـل الثالــث، ھــي النظــام القــانوني     
افة، من القـرن التاسـع     كما مارسھا عملیاً، الیھود ك     –للیھودية الكالسیكیة   

ى يومنـا                  وحتى نھاية القرن الثامن عشر، وكما جـرت المحافظـة علیھـا حـت
ى         –ھذا، بشكل الیھودية االرثوذوكسـیة       ى، عـل ي تقـوم بالدرجـة األوـل  وـھ

ي            .التلمود البابلي  ولكن نظرًا الى تعقید المنـاظرات القانونیـة المسـجلة ـف
ح من الضروري تصنیف الشرائع التلمود، والذي يجعل استخدامھا صعباً، أصب 

وقد جرى بالفعل، جمع ھذه الشرائع وتصنیفھا       .التلمودية تصنیفًا طیعًا أكثر   
ض ھـذه       .على أيدي أجیال متعاقبة من الحاخامات العلماء       ب بـع وقد اكتـس

ولھذه األسباب سـوف    .التصنیفات مرجعیة مھمة، وأصبح شائع االستخدام     
والى أكثر التعلیقات المشـھود  (نیفات نرجع في الغالب، الى مثل ھذه التص     

ى التلمـود مباشـرة         )لھا ولكـن يمكننـا االفتـراض بـأن        .عوضًا عن الرجـوع اـل
ى الـنص التلمـودي واإلضـافات               س بأمانـة، معـن التصنیفات المشار الیھا تعك

س ھذا المعنى .التي زادھا العلماء في وقت الحق، على أسا

ي     إن أقدم مجموعة لشرائع التلمود، التي        ما زالت ذات أھمیة رئیسـیة، ـھ
Mishneh)المیشناه توراه  Torah)   ي أواخـر  التي كتبھا موسى بن میمون ـف

أمــا مجموعــة الشــرائع المعتمــدة أكثــر ـمـن غیرھــا،  .القــرن الثــاني عشــر
ى يومنـا ھـذا، كـدلیل مُرشـد،                والمستخدمة استخدامًا واسع النطـاق، حـت

Shukha)فھي مجموعة شولحان عاروخ  Arukh)يوسف كـارو،  .التي ألّفھا ر
س عشر، كموجز شعبي لعمله األكثر ضخامة، كـان              في أواخر القرن الساد

Beyt)، "بیــت يوســف "بعنــوان  Yosef)     والــذي كــان يقصــد بــه العلمــاء ،
:وشولحان عاروخ مؤلف حاز على تعلیقات كثیرة      .المتقدمین في تخصصھم  

ى القـرن        فھناك باإلضافة الى التعلیقات الكالسیكیة، التي        يعـود تاريخھـا اـل
ي القـرن العشـرين، بعنـوان المیشـناه                   السابع عشر، تعلـیق مھـم وُضـع ـف

ي جمـع وتصـنیف حـديث،         –وھناك أخیراً، الموسوعة التلمودية     .باروراه  وـھ
ُنشر في إسـرائیل منـذ الخمسـینات، وقـد حـرره أعظـم علمـاء الـبالد مـن                    

س  .ب التلمود بكامله وھو موجز معتمد جید لألد–الحاخامات األرثوذوك
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القتل واإلبادة الجماعیة

ي              إن قتل الیھودي، بحسب الديانة الیھودية، جريمة عقوبتھـا اإلعـدام؛ وـھ
والخطیئتــان األخريــان ھمــا عبــادة األوثــان   (إحــدى أفظــع الخطايــا الــثالث   

وللمحــاكم الدينیــة والســلطات العلمانیــة الیھوديــة، األوامــر التــي ).والزنــى
ة أي شخص مذنب بجرم قتل يھودي، وحتى بما يجاوز حـدود    تُلزمھا بمعاقب 

.إجراءات العدالة العادية

أما الیھودي الذي يتسبب بصورة غیر مباشرة، بقتل يھودي آخر، فھو مذنب    
، "شـرائع السـماء  "فقط، بارتكاب ما تسـمیه شـريعة التلمـود، معصـیة ضـد             

.ويكون عقابه عند اهللا عوضًا عن البشر

فـالیھودي الـذي   .ن الضحیة من األغیار يختلف الوضع تمامـاً    ولكن عندما تكو  
يقتل أحد األغیار يكون مذنبًا فقط بارتكاب معصیة ضد شرائع السماء، وھي            

أمـا التسـبب بصـورة غیـر        ).1(معصیة غیر قابلة لعقوبة صـادر عـن محكمـة           
س معصیة على اإلطالق (مباشرة، بمقتل أحد األغیار، فھذا لی .2(

ى           وعلى ھذا ال   "شـولحان عـاروخ   "نحو، يشرح أحد أھم معلّقـین اثنـین عـل
ى المـرء أال يرفـع يـده إليذائـه، ولكنـه             "بالقول بأنه فیما يتعـلق باألغیـار         عـل

يستطیع أن يؤذيه بطريقة غیر مباشرة، كأن يزيل السُلم مثالً، بعـدما يكـون            
.الشخص المعین قد سقط في ھوة        . إذ ال يوجد حظر ھنا، ألن األذى لم       .

(يُرتكب بصورة مباشرة "3.(

ولكن المعلق ُيشیر من ناحیة ثانیة، الى الحظر المفروض على عمل يؤدي            
بصورة غیر مباشرة، الى مقتل أحد األغیـار، إذا كـان يُمكـن لھـذا العمـل أن                  

(يتسبب بانتشار العداء تجاه الیھود .4(
یة الیھوديـة   أما القاتل من األغیار الذي يُصادف وجوده تحت السلطة القضـائ          

ينبغــي أن يُنفــذ فیــه حكــم اإلعــدام ســواء أكانــت الضــحیة يھوديــة أم غیــر  
أما إذا كانت الضحیة من األغیار وتحـوّل القاتـل عـن ديانتـه واعتـنق              .يھودية

(الیھودية، فإنه ال يُعاقب .5(

وعلى الرغم من أن    .ولكل ھذا صلة عملیة ومباشرة بحقائق دولة إسرائیل       
 في ھذه الدولة ال يمیز بین الیھود واألغیار، فإن الحاخامات           القانون الجنائي 

ي إرشـاد رعیـتھم، يُجـرون مثـل ھـذا التمییـز                 س الـذين يتبعـون ـف االرثوذوك
ي نصـیحة لھـا              .بالتأكید إما النصیحة التي يسدونھا للجنـود المتـدينین، فـھ

.أھمیة خاصة

ى قتـل أحـد األغیـار بـدون تح                ّفـظ، منعـًا    فلما كان حتى المنع المفروض عـل
، في )نحن الیھود(األغیار الذين لسنا،   "ينطبق في حده األدنى، فقط على       
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، فقــد اســتنتج عــدد ـمـن الحاخامــات المعلِّقــین فــي    "حالــة حــرب معھــم 
ي زمـن الحـرب،              الماضي، االستنتاج المنطقي القائل بأن جمیـع األغیـار، ـف

ى السـكان المعـادين، أغیـار يمكـن قـتلھم، أو         ى أغیـار   الذين ينتمون اـل حـت
 وھذا المبدأ يُبث علناً، من أجـل إرشـاد          1973ومنذ العام   ).6(ينبغي قتلھم   

ي كتـیب         .الجنود المتدينین  وكان أول حض رسمي من ھذا النوع، مُضمّنًا ـف
ي المنطقـة              ش اإلسـرائیلي، وـھ نشرته قیادة المنطقة الوسطى في الجـی

ي    وقد كتب الكاھن الرئیسي ل.التي تشمل، الضفة الغربیة    ھـذه القیـادة ـف
"الكتیب يقول  عندما تصـادف قواتنـا مـدنیین خـالل الحـرب، أو أثنـاء عملیـة        :

مطاردة، أو في غارة من الغارات، وما دام ھناك عدم يقین حول مـا إذا كـان                 
ھــؤالء المــدنیون غیــر قــادرين علــى إيــذاء قواتنــا، فــیمكن قــتلھم بحســب   

.الھاالخاه، ال بل ينبغي قتلھم .  الثقة بالعربي في أي ظرف إذ ينبعي عدم.
.من الظروف، حتى وإن أعطى انطباعًا بأنه متمدن        ففي الحـرب، ُيسـمح     ..

ى المـدنیین      لقواتنا وھي تھاجم العدو، بل إنھا مأمورة بالھاالخاه، بقتـل حـت
(الطیبین، أي المدنیین الذين يبدون طیّبین في الظاھر "7.(

 التالیـة المتبادلـة بـین جنـدي         ونجد شرحًا لھذا المبدأ نفسه، في الرسائل      
ي الكتـاب السـنوي الخـاص بإحـدى                  إسرائیلي شـاب وحاخامـه، ُنشـرت ـف

ي          ي   "مدراشـیات نوعـام   "الكلیات الدينیة المعتبرة أكثر من غیرھا، وـھ ، الـت
ش ايمــونیم،       تعلّــم فیھــا العديــد ـمـن قــادة الحــزب الــديني القــومي وغــو

(والنشیطین فیھما .8(

:الى الحاخام شمعون وايزررسالة من الجندي موشیه 

بعون اهللا، الى المحترم، حاخامي العزيز،"

يء         .أود أوالً، أن أسأل عن أحوالك وأحوال عائلتـك         ى أن يكـون كـل ـش أتمـن
لـم أكـتب الیـك منـذ وـقت          .وإنني على مـا يـرام، وشـكرًا هللا        .على ما يرام  

ى  "ئلـة   أتذكر في بعض األحیان، اآليـة القا      .أرجو أن تغفر لي ذلك    .طويل مـت
(آتي وأمثْل أمام اهللا؟    أتمنى، ومـن دون أن أكـون متیقنـًا مـن ذلـك، أن              )9"

.يجب أن أفعل ذلك.آتي خالل إجازة من إجازاتي

ش حـول               طھـارة  "في إحدى المناقشات التي جرت في مجموعتنـا، دار نقـا
 أو  –، وبحثنا فیما إذا كان مسموحًا لنا بقتـل رجـال غیـر مسـلحین                "السالح
أطفال؟ أو ربما إذا كان علینا، االنتقام من العرب؟ ثم أجاب كل واحـد              نساء و 

ولكنني لم أستطع التوصل الى قرار واضح، وما إذا         .منا بحسب فھمه لألمر   
كان ينبغي أن يُعامل العرب مثل العمالیق، أي أنـه مسـموح للمـرء بقـتلھم                

ى   ، أو ربمـا كـان     )10(حتى تُمحى ذكراھم تحت السماوات      ]ھكذا ورد [  عـل
المرء، أن يفعل كما يحصل في الحرب العادلة التي يقتل المرء فیھـا الجنـود       

فحسب؟
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ي                 " ي بـأن أعـّرض نفـس أما مشكلتي الثانیة فھي عما إذا كان مسموحًا ـل
للخطر بالسماح المرأة ما بأن تبقى على قید الحیـاة؟ ألنـه حصـلت حـاالت                

حًا لي بأن أعطي جرعة   أو ما إذا كان مسمو    .ألقت فیھا النساء قنابل يدوية    
ى التخـّوف مـن أنـه          ماء لعربي يرفع يده؟ ألنه قد يكون ھناك سبب يدعو اـل

.قد يكون قاصدًا خداعي، وسوف يقتلني، وقد حصلت أشیاء كھذه

". موشیه–أختتم بسالم حار للحاخام وعائلته 

.جواب الحاخام شمعون وايزر على رسالة موشیه

.، تحیاتبعون السماء، عزيزي موشیه"

أبدأ بھذه الرسالة ھذا المساء على الرغم من معرفتي بأنني لن أسـتطیع             
إكمالھا الیوم ألنني مشغول، وألنني أود بأن تكون الرسـالة مطولـة، تجـیب              
ض أقـوال             ي مـن أجلھـا، أن أنسـخ بـع عن أسئلتك إجابة وافیة، سیكون عـل

).11(حكمائنا، مباركي الذكر، وأفسرھا 

یھودي تقلید مـن التقالیـد، يجعـل للحـرب القـوانین الخاصـة             إن لألمم غیر ال   
بھا، مثـل قـوانین لعبـة مـن األلعـاب، مثـل قـوانین لعبـة كـرة القـدم أو كـرة                     

ب أقـوال حكمائنـا، مبـاركي الـذكر،            .السلة ]ولكن بحـس . . فـإن الحـرب    [.
ب ھـذا المعیـار                 بالنسبة الینا لیست لعبة، بل ضرورة حیويـة، وعلینـا بحـس

]فمـن جھـة     .نقرر كـیف نشـن الحـرب      فقط، أن    . . نبـدو بأننـا نـتعلم بـأن        [.
الیھودي إذا قتل أحد األغیار فإنه يُعتبر قاتالً، وبأن خطـورة عملـه، باسـتثناء               
حقیقة أن أي محكمة ال تملك حق معاقبته، ھي بمثـل خطـورة أي عملیـة                

ي المراجـع نفسـھا                .قتل أخـرى   ي مكـان آخـر، ـف ]ولكننـا نجـد ـف . بـأن  [..
"لحاخام شمعون درج على القول ا – اقتله؛افضـل األفـاعي   –أفضل األغیـار  :

.اسحق نخاعھا

في قـول الحاخـام شـمعون، تعبیـر         "اقتل"وقد يجادل امرؤ بالقول بأن تعبیر       
أو أي  "اضطھد"مجازي فقط، ويجب أال يؤخذ بحرفیته، بل كما لو كان يعني            

ي        موقف مماثل آخر، وبھذه الطريقة نتفادى أيضاً،        التناقض مـع المراجـع الـت
أو قد يجادل أحدھم بـالقول بـأن ھـذا التعبیـر وإن كـان               .استشھدنا بھا آنفاً  

ي، ويعارضـه فیـه حكمـاء          ]مجرد[قائله يعنیه يحرفیته، إال أنه       رأيـه الشخـص
ق،           ].استشھدنا بھم آنفاً  [آخرون   ي الملـح ي ـف ولكننا نجـد الشـرح الحقیـق

(التوسافوت( ]، ففیـه    )12) . ى الحكـم        [.. ى التعلـیق التـالي عـل نطّلـع عـل
الذي يصدره التلمود، والقاضي باالبتعاد عن األغیار الذين يسقطون في بئر،    
ي أيضـاً، باالمتنـاع        واالمتناع عن مساعدتھم على الخروج منه، ولكن القاـض
عن دفعھم الى البئر حتى يُقتلوا، والذي يعني ضرورة االمتناع عن انقاذھم            

ي   "التوسـافوت "ويكـتب   .تناع عـن قـتلھم مباشـرة      من الموت، واالم   :مـا يـل
، فـإن  " اقتلـه  –أفضـل األغیـار     "قیل في مكان آخـر      ]ألنه[فإذا طُرح السؤال    "
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"الجواب عندئذ، ھو أن ھذا القول المقصود به زمن الحرب          [. . .] وبحـسب  "
، علینا أن نمیّز بین زمن الحرب وزمـن السـلم، بحـیث             "التوسافوت"معلقي  
ي،                    يتحول م  ب ديـن ى واـج ى إلـزام، اـل ي زمـن السـلم، اـل نع قتل األغیـار ـف

].…[، يقضي بقتلھم في حالة تحصل في زمن الحرب ]متسفاه[

ى الـرغم مـن أن القاعـدة القائلـة           :وھذا ھو الفارق بین الیھود واألغیار      فعـل
ي مقالـة              "ومن يأتي لقتلك اقتله أوالً    " ى الیھـودي، كمـا جـاء ـف تنطـبق عـل

أ، إال أن ھذه القاعـدة مـع ذـلك،          72، في الصفحة    ] التلمود في[السنھدرين  
.للتخوف من كونه آتیًا لقتلك    ]فعلي[تنطبق علیه فقط إذا كان ھناك سبب        

ي زمـن الحـرب، بـأن األغیـار آتـون قتلـك، إال            ولكن ينبغي االفتراض عادة، ـف
ي قاعـدة     .عندما يكون واضحًا تمامًا بـأنھم ال يضـمرون نیـة شـريرة             ھـذه ـھ

ب المقبـول بـه           –بحسب الھاالخـاه    "رة السالح طھا" س المفھـوم الغرـي  ولـی
ي             ش اإلسرائیلي، والذي كان سببًا في الخسائر الفادحـة ـف اآلن، في الجی

ض ھنـا، قصاصـة مـن صـحیفة للخطـاب الـذي               ].الیھودية[األرواح   وإنني أرـف
ي، الحاخـام كالمـان كھانـا، والـذي          ألقاه في الكنیست في األسبوع الماـض

طھــارة " كیــف تســبب – ومؤلمــة أيضــًا – بطريقــة شــبه حیــة للغايــة  يبــیّن
.ھذه، بسقوط القتلى"السالح

فقـد  .وإنني أختتم ھنا، آمًال بأال تجد ھذه الرسالة المطولة، رسالة مملـة           "
ي           ش حتى من دون رسالتك، ولكن رسالتك ھي الـت كان ھذا الموضوع يُناق

]وآمل[م، أنت والیھود كافة،     كن بسال .جعلتني أكتب عن ھذا األمر بكامله     
ص لك .بأن أراك في أسرع وقت، كما قلت، المخل

"شــــــــــــمعون

.جواب موشیه للحاخام شمعون وايزر

الى المحترم، حاخامي العزيز،"

.آمل أوًال بأن تكون وعائلتك بصحة، وجمیعكم بخیر

ي، ألن                  ت رسـالتك المطولـة وأنـا ممـتن لرعايتـك الشخصـیة ـل ي  لقد تلقـی ـن
أفترض بأنك تكتب للكثیرين، وأنك منشغل، في معظم وقتك، في دراساتك           

.ولذلك، فإن شكري العمیق لك شكر مضاعف.في برنامجك الخاص

:أما بالنسبة الى الرسالة فقد فھمتھا كما يلي
س مسموحًا لي فحسب، ولكنني مـأمور بـأن أقتـل كـل                 في زمن الحرب لی

، إذا كان ھناك سـبب للخـوف مـن كـونھم            عربي أصادفه، رجًال كان أم امرأة     
ي الحـرب ضـدنا، أن بطريقـة مباشـرة أم غیـر مباشـرة                 وفیمـا  .يساعدون ـف

ى تـورطي مـع                     يتعلق بي، علّي أن أقتلھم حتى إذا كان ذـلك قـد يـؤدي اـل
ى             .القانون العسكري  وأعتقد بأنه ينبغي تحويـل مسـألة طھـارة السـالح اـل
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ة منھا، حتى يكون لديھم موقف حـول        المعاھد التعلیمیة، على األقل الدينی    
ي حقـول          الواسـعة، خصوصـًا   "المنـطق "ھذا الموضوع، وحتى ال يتوھـون ـف

فــي ھــذا الموضــوع، وينبغــي شــرح ھــذه القاعــدة كمــا يجــب أن تُتّبــع        
ألنني، وآسف أن أقول، شـاھدت أنواعـًا مختلفـة مـن المنـطق         .بالممارسة

ي ھـذا        وآمل بالف .ھنا، حتى في وسط الرفاق المتدينین      عل، بأن تنشـط ـف
س فیھا .المجال، حتى يعرف أوالدنا خط أجدادھم معرفة واضحة ال لب

ي غضـون    ]التدريبیـة [وأختتم ھنـا، آمـًال بـأن أتمكـن، عنـد انتھـاء الـدورة                 ـف
ى الیشـیفا             يء اـل –تحیـاتي   ].الكلیـة التلموديـة   [الشھر تقريبـاً، مـن المـج

".موشیه

 بشـأن القتـل، يتضـارب مبـدئیًا بـالطبع،           إن ھذ المبدأ من مبادئ الھاالخـاه،      
س فقط مع قانون إسرائیل الجنائي، ولكن أيضًا          ت الرسـالة       –لی  وكمـا ألمـح

 مــع األنظمــة العســكرية الرســمیة الســارية –التــي استشــھدنا بھــا لتوِّنــا 
.المفعول

ولكن ال مجال 

إنقاذ الحیاة

واجب كل إنسـان   موضوع القیمة األسمى للحیاة اإلنسانیة و      –إن الموضوع   
 فھو، بالطبع، موضوع مھـم      –بذل أقصى ما يستطیعه إلنقاذ رفیقه اإلنسان        

ي              بحد ذاته كما انه موضوع يحظى باھتمام خاص في السیاق الیھودي، ـف
 عن  –ضوء حقیقة أن الرأي العام الیھودي منذ الحرب العالمیة الثانیة، أقدم            

ض الحاالت، وبدون حق في غیرھا  ، أو "العالم كله"إدانة  على –حق في بع
.أوروبا كلھا، على األقل، لوقوفھا متفرجة عندما كان الیھو يُذبحون

.ولذلك، دعونا نفحص ما تقوله الھاالخاه في ھذا الموضوع

ب ال يعلـو علیـه                فبحسب الھاالخاه، فإن واجب إنقاذ حیاة قرين يھودي واـج
ريمــات الدينیــة فھــو يتقــدم علــى جمیــع الواجبــات والتح ).14(واجــب آخــر 

ى               ب، أي الزـن ي الـثالث فحـس بمـا  (األخرى، باستثناء تحريم أشنع المعاـص
.والقتل وعبادة األوثان)فیه الزنى بین األقارب

ي التلمـودي يقـول بوجـوب                   ى األغیـار، فـإن المبـدأ األساـس أما بالنسبة اـل
االمتناع عن إنقاذ حیاتھم، وعلى الرغم من أن قتلھم ھكـذا وبـدون تحفـظ،               

عــن ذـلـك، فــي الحكمــة القائلــة )15(ويعبـّـر التلمــود نفســه .نــوع أيضــًامم
ويشـرح بـن میمـون      ]".الیـه [وإال ُيـدفعون    ]من البئـر  [أال يُرفع األغیار    "بوجوب

:ذلك بقوله)16(
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.أما بالنسبة الى األغیار الذين لسنا في حالة حرب معھم           " . ي أال   . فینبـغ
فـإذا  .ذا كانوا على وشك الموتنتسبب في موتھم، ولكن إنقاذھم ممنوع إ     

شوھد أحدھم، على سبیل المثال، يسقط في البحر، ينبغي االمتناع عـن            
"إنقاذه ألنه مكتوب   (وأنت لن تـقف ضـد دمـاء قرينـك         : ]األغیـار [ولكـن   )17"

وينبغــي للطبیــب الیھــودي خصوصــاً، أال يُعــالج مريضــًا مــن ".لیســوا أقرانــك
 واضـح تمامـًا حـول ھـذه     –بـیب المـع      وھـو نفسـه، ط     –وبن میمون   .األغیار

وبـین األغیـار،    "قرينـك "الفارق بین   )18(النقطة؛ فھو يكرر في فقرة أخرى،       
"لیستنتج قائالً  وعلیك أن تـتعلم مـن ذلـك، بأنـه ممنـوع إبـراء أحـد األغیـار         :
".حتى لقاء أجر . . .

یـار،   إنقاذ حیاة أحـد األغ     – وخصوصًا الطبیب الیھودي     –إال أن رفض الیھودي     
ض الیھـود                   قد يثیر، إذا شاع الرفض، عداء األغیار مـن ذوي النفـوذ، ممـا يعـّر

ب تفاديـه يحـل           .للخطر وعندما يكون ھنالك خطر مـن ھـذا النـوع، فـإن واـج
ى مسـاعدة األغیـار           وھكـذا، يتـابع بـن میمـون        .محل الخطـر المفـروض عـل

.فیقــول .." ولكنــك إذا كنــت تخشــاه أو تخشــى عداوتــه، فاعـمـل علــى    :
ي  ".إشفائه لقاء أجر، وإن كـان ممنوعـًا علـیك فعـل ذـلك مـن دون أجـر                   وـف

ب صـالح الـدين الخـاص               ولكـن إصـراره    .الواقع، كان بن میمـون نفسـه، طبـی
س مطلقًا        ويفترض أن إصراره كان من أجل التأكید بـأن        –على طلب أجره لی

س عمًال من أعمال الخیر اإلنسانیة، بل واجب ال يمكن تفاديه،  ألنه عمله لی
ى مـن عداوتـه،                  في فقرة أخرى، يسمح بمعالجة أحـد األغیـار الـذي يُخـش

".وحتى مجانًا إذا كان ذلك أمرًا ال يمكن تفاديه"

 مبدأ حظر إنقـاذ حیـاة األغیـار أو إشـقائھم، وتعلـیق ھـذا                –إن المبدأ برمته    
ي   ( يتكـرر  –الحظر في الحاالت التي يكون فیھا تخّوف مـن العـداء     حرفیـاً، ـف

ي      "اربعاه توريم "لدى مراجع رئیسیة أخرى، بما فیھا       )قعالوا الـذي وضـع ـف
(، وشـولحان عـاروخ    "بـیت يوـسف   "القرن الرابـع عشـر، ومؤـلف كـارو           "19.(

"الى ھذا المبدأ مقتبسًا عن بن میمون، قولـه        "بیت يوسف "ويضیف   ومـن  :
".المسموح تجربة عقار من العقاقیر على الكافر إذا كان ذلك يفي بغرض ما

س .وھذا ما يكرره أيضاً، الحاخام الشھیر موسى ايسرل
في المبدأ أعـاله، يشـیر      "األغیار"وتُجمع مراجع الھاالخاه على أن مصطلح       

.الى غیر الیھود كافة

س، مؤـلف تعلـیق              والصوت المعارض الوحید ھو صوت الحاخام موسى ريفـك
(الذي كتب يقول"شولحان عاروخ"ثانوي على  :20(

ي أيـامھم، يعبـدون                    قال حكما " ؤنـا ذـلك فقـط بشـأن الكفـرة الـذين كـانوا ـف
.األوثان، ولم يؤمنوا بالخروج الیھودي من مصـر، أو بخـلق الكـون مـن العـدم             

، نحن شعب إسرائیل، والـذين      ]الواقي[ولكن األغیار الذين نُفینا الى ظلّھم       
ديدة تشتتنا فیما بینھم، يؤمنون بخلق الكون من العدم، وبالخروج بمبادئ ع

ض  .من مبادئ ديانتنا، وھم يصلّون لخالق السماوات واألر وال يقتصر األمر ..
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على عدم وجود حظر على مساعدتھم، بل إننا ملزمـون بالصـالة مـن أجـل           
".سالمتھم

ي                  وھذه الفقرة التي تعود الى النصف الثاني من القـرن السـابع عشـر، ـھ
س مفضّل لدى العلماء المدافعین عن العقید       ولكن ھذه  ).21(ة الدينیة   اقتبا

الفقــرة فــي الواقــع، ال تبلــغ تقريبــاً، المبلــغ الــذي يتظــاھر المــدافعون عــن  
ى إزالـة الحظـر عـن إنقـاذ حیـاة األغیـار                     العقیدة، بأنھا تبلغه، ألنھا تـدعو اـل

وحتى ھذا  .عوضًا عن جعل ھذا اإلنقاذ إلزامیاً، كما ھي الحال مع الیھودي          
س أكثريـة       التسامح يمتد فقط لیشـمل ا      لمسـیحیین والمسـلمین ولكـن لـی

س البشري  وما يظھـره ھـذا التسـامح بـاألحرى، ھـو أنـه كـان ھنـاك                 .الجن
ي الھاالخـاه أن يصـبح متحـررًا                 سبیل كان يمكن فیه لھذا المبدأ القاسي ـف

ت فیمـا      .تدريجیًا ولكن في الحقیقة، فإن أكثرية المراجع الھاالخیـة قـد رفـض
س رفضـًا كل      یـاً، عوضـًا عـن توسـیعه لیشـمل  الجماعـات            بعد، تسامح ريفك

.البشرية األخرى

انتھاك حرمة السبت النقاذ الحیاة

 أي القیـام بعمـل يفتـرض أن يكـون محظـورًا      –إن انتھاك حرمة أيام السـبت    
ب ذـلك الحاجـة إلنقـاذ حیـاة           –أداؤه يوم السـبت       يصـبح واجبـًا عنـدما تتطـل

.يھودي

اة األغیار أيام السـبت، كمسـألة رئیسـیة،         وال يثیر التلمود مشكلة إنقاذ حی     
ى خـالل أيـام األسـبوع؛ إال أن المسـألة            بما أنھا ممنوعة في أي حـال، حـت

.تدخل كعامل تعقید في حالتین

س في حالة  في الحالة األولى، ھناك مشكلة عندما تكون مجموعة من النا
ى        )ولكـن غیـر مؤكـد     (خطر، ويكون ھناك احتمال      ، بوجـود يھـودي واحـد عـل

ي انتھـاك حرمـة السـبت إلنقاذھـا؟                 األقل، في ھذه المجموعة؛ فھـل ينبـغ
(شولحان عاروخ "و.ھناك بحث مطوّل لحاالت من ھذا النوع       يقرر ھـذه   )22"

األمور باتباع المراجع األقدم، بمـا فیھـا بـن میمـون والتلمـود نفسـه، وذلـك                   
س وزن االحتماالت    لنفترض على سـبیل المثـال، أن تسـعة مـن        .على أسا

ي أحـد أيـام السـبت                 األغیار ويھوديًا واحدًا يعیشون في المبنى نفسه، وـف
 وال يُعـرف    –ينھار ھذا المبنى في وقت يكون فیه أحد ھؤالء العشـرة غائبـًا              

ي رفـع      . ولكن التسعة اآلخرين عالقون تحت األنقاض      –من منھم    ھـل ينبـغ
مطمورًا تحته  األنقاض، وبالتالي انتھاك حرمة السبت، وقد ال يكون الیھودي          

بأنه يتوجب رفع   "شولحان عاروخ "؟ يقول   )فقد يكون ھو الغائب الذي أفلت     (
ض، احتمـال كبیـر              األنقاض لن االحتمال بأن يكون الیھودي تحت ھـذه األنقـا

ى          ).بنسبة تسعة الى واحد   ( ولكن إذا افترضنا بأن تسعة من سـكان المبـن
ت األنقـاض            ال  –ال يُعـرف مـن مـنھم         و –كانوا غائبین، وواحدًا فقط عالق تـح

ى افتـراض أن االحتمـاالت ھـذه المـرة                 يعود ھناك واجب عندئذ، برفعھا، عـل
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ضــد أن يكــون الیھــودي ھــو )بنســبة تســعة الــى واحــد(احتمــاالت بعیــدة 
"وعلى نحو مماثل.الشخص العالق تحت األنقاض    إذا شوھد مركب يحمل :

ض البحـر، فـإن انتھـاك                ي عـر ض للخطر ـف حرمـة السـبت    بعض الیھود، معر
ض على الجمیع، من أجل إنقاذه ".واجب مفرو

ى ذلـك بقولـه     )1837الذي توفي عـام  (إال أن عكیفا ايغر العظیم      ، يعـلق عـل
..ولكن  .عندما يكون معروفًا بوجود يھود على متنه      "بأن األمر ينطبق فقط      .

إذا كان ال يُعرف أي شيء عن ھوية ركاب ھذا المركب، ينبغي عدم انتھـاك   
س          ]السبت[رمة  ح ى أسـا وزن الترجیحـات،   [ألن على المرء أن يتصرف عـل

س في العالم ھم من األغیار ]كما أن وھكذا، وبما أن ھناك ).23(أكثرية النا
احتمــاالت مضــادة لوجــود أي راكــب مــن الیھــود علــى متنــه، فینبغــي تــرك  

.المركب يغرق

ص الـذي يقـول بإمكانیـة إنقـ                اذ أحـد األغیـار أو      وفي الحالة الثانیـة، فـإن الـن
ّص يُلجم أيام السـبت            فـالیھودي  .االعتناء به، من أجل تفادي خطر العداء، ن

الذي ُيستدعى لمساعدة أحد األغیار في يوم من أيام األسبوع، قد يضـطر             
الى االنصیاع ألن اعترافه بأنه من غیر المسموح له مبدئیاً، إنقاذ حیـاة غیـر               

ولكـن الیھـودي يسـتطیع      . العداء الیھودي، سوف يكون كمثل من يستجلب     
.في أيام السبت استخدام التزامه بحرمة السبت كعذر معقول في ظـاھره           

ي التلمـود              ي  )24(والحالة التي يُحتذى بھا، والتي تبحث بحثًا مطوًال ـف ، ـھ
حالة القابلة القانونیة الیھودية، التي تُدعى الى مساعدة امرأة من األغیـار            

لة ھي أن القابلة القانونیة ُيسمح لھا بالمساعدة        فالحصی.في حالة الطَْلق  
ي يـوم            "خوفًا من العداء  "في أحد أيام األسبوع      ، ولكـن علیھـا أال ُتسـاعد ـف

"السبت ألنھا تستطیع أن تعتذر بالقول      ال يجوز لنا أن ننتھك حرمة السبت       :
ولكن ال يجـوز لنـا انتھاكـه ألجلكـم          .إال ألمثالنا الذين يلتزمون حرمة السبت     

س الذين ال يلتزمـون حرمـة السـبت         أ ھـل ھـذا التفسـیر تفسـیر        ".نتم، النا
حقیقي أم مجرد عذر؟ يعتقد بن میمون، وبكل وضوح، بأنه مجرد عُذر يمكن     
استخدامه حتى وإن كانت المھمة التي استُدعیت القابلة القانونیة إلدائھـا          

 على ويفترض أن العذر سیفعل فعله   .ال تنطوي على انتھاك لحرمة السبت     
نحو مُرٍض أيضاً، حتى في ھذه الحالة، ألن األغیار على العموم، يجھلون ما             

وھـو  .ھي بالضبط، أنواع العمل التي يحظر على الیھود أداؤھا أيام السـبت     
ي        "في أي حال، يقضي بمـا يـل ي االمتنـاع عـن مسـاعدة امـرأة مـن       : ينبـغ

ى لقـاء أجـر؛ كمـا                   ي عـدم    األغیار في حالة الـوالدة أيـام السـبت، حـت ينبـغ
ى  ]ال ينطوي ھذا النوع من المسـاعدة      [الخوف من العداء، حتى عندما       عـل

).25(بالمثل "شولحان عاروخ"ويقضي ".انتھاك لحرمة السبت

ومع ذلك، ال يمكن االعتماد دائمًا على ھذا النوع من األعذار لتأمین النتیجة 
ى بعـ         .المطلوبة، وتفادي عـداء األغیـار      ض المراجـع   ولھـذا السـبب كـان عـل

ى حـد مـا، فسـمحت                    ف مـن صـرامة القواعـد اـل الحاخامیة المھمة أن تخـف
ى ولـو اشـتمل ذـلك القیـام           لألطباء الیھود بمعالجة األغیار أيام السـبت حـت
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وقـد انطـبق    .بأنواع معینة من األعمال المحظورة عادة، في مثل ھذا الیـوم          
ى مـن األغیـار األثريـاء وأصـ            ى المرـض ي عـل حاب النفـوذ  ھذا التخفیف الجزـئ

س علیھم بھذه السـھولة، والـذين              بصفة خاصة، الذين لم يكن ممكنًا التدلی
.يمكن لعدائھم أن يكون عداء خطرًا

س، مؤـلف       ش  "وھكذا، قرر الحاخام يوئیـل سـیركی ت حـدا ، وأحـد أعظـم   "بـی
، قـرر وجـوب معالجـة       )في بولندا، في القرن السابع عشر     (حاخامیي زمانه   

في أيام السبت، بسبب الخوف مـن       " واالرستقراطیین العُمد وصغار النبالء  "
ولكن في الحاالت األخـرى،     ".شيء من الخطر  "عدائھم الذي ينطوي على     

س على األغیار بعذر مـراوغ، فـإن الطبـیب       خصوصًا عندما يكون ممكنًا التدلی
.إذا عالج أحد األغیار يوم السبت     "معصیة ال تُحتمل  "الیھودي سوف يرتكب    

ت الـحق     ي مدينـة میتـز                   وفي وـق  مـن القـرن نفسـه، صـدر حكـم مماثـل ـف
الفرنسیة، التي كان يصل بین جزئیھا جسر عائم قائم على القـوارب؛ فقـد              
كان من غیر الجائز للیھود عادة، عبور مثل ھذا الجسر أيـام السـبت، ولكـن        
ي عبـره أيـام                  ب الیھـودي يسـتطیع مـع ذـلك، أـن حاخام میتز قرر بـأن الطبـی

إذ لمّا كان معروفًا بـأن      ":ي للذھاب الى الحاكم العظیم    إذا استُدع "السبت  
الطبیب يعبر الجسر من أجل مرضاه من الیھود، فإن رفضه أن يفعل ذلك من 

س الرابـع عشـر االسـتبدادي،           .أجل الحاكم قد يثیر عداءه     وخالل حكـم لـوي
كان من المھم بالطبع، نیل رضا حاكمه الخاص؛ ولكن مشاعر األغیار األدنى 

( فلم يكن لھا أھمیة تُذكرمكانة .26(

ى        "حوكمات شلومر "ويذكر   ي    "شـولحان عـاروخ   "، وھـو تعلـیق عـل وُضـع ـف
، فیمـا يتصـل     "العـداء "القرن التاسع عشر، تفسـیرًا صـارمًا ممـاثًال لمفھـوم            

ب وجھـة      .بالقرائین، وھم طائفة يھوديـة صـغیرة مھرطقـة         فحیـاتھم، بحـس
ألن "إنقاذھـا انتھـاك حرمـة السـبت،         النظر ھذه، يجب أال تُنقذ إذا كان في         

.ينطبق فقط على الكفرة، وھم كُثر ضدنا، ونحن ُمسلّمون الـیھم          "العداء" .
فإن الخـوف مـن     ]ولذلك[ولكن القرائین قلة، ونحن لسنا مسلمین الیھم،        .

ى اإلطـالق        (العداء ال ينطبق علیھم عـل ي الواقـع، ال يـزال الحظـر         ).27" وـف
 السـبت مـن أجـل إنقـاذ حیـاة القـرائین، حظـرًا               المطلق على انتھاك حرمة   

.ساري المفعول حتى يومنا ھذا، كما سنرى فیما بعد

ي           للحاخـام موشـیه     ”responsa“والموضوع بكامله يُبحث بحثًا مستفیضـًا ـف
واسـتنتاجات  ".حاتـام سـوفیر  " والذي يُعـرف معرفـة أفضـل باسـم       –سوفیر  

، 1832لشھیر، الذي توفي عام ا)براتیسالفا(سوفیر، وھو حاخام بريسبورغ 
استنتاجات كانت أھمیتھا تفوق األھمیة التاريخیة، بما أن حاخـام إسـرائیل           

ي            1966قد أقدم في العـام       ى تأيیـد أحـد األجوبـة ـف  علنـاً،   ”responsa“، عـل
ي مـن أنظمـة الھاالخـاه        "وإقرارھا كـ  (نظام أساـس وقـد كـان السـؤال      ).28"

، يتعلق بوضوح في تركیا، حیث صـدر        المحدد الذي طرح على حاتام سوفیر     
ي كـل قريـة أو بلـدة قـابالت                     خالل أحد الحروب، حكم يقضي بـأن تككـون ـف
ي مخـاض الـوالدة          قانونیات متأھبات لالستعانة بھن لمسـاعدة أي امـرأة ـف
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ي لھـن              .لقاء أجر  ض القابالت القانونیات كن يھوديـات؛ فھـل ينبـغ وبما أن بع
ي أيـام           تأجیر عملھن لمساعدة امرأة مـن ا       ألغیـار خـالل أيـام األسـبوع، وـف

السبت؟

أوالً، ومـن بعـد تحقـیق دقـیق، بـأن           )29(يستنتج حوتام سوفیر في إجابته      
– أي المســیحیین والمســلمین العثمــانیین  –األغیــار المعنیــین بالســؤال  

يعبــدون آلھــة أخــرى بالتأكیــد، وينبغــي بالتــالي، "لیســوا فقــط عُبـّـاد أوثــان 
بـل يشـبّھھم بالعمـالیق    ".أو إلقائھم فیه]من البئر [ھم  االمتناع عن إخراج  "

مـن المحظـور إكثـار بـذرة     "أيضاً، بحیث ينطبق علیھم حكـم التلمـود القائـل      
ى خـالل           ".العمالیق وبالتالي، ينبغي، مبدئیاً، االمتناع عن مسـاعدتھم حـت

ـن    .أيــام األســبوع  ـن فــي الممارســة، ـم إبــراء األغیــار  "المـسـموح"ولـك
ض الـوالدة، إذا كـان لـديھم أطبـاء وقـابالت قانونیـات                ومساعدتھم أث  ناء مخـا

خاصــون بھــم، يمكــن اســتدعاؤھم عوضــًا عــن اســتدعاء األطبــاء والقــابالت 
ألن األطباء والقابالت الیھود إذا رفضوا االعتناء باألغیار فإن         .القانونیات الیھود 

ر  وھـو أمـر غیـ      –النتیجة الوحیدة لرفضھم سوف تكون خسـارتھم المـدخول          
وھذا ينطبق على حد سواء، على أيـام األسـبوع وأيـام    .مرغوب فیه بالطبع  

ولكـن يمكـن   .السبت، شرط أال يشتمل األمر على انتھـاك لحرمـة السـبت    
تضـلیل  "في حالة القابلة القانونیة أن تخدم حرمة السـبت كعـذر مـن أجـل                

ى انتھـاك                   المرأة الكافرة والقول بـأن مسـاعدتھا مـن شـأنھا أن تنطـوي عـل
".حرمة السبت

أما فیما يتعلق بالحاالت التي تشتمل بالفعل، على انتھـاك لیـوم السـبت،              
فإن حاتام سوفیر، مثله مثل المراجع األخرى، يمیز بـین فئتـین مـن العمـل                

ص التـوراتي         .الممنوع يوم السبت   أوالً، ھناك العمل الذي تمنعه التوراة، الـن
ي حـاالت          ؛ فمثـل ھـذا العمـل يم       )كما يفسـره التلمـود    ( كـن تأديتـه فقـط ـف

.استثنائیة إذا كان االمتناع عن فعله يتسبب بخطر عداء شديد تجاه الیھود            
ثم إن ھناك أنواعًا من العمـل يحظرھـا فقـط الحكمـاء الـذين وسـعوا نطـاق                   
ف مـن انتھـاك محظـورات مـن ھـذا النـوع،                   شرائع التوراة األصلیة؛ أما الموـق

.فھو، عادة، موقف أكثر تساھًال

يتناول السؤال عما إذا كـان مسـموحًا        )30(اك جواب آخر لحاتام سوفیر      وھن
فھو .لطبیب يھودي بأن يسافر بعربة أيام السبت، من أجل إبراء أحد األغیار           

يشیر في البدء، الى أن السفر يـوم السـبت بواسـطة عربـة يجرھـا الخیـل             
ينتھك في بعض الحـاالت، فقـط الحظـر الـذي يفرضـه الحكمـاء، عوضـًا عـن                  

التوراة، ثم يتابع لیستذكر حُكم بن میمـون بوجـوب االمتنـاع عـن مسـاعدة                
امرأة من األغیار في مخاض الوالدة أيام السبت حتى إذا لـم يشـتمل ذلـك            
ى       على انتھاك لحرمة السبت، لیعلن من ثم، بأن المبدأ نفسـه ينطـبق عـل

س فقـط مھنـة القابلـة القانونیـة         ب ككـل، ولـی ولكنـه ال .ممارسة مھنة الـط
مـن شـأنه    "يلبث أن يعبر عن خوفه من أن وضع ھذا المبدأ موضع التطبیق             

األغیـار لـن يقبلـوا بعـذر التـزام حرمـة       "ألن "أن يثیر عـداء غیـر مرغـوب فیـه       
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ي نظرنـا                  "السبت ".، وسوف يقولون بأن دمـاء عبّـاد األصـنام ال قیمـة لھـا ـف
 ينتقمـون مـن    وربما كـان أيضـاً، مـا ھـو أكثـر أھمیـة، أن األطبـاء األغیـار قـد                   

وھو ينصح الطبیب الیھـودي     .ولذا ينبغي إيجاد أعذار أفضل    .مرضاھم الیھود 
الذي ُيستدعى لمعالجة مريض من األغیار في خارج المدينة، يوم السبت،           
ي المدينـة مـن أجـل االعتنـاء بمرضـاه                      باالعتذار بـالقول بـأن علیـه البقـاء ـف

ال أسـتطیع أن    " يقـول    ألنه يستطیع أن يستخدم ذلك من أجـل أن        "اآلخرين  
ض أو ذاك، الـذي                    ى ھـذا المـري أتحرك بسبب الحظر الـذي يسـببه ذلـك عـل

"يحتاج الى طبیب قبل غیره، وال يمكنني أن أتخلى عن مريض في عھدتي
فبعذر كھذا، ال يوجد خوف من خطر، ألنھا حجة معقولة يعطیھا عادة األطباء        

وُيسـمح للطبـیب    ".ھم أوالً الذين يتأخرون في الوصول ألن مريضًا آخر احتاج       
إذا كـن مـن     "بالسفر بواسطة عربة يوم السبت، لمعالجة أحد األغیار، فقط          

".المستحیل على الطبیب أن يعطي أي عذر

ي يتوـجب                   ي األعـذار الـت ث برمتـه، ـھ إن المسألة الرئیسیة في ھـذا البـح
س اإلبراء الفعلي أو خیر المريض       وھناك تسلیم في كـل ھـذا      .تقديمھا، ولی

س بــه مــا دام  البحــث، بــأن خــداع األغیــار عوضــًا عــن معــالجتھم، أمــر ال بــأ
(العداء"باإلمكان تفادي  "31.(

بالطبع، إن معظم األطباء الیھود في األزمنة الحديثـة، غیـر متـدينین، بـل ال                
وعالوة على ذلك، يبدو أن حتى الكثیرين من األطبـاء  .يعرفون بھذه األنظمة 

 التقیّد بقسم ابقراط على –ذا يسجل في صالحھم  وھ–المتدينین يفضلون 
إال إن إرشــادات الحاخامــات ال ).32(التقیــد بوصــايا حاخامــاتھم المتعصــبین 

ض األطبـاء؛ وال ـشك أن ھنـاك                ي بـع ض التـأثیر ـف يمكن إال أن يكـون لھـا بـع
الكثیرين الذين يختارون االمتناع عن االحتجـاج علنـاً، ضـد ھـذه اإلرشـادات،            

.ذي ال يتقیدون بھا في الواقعفي الوقت ال

والموقف الھاالخي األحـدث    .وكل ھذا بعید كل البعد عن يكون مسألة زائلة        
من ھذه األمـور يتضـمنه كتـاب مُعتمـد ومُختصـر، ُنشـر باالنكلیزيـة، بعنـوان                  

(القانون الطبي الیھودي" "33( ،(Jewish Medical Law).  وھذا الكتاب الـذي
، يسـتند   "موساد ھـاراف كـوك    "ئیلیة المھیبة   يحمل ختم المؤسسة اإلسرا   

ي            ”responsa“الى كتاب    ي الرئیـس  للحاخـام الیعیـزر يھـودا ولـدنبرغ، القاـض
ض فقرات ھذا العمل ذكرًا خاصًا س؛ ويستحق بع .لمحكمة مقاطعة القد

.يحظر انتھاك حرمة السبت     "أوالً،   . (من أجـل أحـد القـرائین      . وھـذا  ).34"
فعداء . وبصورة مطلقة، ومن دون أي تحفظ إضافيالحظر معلن بشكلك فظ،

ى مـا يُفتـرض، عـداء ال يقـدم وال يُـؤخر، ولـذلك                      ھذه الطائفـة الصـغیرة، عـل
.ينبغي تركھم يموتون على أن يعالجوا في أيام السبت

"أما بالنسبة الى األغیار، فإننا نقرأ التالي   ي  : يُمنع، بموجب الحكم الوارد ـف
 أن بخـرق    –ئع الیھوديـة، انتھـاك حرمـة السـبت          التلمود، ومجموعـة الشـرا    
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 مــن أجــل إنقــاذ حیــاة مــريض مــن –شــرعة التــوراة أو القــوانین الحاخامیــة 
ويُمنع أيضًا تولید امرأة من األغیار في يوم من أيام         .األغیار، في حالة الخطر   

(السبت "35.(

"ولكن ھذا المنع مقیّد بفتوى تقـول    رمـة  إال إنـه مسـموح الیـوم، انتھـاك ح    :
السبت من أجل أحد األغیار، بأداء أعمال يحظرھـا القـانون الحاخـامي، ألن              

(المرء بفعله ذلك، يمنع إثارة الضغائن بین الیھود واألغیار "26.(

لكن ھـذه الفتـوى ال تـذھب بعیـداً، ألن المعالجـة الطبیـة غالبـًا مـا تشـمل            
.ه الفتــوىأعمــاًال تحظرھــا التــوراة نفســھا، أيــام الســبت، وال تغطیھــا ھــذ  

ض "وبحسب ما يُقال لنـا، يوجـد        ي توّسـع ھـذه      "بـع المراجـع الھاالخیـة الـت
 ولكنھـا مجـرد طريقـة أخـرى         –الفتوى لتشمل ھذا النوع من األعمال أيضـًا         

للقول بأن معظم المراجع الھاالخیة، والمراجع التي يُعتد بھا حقیقة، تحمـل   
 فلكتاب القانون الطبي    .ولكن ما زال ھناك بعض األمل     .وجھة النظر النقیضة  

.الیھودي حل باھر فعالً، لھذه الصعوبة

فـالحظر الـذي تفرضـه      .وھذا الحـل يتعـلق بنقطـة جمیلـة لشـرائع التلمـود            
ض بأنـه ينطـبق فقـط عنـدما                 التوراة على أداء عمل معیّن أيام السبت، يُفتر

(يكون القصد الرئیسي من أدائه، ھو النتیجة الفعلیة للعمل         وعلى سـبیل   .
المثال، يُفترض أن طحن القمح تحظره التوراة فقط إذا كان الغـرض منـه ھـو                

ولكن من جھة أخرى، إذا كان أداء ھذا العمـل          ).الحصول على الطحین فعالً   
 فھـو   –قد جاء عرضًا ونتیجة تحقیق غرض آخر، فإن مكانة ھذا العمل تتغیـر              

س مـن      ما زال عمًال محظورًا بالتأكید، ولكنه محظور من الحكمـاء ف           قـط، ولـی
:وبالتالي.التوراة نفسھا

من أجل تفادي أي انتھاك للشـريعة، ھنـاك طريقـة مقبولـة شـرعاً، لمـنح             "
ض من األغیار حتى عندما يتعلق األمر بانتھاك الشريعة  المعالجة لصالح مري

ت الـذي يقـدم فیـه العنايـة                  .التوراتیة ي الوـق ب، ـف إذ يُقترح بـأن نوايـا الطبـی
 تكون بالدرجة األولى، إبـراء المـريض، بـل حمايـة نفسـه              الضرورية، يجب أال  

والشعب الیھودي، من اتھامات بالتمییز الديني، ومن رد انتقامي يمكـن أن            
.يعرضه للخطر بصفة خاصة، ويعرض الشعب الیھـودي للخطـر بصـفة عامـة             

عمًال نتیجته الفعلیة لیـست     "وبھذه النیة، يصبح أي عمل يقوم به الطبیب،         
.یســیةغايتــه الرئ . الممنــوع أداؤھــا أيــام الســبت فـقـط فــي القــانون       ".
(الحاخامي "37.(

وھذا البديل المرائي لقسم ابقراط، بديل اقتراحه أيضاً، كتاب عبري معتمـد            
).38(حديث 

وعلــى الــرغم ـمـن أن الوقــائع ذُكــرت مــرتین علــى األـقـل، فــي الصــحافة     
.ائیلیة الصمت تجاھھا، فقد التزمت الطمعیة الطبیة اإلسر)39(اإلسرائیلیة 
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يء مـن التفصـیل، الموضـوع الفـائق األھمیـة المتعـلق                أما وقد عالجنـا بـش
بموقف الھاالخاه من حیاة األغیار بالذات، فلسوف نتناول بإيجاز أكثر، أحكامًا  

وبما أن عدد األحكام مـن ھـذا النـوع كبیـر         .أخرى للھاالخاه تمیّز ضد األغیار    
.نھاجداً، فسنكتفي بذكر األھم م

الجرائم الجنسیة

يُعتبر االتصال الجنسي بین االمرأة الیھوديـة المتزوجـة وبـین أي رجـل آخـر                
وواحدة من أفظع الخطايا    غیر زوجھا، جريمة عقوبتھا اإلعدام لكال الفريقین،        

ولكن مكانة المرأة من األغیار مختلفة تماماً، فالھاالخاه تفترض بـأن           .الثالث
لحمھـم ھـو    "األغیار كافة أباحیون تماماً، وتنطبق علـیھم اآليـة القائلـة بـأن              

(كقذف الخیل]للمن[كمثل لحم الحمیر، وبأن قذفھم  وال فرق بین أن ).40"
غیر متزوجة، بما أن مفھوم الزواج بحـد ذاتـه، وبقـدر            تكون المرأة متزوجة أو     

ى األغیـار             ال يوجـد زواج    "ألنـه   [ما يتعلق األمر بالیھود، مفھوم ال ينطبق عـل
ولذلك، ال ينطبق مفھوم الزنى أيضاً، على االتصال الجنسي بـین           "].للكفرة

مثـل ھـذا االتصـال      )41(رجل يھودي وامرأة من األغیار؛ بل يساوي التلمود         
(جنسي بخطیئة الوصـال مـع الحیوانـات       ال ولھـذا السـبب نفسـه، يُفتـرض        .

).عموماً، بأن األغیار يفتقرون الى األبوة المؤكدة

إن مـن يمـلك معرفـة جنسـیة بزوجـة      ):42(وبموجب الموسوعة التلموديـة   
"أحد األغیار ال يتعرض لعقوبة األعدام، ألنه كُتب        (زوجـة قررينـك   : ولـم  )43"

سـوف  "يب؛ حتى إن القاعدة السلوكیة القائلة بـأن الرجـل           يُكتب زوجة الغر  
(يلتصق بزوجته  ، والموجھة الى األغیار، ال تنطبق على الیھودي، ألنـه         )44"

ى الـرغم مـن أن المـرأة المتزوجـة مـن األغیـار                      ال وجود لـزواج الكفـرة؛ وعـل
.محرّمة على األغیار، فإن الیھودي مُعفى في أي حال

ي بـین رجـل يھـودي وامـرأة مـن               وھذا ال يعني ضـمنًا بـ       أن االتصـال الجنـس
س تمامـاً      –األغیار أمر مسموح به      ولكـن العقوبـة الرئیسـیة      . بل على العـك

تُنزل بالمرأة من األغیار؛ إذ يتوجب إعدامھا حتى وإن كانت قد اغُتصبت مـن     
"يھودي ت طفلـة               : س مع امرأة من األغیـار، ولـو كاـن س يھودي الجن فإذا مار

 عمرھا، أو بالغة، ولو كانت متزوجة أو غیر متزوجة، ولـو كـان          في الثالثة من  
ى يـوم واحـد                ي   –الیھودي قاصراً، في التاسعة من عمره باإلضـافة اـل  ينبـغ

ي الحـال مـع الحیـوان،                    قتل المرأة، ألنه تعمّد االتصال بھـا جنسـیاً، كمـا ـھ
أما الیھـودي   .، عن طريقھا  )45(ويكون الیھودي قد أوقع نفسه في مشكلة        

(الكـوھین "ینبغي أن يُجلـد، وإذا كـان مـن          ف ي قبیلـة الكھنـة        " )أي عضـو ـف
ب جريمـة مزدوجـة             ى  :فینبغي أن يتلقى ضعف عدد الجلدات ألنه ارتـك فعـل

).46(أال يُجامع عاھرة، والنساء األغیار كافة يُعتبرن بغايا "الكوھین"
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المكانة

، بتعیـین   )قـدورھم إذا كان بم  (وعلى الیھود، بحسب الھاالخاه، أال يسمحوا       
أحد األغیار في أي مركز ينطوي علىا سلطة من الیھود، ومھما كانت ھذه           

القائـد المسـؤول عـن      "والمثـاالن االثنـان المتبـذالن ھمـا         (السلطة صغیرة،   
ش الیھودي     ومـا لـه   ").المشرف على قناة للرّي"، و  "عشرة جنود في الجی

ى الـ              ذين تحولـوا عـن ديـنھم    داللة ھنا، أن ھـذه القاعـدة تنطـبق أيضـاً، عـل
ى نسـلھم           ، ولعشـرة   )عبـر الخـط االنثـوي     (واعتنقوا الديانـة الیھوديـة، وعـل

".طالما ظل ھذا التحدّر معروفًا"أجیال، أو 

ي المحكمـة              ويُعتبر األغیار كَذَبة بالفطرة، وغیر مؤھلین لإلدالء بشـھادات ـف
نـة النسـوة    ومكانتھم من ھذه الناحیة، ھي نفسھا، نظرياً، مكا       .الحاخامیة

.الیھوديات، والعبید والقُصّر، ولكنھا في الواقع، أسوأ على صعید الممارسـة          
ض األمـور المتعلقـة               ى بـع فالمرأة الیھودية باتت الیوم، مقبولة كشاھدة عـل

–المحكمة الحاخامیة؛ أما األغیـار فغیـر مقبـولین          "تصدقھا"بالوقائع، عندما   
.أبدًا

 المحكمة الحاخامیة الى إثبات واقعة من ولذلك، تنشأ مشكلة عندما تحتاج
ى     .الوقائع وال يوجد شھود علیھا إال شھود من األغیار         أما المثـل المھـم عـل

فبحسب الشرع الديني الیھودي، .ذلك فیتعلق بالقضايا ذات الصلة باألرامل
 إال إذا ثُبتت يقیناً،     – وبالتالي، حرة للزواج ثانیة      –ال يمكن إعالن امرأة أرملة      

ى جثتـه              وف إال أن  .اة زوجھا بواسطة شاھد شھد على وفاتـه، أو تعـّرف عـل
ي                ى األقاويـل، الـت المحكمة الحاخامیة سوف تقبـل الشـھادة باالسـتناد اـل
يدلي بھا يھودي يشھد بأنه سمع من الواقعة، موضوع البحث، مـن شـاھد    
عیان من األغیار، شرط أن تكـون المحكمـة مقتنعـة بـأن ھـذا الشـاھد مـن                   

س ردًا على سؤال مباشـر وُجّـه الیـه؛       األغیا ر كان يتكلم من دون تكلف، ولی
ألن إجابة أحد األغیـار المباشـرة، عـن سـؤال يھـودي مباشـر، تُعتبـر إجابـة             

).47(كاذبة 

سـوف  )ومـن المفضـل أن يكـون حاخامـاً        (وإذا دعت الضرورة، فإن الیھـودي       
دون أن يطـرح    يتولى بالفعل، التحادث مـع شـاھد العیـان مـن األغیـار، مـن                

.سؤاًال مباشراً، وينتزع منه إفادة عرضیة عن الواقعة، موضوع البحث

المال واألمالك

:الھدايا-1

إال أن الســلطات .يمنــع التلمــود بصــورة فّظــة، تقــديم ھديــة لغیــر الیھــودي
الحاخامیــة الكالســیكیة لــوت ھــذه القاعــدة ألن العــادة فــي وـسـط رجــال    
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. لألشخاص الذين تربطھم بھم صالت تجارية    األعمال، تقضي بتقديم الھدايا   
ولذلك تقرر بأن الیھودي يمكنه أن يقدم ھدية ألحد معارفه من األغیار، بمـا              
أن ھذا األمر ال يُعتبر كھدية حقیقیة بل كنوع من االستثمار الذي يُتوقع منه         

.، فما زال ممنوعـاً    "أغیار من غیر المقرّبین   "أما تقديم الھدايا الى     .مردود ما 
فإعطاء صدقة لمتسـوّل    .وينطبق حكم مماثل عموماً، على تقديم الصدقات      

ولكن إعطاء الصدقات لمتسوّلین مـن األغیـار أمـر          .يھودي واجب ديني مھم   
إال أن ھناك تحـذيرات حاخامیـة   .مسموح به لمجرد المحافظة على السالم     

ي الصـدقات مـن     "يعتـادون "عديدة ضد جعل الفقـراء مـن األغیـار      ى تلـق عـل
الیھود، بحیث يكون من الممكن حجب مثل ھـذه الصـدقات عـنھم مـن دون          

.إثارة عداء ال لزوم له

:تقاضي الفائدة-2

ى حـد              إن التمییز المناھض لألغیار في ھذه المسألة، أصبح تمییزًا نظريًا اـل
ث       (كبیر، في ضوء الفتوى      ي الفصـل الثاـل ي تسـمح     )التي شُرحت ـف ، والـت

ولكن ما زال األمر على . حتى من مدين يھوديفي الواقع، بتقاضي الفائدة
حالــه بالنســبة الــى التوصــیة بمــنح يھــودي قرضــًا ـمـن دون فائــدة كعمــل   

ي الواقـع،   .إحسان، ولكن تقاضي الفائدة من مدين من األغیار أمر مُلزم          وـف
س جمیعھا     –تعتبر مراجع حاخامیة عديدة       ومن بینھم بـن میمـون،       – وإن لی

ى ألحـد األغیـار، ھـو               أن فرض اقصى ما يمكن مـ       ى قـرض يُعـط ن الربـا، عـل
.واجب مُلزم

:األمالك المفقودة-3

إذا عثر يھودي على متاع يُرجّح بأن مالكه يھودي، فھو ملـزم إلزامـًا صـارماً،             
س مـن  .ببذل جھد إيجابي إلعادة ما عثر علیه باإلبالغ عنه علناً      وعلى العك

ة كافـة، ال تسـمح للیھـودي    ذلك، فإن التلمود، والمراجع الحاخامیـة القديمـ    
ض مفقود من أحد األغیار، باالستیالء على ھـذا الغـرض               الذي يعثر على غر

ي الواقـع، مـن إعادتـه                 ي    ).48(فحسب، بل تمنعـه، أو تمنعھـا، ـف ولكـن ـف
ي تُلـزم                   ي معظـم البلـدان، القـوانین الـت األزمنة األحدث، عنـدما شُـرّعت ـف

ض المفقودة، أصدرت المراجع       الحاخامیة تعلیمات للیھود بفعل    بإعادة األغرا
 ولكن  –ما تقضي به ھذه القوانین، كعمل ينطوي على طاعة مدنیة للدولة            

س كواجب ديني، أي من دون بذل جھد إيجابي من أجل اكتشاف المالك  لی
.إذا كان من غیر المرجّح بأنه يھودي

:الخداع في العمل التجاري-4

.على الیھودي معصیة خطیرةتُعتبر ممارسة الخداع من أي نوع كان، 



17

ب، ولكـن ُيسـمح               وتُمنع أيضاً، ممارسة الخداع المباشر، ضد األغیـار فحـس
بممارسة الخداع غیر المباشر ضدھم، إال إذا كان من المحتمـل أن يسـبب              

والمثـل النمـوذجي    .ذلك إثارة العداء نحـو الیھـود أو إھانـة الديانـة الیھوديـة             
فـإذا  .ئ للسـعر خـالل عملیـة الشـراء        على ذلك، ھو إجراء الحساب الخاط     

ارتكب الیھودي خطأ في غیر صالحه فالواجب الديني يفرض على المـرء أن             
أما إذا لوحظ أحد األغیار يرتكب مثل ھذا الخطأ، فال حاجة للمرء أن .يصححه

، "إنني أعتمد على حساباتك"يجعله يعرف ذلك، بل علیه أن يكتفي بالقول 
.ه في حال اكتشافه لخطأه فیما بعدوذلك تحسبًا إلثارة عدائ

:االحتیال-5

ش علــى يھــودي ببیعــه، أو بالشــراء منــه، بســعر غیــر  تُحظـّـر ممارســة الغــ
ب          "معقول؛ إال أن     ى األغیـار، ألنـه كُـت ش ال ينطبق عـل "الغ ش أحـدنا     : ال يـغ

(أخاه ي إجبـاره                 )49" ش يھـودي، ينبـغ ى ـغ ، ولكن إذا أقدم أحد األغیـار عـل
ي أال يُعاـقب بقسـوة أشـد مـن عقوبـة                على دفع ثمن احتیال    ه، ولكـن ينبـغ

(في حالة مماثلة[الیھودي  [50."(

:السرقة والسلب-6

مـن أحـد    ]السـرقة [حتى  "–، ممنوعة منعًا باتًا     )من دون عنف  (إن السرقة   
مـع  (أمـا السـلب   ".شولحان عـاروخ  "، كما قولھا بشكل لطیف جداً،       "األغیار

.اً، إذا كان الضحیة يھوديًافممنوع منعًا بات)استخدام العنف

س ممنوعًا منعًا باتاً، بـل فقـط       ولكن إقدام يھودي على سلب أحد األغیار لی
ت حكمنـا؛ ولكنـه مسـموح             "في ظـروف معینـة كمثـل         أال يكـون األغیـار تـح

وتختلف المراجع الحاخامیة فیمـا بینھـا، حـول       ".عندما يكونون تحت حكمنا   "
جوز فیھا للیھودي سلب أحد األغیار، ولكن التفاصیل الدقیقة للظروف التي ي

الجدال بكامله، معني فقط بالقوة النسـبیة للیھـود واألغیـار، أكثـر ممـا ھـو                 
وقــد يُفســر ســبب .معنــي باالعتبــارات الجامعــة لقــیم العدالــة واإلنســانیة

احتجــاج ھــذا العــدد القلیــل جــدًا مــن الحاخامــات علــى ســلب الممتلكــات  
.د ساندته قوة يھودية ساحقةفق:الفلسطینیة في إسرائیل

األغیار في أرض إسرائیل

يوجد في الھاالخاه، باإلضافة الى القوانین العامة المعادية لألغیـار، قـوانین            
خاصــة ضــد األغیــار الــذين يعیشــون علــى أرض إســرائیل، أو الــذين يمــرون  

ض الحاالت فحسب     وھذه القـوانین مكرسـة لتعزيـز التفـوق         .عبرھا، في بع
.ي في ھذه البالدالیھود
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ض إسـرائیل  "والتعريف الجغرافي الـدقیق لمصـطلح        ، ھـو موضـوع جـدال       "أر
شــديد فــي التلمــود وفــي األدب التلمــودي، وقــد اســتمر ھــذا الجــدل فــي 

فبالنسبة الى وجھة   .األزمنة الحديثة بین مختلف اتجاھات الرأي الصھیونیة      
، )لسطین نفسـھا  باإلضافة الى ف  (نظر الحد األقصى، تشمل أرض إسرائیل       

س فقط كامل سیناء واألردن وسوريا ولبنان، ولكن أجـزاء كبیـرة أيضـًا مـن            لی
األكثــر شــیوعاً، يضــع الحــدود   "الحــد األدنــى "ولـكـن تفســیر  ).51(تركیــا 

عند منتصف الطريق عبر سوريا ولبنـان، عنـد خـط العـرض             "فقط"الشمالیة  
إال أن حتى ھـؤالء   . غوريون يؤيد وجھة النظر ھذه     –وكان بن   .لمدينة حمص 

ي    –الذين يستثنون، على ھذا النحو، أجـزاء مـن سـورية              لبنـان، يتفقـون ـف
ض القوانین التمییزية الخاصة     ولو أنھا قـوانین أقـل قمعیـة مـن     (الرأي بأن بع

ض إسـرائیل بالـذات           ي أر ى         )تلك المعمول بھـا ـف ي قـوانین تنطـبق عـل ، ـھ
ي كانـ       .ت ضـمن نطـاق مملكـة داود   األغیار في تلك األنحاء، ألن تلك األراـض

كما أن جزيرة قبرص، في التفسیرات التلموديـة كافـة، تـدخل ضـمن نطـاق              
.أرض إسرائیل

ي          وسوف أسجل اآلن، قائمة بـبعض القـوانین الخاصـة المتعلقـة باألغیـار ـف
وسوف تكون صـلتھا بالممارسـة الصـھیونیة الفعلیـة ظـاھرة            .أرض إسرائیل 

.تمامًا
ي   – كـالحقول والبیـوت      –الممتلكات غیر المنقولة    تمنع الھاالخاه من بیع       ـف

ي سـوريا، فیسـمح ببیـع البیـوت         .أرض إسرائیل، الى األغیـار     ولكـن  (أمـا ـف
س الحقول ).لی

.وُيســمح بتــأجیر منــزل فــي أرض إســرائیل ألحــد األغیــار، بشــرطین اثنــین
والشرط األول، أال ُيستخدم ھذا المنـزل للسـكن بـل ألغـراض أخـرى، مثـل           

والشرط الثاني، أال تؤجر لألغیار، ثالثة منازل مجاورة أو أكثر، إيجارًا .التخزين
.من ھذا النوع

"وتُفسّر ھذه األحكام وغیرھا، كالتالي حتى ال تستمح لھم بالتخییم على :
األرض، ألنھــم عنــدما ال يملكــون األرض، فــإن مكــوثھم ھنــاك ســوف يكــون  

(مؤقتًا ود المؤقت لألغیـار ولكـن فقـط        ويجوز التسامح حتى تجاه الوج    ).52"
، "عندما يكون الیھود في المنفى، أو عندما يكون األغیار أقـوى مـن الیھـود    "

ولكن يُحظر علینا، عندما يكون الیھود أقوى من األغیار، القبول بعابد األوثـان       
في وسطنا؛ ولن ُيسمح حتى للمقیم المؤقت أو التـاجر المتجـول، بـالمرور              

ب   )53( بتعالیم نوح السـبعة،      عبر أرضنا، ما لم يقبل     "ألنـه كُـت ولـن يقیمـوا    :
(في أرضك  فإذا قبل بتعالیم نوح السـبعة،      .، أي وال حتى بصفة مؤقتة     )54"

ي              يصبح غريبًا مقیماً، ويحظر منحه مكانة الغريب المقیم إال في األوقات الـت
خالل أما  ].أي عندما يقوم الھیكل وتُقدّم القرابین     [يُقام فیھا مھرجان الفرح     

ص لـم                 األزمنة التي ال تقام فیھا مھرجانات الفرح، فیُحظر القبـول بـأي شـخ
).55(يتحوّل تحوًال كامًال الى اعتناق الیھودية 
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ش ايمـونیم والمتعـاطفون     –ويتّضح بالتالي    وتمامًا كما يقول قادة حركـة غـو
 بــأن الســؤال برمتــه، حــول الكیفیــة التــي ينبغــي أن يُعاـمـل بھــا     –معھــا 

فإذا كان  :ینیون، ھو بحسب الھاالخاه، مجرد مسألة القوة الیھودية       الفلسط
للیھــود القــوة الكافیــة، فــإن واجــبھم الــديني يقتضــي مــنھم عندئــذ، طــرد   

.الفلسطینیین

وغالبًا ما يستشھد الحاخامات اإلسـرائیلیون وأتبـاعھم المحّمسـون، بھـذه             
ى سـبیل المثـال، فقـد استشـھد المـؤتمر الحاخـ             .القوانین امي الـذي   وعـل

، لمناقشة اتفاقات كامب ديفید، استشھادًا وقوراً، بالقانون        1979انعقد عام   
وأعلن ھذا المؤتمر أيضـاً، بـأن       .الذي يمنع تأجیر األغیار ثالثة منازل متجاورة      

الذي كان بیغن مستعدًا لتقديمه الى الفلسطینیین،       "الحكم الذاتي "حتى  
أكثر من اللزوم، ونـادرًا مـا يطعـن         ھو بحسب الھاالخاه، حكم ذاتي لیبرالي       

ي     –الصھیوني بتصريحات من ھذا النوع   "الیسار" ي تصـريحات تحـدد ـف  وـھ
.الواقع، موقف الھاالخاه تحديدًا صحیحًا

ى اآلن، والموجھـة ضـد                   ي ذُكـرت حـت وباإلضافة الى مثل ھـذه القـوانین الـت
ض إســرائیل، ينشــأ تــأثیر يفوقھــا شــراً، مــن ال  قــوانین األغیــار كافــة فــي أر

ي               ي عاـشت ـف الخاصة ضد الكنعانیین القدامى، وغیرھم من الشـعوب الـت
فكـل ھـذه الشـعوب      .فلسطین قبل أن يفتحھا يوشع، وضد العمـالیق أيضـاً         

ّض     يجــب أن تُبــاد إبــادة كاملــة، ويكــرر التلمــود واألدب التلمــودي ھــذا الحــ
ى أشـد مـن حماسـة التـوراة            .التوراتي على اإلبادة الجماعیة بحماسة حـت

ش                 ي وسـط ضـباط الجـی ويُماثل الحاخامات النافذون الذين لھم أتباع كُثـر ـف
، بتلك الشعوب   )أو حتى العرب جمیعاً   (اإلسرائیلي، يماثلون الفلسطینیین،    

يء         "القديمة، بحیث تكتسب وصايا من نـوع وصـیة           ي حیـًا أي ـش ولـن تُبـق
س (يتنف ي الوا    .، معنى له صلة بالوضع الحاضر     )56" قـع، أن   ومن المألوف ـف

ي قطـاع            تُلقى في جنود االحتیاط الذين يجري استدعاؤھم لدورة خدمـة ـف
يشـبھون  "يُقال لھـم فیھـا بـأن فلسـطینیي غـزة         "محاضرات تثقیفیة "غزة،  

ولقــد استـشـھد، أحــد الحاخامــات اإلســرائیلیین المھمــین،      ".العمــالیق
، )57(يین  استشھادًا وقوراً، بآيات توراتیة تحّض على اإلبادة الجماعیة للمید        

، وقـد أحـرزت ھـذه الفتـوى تـداوًال واسـع             )58(من أجل أن يبرر مجزرة قبیة       
ش اإلسرائیلي     ى       .النطاق في وسط الجی وھناك أمثلة مشابھة كثیـرة، عـل

ي            التصريحات الحاخامیة المتعطشة للـدماء، المناھضـة للفلسـطینیین والـت
.تستند الى ھذه القوانین

المعاملة السیئة

 العنوان، أن أبحث في أمثلة على القوانین الھاالخیة ال يكمـن            أود تحت ھذا  
ي بممارسـات تمییـز محـددة، معاديـة                    ي كونھـا توـص أثرھا األبلـغ أھمیـة ـف
ف يـنم عـن االزدراء والكراھیـة تجـاه          س موـق ي غـر لألغیار، بقدر ما يكمن ـف
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س مـن                  .األغیار ي ھـذا الجـزء، باالقتبـا ي ـف ولذلك، فـإنني لـن أحصـر نفـس
ى اآلن      (لھاالخیة المعتمدة أكثـر مـن غیرھـا         المصادر ا  ت حـت ، بـل   )كمـا فعـل

سأضمنه أيضاً، أعمـاًال لیـست أساسـیة بالقـدر نفسـه، إال أنھـا ُتسـتخدم                  
.استخدامًا واسعًا في التعلیم الديني

ض الصـلوات الشـائعة          ى        .دعونا نبدأ إذن، بنّص لـبع ي أحـد األجـزاء األوـل فـف
دي تقي الحمد هللا ألنه لم يجعله واحدًا        لصالة الصباح الیومیة، يوجه كل يھو     

(من األغیار  الذي ُيسـتخدم أيضـاً،     (أما الجزء الختامي للصالة الیومیة،      )59.
س السـنة ويـوم الغفـران                 س رأ ي قـدا ، فیبـدأ   )في القسم األكثـر جاللـة، ـف

"بالقول .وعلینا أن نحمد إله الجمیع   : . ألنه لم يجعلنا مثل شـعوب األرض  .
.كافة[ . . (ألنھا تنحني أمـام الخـیالء والعـدم وتُصـلي إللـه ال يُعـین       ] "60.(

ولقــد جــرى حــذف العبــارة األخیــرة مــن كتــب الصــالة، ولكنھــا كانــت تُتلــى  
وقد أُعیدت اآلن، ھذه العبارة، الى العديـد مـن    .شفھیاً، في أوروبا الشرقیة   

عالوة على ذلك، يوجد في أھـم جـزء         .كتب الصالة المطبوعة في إسرائیل    
 لعنـة خاصـة موجھـة       – المباركات الثماني عشـرة      –من صالة أيام األسبوع     

باألصل، ضد المسیحیین، وضد الیھود الذين تحولوا الى اعتناق المسیحیة،          
"وغیرھم من الیھود المارقین عن الـدين      كـل أمـل،   )61(ولیفقـد المرتـدّون   :
ية القرن  وتعود ھذه الصیغة الى نھا    ".ولیھلك جمیع المسیحیین على الفور    

ولقـد جـرى    .األول عندما كانت المسیحیة ال تزال طائفـة صـغیرة مضـطھدة           
"تلطیفھا في وقت من األوقات، سابق للقرن الرابع عشـر، لتصـبح            ولیفقـد  :

؛ ومن "على الفور)62(المرتدّون كل أمل، ولیھلك جمیع المارقین عن الدين 
"بعد ممارسة ضغوط إضافیة، أصبحت الصیغة      بـرون كـل أمـل،      ولیفقد المخ :
وـمـن بعــد إنشــاء إســرائیل،  ".ولیھـلـك جمیــع المــارقین ـعـن الــدين، فــوراً  

ى الصـیغة              ت حـديثاً، اـل ب صـالة كثیـرة، طُبـع انعكست العملیة، وعـادت كـت
ي المعاھـد الدينیـة                    الثانیة التي أوصى بھـا أيضـاً، العديـد مـن المعلمـین ـف

لین، القريبـة مـن     ، أعادت عدة تجمعـات للمصـ      1967وبعد العام   .اإلسرائیلیة
ى         ش ايمونیم، الصـیغة األوـل س طباعـة        (حركة غو ى اآلن ولـی ، )شـفھیًا حـت

ولقـد جـرت ھـذه      .للمسـیحیین "ألجـل الھـالك الفـوري     "وھي تصلي الیوم    
العــودة الــى الحالــة الســابقة، فــي الفتــرة التــي حــذفت فیھــا الكنیســة     

ث والعشـرين        (الكاثولیكیة   س    )في عھد البابا يوحنـا الثاـل  الجمعـة   ، مـن قـدا
ب فیھـا مـن الـرب، رحمـة الیھـود والمـارقین عـن            الحزينة، الصالة التي تطـل

فقد كانت ھذه الصالة، صالة يعتبرھا معظم القادة الیھود منفّرة          .الدين، الخ 
.وحتى معادية للسامیة

وينبغــي للیھــودي التقــي، وبمعــزل عــن الصــلوات الیومیــة الثابتــة، أن يتلــو  
أثناء (سبات مختلفة، الحسنة منھا والسیئة، دعوات مختصرة خاصة في منا

ي           ى ـف ارتدائه لباسًا جديداً، مثالً، أو أثناء تناوله ثمرة موسـمیة للمـرة األوـل
يء، الـخ                 وتعمـل  ).السنة، أو عندما يشاھد برقًا شـديداً، أو يسـمع نبـأ ـش

س مشـاعر الكراھیـة واالزدراء تجـاه                 ى غـر بعض ھذه الصلوات العرضـیة عـل
ي توـجب                .األغیار كافة  ي الفصـل الثـاني القاعـدة الـت وقد سبق أن ذكرنا ـف
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على الیھودي التقي إطالق اللعنة عندما يمـر بـالقرب مـن مقبـرة لألغیـار،                
وھنـاك  .ولكنھا توجیه على حمد اهللا عندما يمر بـالقرب مـن مقبـرة يھوديـة        

ي            ى األحیـاء؛ وھكـذا، عنـدما يشـاھد يھـودي تـق قاعدة مماثلة تنطـبق عـل
كان الیھود علیه أن يحمد اهللا، ولكنه عندما يشـاھد حشـدًا            حشدًا من الس  

ى المبـاني لیـست معفـاة       .من السكان األغیار علیـه أن يطـلق لعنـة          :وحـت
على الیھودي الذي يمـر بـالقرب مـن مسـكن يقطنـه             )63(فالتلمود يقضي   

ى مـدمّرًا فعلیـه أن        غیر يھود، بأن يطالب الى اهللا تدمیره، أما إذا كـان المبـن
(لــه االنتقــاميشــكر إ والقواعــد بــالطبع معكوســة بالنســبة الــى مســاكن  .

ى الفالحـین الیھـود                 ).الیھود ولقد كان التقیّـد بھـذه القواعـد سـھالً، إن عـل
ى الجالیـات المدينیـة                  الذين كانوا يعیشون في القـرى الخاصـة بھـم، أم عـل

ش في بلدات أو أحیـاء جمیـع سـكانھا مـن الیھـود       ولكـن  .الصغیرة التي تعی
قید بھذه القاعدة أصبح متعذرًا في ظروف الیھوديـة الكالسـیكیة، ولـذلك             الت

س وأماكن العبادة الخاصة بالديانات األخرى  باستثناء (حُصرت القاعدة بالكنائ
(اإلسالمیة منھا وعلى ھذا الصعید، أدت العادات الى المغاالة بالتقید ).64)

لـدى  )ثالث مرات عـادة   (فقد أصبح مألوفًا أن يبصق الیھودي       :بھذه القاعدة 
).65(مشــاھدته لكنیســة أو صــلیب؛ كتنمیــق للصــیغة اإللزامیــة لألســف   

).66(وكانت تُضاف أحیاناً، آيات توراتیة مھینة أيضًا 

وتوجد أيضًا سلسلة من القواعد التي تمنـع أي عبـارة مـن عبـارات المـديح       
ى             مـديح أكبـر   لألغیار وألعمالھم إال حیثما كان مثل ھذا المديح ينطـوي عـل

س يتقیـدون بھـذه           .منه للیھود واألشیاء الیھوديـة     ومـا زال الیھـود األرثـوذوك
فعندما أجرت اإلذاعة اإلسرائیلیة، على سبیل المثال، مقابلـة مـع         .القاعدة

الكاتب عجنون لدى عودته من ستوكھولم، حیث تسلّم نوبل لآلداب، امتدح        
"قائًالعجنون األكاديمیة السويدية ولكنه سارع لیضیف        ال يغرب عـن بـالي      :

 أي أن –"بأن مدح األغیار محظور، ولكن يوجد سبب خاص ھنا لمدحي لھم
.األكاديمیة منحت الجائزة لیھودي

وعلى نحو مماثل، يحظر على الیھود المشاركة في أي مظھر مـن مظـاھر              
االبتھاج العام لألغیار إال حینما يكون في االمتنـاع عـن المشـاركة، احتمـال               

تجاه الیھود، فیجوز في ھذه الحال، إظھـار درجـة مـن           "عداء"سبب في   بالت
".في حدھا األدنى"االبتھاج 

وباإلضافة الى القواعد التي ذكرناھا حتى اآلن، توجد قواعـد كثیـرة أخـرى،              
.يعمل تأثیرھا على كبح قیـام عالقـة صـداقة إنسـانیة بـین الیھـود واألغیـار         

ى ذـلك          األول، قاعـدة سـكب نبیـذ القربـان؛         :وسوف أذكر مثـالین اثنـین عـل
.والثاني، إعداد الطعام لألغیار في األيام المقدسة الیھودية

فمن جھة، يتوجب على الیھودي االمتناع عن شرب نبیذ شارك أحد األغیار           
ي زجاجـة مفتوحـة          .في إعداده، بأي شكل مـن األشـكال        ويصـبح النبیـذ ـف

ى         محرّماً، حتى ولو كان قد أعده يھود فقط، في          حال أقدم أحـد األغیـار عـل
س الزجاجة، أو مرّر يده من قوفھا       أما السـبب الـذي يعطیـه الحاخامـات         .لم
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لذلك، فھو أن األغیار كافة لیسوا عُبّاد أصنام فحسب، بل ينبغي، باإلضـافة             
بھمسـة أو بإشـارة،     (الى ذلك، أن نفترضھم خبثاء، بحیث أنھم قد يُقدمون          

س أي نبیــذ ع)أو فكــرة لــى وـشـك أن يحتســیه يھــودي، نبیــذًا  علــى تكــري
وتنطبق ھذه الشرعة بتشدد كامل،     "ُيسكب كقربان  للصنم الذي يعبدون     "

ى المسـلمین أيضـاً، ولكـن بشـكل مخفّـف                 على المسیحیین جمیعـاً، وعـل
(قلیًال ي لمسـھا المسـیحي، ولكـن              . وينبغي أن يُراق محتوى الزجاجـة الـت

ھا مســلم، إال أنــه ال يجــوز أن يمكــن بیعھــا أن إھــداؤھا ألي كــان، إذا لمســ
ى حـد سـواء، عـل              ).يحتسي الیھودي نبیـذھا    ق ھـذه الشـرعة عـل وتنطـب

ألن المرء ال يملك التأكد من أنھم ال يتظاھرون مجـرد           (الملحدين من األغیار    
.، ولكنھا ال تنطبق على الملحدين من الیھود)تظاھر باإللحاد

ى ا          أليـام المقدسـة األخـرى،      وتنطبق الشرائع ضد العمل أيام السـبت، عـل
ي ال   .ولكن بدرجة أقل   ويجوز بصفة خاصة، في يوم من األيام المقدسـة الـت

تصادف في يوم سبت، القیام بأي عمل يتطلبـه إعـداد الطعـام لیؤكـل أثنـاء       
طعــام "ويعــّرف الشــرع ھــذا العمــل كإعــداد لـــ.األيــام المقدســة أو العاديــة

س س "؛ ولكـن    "النف ى أنھـا ت      "الـنف ي   تُفسّـر عـل ، وُيسـتثنى   "الیھـودي "عـن
ولكن ھناك فتـوى لصـالح األغیـار        ).67(استثناء صريحًا   "الكالب"و  "األغیار"

ي        :أن يكون خطیـراً   "عدائھم"النافذين الذين يمكن لـ    يجـوز إعـداد الطعـام ـف
س، شـرط أال       يوم من األيام المقدسة، لزائر ينتمي الى ھذه الفئة مـن النـا

. القدوم لتناول الطعامُيشجّع تشجیعًا فعلیاً، على

ي        – عدا عن تطبیقھا بالممارسة      –ولكل ھذه الشرائع      تأثیر مھـم يكمـن ـف
الموقف الناجم عن دراستھا، التي تعتبرھا الیھودية الكالسیكیة، كجزء مـن           

ي      .دراسة الھاالخاه، واجبًا دينیًا سامیاً     وھكذا، يتعلم الیھـودي األرثوذوكـس
ســاته المقدســة، بــأن األغیــار يضــاھون مــن مطلــع شــبابه، وكجــزء مــن درا

ي، وھلمجـرا          ي الواقـع، فـإن      .الكالب، وبأن مدحھم معصیة مـن المعاـص وـف
للكتب التعلیمیة للمبتدئین على ھذا الصعید، تأثیرًا أسوأ من تـأثیر التلمـود             

وأحــد أســباب ذلــك أن مثــل ھــذه .ومجموعــة الشــرائع التلموديــة العظیمــة
عطي تفسیرات مفصّلة أكثر، وقد صیغت بصـورة        الكتب التعلیمیة االبتدائیة ت   

ولقد اخترت من بین    .تتوخى التأثیر في أذھان صغار السن وغیر المتعلمین       
عدد كبیر من الكتب من ھذا النوع، الكتاب األكثر شعبیة في إسرائیل، في             
ي طبعـات رخیصـة عديـدة، بـدعم                  الوقت الحاضر، والذي أعیـدت طباعتـه ـف

الـذي كتبـه حاخـام      "كتاب التربیة "إنه  .إلسرائیلیةمالي كبیر من الحكومة ا    
613فھـو يشـرح     .مجھول الھوية، في إسبانیا، في أوائل القرن الرابع عشـر         

واجبًا من الواجبات الدينیة الملزمة، في الیھودية، وبالترتـیب الـذي يفتـرض             
الذي (أن ترد فیه في األسفار الخمسة بالتوراة، بحسب التفسیر التلمودي 

ويدين ھذا الكتاب بتأثیره وشعبیته الدائمین، الى       ).ي الفصل الثالث  بُحث ف 
.األسلوب العبري الواضح والسھل الذي كُتب به



23

ى                ى المعـن إن ھدفًا تعلیمیًا مركزيًا من أھداف ھذا الكتاب ھو التشـديد عـل
"رجل"و "صديق"و "قرين"للتوراة، بالنسبة الى مصطلحات مثل "الصحیح"
، 219وھكــذا، فــإن الفقــرة رقــم ).الیھــا فــي الفصــل الثالــثوالتــي أشــرنا (

ب قرينـك   "المكّرسة للواجبات الدينیة الملزمة، الناشئة عن اآلية القائلة        أـح
"، وردت بعنــوان"كمــا تحــب نفـسـك  الواجــب الــديني الــذي يُلــزم بمحبــة  :

:، ونفسرھا كما يلي"الیھود

ي بـأن علینـا أن        " ي بـالیھودي   إن نحب كل يھودي محبة شـديدة، يعـن نعتـن
"ومالــه تمامــًا كمــا يعتنــي المــرء بنفســه ومالــه، ألنــه كُتــب  أحــب قرينــك :

"، وألن حكماءنا الطیبي الذكر، قالوا "كنفسك ال تفعل لصديقك ما ھو كريـه  :
ويتأتى عن ذلك العديد من الواجبات الدينیة الملزمـة األخـرى، ألن مـن            "لك

يزني مع زوجته، أو يحرمه يحب صديقه كما يحب نفسه، لن يسرق ماله أو 
مــن مالــه، أو يخدعــه بــالكالم، أو يســرق أرضــه، أو يؤذيــه بــأي شــكل مــن  

ى            .األشكال كما أن العديد من الواجبات الدينیة الملزمة األخرى، تعتمـد عـل
".ذلك، كما يعرف أي رجل عاقل

 التــي تتنــاول واجــب اإلبقــاء علــى العبیــد ـمـن األغیــار     322وفــي الفقــرة  
، )فیما ينبغي تحرير العبد الیھودي بعد سبع سـنوات        (ى األبد   مستعبدين ال 

:يُعطى التفسیر التالي
س ھــذا الواجــب الــديني الملــزم    " الشــعب ]حقیقــة أن[تكـمـن فــي أســا

س البشرية، وقد خُلق لیعرف خالقه ويعبـده، وھـو            الیھودي ھو أفضل األجنا
وب أخـرى   فإذا لم يكن لديھم عبید من شع      .يستحق امتالك العبید لخدمته   

ى                سیكون علیھم استعباد أشقائھم الذين لـن يعـودوا قـادرين بالتـالي، عـل
ولذلك نحن مأمورون بامتالك ھـؤالء لخـدمتنا، بعـد      .خدمة الرب، المبارك ھو   

ى               أن يجري إعدادھم لذلك، وبعد إزالة روح عبادة الشخص من كالمھـم حـت
(ال يكــون ھنــاك خطــر فــي بیوتنــا يــة القائلــة وھــذا ھــو القصــد مــن اآل)68.

ى اآلخـر                   " ى أشـقائكم، أبنـاء إسـرائیل، لـن تحكّمـوا الواحـد عـل ولكنھم عـل
، حتى ال يكون علیكم استعباد أشقائكم، المستعدين جمیعـًا          )"69(بقسوة  

".لعبادة اهللا

ى         545وفي الفقرة    ، التي تتناول الواجب الديني المُلزم بتقاضي الفائدة عـل
ض لألغیار، يرد القانون ك      "التاليمال أقر بأننـا مـأمورون بالمطالبـة بالفائـدة        :

أمــا ".مــن األغیــار عنــدما نقرضــھم المــال، وعلینــا أال نقرضــھم بــدون فائــدة
:التفسیر فھو التالي

س ھذا الواجب الديني المُلزم وجوب عدم قیامنا بأي عمـل     " يكمن في أسا
عـن  ينطوي على الرحمة إال للشعب الذي يعرف اهللا ويعبده؛ وعندما نمتنع            

القیام بعمل ينطوي على الرحمة لسائر البشرية، ونفعل ذلك فقط للشعب          
ي                  الذي يعرف اهللا ويعبده، فإن ھذا امتحان لنـا، إلدراكنـا بـأن الجـزء الرئیـس

.لفعل محبتنا لھم ورحمتنا بھم يعود لكـونھم يتبعـون ديانـة اهللا، مبـارك ھـو          
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نحـجب الرحمـة عـن      على قصدنا ھذا، عندما     ]من اهللا [واشھدوا، أن جزاءنا    
".ألفراد شعبنا]بأعمال رحیمة[اآلخرين، يساوي جزاءنا على قیامنا 

ففي تفسیره للحظـر ضـد      .ونجد تمییزات مشابھة في فقرات أخرى عديدة      
ى اإلشـارة    )238في الفقرة (التأخر في دفع أجر العامل      ف عـل يحرص المؤـل

أمـا الحظـر ضـد    .الى أن المعصیة ھي خطـورة إذا كـان العامـل مـن األغیـار              
االمتنـاع عـن لعـن أي يھـودي،        "فھو يـرد بعنـوان      )239في الفقرة   (السباب  

وعلى نحو مماثـل، فـإن التحريمـات ضـد إسـداء النصـح            ".رجًال كان أم امرأة   
ي الفقـرات     (المضلل، وكراھیة اآلخرين، وخزيھم أو االنتقـام مـنھم            و  240ـف

 ويعني الحظر المفـروض     تنطبق فقط على اإلقران الیھود    )247 و   246 و   245
"االبتعاد"، إن الیھود ال يتوجب علیھم )262الفقرة (على اتباع عادات األغیار 

الطعـن بتصـرفاتھم كافـة،      "عن األغیار فحسب، ولكن يتوجب علـیھم أيضـاً،          
".وحتى لباسھم

ى أن التفسـیرات المقتبسـة أعـاله، ال تمثـل تعـالیم                   وينبغي أن نشـدد عـل
وھذا ما يعرفه جیدًا الحاخامـات، بـل مـا ھـو أسـوأ              .حیحًاالھاالخاه تمثیًال ص  

المدافعون عن العقیدة الدينیة، ولھذا "علماء الیھودية"من ذلك، يعرفه جیدًا 
الســبب ال يحــاولون المجادلــة ضــد وجھــات النظــر ھــذه، داـخـل المجتمــع    

.الیھــودي؛ وھــم بــالطبع، ال يــأتون علــى ذكرھــا أبــداً، خــارج ھــذا المجتمــع
ى مسـمع مـن               وعوضًا   عن ذلك، فھم يذمّون أي يھودي يثیر ھذه األمور عـل

س ذروته إنھم يعلنون على .األغیار، ويصدرون نفیًا مضلًال يبلغ فیه فّن االلتبا
سبیل المثال، مستخدمین مصطلحات عامة، أألھمیة التي تعلقھا الیھودية         

بحـسب  "الرحمـة "على الرحمـة؛ ولكـن مـا ينسـون اإلشـارة الیـه، ھـو أن                 
.الھاالخاه، تعني الرحمة تجاه الیھود

ي عمیقـة مواـقف الكراھیـة                  ش في إسـرائیل كـم ـھ ص يعی ويعرف أي شخ
ي وسـط أكثريـة                  ي منتشـرة ـف والوحشیة ھذه، تجاه األغیار كافة، وكـم ـھ

وھذه المواقف محجوبـة عـادة، عـن العـالم الخـارجي،            .الیھود اإلسرائیلیین 
فــي إســرائیل وخارجھــا، أصــبحت ولكننــا نجــد أن أقلیــة مھمــة مــن الیھــود 
ى     1967تدريجاً، ومنذ إنشاء دولة إسرائیل، وحرب    ، وصـعود منـاحم بـیغن اـل

ت التعـالیم الالإنسـانیة،      .السلطة، أكثر صراحة حول مثـل ھـذه األمـور          وباـت
س  "الطبیعي"التي تُعتبر العبودية بموجبھا، القسمة والنصیب        لألغیار، تُقتب

ات األخیرة، حتى على شاشة التلفزيون، من علنًا في إسرائیل، في السنو
.قبل المزارعین الیھود الذين يستغلون العمال العرب، وخصوصًا عمـل األوالد    

ى                 ي تفـرض عـل ش ايمـونیم بالتعـالیم الدينیـة الـت ولقد استشھد زعماء غو
ــديات        ــة اغتیـــال رؤســـاء البـل الیـھــود اضـــطھاد األغیـــار، كتبرـيــر لمحاوـل

ض إلھــي  لخطــتھم الخاصــة بطــرد العــرب كافــة مــن الفلســطینیین، وكتفــوي
.فلسطین
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ف سیاسـیاً، فـإن حججھـم         وفیما يرفض العديد من الصھیونیین ھـذه المواـق
س اعتبارات مساعفة للمصـلحة الخاصـة            المضادة القیاسیة تقوم على أسا
س المبــادئ الســلیمة  وللمصــلحة الذاتیــة الیھوديــة، أكثــر منھــا علــى أســا

فھم، على سبیل المثال، يجادلون بالقول بأن       .الجامعة لإلنسانیة واألخالق  
استغالل اإلسـرائیلیین للفلسـطینیین واضـطھادھم، مـن شـأنه أن يفسـد              
المجتمع اإلسرائیلي، أو أن طرد الفلسطینیین أمر متعذر في ظـل الظـروف             
الحاضرة، أو أن أعمال اإلرھاب اإلسرائیلیة ضد الفلسطینیین، من شأنھا أن          

–ولـكـن الصــھیونیین كافــة عملیــًا  .صــعید الــدوليتعــزل إســرائیل علــى ال 
ف المعاديـة           –الصھیوني  "الیسار"وخصوصًا   ي المواـق  يتشـاركون مبـدئیاً، ـف

.عداء عمیقًا لألغیار، التي تشجعھا الیھودية األرثوذوكسیة بقوة

المواقف تجاه المسیحیة واإلسالم

ى المواـقف ال           حاخامیـة تجـاه   لقد أوردنا فیمـا سـبق، عـددًا مـن األمثلـة عـل
ولكنه سیكون مفیدًا إذا أوجزنا ھذه المواـقف        .ھاتي الديانتین، بصورة عابرة   

.ھنا

إن الیھودية ُمشبعة بكراھیة عمیقة جـدًا تجـاه المسـیحیة، مقترنـة بجھـل               
ومــن الواضــح بــأن االضــطھادات المســیحیة للیھــود فاقمــت حــدّة ھــذا .لھــا

عید؛ فھو يعود في الواقع، الى الموقف، ولكنه موقف مستقل عنھا الى حد ب
وال سـیما مـن     (الزمن الذي كانت فیه المسیحیة ال تزال ضعیفة ومضطھدة          

وقد شارك في ھذا الموقف الیھود الذين لم يتعرضوا الضـطھاد         ).قبل الیھود 
المســیحیین فــي يــوم مــن األيــام، أو حتــى مــن الیھــود الــذين ســاعدھم   

ي نظـام   وھكذا، كان بن میمون خاضعاً   .المسیحیون  الضطھاد المسلمین ـف
س الصلیبیة أوالً، ولكن ھذا لم يغیر  الموحدين، فھرب منھم الى مملكة القد
وجھــات نظــره قــط، وھــذا الموقــف الســلبي العمیــق يقــوم علــى عنصــرين  

.رئیسیین اثنین

ي  .العنصر األول، كراھیـة السـید المسـیح واالفتـراءات الخبیثـة ضـده              وينبـغ
ى السـید              بالطبع أن نمیّز تمییزاً     واضحاً، بـین النظـرة التقلیديـة للیھوديـة اـل

المسیح، وبین الخالف السخیف بین المعادين للسامیة والمدافعین الیھود،         
ويعتــرف معظــم العلمــاء المحــدثین لتلــك .عــن إعدامــه"المســؤولیة"حــول 

الفترة، بعدم توافر معرفة تاريخیة دقیقـة للظـروف المحیطـة بإعـدام السـید               
ص في الروايات األصلیة والمعاصرة، والتـألیف المتـأخر          المسیح، بسب  ب النق

وفي أي حال، فإن فكرة الـذنب الجمـاعي         .لألناجیل، والتناقضات فیما بینھا   
س الحقـائق    :إال أن الموضوع ھنا   .والموروث، فكرة خبیثة ال يقبلھا العقل      لـی

ي   الفعلیة عن السید المسیح، بل التقارير غیر الدقیقة وحتى المفتريـة           ، ـف
ى           –التلمود وفي األدب التلمـودي مـن بعـده           ي اعتقـد بھـا الیھـود حـت  والـت

القــرن التاســع عشــر، ومــا زال الكثیــرون مــنھم، خصوصــًا فــي إســرائیل،     
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ألن ھذه التقارير، لعبت بالتأكید، دورًا مھمًا في بلورة الموـقف           .يعتقدون بھا 
.الیھودي من المسیحیة

ح بحكم من محكمة حاخامیة بتھمـة       فبحسب التلمود، أعدم السید المسی    
ى عبــادة األصـنام، واحتقــاره       ض الیھـود اآلخــرين عـل عبادتـه لألصـنام وتحــري

والمصادر الیھودية الكالسیكیة كافة التي تذكر إعدامه،       .السلطة الحاخامیة 
ى أن الروايـة التلموديـة لـم تـأت             سعیدة تمامًا بتحمـل مسـؤولیة ذلـك؛ حـت

.على ذكر الرومان

– والتي تؤخذ مع ذلك على محمل الجـد التـام            –يات األكثر شعبیة    أما الروا 
ـل  (قصــة يســوع"مـث ، الشــھیرة، فھــي حتــى أســوأ ـمـن   )تولــدوت يشــو"

سابقاتھا، إذ أنھا، باإلضافة الى الجرائم المذكورة أعـاله، تتھمـه بممارسـة              
بحد ذاته، بالنسبة الى الیھـود، رمـزًا لكـل          "يسوع"ولقد كان اسم    .السحر
كمـا أن األناجیـل   ).70(بغیض، وما زال ھذا التقلید الشعبي مستمرًا ما ھو   

س منھـا       )ناھیـك عـن تعلیمھـا   (ممقوتة على حد سواء، وال ُيسمح باالقتبـا
س الیھودية اإلسرائیلیة العصرية .حتى في المدار

والعنصر الثاني ھو أن التعلیم الحاخامي، وألسباب الھوتیة يكمن معظمھـا            
وھـذا األمـر   .لديانـة المسـیحیة كديانـة عبـادة األصـنام       في الجھل، يصـنف ا    

س                  ى التفسـیر الفـّظ للمعتقـدات المسـیحیة حـول الثـالوث األقـد يستند اـل
.والتجسّد

ى مـن قبـل      "أوثانـاً "وتُعتبر الرموز والتمثیالت المصـوّرة المسـیحیة كافـة           حـت
تـاع  ھؤالء الیھود الذين يعبدون لفائف المخطوطات القديمـة والحجـارة أو الم           

".الرجال المقدسین"الشخصي ـل

س ذلك، موقف معتدل نسبیاً         .أما موقف الیھودية من اإلسالم فھو على عك
وعلى الرغم من أن الصفة المبتذلة التي تصف بھا النبي محمد، ھي صفة        

(الرجل المجنون " إال أنھا لم تكن صفة سیئة تقريبًا بالحـد الـذي           )میشوغا"
ي            تبدو فیه الیوم، ولكنھا تھ     ون في أي حال، أمـام المصـطلحات البذيئـة الـت

س    –وعلى نحو مماثل، فإن القرآن      .تُطلق على السید المسیح     وعلى عـك
س محكومًا علیه بالحرق    –العھد الجديد    س مكرّمـًا مثـل تكـريم          . لی وھـو لـی

الشريعة اإلسالمیة للمخطوطات الیھودية المقدسة، ولكنه يعامـل معاملـة          
معظــم المراجــع الحاخامیــة فــي الــرأي، علــى أن  وتتفــق .الكتــاب العــادي

س عبادة أوثان   ش ايمـونیم       (اإلسالم لی ض قـادة غـو على الـرغم مـن أن بـع
ولذلك، تحكم الھاالخاه بضرورة أال يلجأ الیھـود        ).الیوم، يختارون تجاھل ذلك   

".العـاديین "الى معاملة المسـلمین معاملـة أسـوأ مـن معـاملتھم لألغیـار               
ويمكننا مرة أخرى، أن نسـتخدم بـن   .معاملة أفضل أيضاً ولكن أال يعاملوھم    

س عبــادة   .میمـون كنمــوذج توضــیحي  فھـو يقــول صــراحة، بـأن اإلســالم لــی
أصنام، وھو يستشھد في أعماله الفلسـفیة، وبـاحترام كبیـر، بالعديـد مـن              
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ولقد كـان بـن میمـون، كمـا كـنت قـد ذكـرت         .المراجع الفلسفیة اإلسالمیة  
 لصـالح الـدين وعائلتـه، وقـد عُـیّن، بـأمر مـن صـالح                 سابقاً، الطبیب الخاص  

ومع ذلك، فإن القواعد التي يضعھا ضد إنقـاذ  .الدين، زعیمًا لیھود مصر كافة  
تنطبق على المسلمین، على    )إال لتفادي الخطر على الیھود    (حیاة األغیار   

.حد سواء


