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 ملخص البحث
 للتوراة عند سبينوزا "دراسة تحليلية "النقد التاريخي 

 إعداد
 / خالد فتحي محمد السيد الدكتور

 أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
 

م ( رائدًا من رواد الفكر الفلسفي في العصر الحديث الذين  1677ـ  1632يعد سبينوزا  ) 
 لمجاالت والميادين االجتماعية والسياسية والفكرية .تركوا بصمات واضحة علي العديد من ا

األمر الذي دفعني إلي أن أتناول قضية " النقد التاريخي للتوراة عند سبينوزا " بالبحث 
 والدراسة , متبعًا المنهج التحليلي التاريخي النقدي.

ولتحقيق هذا المنهج فقد قسمت هذا البحث إلي مقدمة , ومدخل , وثالثة مباحث , 
 وخاتمة .

 أما المقدمة :
فقد اشتملت علي أهمية الموضوع , وجدته , وأسباب اختيار الموضوع , ومنهج البحث , 

 وخطة البحث . 
 وأما المدخل :

 فقد أوردته بعنوان " التوراة تعريفها , وعدد أسفارها , ولغة تدوينها ".
 وأما المبحث األول :

 ة عند سبينوزا " .فقد صغته بعنوان " الفحص التاريخي للتورا
 وأما المبحث الثاني :

 فقد جاء بعنوان " نقد سبينوزا لنسبة التوراة إلي موسي علية السالم ".
 وأما المبحث الثالث :

 فقد جعلته بعنوان " نقد سبينوزا لحفظ التوراة من الضياع والتحريف ".
 وأما الخاتمة :

 الل هذا البحث .فقد اشتملت علي أهم النتائج التي توصلت إليها من خ
 هذا واهلل ولي التوفيق
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A summary Of The Research 
The criticisme historical to Torah for Spinoza " analysis 

study" 

Written by 

Dr : Khalid Fathy Muhammed El sayid 

Assistant professor the faculty of Osul Aldin in Zagazig 

Spinoza (1632 – 1677 ) is from the important philosophy in 

modern thought . Who left their imprint on many of the main 

point social , political and intellectual . 

All that drives me to deal with the issue of "the criticisme 

historical to Torah for Spinoza "analysis study". I used 

tracing to the analytical , the critical historical methods . That 

is why I divided the research in to a preface , prefatory , three 

chapters and a conclusion . 

The preface : 

Deals with the importance of the topic , the reasons that made 

me choose to write about it , the methods I followed in writing 

and the plan that determines that research . 

The prefatory : 

It is titled "the Torah description and her numbers saifr and 

her language writing " . 

Chapter one : 

It is titled "the research historical to Torah for Spinoza " 

Chapter two : 

It is titled "Spinoza criticise to Torah which called it to Mousa 

has peace " . 

Chapter three : 

It is titled "Spinoza criticise to protection the Torah from the 

lost and the change " . 

The Conclusion : 

It includes the most important results that I have reached 

during my research . 

May Allah bless us 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

ــه      ــهلل  ل ــهلل رســول اهلل , ســيدنا محمــد وعل الحمــد هلل , والصــالة والســالم عل
 وصحبه ومن وااله إلهلل يوم الدين  وبعد .

إطـار المـنهج التـاريخي الـذي فنقد النصوص القديمة أو الوثائق يـدخل فـي     
ـــداخلي  ـــد ال ـــائق , والنق ـــد الخـــارجي للوث ـــهلل دعـــامتين رئســـيتين : النق ـــوم عل يق

 للوثائق .
النقـــد الخـــارجي للوثـــائق يتضـــمن مصـــدر الوثيقـــة , وتـــاري  أنتقالهـــا عبـــر     

العصور , وطريقة وصولها إلينا , وحالتها التي وصلت بها ... ال  . أما النقد 
جه أساسًا علهلل تحليل مضمون الوثيقة تحلياًل يبدأ من الخطـوط الداخلي فهو يت

واللغــة , وينتهـــي بقيـــاو مـــا تحتـــوي عليـــه الوثيقـــة مـــن معلومـــات تبعـــًا لعـــدة 
 مقاييو , بعضها تاريخي ,  وبعضها عقلي , وبعضها مقارن . 

ــن حــزم ) ت      ــل واألهــواء والنحــل " ل مــام اب ــد كتــاب " الفصــل فــي المل وُيع
ا أشـتمل عليـه مـن نقـد علمـي للتـوارة أول دراسـة نقديـة لنصـوص ه ( بم456

الكتاب المقدو تسبق بآماد طويلة تلك الدراسة التي ظهرت بوادرها فـي أوروبـا 
 في القرن السابع عشر وازدهرت في القرن التاسع عشر . 

ــين      ــرن الســابع عشــر مــن األوروبي ــديم فــي الق ــاد العهــد الق ومــن أشــهر نق
م Baruch Spinoza(1632-1677 ) دي بـارو  سـبينوزاالفيلسـوف اليهـو 

في أشهر كتبه " رسـالة فـي الالهـوت والسياسـة " الـذي وضـع فيـه نقـدًا شـاماًل 
للعهد القديم علهلل أنه كتاب أدبـي قـومي , ونقـده نقـدًا تاريخيـًا فتعـره للغتـه , 

 ونصه , وزمن تأليفه , ومستوى مؤلفيه . 
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هلل دراسـة قضـية " النقـد التـاريخي للتـوراة ولقد اقتصـرت فـي هـذا البحـث علـ    
عند سبينوزا " ألهمية هذه القضية عنده وما يترتـب عليهـا مـن تعـدد فـي ا راء 

 واألفكار . 
 ويرجع اختياري لهذا الموضوع إلهلل أسباب كثيرة من أهمها ما يلي :     
 ُيعد سبينوزا من رواد الفكر الغربي في دراسـة قضـية نقـد الكتـاب المقـدو – 1

بصفة عامة , والتوراة بصفة خاصـة , حيـث فـره نفسـه علـهلل الحيـاة الفكريـة 
بعد دراسـات متعمقـة فـي أبـواب الفقـه اليهـودي جميعـًا , وضـاق بسـيطرة الفكـر 
التلمودي الخانقة فتجاسـر وتعـره لنصـوص التـوراة ذاتهـا , فـأردت أن أوضـ  

 منهجه في نقد التوراة . 
ر المسـلمين وخصوصـًا اليهـود فـي دراسـة محاولة االستفادة من أفكار غيـ – 2

قضية النقد التاريخي للتوارة , وتأتي أهميـة ذلـك فـي أنـه يـدخل ضـمن " وشـهد 
 شاهد من أهلها " فيكون أقوى في االستدالل وأكد في االحتجاج . 

إن المـنهج النقـدي التــاريخي للتـوراة ال يرجــع فـي حدوثــه إلـهلل األوروبيــين  – 3
ما يرجع الفضل فيه إلهلل علماء المسلمين فـي العصـور ,ٍ كما يظن البعه , وأن

 األولهلل , فأردت أن أوض  ذلك . 
لهذه األسباب توكلت علهلل اهلل تعالي في خـوه بحـث هـذا الموضـوع متبعـًا     

ــد قســمت هــذا  ــق هــذا المــنهج فق ــدي , ولتحقي ــاريخي النق ــي الت المــنهج التحليل
 مة .البحث إلهلل مقدمة , ومدخل , وثالثة مباحث , وخات

أما المقدمة : فقد اشتملت علهلل أهمية الموضوع , وجدته , وأسـباب اختيـار  -
 الموضوع , ومنهج البحث , وخطة البحث . 

وأما المـدخل : فقـد أوردتـه بعنـوان" التـوراة تعريفهـا , وعـدد أسـفارها , ولغـة  -
تــدوينها "  وتحــدثت فيــه عــن تعريــف التــوراة , وعــن أســفارها الخمســة , وعــن 

 ي دونت بها .اللغة الت
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ــد  - ــوراة عن ــوان " الفحــص التــاريخي للت وأمــا المبحــث األول : فقــد صــغته بعن
وسـائر أسـفار  -سبينوزا " وتحدثت فيه عن خطوات الفحص التاريخي للتوراة  

عنــد ســبينوزا , وأهــم الصــعوبات التــي تواجــه تطبيــق هــذه  -الكتــاب المقــدو 
 الخطوات .

ــاني : فقــد جــاء بعنــوان - " نقــد ســبينوزا لنســبة التــوراة إلــهلل  وأمــا المبحــث الث
موســهلل عليــه الســالم " وتحــدثت فيــه عــن أهــم انتقــادات ســبينوزا لمســألة نســبة 

 األسفار الخمسة ) التوراة ( إلهلل موسهلل عليه السالم .

وأمــا المبحــث الثالــث : فقــد جعلتــه بعنــوان " نقــد ســبينوزا لحفــظ التــوراة مــن  -
ينوزا مـن قضـية فقـدان اليهـود الضياع والتحريف " وتحدثت فيه عن موقـف سـب

للتـــوراة وتـــابوت العهـــد , كمـــا تحـــدثت فيـــه أيضـــًاعن موقفـــه مـــن التغييـــرات 
 واالختالفات التي لحقت بنصوص التوراة .

وأما الخاتمة : فقد اشتملت علهلل أهم النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن خـالل  -
 هذا البحث .     

حتهلل يخرج فـي صـورة الئقـة هذا ولقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي      
ن كـان غيـر ذلــك  بالبحـث العلمـي , فـكن كنــت قـد وفقـت فللـه الحمــد والمنـة , واذ
فحسبي أنني قد  اجتهدت , وأنا بشر أخطئ وأصيب وعذري أنني بـذلت أقصـي 
ما في وسعي , ولم  ل جهدًا في العمل في هذا البحث , فال كمال إال هلل تعـالهلل 

 هم الصالة والسالم . , وال عصمة إال ألنبيائه علي

 وأرجو أن يكون عملي هذا مقبواًل عند اهلل إنه سميع قريب 
َلْيِه ُأِنيُب " سورة هود:   .88" َوَما َتْوِفيِقي ِإالا ِباللاِه َعَلْيِه َتَوكاْلُت َواِذ
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 المدخل
 التوراة

 تعريفها , وعدد أسفارها , ولغة تدوينها
 تمهيد:
وجـل قـد أنـزل التـوراة علـهلل سـيدنا موسـهلل عليـه  مما الشك فيـه أن اهلل عـز    

َو َتْيَنـا ُموَسـهلل اْلِكتَـاَب َوَجَعْلَنـاُه ُهـًدى ِلَبِنـي ِإْسـرَاِئيَل" السالم , يقـول اهلل تعـالهلل : 
َل َعَلْيــَك اْلِكتَــاَب ويقــول أيضــًا : ,  (1) " اللاــُه اَل ِإَلــَه ِإالا ُهــَو اْلَحــيُّ اْلَقيُّــوُم . َنــزا

ْنِجيــَل . ِمــْن َقْبــُل ُهــًدى ِللناــاِو ِبــاْلَحقم مُ  ــْيَن َيَدْيــِه َوَأْنــَزَل التاــْورَاَة َوا ِْ َصــدمًقا ِلَمــا َب
 . (2)"  َوَأْنَزَل اْلُفْرَقانَ 

وأمرنا اهلل عز وجل با يمان بما أُنـزل علـهلل سـيدنا موسـهلل وعيسـهلل عليهمـا     
ناـا ِباللاـِه َوَمـا ُأْنـِزَل َعَلْيَنـا ُقـْل  مَ السالم والنبيون من ربهم , يقول اهلل تعالهلل : " 

ْسـَحاَق َوَيْعقُـوَب َواأْلَْسـَباِط َوَمـا ُأوِتـَي ُموَسـهلل  ْسَماِعيَل َواِذ َوَما ُأْنِزَل َعَلهلل ِإْبرَاِهيَم َواِذ
ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ    .(3)"َوِعيَسهلل َوالناِبيُّوَن ِمْن َربمِهْم اَل ُنَفرم

إال أن القــر ن الكــريم قــد نبــه إلــهلل أن اليهــود قــاموا بتضــييع التــوراة المنزلــة     
مـنهم قـام بكتابـة التـوراة  اً علهلل سيدنا موسهلل عليه السالم وتحريفها , وأن فريقـ

بأيديهم , ثم زعموا نسبتها إلهلل اهلل تعالهلل , وما هي من عند اهلل , وأنهـم قـاموا 
نا لتــوراة الصــحيحة , يقــول اهلل تعــالهلل : " بكخفــاء وكتمــان أجــزاء كثيــرة مــن ا َواِذ

ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن أَْلِسَنَتُهْم ِباْلِكتَـاِب ِلَتْحَسـُبوُه ِمـَن اْلِكتَـاِب َوَمـا ُهـَو ِمـَن اْلِكتَـاِب 
اْلَكـِذَب َوُهـْم َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللاِه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللاِه َوَيُقوُلوَن َعَلهلل اللاـِه 

                                 
 .  2( سورة ا سراء :  ية رقم 1)
 .  4,  3,  2( سورة  ل عمران :  يات رقم  2)

 .  84( سورة  ل عمران :  ية رقم 3)
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ِمـَن الاــِذيَن َهـاُدوا ُيَحرمفُـوَن اْلَكِلــَم َعـْن َمَواِضــِعِه ويقـول أيضــًا : "  , (1)"   َيْعَلُمـونَ 
ُقــْل َمــْن َأْنـَزَل اْلِكتَــاَب الاــِذي َجــاَء ِبـِه ُموَســهلل ُنــورًا َوُهــًدى أيضــًا : "  , ويقـول (2)"

                                        .(3)"  ا َوُتْخُفوَن َكِثيرًاِللنااِو َتْجَعُلوَنُه َقرَاِطيَو ُتْبُدوَنهَ 

ـــالتوراة           ـــث اليهـــود ب ـــهلل عب ـــه  وســـلم  إل ـــهلل صـــلهلل اهلل علي وقدأشـــار النب
وقيامهم بتحريفها وتغييرها إذ أنه رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب 

فــي قــراءة مــا بهــا مــن كــذب رضــي اهلل عنــه فــأمره بكلقائهــا وأن ال يضــيع وقتــه 
وتحريف ثم قال : " ألم  تكم بها بيضاء نقية ؟ واهلل لو أن موسهلل كـان حيـًا مـا 

أي أن هــذه التــوراة المزعومــة ملطخــة بســواد التحريــف  (4)وســعه إال اتبــاعي " 
والتغيير وقد أنزل اهلل علهلل رسوله صلي اهلل عليه وسلم في القر ن ملخصـًا لمـا 

توراة من عقيدة وشـريعة وقصـص , فأحياهـا فـي صـورتها كانت تشتمل عليه ال
الصـــحيحة نقيـــة بيضـــاء , وأن موســـهلل عليـــه الســـالم لـــو بعـــث ا ن لتبـــرأ مـــن 

 (5)توراتهم واتبع القر ن الذي أنزل علهلل سيدنا محمد صلهلل اهلل عليه وسلم . 
فما تعريف التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى ؟ وما عدد أسفارها ؟ ومـا      

 للغة التي دونت بها ؟ ا
 هذا ما سنجيب عليه من خالل العناصر ا تية :     

                                 
 .  78( سورة  ل عمران :  ية رقم  1)

 .  46 ( سورة النساء :  ية رقم2)

 . 91( سورة األنعام :  ية رقم  3)
العسقالني , تحقيق / محمد فؤاد  حجر راجع : فت  الباري شرح صحي  البخاري , البن (4)

 "" قول اهلل تعالهلل:  55عبد الباقي , دار المعرفة , بيروت , كتاب " التوحيد " , باب رقم 
 . 225, ص  3بل هو قر ن مجيد في لوح محفوظ " , ج

لمقدسة في األديان السابقة ل سالم , دار علي عبد الواحد وافي : األسفار ا /د  : انظر (5)
 . 18, ص  م1984نهضة مصر للطبع والنشر , القاهرة , 
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 أواًل : تعريف التوراة 
ــوراة      ــة : " الت كلمــة مــن أصــل Torahجــاء فــي موســوعة اليهــود واليهودي

عبري مشتقة من فعل) يورية ( بمعنهلل  يعلم , أو  يوجه . وربما كانت مشـتقة 
رعــة . ولــم تكــن كلمــة ) تــوراة ( ذات معنــهلل مــن فعــل ) بــاراه ( بمعنــهلل  يجــري ق

محدد في األصل , إذا كانت تستخدم بمعنهلل وصايا , أو شريعة , أو  علم , أو 
أوامــر , أو  تعــاليم , وبالتــالي كــان اليهــود يســتخدمونها ل شــارة إلــهلل اليهوديــة 
ككل , ثم أصبحت تشـير إلـهلل البنتـاتو  أو أسـفار موسـهلل الخمسـة , ثـم صـارت 

ي العهد القديم كله مقابـل تفسـيرات الحاخامـات , ويشـار إلـهلل التـوراة الكلمة تعن
أيضًا بأنها القانون أو الشريعة , ويبدو أن هذا قد تم بتأثير الترجمة السبعينية 

 .(1)التي ترجمت كلمة  )توراة ( بالكلمة اليونانية )نوموو ( أي القانون" 
النـــاموو هـــي أســـفار  وجـــاء فـــي قـــاموو الكتـــاب المقـــدو : " التـــوراة أو    

. ثم أورد تعريـف النـاموو بأنـه : " اسـم يونـاني األصـل   (2)موسهلل الخمسة " 
معناه شريعة أو قانون . ونـاموو موسـهلل أي الشـريعة التـي وضـعها موسـهلل , 
بوحي من اهلل في الحقول المدنية واالجتماعية واألدبيـة والطقسـية ... وسـميت 

اموو ... وهي ليست شريعة موسهلل شريعة موسهلل ناموو ألن فيها صفات الن
إال باالسـم , ألنهــا مــن عنــد اهلل , ومــن وضــع اهلل إنمــا ســلمت إلــهلل البشــر عــن 

 .  (3)طريق موسهلل في سيناء " 

                                 
عبد الوهاب  المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, دار الشرق , د /  (1)

 . 87, ص  86, ص  5م , ج 1999الطبعة األولهلل ,القاهرة ,

من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيين قاموو الكتاب المقدو : تأليف نخبة  (2)
بطرو عبد الملك , و خرون , دار الثقافة , الطبعة الثانية عشر , القاهرة ,  /بكشراف د 

 . 467ص 

  . 979, ص  978ص المرجع السابق ,  (3)
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وعــرف مــوريو بوكــاي التــوراة بقولــه : " التــوراة أو األســفار الخمســة هــي     
ار الخمسـة االسم السـامي والعبـارة الالتينيـة التـي أطلقـت فـي الفرنسـية : األسـف

تعني مؤلفًا من خمسة أجزاء التكوين , الخروج , الالويـون , العـدد , التثنيـة , 
التي تشكل العناصر الخمسـة األولـهلل مـن مجموعـة التسـعة والثالثـين كتابـًا مـن 
العهــد القــديم هــذه المجموعــة مــن النصــوص تتنــاول أصــول العــالم حتــهلل دخــول 

عـاد بعـد المنفـهلل فـي مصـر . أي الشعب اليهودي إلهلل أره كنعنـان , أره المي
 .(1)بدقة حتهلل موت موسهلل عليه السالم " 

ممــا ســبق نســتطيع أن نعــرف التــوراة بأنهــا : كلمــة عبريــة معناهــا الهدايــة     
وا رشاد . وتسمهلل بالشريعة أو القانون , ويطلق عليهـا أيضـًا النـاموو , وقـد 

سفار الخمسة التي تبـدأ اتخذت باليونانية اسم " بانتاتيكوو " أي الكتاب ذو األ
 مع بدء الخليقة وتنتهي بخبر وفاة موسهلل عليه السالم . 

 (التوراة *ثانيًا : عدد أسفار )
الخمســة والتــي تشــكل  –عليــه الســالم  –تتكــون التــوراة مــن أســفار موســهلل     

 ( وهي علهلل النحو التالي :  **القسم األول من العهد القديم ) 

                                 
موريو بوكاي : التوراة وا نجيل والقر ن والعلم , ترجمة الشي  / حسن خالد , المكتب  (1)

 . 31م , ص  1990هـ  1411 , الطبعة الثالثة , بيروت, مي ا سال

أسفار جمع سفر , وهو سفير بالعبرية , ويعني كتابًا ويشار إلهلل كتب العهد القديم  (*)
بكلمة أسفار , ويقسم السفر إلهلل إصحاحات , ويقسم كل إصحاح إلهلل فقرات , وتقسم كل 

: موسوعة اليهود واليهودية  فقرة إلهلل مقاطع . انظر: د / عبد الوهاب المسيري
 .  88, ص 5والصهيونية ,ج

مصطل  يستخدمه المسيحيون ل شارة إلهلل كتاب  old Testamentالعهد القديم  (**)
اليهود المقدو , بينما يستخدم مصطل  العهد الجديد ل شارة إلهلل األسفار التي تتضمنها 

لهلل أعمال الرسل ورسائلهم " سبعة و  عشرين سفرًا " . أما اليهود أنفسهم األناجيل األربعة واذ
فيستخدمون عبارة " سيفري هاقودش " أو " كتبي هاقودش " أي  الكتب المقدسة 
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   أو الخلقالسفر األول : سفر التكوين 
" وهـي أول كلمـة تـرد  ِفـي اْلَبـْدِء ويسمهلل في اللغة العبرية " بريشـت " أي  "   

 (1)في السفر . 
وسمهلل سفر التكوين بهذا االسم الشتماله علهلل قصـة خلـق العـالم , وخلـق      

ا نسان األول , ويشمل السفر با ضافة إلـهلل هـذا قصـة الخطيئـة التـي ارتكبهـا 
إلــهلل األره عقابــًا لــه , ثــم حيــاة أوالده ومــا جــرى بيــنهم , أبــو البشــر ونزولــه 

فقصــة الطوفــان ونشــأة الشــعوب بعــده , وقصــة إبــراهيم عليــه الســالم وتجوالــه 
ونســـله إلـــهلل إســـحاق ويعقـــوب عليهمـــا الســـالم , وأوالد يعقـــوب عليـــه الســـالم 
وبخاصة يوسف عليه السالم , وما جرى له إلي أن أصب  ذا شأن كبير بمصر 

 إليه أباه وأخواته , وبموت يوسف عليه السالم ينتهي السفر .  واستدعهلل
ويرى ديريك كدنر أن سفر التكوين أقرب إلهلل العهد الجديد منه إلهلل العهـد       

القــديم , فيقــول : " وفــي الحقيقــة يعتبــر ســفر التكــوين ســفرًا أقــرب إلــهلل العهــد 

                                                                             
ويستخدمون أحيانًا  تعبير" كتوفيم " أي الكتب , كما يستخدم لفظ " توراة " في بعه 

د / عبد األحيان . ومن األلفاظ األخرى المستخدمة لفظ " المقرا " و " تنا  " . انظر : 
. وقاموو الكتاب  84ص  5الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , ج

. و د / علي عبد الواحد وافي : األسفار  468, ص  467, ص  644المقدو , ص 
.  و د / أحمد شلبي : اليهودية , مكتبة  13المقدسة في األديان السابقة ل سالم , ص 

. و د / فؤاد حسنين  230م , ص 1984ة السابعة, القاهرة , النهضة المصرية, الطبع
,  9علي : التوراة الهيروغليفية , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , القاهرة , ص 

 .  13, ص 12ص

عبد الوهاب  المسيري : . و د / 233حمد شلبي : اليهودية , ص أ د / انظر : (1)
حسن ظاظا : الفكر  / و د . 90, ص  5ج  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ,

 1999 -هـ  1420الديني اليهودي أطواره ومذاهبه , دار القلم, الطبعة الرابعة , دمشق, 
 .  14م , ص 
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حتهلل يتم أتمامهـا الجديد منه إلهلل القديم ويكاد نسمع عن بعه مواضيعه ثانية 
 .(1)كاماًل في ا نجيل " 

 السفر الثاني : سفر الخروج 

" وهــي كلمــة مــأخوذة  َأْســَماءُ ويســمهلل فــي اللغــة العبريــة " شــيموت " أي "     
  (2)بتركيب الحروف األولهلل من كلمات العبارة ا فتتاحية فيه. 

مصــر , وسـمي سـفر الخــروج بهـذا االسـم لتناولــه خـروج بنـي إســرائيل مـن     
ويحتــوي هــذا الســفر علــهلل قصــة بنــي إســرائيل بعــد يوســف عليــه الســالم , ومــا 
عـانوه مــن الفراعنـة , وظهــور موسـهلل عليــه السـالم وخروجــه بهـم مــن مصــر . 
ويســتمر هــذا الســفر فــي قــص تــاري  بنــي إســرائيل حتــهلل يصــل بهــم إلــهلل شــرق 

 األردن .
 تعالهلل لموسهلل عليه وفي هذا السفر أيضًا الوصايا العشر التي أعطاها اهلل     

السالم , وبه كذلك كثير من المسائل التشـريعية والتعـاليم الدينيـة الخاصـة بكلـه 
بني إسرائيل , ومنها وصف خيمة االجتماع وتابوت العهد , وما حدث من بني 

 إسرائيل في غيبة موسهلل عليه السالم .
 السفر الثالث : سفر الالويون أو األحبار 

" أو " ونـادى " وهـي الكلمـة َوَدَعـا العبرية " وايقـرا " أي " ويسمهلل في اللغة     
التي يبدأ بها سفر الالويين , وكان في الماضي يعرف باسم " تورات كوهـانيم " 

 (1)أي شريعة الكهنة . 

                                 
: التفسير الحديث للكتاب المقدو , سفر التكوين , ترجمة / القو بخيت  رندديريك ك (1)

 . 14متهلل , دار الثقافة, الطبعة األولهلل, القاهرة , ص 

عبد الوهاب محمد  د / . و341ص  – 339قاموو الكتاب المقدو , ص انظر :  (2)
حمد شلبي : ود / أ .90, ص  5ج , المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

 . 233ص  , اليهودية
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ويحتــوي هــذا الســفر علــهلل كثيــر مــن التشــريعات والوصــايا واألحكــام مثــل     
نكحـــة المحرمـــة , ومثـــل الطقـــوو كفـــارات الـــذنوب , واألطعمـــة المحرمـــة , واأل 

واألعيــاد والنــذور والطهــارة , كمــا يحتــوي كثيــرًا مــن األمــور المتصــلة بالعــادات 
 واألوامر الدينية التي يستحق من اتبعها الثواب ومن خالفها العقاب .

 السفر الرابع : سفر العدد 

ياـةِ ويسمهلل في اللغة العبريـة " بميـدبار " أي "      ول كلمـة تـرد " وهـي أ ِفـي َبرم
. وســمهلل بهـذا االســم نظـرًا لكثــرة ا حصـاءات التــي هـي موضــوع  (2)فـي السـفر 

 .  ويعتبر أشد أسفار التوراة تعقيدًا وأكثرها تناقضًا .   (3)الفصول األولهلل
ويحتوي سفر العدد علهلل سيرة بنـي إسـرائيل فـي بريـة سـيناء ومـا بعـدها ,      

 طقسية والكهنوتية واالجتماعية والمدنية . وفيه كثير من التنظيمات والتعاليم ال
 السفر الخامو : سفر التثنية 

" وهـي أول كلمـة تـرد فـي  اْلَكـاَلمُ ويسمهلل في اللغة العبرية " ديفاريم " أي "     
السفر ,  ويسمهلل أيضا " مشنا توراة " أي إعادة الشريعة وتكرارها علهلل جماعـة 

 (1)اء , أو تثنية األشتراع . بني إسرائيل مرة ثانية عند خروجهم من سين

                                                                             
,  5انظر د / عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , ج (1)

. ود / محمد علي البار :  234,  ص233أحمد شلبي : اليهودية , ص. ود /  92ص
 -هـ 1410مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم , دار القلم , الطبعة األولي , دمشق , 

 . 188م , ص1990

عبد الوهاب المسيري :  د /و  . 611ص – 609قاموو الكتاب المقدو , ص انظر :  (2)
حمد شلبي : اليهودية , د / أو  . 91, ص  5هيونية , جموسوعة اليهود واليهودية والص

 .  234ص 
 .  196: مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم  , ص  ر د / محمد علي الباانظر :  (3)
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ففي سفر التثنية عرضت الوصايا العشر عرضًا جديدًا , كما أعيد     
الكالم فيه عن األطعمة الحالل والحرام , وعن نظام القضاء والملك عند بني 
إسرائيل , وتحدث هذا السفر عن الكهنة والنبوة , كما تحدث عن أنتخاب يشوع 

السالم , وينتهي السفر بخبر وفاة موسهلل عليه بن نون خلفًا لموسهلل عليه 
 السالم ودفنه في جبل مو ب . 

ويعتبر سفر التثنية أشد تماسكًا مما هو موجود في أسفار التوراة األخرى ,     
نمـا  يقول طومسون : " سفر التثنية وحدة واحدة ليو فقط تكوينه وبنياته  , واذ

بســاطة ووضــوح الفكــر وفصــاحة أيضــًا فــي قــوة أســلوبه وبيانــه الــذي يتميــز بال
 .(2)اللغة " 
مما سبق نجـد أن التـوراة تتكـون مـن أسـفار موسـهلل الخمسـة , وهـي سـفر     

التكــوين , وســفر الخــروج , وســفر الالويــون , وســفر العــدد , وســفر التثنيــة , 
وهي األسفار الخمسة األولـهلل مـن مجموعـة التسـعة والثالثـين سـفارًا مـن العهـد 

طــي فتــرة مــن التــاري  تبــدأ مــع بــدء الخليقــة وتنتهــي بوفــاة القــديم , والتــي تغ
 موسهلل عليه السالم ودفنه في جبل مو ب .

 ثالثًا : اللغة التي دونت بها التوراة 
يذكر علماء اللغات أن جميع أسفار العهد القديم قد دونت بلغة واحدة وهي     

للغــة ا راميــة , اللغـة العبريــة , مــا عـدا بعــه الفقــرات التــي ألفـت أول األمــر با

                                                                             
. ود/ عبد الوهاب المسيري : موسوعة 348قاموو الكتاب المقدو , ص انظر :  (1)

 . 235/ أحمد شلبي : اليهودية ص . و د 91, ص  5اليهود واليهودية والصهيونية , ج
. و  201, ص 200ص  ,: مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ر محمد علي البا /و د

: التفسير الحديث للكتاب المقدو , سفر التثنية , ترجمة / القو جاد  طومسون
 .  12المنفلوطي , دار الثقافة, الطبعة األولهلل , القاهرة, ص 

  .  36الحديث للكتاب المقدو , سفر التثنية , ص طومسون : التفسير  (2)
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وهذه الفقرات عبارة عـن بعـه أجـزاء مـن سـفري عـزرا ودانيـال ,  وفقـرة واحـدة 
من سفر أرمياء , وكلمتين أثنتين فـي سـفر التكـوين وردتـا باللغـة ا رميـة عـن 

 . (1)قصد 
وجاء في قاموو الكتاب المقدو : " إن أكثر العهد القديم كتب بالعبرانيـة      

العربيــة مــن وجــوه كثيــرة . وقــد وجــد فــي العهــد القــديم وهــي لغــة ســامية تشــبه 
. فاللغـة العبريـة إذًا هـي (2)بعه فصول با رامية وهي لغة شبيهة بالعبرانية " 

اللغــة التــي دونــت بهــا التــوراة مــا عــدا كلمتــين اثنتــين فــي ســفر التكــوين وردتــا 
 باللغة ا رامية . 

قد ذكر أن تـوراة موسـهلل لـم  ومما هو جدير بالذكر أن الدكتور فؤاد حسنين    
تدون باللغة العبرية بل دونت باللغة المصرية القديمة , فتـوراة موسـهلل إذًا هـي 
ــــم يعرفهــــا  ــــم يعرفهــــا موســــهلل ول ــــة ل ــــك ألن العبري ــــة األصــــل . وذل هيروغليفي
ا سرائيليون طيلـة حيـاة موسـهلل , فموسـهلل عـاش وتـوفي قبـل أن توجـد العبريـة 

كر المصـادر اليهوديـة وغيرهـا ولـد فـي مصـر , ويعرفها ا سرائيليون , فكمـا تـذ
 . (3)وتسمهلل باسم مصري ,  وتهذب بكل حكمة المصريين 

ويذهب الدكتور حسن ظاظا إلهلل أننا ال نعرف معرفة يقينية اللغة التي كتـب     
بها موسهلل رسالته , ومهما يكن مـن شـئ حتـهلل علـهلل أفتـراه أنهـا العبريـة فـال 

                                 
علي عبد الواحد وافي : األسفار المقدسة في األديان السابقة ل سالم ,  /  انظر : د (1)

   .  11دار نهضة مصر للطباعة والنشر , القاهرة , ص , . وفقه اللغة  19ص 

 . 763قاموو الكتاب المقدو , ص  (2)
  

, 3لرأي : د / فؤاد حسنين علي : التوراة الهيروغليفية , ص راجع تفصيل  هذا ا (3)
 . 59 – 57, ص8ص
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ينـًا جـدًا عـن عبريـة الـنص المقـدو الـذي بـين شك أنها كانت تختلف أختالفـًا ب
  (1)أيدينا اليوم . 

وعلهلل العموم فقد ترجمت التوراة مـن اللغـة العبريـة إلـهلل لغـات أخـرى لتسـد      
حاجة اليهود الذين لم يعرفوا اللغـة العبريـة , كـذلك ترجمهـا المسـيحيون لينتفـع 

 بها الذين اعتنقوا المسيحية 
 : ومن أهم الترجمات ما يلي 

 :  Septuagintالترجمة السبعينية :  – 1
كلمة " سبتواجينت " ا نجليزية من الكلمة الالتينية " سبتواجينتا " ومعناها     

ســبعون .  وهــي إشــارة إلــهلل األســطورة القائلــة بــأن أثنتــين وســبعين مــن علمــاء 
ني اليهود قاموا بترجمة العهد القـديم العبـري إلـهلل اليونانيـة بـأمر بطليمـوو الثـا

 ( ق . م .  247 – 282فيالدلفوو ) 
وتعــد الترجمــة الســبعينية مــن أقــدم ترجمــات العهــد القــديم , حيــث ترجمــوا     

أسفار موسـهلل الخمسـة ) التـوراة ( إلـهلل اليونانيـة فـي النصـف األول مـن القـرن 
ق . م ( , أما بقية أسفار العهد القديم فقد  247 – 285الثالث قبل الميالد ) 

ــــي ال ــــين ســــنة )ترجمــــت ف ــــرة ب ــــة  100 – 250فت ق . م ( وتشــــتمل الترجم
( التـي ال توجـد فــي األصـل العبـري الــذي  *السـبعينية علـهلل أسـفار األبوكريفــا ) 

 (1)وصل إلينا . 

                                 
 .27د / حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه , ص  (1)

األبوكريفا : كلمة يونانية معناها " مخفي " أو " مخبأ " أو " سري " وفي قاموو  (  *) 
القانونية . انظر قاموو الكتاب المقدو , ص الكتاب المقدو األبوكريفا أي األسفار غير 

 والترجمة  تأليفال صدر عن دار ,.  وحبيب سعيد : المدخل إلهلل الكتاب المقدو 76
. و د  185, ص  184,  ص والنشر للكنيسة األسقفية بالقاهرة , المطبعة الفنية الحديثة

طفهلل كمال عبد . و د /  مص 192/   فؤاد حسنين علي : التوراة الهيروغليفية , ص 
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 الترجمة السامرية : –2 
توجــــد ترجمــــة  راميــــة للتــــوراة يســــتخدمها الســــامريون وتعــــرف بالترجمــــة     

ية أصـــاًل بالعبريـــة , ولكنهـــا بحـــروف الســـامرية , ولقـــد كانـــت التـــوراة الســـامر 
سامرية , ولكن عندما فقد  اللسان العبري بـين السـامريين رأوا أنهـم فـي حاجـة 
إلهلل ترجمة باللغة الآلرامية التي يفهمونها , ولقد بدأ تصنيفها في مطلع القـرن 
األول الميالدي واسـتمر العمـل بهـا حتـهلل حلـت اللغـة العربيـة محـل ا راميـة فـي 

  (2)حادي عشر.  القرن ال
 الترجمة الالتينية :  – 3

تــرجم العهــد القــديم عــن الترجمــة الســبعينية إلــهلل اللغــة الالتينيــة فــي  واخــر     
القـــرن األول المـــيالدي علـــهلل األرجـــ  ويطلـــق عليهـــا اســـم الترجمـــة الالتينيـــة 

م بعمــل  405 – 392القديمــة . ثــم قــام القــديو أيرونيمــوو فــي الفتــرة بــين 

                                                                             
العليم :  اليهود في عصر البطالمة والرومان , مكتبة القاهرة الحديثة , الطبعة األولهلل , 

 .   121م , ص  1986

, ص  5عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , جانظر : د /  (1)
لتاري  في وكاترين هنري : ا.  768, ص  179. وقاموو الكتاب المقدو , ص  90

تأليف ال دار  الكتاب , خالصة كتابين باللغة ا نجليزية تلخيص حبيب سعيد , صدر عن
 , ص 121والترجمة والنشر للكنيسة األسقفية بمصر , مطبعة النيل المسيحية , ص 

. وسبينوزا : رسالة  50ص,  49. وحبيب سعيد : المدخل إلهلل الكتاب المقدو , ص 122
, دار الطليعة , الطبعة الرابعة ,  حنفي حسن  / ترجمة وتقديم د  ,  في الالهوت والسياسة

 .  308م , ص  1997بيروت , 

فتحي  / .  و د 124ص ,  123انظر : كاترين هنري : التاري  في الكتاب , ص  (2)
محمد الزغبي : تأثر اليهودية باألديان الوثنية , دار البشير للثقافة والعلوم ا سالمية, 

 .60 ص  , 59, ص  م  1994ألولهلل , طنطا, الطبعة ا
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التينيــة نقــاًل عــن العبريــة مباشــرة , وتســمهلل هــذه الترجمــة باســم ترجمــة إلــهلل ال
  (1)الالتينية األصلية إذ تعتبر أساو الكتاب المقدو الالتيني. 

 الترجمة ا رامية الحديثة :  – 4
ترجم أحبار اليهود في فلسطين أسفار العهد القديم من العبرية إلهلل اللهجـة     

غـة الآلراميـة وكانـت مسـتخدمة فـي منطقـة إحدى لهجـات الل –ا رامية الحديثة 
وساروا في ترجمتهم هذه علـهلل مـنهج خـاص يختلـف عـن  –فلسطين وما إليها 

ــادة فكــانوا يــدونون الفقــرة بنصــها العبــري ,  ثــم يتبعونهــا  منــاهج التــراجم المعت
 بترجمتها إلهلل اللغة ا رامية . 

ترجوم " أنقلوو " وقد أطلق علهلل كتبهم هذه اسم " الترجوم " ومن أشهرها     
وهـو ترجمـة لفسـفار الخمسـة وحــدها , وترجـوم " يوناثـان " وهـو ترجمـة لبقيــة 

 أسفار العهد القديم . 
وقــد ألفــت هــذه الترجمــة فــي الفتــرة الواقعــة بــين أوائــل القــرن الثــاني و واخــر    

ــــع والخــــامو  ــــرنين الراب ــــي الق ــــم معظمهــــا ف ــــرن الخــــامو المــــيالدي , وت الق
 (2)الميالديين . 

 الترجمة السوريانية :  – 5

                                 
فؤاد حسنين  / و د .  52نظر: حبيب سعيد : المدخل إلهلل الكتاب المقدو , ص ا (1)

علي عبد الواحد وافي : األسفار المقدسة  /و د  . 28علي : التوراة الهيروغليفية , ص 
 .  20ص  ,  في األديان السابقة ل سالم

. واألسفار  66 ص  , 65واحد وافي : فقه اللغة , ص علي عبد ال / انظر : د  (2)
.  768. وقاموو الكتاب المقدو , ص  21في األديان السابقة ل سالم , ص  المقدسة 
الطبعة الثانية,  , الوثنية والتوحيد , دار النفائوبين ديب : التوراة  ميخائيل  وسهيل

 .   25 ص  , 24م , ص  1985بيروت , 
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وهــي  –ترجمــت التــوراة وســائر أســفار العهــد القــديم إلــهلل  اللغــة الســريانية      
في خالل القرن الثاني الميالدي ليخـدم الطوائـف   -إحدى شعب اللغة ا رامية 

ـــد قبلتهـــا الكنيســـة  ـــي انتشـــرت بينهـــا هـــذا اللســـان ا رامـــي , وق ـــة الت اليهودي
ارت ابتـداء مـن القـرن الخـامو المـيالدي هـي النسـخة المسيحية وراجعتها وص

  (1)التي يأخذ بها النصاري اليعاقبة والنسطوريون .  
 الترجمة العربية :  – 6

جاء في قـاموو الكتـاب المقـدو أن أول ترجمـة عربيـة للعهـد القـديم قـام      
م قاصـدًا أن يسـاعد المسـيحيين  724بها " يوحنـا "  أسـقف أشـبيلية فـي عـام 

المغاربــة بواســـطتها , ثـــم قـــام بعـــد ذلـــك , ســـعدياجاون أو ســـعيد بـــن يوســـف و 
م  ( بترجمة التوارة مـن العبرانيـة إلـهلل اللغـة العربيـة ,  942 – 892الفيومي ) 

ــهلل  ــم أت ــًا  , ث ــن عــزرا " شــرحًا وافي ــراهيم ب لمنفعــة يهــود المشــرق وشــرحها " إب
للتــوارة , وفــي  م ( فقــدم تفســيرًا عقليــاً  1204 – 1135موســهلل بــن ميمــون ) 

م قام هبة اهلل بن العسال بترجمة الكتاب المقدو من القبطية إلهلل  1250عام 
العربيــة . هــذا وقــد طبــع الكتــاب المقــدو باللغــة العربيــة فــي مجموعــة بــاريو 

م , ونشـرت  1657م , وفي مجموعة لندن عام   1645المتعددة اللغات عام 
 (2)م .   1671ترجمة عربية من روما سنة  

                                 
. و د / علي عبد الواحد  52سعيد : المدخل إلهلل الكتاب المقدو , ص نظر : حبيب ا (1)

و د / فتحي محمد الزغبي : تأثر اليهودية .  61ص  – 59وافي : فقه اللغة , ص 
 . 61باألديان الوثنية , ص 

. وسهيل ميخائيل  ديب : التوراة بين  771انظر : قاموو الكتاب المقدو , ص  (2)
محمد بيومي مهران : دراسات في تاري  الشرق األدنهلل  / و د .  26الوثنية والتوحيد , ص 

, ص  9م , ج1979 - ه 1399القديم , الجزء التاسع , إسرائيل , طبعة ا سكندرية , 
119  . 
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وعلــــهلل العمــــوم تعتبــــر التــــوراة هــــي أصــــ  الكتــــب وأشــــهرها عنــــد اليهــــود     
والنصارى , وتتألف من خمسة أسفار تنسب إلهلل موسهلل عليه السالم , وتغطـي 
هــذه األســفار الخمســة فتــرة مــن التــاري  تبــدأ مــع بــدء الخليقــة وتنتهــي بوفــاة 

 موسهلل عليه السالم ودفنه في جبل مو ب . 
ســامرة تــوراة غيــر التــوراة العبرانيــة التــي بأيــدي ســائر ويالحــظ أن بأيــدي ال    

اليهود , ويزعمون أنها المنزلة من عند اهلل , ويقطعون أن التي بأيـدي اليهـود 
 محرفة ومبدلة , وسائر اليهود يقولون إن التي بأيدي السامرة محرفة ومبدلة . 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المبحث األول
 الفحص التاريخي للتوراة عند سبينوزا

 د :تمهي
خـراج الزيـف منهـا , والنقـد مصـدر      النقد والتناقد فهلل اللغة: تمييز الـدراهم واذ

ـــدها أى  ـــه فانتق ـــدراهم أى أعطيت ـــه ال ـــدراهم ونقـــدت ل ـــه ال ـــه دراهمـــه ونقدت نقدت
قبضـها . ونقــدت الــدراهم وانتقـدتها إذا أخرجــت منهــا الزيـف .. والــدرهم نقــد أى 
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. فالنقـد إذًا هـو تمييـز الجيـد (1)األمـر وازن جيد . وناقدت فالنًا إذا ناقشته فهلل 
 من الرادئ فهلل الكالم وغيره . 

وقد انتشرت كلمة " نقد " فهلل القرن السابع عشر لتدل علـهلل تقيـيم األعمـال     
األدبية , والنقد التاريخهلل تأتهلل أهميته فهلل حسم مشكلة الصحة التاريخية  التـهلل 

ــف  المنســوب إليــه , وهــو تشــتمل أواًل : إثبــات صــحة نســبة الــنص إلــهلل المؤل
ماســماه النقــاد المحــدثون " نقــد المصــادر " , وماســماه علمــاء الحــديث قــديمًا " 
السند ". وثانيًا : إثبات تكامل النص من حيث المضمون , وهو ما سماه النقاد 
المحدثون " نقد أعادة تكوين النص " , وما سماه علماء الحديث قديمًا " المتن 

 "(2). 
وزا من أشهر نقاد العهد القديم في العصر الحديث , ومن أعظم ويعد سبين     

من تصدى لقومه بالنقد في أشهر كتبه " رسالة في الالهوت والسياسـة " الـذي 
يعتبــر بحــق البحــث الرائــد للدراســات النقديــة ألســفار العهــد القــديم فــي العصــر 

أوائـــل الحـــديث , يقـــول الـــدكتور عبـــد الوهـــاب المســـيري : " ُيعـــد ســـبينوزا مـــن 
 المفكرين الذين وضعوا دعائم العلم الذي يسمهلل ) نقد العهد القديم ( أي النقد  

                                 
. وابن  425, ص  3راجع : ابن منظور : لسان العرب , دار صادر , بيرت , ج  (1)

هارون , مكتبة ومطبعة مصطفهلل البابهلل فارو : مقاييو اللغة , تحقيق / عبد السالم 
. وأبو بكر الرازى : مختار الصحاح  467, ص 5م , ج 1972الحلبهلل , الطبعة الثانية , 

.  675م , ص 1960, الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية , الطبعة التاسعة , 
 .  354, ص  1والفيروز  بادى : القاموو المحيط , دار الجيل , بيروت , ج 
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, ويقـول تـوملين : " لـم يظهـر مـا يسـمهلل باســم (1)التـاريخي للكتـب المقدسـة "  
النقد السامي للكتـاب المقـدو , كمـا يعتقـد كثيـرون , فـي القـرن التاسـع عشـر 

 .(2)لقد بدأه الفيلسوف اليهودي سبينوزا " 
فذهب سبينوزا إلهلل أن النقد التاريخي سابق علهلل ا يمـان بالمصـدر ا لهـي     

للكتاب المقدو وهو الضامن لصحته من حيث هو وثيقة تاريخية تحتوي علـهلل 
 .  (3)الوحي ا لهي , وتحتاج إلهلل تحقيق مضبوط 

ومــن هنــا نجــد ســبينوزا قــد أدرك أهميــة البحــث التــاريخي والنقــدي للكتــاب     
دو,  فيقول : " أهمل القدماء المعرفة التاريخية والنقديـة للكتـاب المقـدو المق

بــالرغم مــن ضــرورتها , وبــالرغم مــن أنهــم دونوهــا ونقلوهــا فقــد فقــدت بعــد أن 
أصـــابتها عـــوادي الزمـــان , وبالتـــالي ضـــاع منـــا كليـــة جـــزء كبيـــر مـــن األســـو 

االمكـان تحمـل والمبادئ التي تقـوم عليهـا معرفـة الكتـاب المقـدو . ولقـد كـان ب
ذلك لو ظل الخلف فيما بعد , ملتزمًا حد االعتدال , ونقل بأمانة إلهلل المتأخرين 
القليل الذي وجده دون أن يدخل عليه بدعوى اختلقهـا هـو . فقـد كانـت خيانتـه 
سببًا في أن أصبحت المعلومات التاريخية عن الكتـاب ناقصـة بـل وكاذبـة , أي 

الكتــاب ليســت غيــر كافيــة فقــط مــن حيــث  أن األســو التــي تقــوم عليهــا معرفــة
الكـم , بحيـث ال نســتطيع أن نقـيم عليهــا شـيئًا كـاماًل بــل أنهـا أيضــًا معيبـة مــن 

 .  (4)حيث الكيف " 

                                 
 .  380, ص  3عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , جد /  (1)

م , ص  1980توملين : فالسفة الشرق , ترجمة / عبد الحميد سليم , دار المعارف ,  (2)
100  . 

 .  242سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص : انظر  (3)

 . 265, ص المصدر السابق سبينوزا : (4)
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البحـــث التــاريخي والنقـــدي  –ودعــا ســبينوزا إلـــهلل وضــع قواعـــد هــذا العلــم     
علـهلل وتكملتها ورفه الزائف منها , فيقول : " عقدت العـزم  –للكتاب المقدو 

أن أعيد من جديد فحص الكتاب المقدو بال ادعاء وبحرية ذهنية كاملة , وأال 
أثبت شيئًا من تعاليمه أو أقبله ما لم أتمكن من استخالصه بوضوح تام منـه . 
وعلهلل أساو هذه القاعدة الحذرة وضعت لنفسي منهجًا لتفسير الكتب المقدسـة 

  "(1)  . 
ســير الكتــاب المقــدو بقولــه : " المــنهج ولقــد حــدد ســبينوزا منهجــه فــي تف     

الصحي  الذي يجب اتباعه لتفسير الكتاب ال يختلف في شئ عن المنهج الذي 
نتبعه في تفسـير الطبيعـة , بـل يتفـق معـه فـي جميـع جوانبـه , فكمـا أن مـنهج 
ــهلل مالحظــة الطبيعــة , وجمــع  ــل شــئ عل ــل ك ــوم أساســًا وقب تفســير الطبيعــة يق

النتهاء منهـا إلـهلل تعريفـات األشـياء الطبيعيـة , فكـذلك المعطيات اليقينية , ثم ا
يتحتم علينا في تفسير الكتاب أن نحصل علهلل معرفة تاريخية مضبوطة , وبعـد 
الحصول عليها أي علهلل معطيـات ومبـادئ يقينيـة , يمكننـا أن ننتهـي مـن ذلـك 
إلــهلل اســتنتاج مشــروع لفكــر مــؤلفي الكتــاب . وعلــهلل هــذا النحــو ) أعنــي إذا لــم 

بمبـــادئ وبمعطيــــات لتفســـير الكتــــاب ولتوضـــي  محتــــواه إال مـــا يمكــــن نســـلم 
استخالصه من الكتاب نفسه ومن تاريخـه النقـدي ( يسـتطيع كـل فـرد أن يتقـدم 
فــي بحثــه دون التعــره للوقــوع فــي الخطــأ كمــا يســتطيع أن يكــون فكــرة عمــا 
يتجـاوز حـدود فهمنـا ,  يكـون لهـا نفــو اليقـين الـذي لـدينا عمـا نعرفـه بــالنور 

 .(2)الطبيعي "   
ويعلق الدكتور حسن حنفي علهلل هـذا المـنهج بقولـه : " إن مـنهج سـبينوزا     

في تفسير الكتاب المقدو هو النقد الداخلي الذي يعتمد علهلل العقل وعلهلل مبـدأ 
                                 

 .  117 , ص  المصدر السابقسبينوزا :  (1)

 .  242, ص  المصدر السابقسبينوزا :  (2)
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االتساق وعلهلل هذا األساو يرفه نظرية موسهلل بن ميمون التي تفسر الكتاب 
ـــك ـــه , وذل ـــة عن ـــادئ خارجي ـــل أي بمب ـــان  بالعق ألن األســـرار والمعجـــزات وا يم

ــل   ــاد قب ــاول النق ــم يتن ــهلل العقــل الصــحي  . ول ــًا عل ــيو غريب ــك ل ــوحي كــل ذل وال
سبينوزا إال موضوع صحة النصوص , لكن سبينوزا هو الذي أسو منهج النقد 
التاريخي القائم علهلل النقد الداخلي والخارجي علهلل السواء كمـا يرمـي إلـهلل غايـة 

 . Rتحـرر, وبـذلك يمتـاز سـبينوزا علـهلل ريتشـارد سـيمون فلسفية بعيدة وهي ال

Simon   ومؤلفاتـــه النقديـــة التـــي كـــان يرمـــي بهـــا فقـــط إلـــهلل دراســـة صـــحة
النصـــوص دون وضـــع ســـلطة الكتـــاب موضـــع الشـــك ألنـــه كـــالم اهلل بـــالمعنهلل 
التقليدي , أما سبينوزا فكنه يرمي في نهاية المطاف إلـهلل أعـالن سـلطان العقـل 

 . (1) وتأكيد الحرية " 
ويبدو أن  الدكتور حسن حنفهلل أراد بقوله : " ولم يتناول النقاد قبل  سـبينوزا   

إال موضـــوع صـــحة النصـــوص , لكـــن ســـبينوزا هـــو الـــذي أســـو مـــنهج النقـــد 
التاريخي القائم علهلل النقد الداخلي والخارجي علهلل السواء " أن ذلك فـهلل العصـر 

وقًا فهلل هذا المجال بكثير من الحديث , العلهلل العموم , إذ أن سبينوزا كان مسب
أئمـة المســلمين الــذين تعرضــوا لنقــد الكتـاب المقــدو . فالنقــد التــاريخهلل للكتــاب 
المقدو لم يكن وليد الفلسفة الحديثة بحال , بـل هـو وليـد الحضـارة ا سـالمية 
ن حركة نقد الكتاب المقدو فـهلل الغـرب قـد تـأثر فالسـفتها  والفكر ا سالمهلل , واذ

 ا سالمهلل واستمدوا منه بشكل مباشر وغير مباشر . وأعالمها بالفكر
وعلهلل العموم لقد وضع سـبينوزا خطـوات رئيسـة للفحـص التـاريخي للتـوراة      
كما نبه علهلل الصعوبات التي تواجـه تطبيـق  –وسائر أسفار الكتاب المقدو  –

 هذه الخطوات .
                                 

: تعليقه علهلل كتاب رسالة في الالهوت والسياسة لسبينوزا , هامش  حنفي حسن  / د  (1)
  .   243, ص  242ص 
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 وهذا ما سنوضحه من خالل العنصرين ا تيين :     
 ت الفحص التاريخي للتوراة عند سبينوزا أواًل : خطوا

علـهلل  –وسائر أسـفار الكتـاب المقـدو  –يتضمن الفحص التاريخي للتوراة     
 الخطوات ا تية: 
 الخطوة األولهلل : 

ــت بهــا التــوراة , يقــول      ــي دون ــة العبريــة الت ــة خصــائص وطبيعــة اللغ معرف
ت بهــا أســفار ســبينوزا : " يجــب أن يفهــم طبيعــة وخصــائص اللغــة التــي دونــ

الكتـــاب المقـــدو والتـــي اعتـــاد مؤلفيهـــا التحـــدث بهـــا . وبـــذلك يمكننـــا فحـــص 
ــان  ــنص حســب االســتعمال الشــائع . ولمــا ك ــدها ال ــي يمكــن أن يفي المعــاني الت
جميـــع مـــن قـــاموا بالتـــدوين ع ســـواء فـــي العهـــد القـــديم أو فـــي العهـــد الجديـــد 

ل كــل شــئ , ال لكــي عبــرانيين , فــال شــك أن معرفــة اللغــة العبريــة ضــرورية قبــ
نفهم أسفار العهد القديم المكتوبة بهذه اللغة فحسب بل لكي نفهم أيضًا أسـفار 
العهــد الجديــد .  فهــذه األســفار األخيــرة , مــع أنهــا انتشــرت بلغــات أخــرى ,  إال 

 .(1)أنها مملوءة بالتعبيرات العبرية "
للغـة العبريـة من خالل هذا النص نجد سـبينوزا قـد نـادى باسـتخدام قواعـد ا    

لتفســير الكتــاب المقــدو بصــفة عامــة والتــوراة بصــفة خاصــة , وهــذا يشــبه مــا 
يتطلبـه المفسـرون المسـلمون مـن ضـرورة العلـم بمبـادئ اللغـة العربيـة لتفســير 

  يات القر ن الكريم كشرط أول له .
 الخطوة الثانية : 

جمــع نصــوص كــل ســفر مــن األســفار المقدســة وفهرســتها فــي موضــوعات     
رئيســة , حتـــهلل يمكـــن أســتعمال النصـــوص التـــي تتعلــق بـــنفو الموضـــوع مـــرة 

                                 
 . 244سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (1)
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ـــات كـــل ســـفر وتصـــنيفها تحـــت  ـــع  ي ـــول ســـبينوزا : " يجـــب تجمي واحـــدة , يق
موضوعات أساسية عددها محدود , حتهلل نستطيع العثـور بسـهولة علـهلل جميـع 
ا يــات المتعلقــة بــنفو الموضــوع , وبعــد ذلــك , نجمــع كــل ا يــات المتشــابهة 

لة , أو التي تعاره بعضها البعه , وأعني با ية المبينة أو المجملـة والمجم
ســـهولة أو صـــعوبة فهـــم المعنـــهلل مـــن الســـياق ال ســـهولة أو صـــعوبة المعنـــهلل 
بالعقل , إذ أن ما يعنينـا هنـا هـو معـاني النصـوص ال حقيقتهـا , بـل إنـه يجـب 

ينشـغل ( الحـرص علـهلل أال  *أواًل وقبل كل شـئ فـي بحثنـا عـن معنـهلل الكتـاب ) 
ــة ) فضــاًل عــن األحكــام  ــادئ المعرفــة الفطري ــهلل مب ــا باســتدالالت قائمــة عل ذهنن
المسبقة ( , ولكـيال ال نخلـط بـين معنـهلل الكـالم مـع حقيقـة األشـياء ,  يجـب أن 
نحرص علهلل العثور علهلل المعنهلل معتمدين في ذلك فحسب علهلل أسـتعمال اللغـة 

 .(1)أو علهلل استدالالت مبنية علهلل الكتاب وحده " 
من خالل هذا النص نجد سبينوزا قد رأى تحويل الكتاب المقدو إلهلل معجـم     

مفهـرو حتـهلل يسـهل أسـتعمال النصـوص حسـب الموضـوع . كمـا يمكـن تبويــب 
النصــــوص حســــب الوضــــوح والغمــــوه , فتوضــــع النصــــوص الواضــــحة معــــًا 
والمتشابهة معًا . ويعني الوضوح هنا فهم النص حسب السـياق , لـيو حسـب 

ن مهمة التفسير فهم النص ال معرفة الحقيقة . كمـا ال ينبغـي الخلـط العقل , أل 
بـين فهـم الــنص وحقيقـة األشـياء , علينــا فقـط االعتمـاد علــهلل اللغـة العبريــة أو 

 علهلل االستدالالت المبنية علهلل الكتاب وحده . 
 الخطوة الثالثة : 

                                 
اصطالح يستخدم ل شارة إلهلل العهد القديم , أو إلهلل التوراة . بالمعنهلل ( الكتاب :  *)  

: د / عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية المحدود للكلمة . انظر
 .  88, ص  5والصهيونية , ج

 .  244: رسالة في الالهوت والسياسة , ص سبينوزا  (1)
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زا : " معرفــة الظــروف والمالبســات التــي كتبــت فيهــا الروايــة , يقــول ســبينو     
يجب أن يربط هذا الفحص التـاريخي كتـب األنبيـاء بجميـع المالبسـات الخاصـة 
التي حفظتها لنا الذاكرة , أعني سيرة مؤلف كل كتاب , وأخالقه , والغاية التـي 
كـان يرمــي إليهـا , ومــن هــو , وفـي أي مناســبة كتــب كتابـه , وفــي أي وقــت , 

الفحص الظروف الخاصة بكـل  ولمن , وبأية لغة كتبه , كما يجب أن يقدم هذا
ــم نســخة  ــه , وك ــي تناولت ــدي الت ــهلل حــده . كيــف جمــع أواًل , ومــا األي ــاب عل كت
مختلفة معروفة عـن الـنص , ومـن الـذين قـرروا ادراجـه فـي الكتـاب المقـدو , 

 .  (1)وأخيرًا كيف جمعت جميع الكتب المقننة في مجموعة واحدة "
إلهلل ضرورة معرفة مؤلف السفر ,  من خالل هذا النص نجد سبينوزا قد نبه    

وتقاليده , وأخالقه ,  والغايـة مـن السـفر ,  ومناسـبته , وعصـره , ولغتـه , ثـم 
مصير السفر نفسـه , وجمعـه ,  ونقلـه , ونسـخه , واالختالفـات بـين النسـ  , 
ــة بــين نصــوص التشــريع ونصــوص  ــن التفرق ــا , حتــهلل يمك ــا , وتحليله وتقنيته

تعرف علهلل موهبة المؤلف األدبية , وحتهلل ال نخلط األخالق ,  وحتهلل نستطيع ال
ــد درجــة  ــا تحدي ــهلل يمكنن ــك حت ــاليم األزليــة , وكــل ذل ــة والتع ــاليم الوقتي ــين التع ب

 سلطته , والوثوق به . 
ويرى سبينوزا أنه بعـد القيـام بهـذه الخطـوات الـثالث مـن الفحـص التـاريخي     

بينوزا : "  وبعد أن ننتهي نبدأ في دراسة فكر األنبياء والروح القدو , يقول س
من هـذا الفحـص للكتـاب , ونأخـذ قـرارًا حاسـمًا بـأال نسـلم بشـئ ال يخضـع لهـذا 
الفحص أو ال يستخلص منـه بوضـوح تـام , علـهلل أنـه عقيـدة مؤكـدة لفنبيـاء ,  

 .  (2)" دراسة فكر األنبياء والروح القدوعندئذ يحين وقت العكوف علهلل 
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القـائم علـهلل ضـرورة معرفـة الكتـاب المقـدو مـن ويعتقد سبينوزا أن منهجه     
الكتـــاب ذاتـــه هـــو المـــنهج الوحيـــد والصـــحي  فـــي الفحـــص التـــاريخي للكتـــاب 
المقدو ,  فيقول : " منهجنـا القـائم علـهلل القاعـدة التـي تـنص علـهلل أن معرفـة 
الكتاب تستمد من الكتاب نفسه هو المنهج الوحيد والصحي  ,  فـال نعلـق أمـاًل 

داء بأية وسيلة أخرى إلهلل مـا ال يسـتطيع أن يعطينـا إيـاه حتـهلل علهلل إمكان االهت
 .  (1)نحصل علهلل معرفة شاملة للكتاب " 

وعلــهلل الــرغم مــن ذلــك قــد نبــه ســبينوزا علــهلل أن هــذا المــنهج يواجــه بعــه     
 الصعوبات التي ال تعطينا معرفة شاملة ويقينية للكتاب المقدو . 

 وهذا ما سنوضحه فيما يلي :     
 : الصعوبات التي تواجه تطبيق خطوات الفحص التاريخي للتوراة ثانياً 

ذكر سبينوزا بعه الصعوبات التي تواجه تطبيق خطوات الفحص التاريخي     
 علهلل النحو التالي :  -وسائر أسفار الكتاب المقدو  –للتوراة 

 عدم المعرفة التامة باللغة العبرية , يقول سبينوزا : " هناك صعوبة كبيـرة – 1
تنشــأ مــن أن هــذا المــنهج يتطلــب معرفــة تامــة باللغــة العبريــة , فــأين لنــا بهــذه 
المعرفة ؟ لم يترك علماء اللغة العبريـة القـدماء للخلـف أي شـئ بشـأن األسـو 
والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه اللغــة , أو علــهلل أقــل تقــدير ال يوجــد لــدينا أي 

و أو فـي الخطابـة .  لقـد شئ تركـوه لنـا : فـال يوجـد قـاموو أو كتـاب فـي النحـ
فقدت األمة العبرية كل ما يشرف األمة ويزينها ) وال عجب في ذلك بعد كل مـا 
عانت من المحن واالضطهاد ( إال فتات مـن لغتهـا وأدبهـا . لقـد ضـاعت تقريبـًا 
جميع أسماء الفاكهة والطيور واألسماك وأسماء أخرى كثيرة علـهلل مـر الزمـان , 

ــرة مــن  ــاني كثي ــوراة , أمــا كمــا أن مع ــال التــي نصــادفها فــي الت األســماء واألفع
مفقودة أو علهلل األقل مختلف عليها .  فنحن إذًا نفتقر إلهلل هذه المعاني , كمـا 
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نفتقـر بدرجـة أشــد ,  إلـهلل معرفـة التراكيــب الخاصـة فـي هــذه اللغـة ,  فقـد محــا 
للغـة الزمان ,  الذي يلتهم كل شئ ,  كل العبارات واألساليب الخاصة في هـذه ا

التي أستعملها العبرانيون تقريبًا من ذاكـرة النـاو . فلـن نسـتطيع إذًا أن نبحـث 
لكل نص , كما نود , عن جميع المعاني المقبولـة وفقـًا لفسـتعمال الجـاري فـي 
هذه اللغة , وسنجد نصوصًا كثيرة تتضـمن كلمـات معروفـة تمامـًا ولكـن معناهـا 

ق . وفضاًل عن أننـا ال نسـتطيع أن غامه للغاية , ال يمكن أدراكه علهلل االطال 
نحصل علهلل معرفة تامة بالعبرية . فهناك تكـوين هـذه اللغـة نفسـه وطبيعتهـا : 
إذ يوجد فيها من المتشابهات الكثيرة ما يستحيل معه العثور علهلل منهج يسم  

 .  (1)لنا بأن نحدد عن يقين معاني جميع نصوص الكتاب"
بالظروف الخاصة لكل أسـفار الكتـاب  – في أغلب األحيان –عدم معرفتنا  – 2

المقدو , كما أننـا نجهـل أغلـب مؤلفيهـا الحقيقيـين , يقـول سـبينوزا : " هنـاك 
صعوبة أخرى في هذا المنهج تأتي من  أنه يتطلب المعرفة التاريخيـة للظـروف 
الخاصة لكل أسـفار الكتـاب , وهـي معرفـة ال تتـوافر لـدينا فـي معظـم األحيـان . 

نجهل  تمامًا مؤلفي كثيـر مـن هـذه األسـفار , أو نجهـل األشـخاص  والواقع أننا
الذين كتبوها , أو نشك فيهم . ومن ناحية أخرى ال ندري في أيـة مناسـبة وفـي 
ــم فــي   ــي نجهــل مؤلفيهــا الحقيقيــين , وال نعل ــت هــذه األســفار الت أي زمــان كتب

مـن أيدي من وقعت , وممـن جـاءت المخطوطـات األصـلية التـي وجـد لهـا عـدد 
النســــ  المتباينــــة , وال نعلــــم أخيــــرًا إن كانــــت هنــــاك نســــ  كثيــــرة أخــــرى فــــي 

 .  (2)مخطوطات من مصدر  خر "  
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عدم العثور علهلل األسفار المقدسة في لغتها األصلية , يقـول سـبينوزا : "  – 3
وهناك صعوبة أخيرة نجدها في تفسير أسفار الكتاب وفقـًا لهـذا المـنهج , وهـي 

 .  (1)األسفار في لغتها األصلية , أي في لغة كاتبها " أننا ال نملك هذه 
مما سبق نجد أن سبينوزا قد أرجع الصـعوبات السـابقة التـي تواجـه تطبيـق     

ــهلل ســبب  ــاب المقــدو إل ــوراة وســائر أســفار الكت ــاريخي للت خطــوات الفحــص الت
 فقدان األمة العبرية كل ما يشرفها والتي مـن أهمهـا فقـدانهم لفسـفار المقدسـة
في لغتها األصلية , األمر الـذي حـال بيننـا وبـين معرفـة الظـروف الخاصـة بكـل 

 سفر في أغلب األحيان . 
وعلهلل الـرغم مـن ذلـك فـكن سـبينوزا يـرى أن الصـعوبات السـابقة تمنعنـا مـن     

فهم فكر األنبياء فيما يتعلق باألشياء غير القابلة ل دراك , دون األشـياء التـي 
هن , فيقـــول : " إن كـــل مـــا يمكـــن أن تـــؤدي إليـــه هـــذه نســـتطيع أدراكهـــا بالـــذ

الصعوبات هو أن تمنعنا من فهم فكر األنبياء فيما يتعلق باألشياء غير القابلة 
لــ دراك , والتـــي ال نســـتطيع إال تخيلهـــا . أمــا األشـــياء التـــي نســـتطيع أدراكهـــا 

إذ  بالذهن ,  والتي  نستطيع بسـهولة أن نكـون عنهـا تصـورًا فأمرهـا مختلـف ع
أن األشـياء التـي يسـهل أدراكهـا بطبيعتهـا ,  و ال يمكـن أن يبلـي التعبيـر عنهــا 
من الغموه حدًا ال يعود من السـهل معـه فهمهـا , وذلـك طبقـًا للمثـل القائـل : 
كلمة واحدة تكفي لمن يفهم ... ننتهـي مـن ذلـك إذًا إلـهلل أننـا نسـتطيع بسـهولة 

يخية بالكتاب , أن ندرك فكر الكتاب تامة بما يمكننا التوصل إليه من معرفة تار 
فيما يتعلق بالتعاليم الخلقية , وأننـا فـي هـذه الحالـة نسـتطيع أن نعـرف معناهـا 
عن يقين ع إذ يتم التعبيـر عـن التعـاليم المتعلقـة بـالتقوى الحقـة بـأكثر الكلمـات 
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تــداواًل , ألنهــا شــائعة للغايــة بــين النــاو , وألنهــا يســيرة جــدًا ويســهل فهمهــا "  
(1). 

وعلهلل العموم فقد قصد سبينوزا من تفسير الكتاب المقدو معرفـة مـاذا قـال     
مؤلفـــوا أســـفاره, ولمعرفـــة ذلـــك يجـــب تطبيـــق المـــنهج النقـــدي علـــهلل حـــد قـــول 

فــي العصــر  –المحــدثين , وبــذلك يعــد ســبينوزا مــن أوائــل واضــعي هــذا المــنهج 
ر , ومعرفـة الذي يرمي إلـهلل مقارنـة النصـوص بعضـها بـالبعه ا خـ –الحديث 

ظــروف تــدوينها , واللغــة التــي كتبــت بهــا , وبــذلك يقــوم مــنهج ســبينوزا علــهلل 
 الفحص التاريخي اللغوي ال علهلل الفحص الفلسفي أو العلمي . 
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 نهللالثاا المبحث
 سبينوزا نقد

 السالم عليه موسهلل إلهلل التوراةا لنسبة
 تمهيد :

 مؤلفهـا هـو واعتبـاره , السـالم عليـه موسـهلل إلهلل التوراة نسبة اليهود اعتقد    
 أن وأعلنـا المسـي  عاصـرا اللـذين ويوسـيفوو(  *)  السكندرى فيلون عهد منذ

 (1) .االعتقاد ذلك عن يدافعان وأخذ التوراة مؤلف هو موسهلل
:  سـبينوزا يقول , عليه وأصروا االعتقاد هذا أيضاً  (*) الفريسيون أيدلقد و     
 بـل , موسـهلل هـو الخمسـة األسـفار وينبتـد قـام من أن اً تقريب الجميع ظن لقد" 

                                 
م ( أكبر ممثل للفكر اليهودي المثقف  40 –ق . م  20فيلون السكندري ) : هو  )*( 

باليونانية في عصره , من مواليد ا سكندرية , وبها عاش وتعلم , ودراسته يونانية كلها . 
مكتبة مدبولهلل  , /  عبد المنعم الحفنهلل : موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية راجع : د

وموسوعة الفلسفة والفالسفة , مكتبة مدبولهلل , الطبعة الثالثة ,  .164, صم 1994,
 . 1060, ص  2م , ج 2010

. ومقدمة العهد العتيق 40انظر : د/ فؤاد حسنين علي : التوراة الهيروغليفية , ص  (1)
 1986ب المقدو , طبعة األساقفة الكاثوليك , منشورات دار المشرق , بيروت , من الكتا
 .  328. و د / فتحي محمد الزغبي : تأثر اليهودية باألديان الوثنية , ص  3م , ص 

)*(الفريو  : كلمة  رامية من " فرو " أي صار ذا رأي وعلم باألمور فهو " فارو " أي 
قيل من " فرو " بمعنهلل " أنفصل واعتزل " وهم الفوارو عالم باألمر ,  وهم  فوارو , و 

بمعنهلل المعتزلة , ألنهم فارقوا الجماعة ولم يكونوا علهلل رأو جمهور أحبار اليهود .  وكانوا 
 يلقبون أيضًا  بلقب " جيريم " أي الرفاق أو الزمالء .  

. و د /  160انظر : د /  عبد المنعم الحفني : موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية ص 
,   321, ص  5عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , ج

 .    322ص
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 خـالف يظـن مـن عـدوا أنهـم حتهلل , شديد بكصرار الرأى هذا أيدوا الفريسيين أن
 .(1) "المارقين من ذلك
 أسـفار فحلـل(  **) عـزرا بن بكبراهيم متأثراً  االعتقاد هذا سبينوزا انتقد ولقد    

 يكتـب لـم موسـهلل أن ومؤكداً  التاريخية الصحة من منها كل نصيب مبيناً  التوراة
نمــا التـوراة  موســهلل وأن , طويلــة بمـدة موســهلل بعــد عـاش  خــر شــخص كتبهـا واذ
 صراحة رأيه عن ا فصاح علهلل يجرؤ لم عزرا ابن:"  فيقول , مختلفاً  سفراً  كتب

 الحق وأظهار توضيحها أخشهلل فلن أنا أما.  مبهمة بألفاظ إليه با شارة واكتفهلل
 نهـر وراء فيمـا( : التثنيـة)  علـهلل شـرحه هللفـ عـزرا ابـن أقوال ههلل هذه.  ناصعاً 
ــ ..  األردن ــو . ال ــت ل ــهلل ســر تعــرف كن ــب..  عشــرة األثنت  شــريعته موســهلل كت
 ذا هـو هـا..  اهلل جبـل علهلل به سيوحهلل..  األره علهلل الكنعانهلل وكان..  أيضاً 
 , يبـين القليلـة الكلمات بهذه.  الحقيقة تعرف حينئذ , حديد من سرير , سريره
 أن بــل الخمســة األســفار مؤلــف هــو لــيو موســهلل أن , ذاتــه تالوقــ فــهلل ويثبــت

                                 
 .  266سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (1)

م ,  1092إبراهيم بن  عزرا شخصية فذة أبدعها المجتمع األندلسي , ولد عام هو :   (**)
, ثم انطلق منها وتعرف علهلل علماء العصر في كل  م , نشأ في طليطلة 1089وقيل عام 

مكان مسهمًا بنصيب في شتهلل العلوم والفنون واستقر بعه الوقت في روما حيث عكف 
علهلل كتابة التفاسير الدينية ثم وضع كتبًا ربما هي أول ما ألف باللغة العبرية عن النحو 

ها وهي الدراسات التي كان العبري تميزت بابتكار ودقة ضبط عن المراجع التي اعتمد علي
 1164ألفها بالعربية بعه بني ملته مهتدين بالكتب األصول في النحو العربي وتوفي عام 

م . راجع  د / عبد المنعم الحفني : الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية , مكتبة مدبولي, 
صوفة . وموسوعة  فالسفة ومت 34, ص  33م , ص  1980الطبعة األولهلل, القاهرة , 

 .37, ص  36اليهودية , ص 
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 "مختلفـاً  سـفراً  كتـب موسـهلل وأن , طويـل بـزمن بعـده عـاش  خـر شخص مؤلفها
(1)  . 

 فيمــا تلخيصــها يمكــن والتــهلل , وافيــاً  شــرحاً  عــزرا ابــن أدلــة ســبينوزا وشــرح    
 : يلهلل

 (2) . األردن نهر يعبر لم ألنه التثنية سفر مقدمة موسهلل يكتب لم - أ

 , حجـراً  عشـر أثنـهلل يتجـاوز لم الذى المعبد حائط علهلل مكتوباً  موسهلل سفر كان - ب
 (3) . ا ن لدينا مما بكثير أصغر كان السفر أن أى

                                 
 . 266( سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  1)

, "  5: 1سفر التثنية  (2) هَذا ُهَو اْلَكاَلُم الاِذي َكلاَم ِبِه ُموَسهلل َجِميَع ِإْسَراِئيَل, ِفي َعْبِر اأُلْرُدنم
ياِة ِفي اْلَعَرَبِة, ُقَباَلَة ُسوَف, َبْينَ  َفاَراَن َوُتوَفَل َواَلَباَن َوَحَضْيُروَت َوِذي َذَهٍب. َأَحَد  ِفي اْلَبرم

َعَشَر َيْوًما ِمْن ُحوِريَب َعَلهلل َطِريِق َجَبِل ِسِعيَر ِإَلهلل َقاَدَش َبْرِنيَع. َفِفي الساَنِة اأَلْرَبِعيَن, ِفي 
ِل ِمَن الشاْهِر, َكلاَم ُموَسهلل  َبِني ِإْسَراِئيَل َحَسَب ُكلم َما َأْوَصاُه الشاْهِر اْلَحاِدي َعَشَر ِفي اأَلوا

الرابُّ ِإَلْيِهْم. َبْعَد َما َضَرَب ِسيُحوَن َمِلَك اأَلُموِريميَن السااِكَن ِفي َحْشُبوَن, َوُعوَج َمِلَك َباَشاَن 
, ِفي َأْرِه ُمو َب, ابْ  َتَدَأ ُموَسهلل َيْشَرُح هِذِه السااِكَن ِفي َعْشَتاُروَث ِفي ِإْذَرِعي. ِفي َعْبِر اأُلْرُدنم

 الشاِريَعَة ".
 

" َفَيْوَم َتْعُبُروَن اأُلْرُدنا ِإَلهلل اأَلْرِه الاِتي ُيْعِطيَك الرابُّ ِإلُهَك, ُتِقيُم 8-2: 27سفر التثنية (3)
هَذا النااُموِو, ِحيَن َتْعُبُر  ِلَنْفِسَك ِحَجاَرًة َكِبيَرًة َوَتِشيُدَها ِبالشميِد, َوَتْكُتُب َعَلْيَها َجِميَع َكِلَماتِ 

ُه ِلَكْي َتْدُخَل اأَلْرَه الاِتي ُيْعِطيَك الرابُّ ِإلُهَك, َأْرًضا َتِفيُه َلَبًنا َوَعَساًل, َكَما َقاَل َلَك الرابُّ ِإل
, ُتِقيُموَن هِذِه اْلِحَجاَرَة الاِتي َأَنا ُأوِصيُكمْ  ِبَها اْلَيْوَم ِفي َجَبِل   َباِئَك. ِحيَن َتْعُبُروَن اأُلْرُدنا

َلْيَها ِعيَباَل, َوُتَكلمُسَها ِباْلِكْلِو. َوَتْبِني ُهَناَك َمْذَبًحا ِللرابم ِإلِهَك, َمْذَبًحا ِمْن ِحَجاَرٍة اَل َتْرَفْع عَ 
َرَقاٍت ِللرابم ِإلِهَك. َوَتْذَبُ  َحِديًدا. ِمْن ِحَجاَرٍة َصِحيَحٍة َتْبِني َمْذَبَ  الرابم ِإلِهَك, َوُتْصِعُد َعَلْيِه ُمحْ 

هَذا َذَباِئَ  َساَلَمٍة, َوَتْأُكُل ُهَناَك َوَتْفَرُح َأَماَم الرابم ِإلِهَك. َوَتْكُتُب َعَلهلل اْلِحَجاَرِة َجِميَع َكِلَماِت 
َخَة َتْوَراِة ُموَسهلل " َوَكَتَب ُهَناَك َعَلهلل اْلِحَجاَرِة ُنسْ  32: 8سفر يشوع "،  النااُموِو َنْقًشا َجيمًدا

 .الاِتي َكَتَبَها َأَماَم َبِني ِإْسَراِئيَل "
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 يكـــون أن ويســـتحيل (1)"َوَكَتـــَب ُموَســـهلل هـــِذِه التاـــْورَاَة : "  التثنيـــة فـــهلل ورد -ج
 موســهلل والأقــ يــروى  خــر كاتبـاً  قائلهــا يكــون أن البــد بـل , ذلــك قــال قــد موسـهلل
 . وأعماله

َوَكاَن اْلَكْنَعـاِنيُّوَن ِحيَنِئـٍذ ِفـي اأَلْرِه  : " قائالً  الكاتب يعلق التكوين سفر فهلل -د
 أى , السـفر هـذا الكاتـب تـدوين وقـت تغيـر قـد الوضع أن علهلل يدل مما , (2)" 
 .  الراوى هو موسهلل يكون ال وبذلك.  الكنعانيين وطرد موسهلل موت بعد
 سـماال بهـذا يسـم ولـم (3)" َجَبـِل الـرابم "  موريـا جبل سمهلل وينالتك سفر فهلل -ه
 . موسهلل عصر بعد تم ما وهو.  المعبد بناء بعد إال

 ملــك بعــوج الخاصــة الروايــة فــهلل الكلمــات بعــه وضــعت التثنيــة ســفر فــهلل -و
 يــروى إذ , طويلــة بمــدة موســهلل مــوت بعــد كتبــت الروايــة بــأن تــوحهلل , باشــان
 (4).  بعيد منز  منذ حدثت أشياء المؤلف
 لـم موسهلل أن علهلل السابقة عزرا ابن أدلة شرح من سبينوزا أنتههلل أن وبعد    
نما , التوراة يكتب  سـبينوزا رأى , طويلـة بمـدة بعـده عـاش  خـر إنسان كتبها واذ
 . خطورة وأكثرها األدلة أهم يذكر أن فاته قد عزرا ابن أن
 ؟ السالم عليه موسهلل إلهلل التوراة نسبة عدم علهلل سبينوزا أدلة فما    
  : ا تهلل العنصر خالل من عليه ماسنجيب هذا
 

 عليه السالم   موسهلل إلهلل التوراة نسبة عدم علهلل سبينوزا أدلة

                                 
 .   9:  31سفر التثنية  (1)

 . 6:  12ين و سفر التك (2)

 .  14:  22سفر التكوين  (3)

 .  286ص  – 266سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص انظر :  (4)
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نمـا ع التـوراة يكتـب لـم موسهلل أن علهلل سبينوزا استدل       خـر إنسـان كتبهـا واذ
 : ا تية باألدلة , طويلة بمدة بعده عاش
 األول الدليل
ــابالك يتحــدث ال     ــب بضــمير موســهلل عــن ت ــا فحســب الغائ نم  عنــه يعطــهلل واذ

 لوجـه وجهـاً  موسـهلل مـع اهلل كان , موسهلل مع اهلل تحدث:  مثل عديدة شهادات
َوَأماا الراُجُل ُموَسهلل َفَكاَن َحِليًما ِجدًّا َأْكَثَر ِمْن َجِميِع النااِو الاِذيَن َعَلـهلل َوْجـِه  ,  ,

َفَماَت  ,(3)ُموَسهلل َرُجُل اهلِل  , (2) هلل ُوَكاَلِء اْلَجْيشِ َفَسَخَط ُموَسهلل َعلَ  , (1) اأَلْرهِ 
 وعلهلل. (5)َوَلْم َيُقْم َبْعُد َنِبيٌّ ِفي ِإْسرَاِئيَل ِمْثُل ُموَسهلل  ,(4)ُهَناَك ُموَسهلل َعْبُد الرابم 

 فيها كتبت التهلل التثنية فهلل المتكلم بضمير أفعاله ويقص موسهلل يتحدث العكو
ــهلل الشــريعة ــي :  فيقــول , بنفســه كتبهــا والتــهلل للشــعب وســهللم شــرحها الت َكلاَمِن

 أن بعـد المؤر  حيث يستمر السفر  خر فهلل إال (6) ال .. الرب ورجوت..  الرابُّ 
 الشـريعة هـذه الشـعب موسـهلل أعطـهلل كيـف روايتـه فـهلل ويحكهلل موسهلل أقوال نقل
 لكـ حياتـه أنتهـت ذلـك وبعـد , أخيـراً  تحـذيراً  أعطـاهم ثـم كتابـة(  شـرحها التهلل) 
 إلـهلل يـدعوا كلهـا القصـة نصـوص ومجمـوع والشـواهد الكـالم طريقة أعنهلل , ذلك

 . (7) خر شخص كتبها بل األسفار هذه يكتب لم موسهلل بأن االعتقاد

                                 
 .  3:  12سفر العدد  (1)
 .  14:  31سفر العدد  (2)

 .  1:  33سفر التثنية  (3)

 .  5:  34سفر التثنية   (4)

 .  10:  34سفر التثنية  (5)

 .  17,  1: 2سفر التثنية  (6)

 .  269سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (7)
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 مـن وغيـره(  * ) القرافـهلل ا مـام قبـل من ذكره قد الدليل هذا أن ويالحظ
 يقـول , صـارىوالن اليهـود بأيدى التهلل التوراة لنقد تعرضوا الذين المسلمين أئمة
 حسـاب أقـبهلـه  وقال موسهلل الرب وكلم التوراة فهلل تكرر قد: "  القرافهلل ا مام
 يقطـع العبـارة وهـذه.  إسـرائيل بنـهلل كلـم وقـال موسـهلل الـرب وكلـم.  إسـرائيل بنهلل

 بـل.  السـالم عليـه موسهلل كالم من وال.  تعالهلل اهلل كالم من ليست بأنها العاقل
 بـــاللفظ أخـــل الحـــاكهلل هـــذا ولعـــل.  قـــعو  لمعنـــهلل الغيـــر قـــول مـــن حكايـــات هـــهلل

 لعلــه بــل.  معرفتــه وال عدالتــه عنــدنا يثبــت ولــم.  وحــده بــالمعنهلل أو.  والمعنــهلل
 .  (1)"  والتغيير والتبديل االفساد قصد للدين عدو
   الثانهلل الدليل
 ودفنــه موســهلل مـوت فقــط التقــص – التثنيـة ســفر  خــر فـهلل التــهلل – الروايـة    

 إذا , األنبيـاء جميـع فـاق أنـه أيضـاً  تروى بل , برانيينللع نيالثالث األيام وحزن

                                 
)*( هو: أحمد بن أدريو بن عبد الرحمن أبو العباو . الملقب بشهاب الدين , 

ي , القرافهلل . صاحب المصنفات في كثير من العلوم , من مصنفاته : الصنهاجي , البهنس
األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة , وأدلة الوحدانية في الرد علهلل النصرانية , وشرح كتاب 
األربعين في أصول الدين للفخر الرازي , ونفائو األصول في شرح المحصول , وغير 

ع وثمانين وستمائة ,  ودفن بالقرافة بالقاهرة .  ذلك , توفي في جمادى ا خرة عام أرب
راجع :  حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , دار الفكر , بيروت , 

. ورضا كحالة : معجم المؤلفين , مكتبة  84, ص 83, ص  5م , ج 1994 -هـ 1414
دار العلم للماليين, . و خير الدين الزركلي : األعالم , 158, ص  1المثني , بيروت , ج

 . 95, ص 94, ص  1م , ج 1986الطبعة السابعة, بيروت , 

بكر زكي  /ا مام شهاب الدين القرافهلل : األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة , تحقيق د  (1)
 . 256ص,  255م , ص  1986هـ  1407الطبعة األولهلل , , عوه , طبعة القاهرة 

د /  تحقيق, م بما في دين النصارى من الفساد واألوهام عال ا مام القرطبي : ا :وانظر
 . 189, ص  2أحمد حجازي السقا , دار التراث العربي , القاهرة , ج
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َوَلـْم َيقُـْم َبْعـُد َنِبـيٌّ ِفـي ِإْسـرَاِئيَل ِمْثـُل ُموَسـهلل "  بعده عاشوا الذين باألنبياء قورن
 بهـا يـدلهلل أن الممكـن مـن يكـن لم شهادة هذه (1)" الاِذي َعَرَفُه الرابُّ َوْجًها ِلَوْجهٍ 

 بقـرون بعده عاش شخص بل , مباشرة بعده هللأت  خر شخص أو نفسه موسهلل
َوَلـْم َيقُـْم َبْعـُد َنِبـيٌّ : "  الماضـهلل صـيغة اسـتعمل قـد المـؤر  أن سيما ال , عديدة

" َوَلـْم َيْعـِرْف ِإْنَسـاَن َقْبـَرُه ِإَلـهلل هـَذا :  القبـر عـن ويقـول"ِفي ِإْسرَاِئيَل ِمْثُل ُموَسهلل 
 (2)." اْلَيْومِ 
 وغيـره , (*) حـزم ابن ا مام قبل من ذكره قد أيضاً  يلالدل هذا أن ويالحظ      
 , والنصـارى اليهـود بأيـدى التـهلل التـوراة لنقـد تعرضـوا الـذين المسلمين أئمة من

 الموضـع بـذلك عبـداهلل موسـهلل فتوفهلل توراتهم  خر فهلل: "  حزم ابن ا مام يقول
. .. اليـوم إلـهلل قبـره موضـع  دمـهلل يعـرف ولـم فغـور بيـت مقابل مو ب أره فهلل
ــام وبرهــان عــدل شــاهد الفصــل هــذا ــاطع ودليــل , ت ــهلل صــادقة وحجــة , ق  أن ف

                                 
 . 10:  34سفر التثنية  (1)

 . 269سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (2)
األموى  هو: أبومحمد بن حزم علهلل بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صال  (*)

القرطبهلل الظاهرى .كان حافظا عالما بعلوم الحديث , مستنبطًا لفحكام من الكتاب والسنة , 
وكان شافعهلل المذهب ثم أنتقل الهلل مذهب أهل الظاهر. له مصنفات كثيرة أشهرها " كتاب 
الفصل فهلل الملل واألهواء والنحل ", توفهلل سنة ست وخمسين وأربعمائة . راجع : شمو 

بهلل: سير أعالم النبالء , تحقيق/ محب الدين العمروى , دار الفكر , الطبعة الدين الذه
. وابن العماد الحنبلهلل : شذرات 554ص  -540, ص 13م ,ج1997األولهلل, بيروت , 

, ص 299, ص 3الذهب فهلل أخبار من ذهب , منشورات دار ا فاق الجديدة , بيروت , ج
/أحمد أبوملحم , دار الكتب العلمية , الطبعة . وابن كثير: البداية والنهاية , تحقيق د300

, 5. وحاجهلل خليفة : كشف الظنون ,ج98, ص 12م , ج1987الثالثة , بيروت , 
 .16, ص7. ورضا كحالة : معجم المؤلفين ,ج554, ص 553ص
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 تعمــد أو , جهلــهب صتخــر   مــن لهــم كتبــه مؤلــف تــاري  وأنهــا , مبدلــة تــوراتهم
 الفصـل هـذا يكـون أن يمكن ال إذ , تعالهلل اهلل عند من منزلة غير وأنها , بكفره
 ماقـد بمسـاق يكـن لـم , عنهما خباراً إ يكون فكان , حياته فهلل موسهلل علهلل منزالً 
 قبــره يعــرف لــم)  وقولــه.  ذلــك عــن اهلل تعــالهلل الكــذب محــه هــو وهــذا , كــان
"  والبـد طويـل دهر بعد ألف تاري  وأنه , كاف ذكرنا لما بيان(  اليوم إلهلل مهللد 
(1). 

 الثالث الدليل
 موسـهلل زمـن فـهلل بهـا عرفـت التـهلل األسماء عليها تطلق لم األماكن بعه أن   
ــابع إبــراهيم نإ يقــال إذ.  طويــل بوقــت بعــده عرفــت أســماء عليــه أطلقــت بــل  ت

ــهلل أعــداءة ــرمِنيَن, "  دان حت ــُه اْلُمَتَم ــرا ِغْلَماَن ــِبَي َج ــاُه ُس ــرَاُم, َأنا َأَخ ــِمَع َأْب ــا َس َفَلما
 خـذهتأ لـم اسـم ودان (2)" ِوْلَداَن َبْيِتِه, َثاَلَث ِمَئٍة َوَثَماِنَيَة َعَشَر, َوَتِبَعُهْم ِإَلهلل َدانَ 

  (3) .طويلة بمدة يشوع موت بعد إال تحمله التهلل المدينة
   الرابع الدليل
ــد     ــات تمت ــهلل الرواي ــان بعــه ف ــهلل األحي ــد مــا إل ــروى موســهلل مــوت بع ــهلل في  ف

  مسـكونة أره إلهلل وصلوا حتهلل يوماً  أربعين المن أكلوا إسرائيل بنهلل أن الخروج

                                 
ا مام ابن حزم : الفصل في الملل واألهواء والنحل , دار الكتب العلمية, الطبعة  (1)

. وانظر : ا مام القرطبي : ا عالم بما في  212, ص  1م , ج1996األولهلل , بيروت, 
و ا مام شهاب الدين القرافهلل : .  188, ص  2دين النصارى من الفساد واألوهام , ج

. والشي  عالء الدين الباجي :  255, ص 254األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة , ص 
تحقيق د /أحمد حجازي السقا , دار األنصار,  –في نقد التوراة اليونانية  –علهلل التوراة 

 .  149, ص 148م , ص  1980 -هـ  1400الطبعة األولهلل, القاهرة , 

 . 14:  14سفر التكوين  (2)

 . 270, ص  269سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (3)
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اْلَمـنا َأْرَبِعـيَن َسـَنًة َحتـاهلل َجـاُءوا ِإَلـهلل َوَأَكـَل َبُنـو ِإْسـرَاِئيَل "  كنعـان بالد حدود علهلل
ـهلل َجــاُءوا ِإَلــهلل َطــَرِف َأْرِه َكْنَعــانَ   حتــهلل أى, (1) "َأْرٍه َعــاِمَرٍة. َأَكلُــوا اْلَمــنا َحتـا

َواْنَقَطَع اْلَمنُّ ِفي اْلَغِد ِعْنَد َأْكِلِهْم ِمْن : "  يشوع سفر عنها يتحدث التهلل  اللحظة
. َفـَأَكُلوا ِمـْن َمْحُصـوِل َأْرِه َكْنَعـاَن َغلاِة اأَلْرِه, وَ  َلْم َيُكْن َبْعُد ِلَبِني ِإْسـرَاِئيَل َمـنٌّ
َوهُؤاَلِء ُهُم اْلُمُلوُك الاِذيَن َمَلُكوا "  التكوين سفر يخبرنا وكذلك ,(2)ِفي ِتْلَك الساَنِة "

 يتحـدث المؤر  أن والشك ,  (3) " ِفي َأْرِه َأُدوَم, َقْبَلَما َمَلَك َمِلَك ِلَبِني ِإْسرَاِئيلَ 
 ويصــنع لحكمــه داود يخضــعهم أن قبــل األدوميــين يحكمــون الــذين الملــوك عــن

  (4) .أديما فهلل ضده حاميات
 وضــوح واضــحاً  يبــدو كلهــا المالحظــات هــذه مــن أنــه إلــهلل ســبينوزا وينتهــهلل    

 عـاش شـخص كتبهـا بل(  التوراة)  الخمسة األسفار يكتب لم موسهلل أن النهار
 فــهلل أخــرى كثيــرة نصــوص توجــد كانــت لمــا وأنــه .(5) عديــدة بقــرون موســهلل بعــد

 يؤكـد أن يستطيع ال أحداً  فكن كاتبها موسهلل يكون أن يمكن ال الخمسة األسفار
 العقـل يكـذب العكـو علـهلل بـل الخمسـة األسـفار مؤلـف هـو موسـهلل أن حق عن
  (6) . النسبة هذه

 (7). الخطـأ هـذا إلـهلل تنبـه مـن أول هـو يكـن لـم عـزرا ابـن أنولقد ذكر سبينوزا 
 مــن وغيـره , األندلسـهلل حــزم ابـن  مـامبا كــان مسـبوقاً إنماالواقـع أن ابـن عـزرا و 

                                 
 . 35:  16سفر الخروج  (1)

 . 12:  5سفر يشوع  (2)

 . 31:  36سفر التكوين  (3)

 . 270سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (4)

 . 271سبينوزا :المصدر السابق , ص  (5)

 . 273سبينوزا : المصدر السابق , ص  (6)
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 إن بل.  والنصارى اليهود بأيدى التهلل التوراة لنقد تعرضوا الذين المسلمين أئمة
 حتـهلل و راؤه حـزم ابـن ا مـام أفكار عليه عبرت جسراً  إال يكن لم نفسه عزرا ابن

 أقتفـهلل قـد سـبينوزا إن: "  شـبانه أبـو ياسر الدكتور يقول , ينوزاسب إلهلل وصلت
 والحبــر هــذا عــزرا ابــن وأن , عــزرا بــن إبــراهيم األندلســهلل اليهــودى الحبــر  ثــار

 أفكـار عليـه عبـرت جسـراً  إال ماكانـا المغربـي مـيل  بـن سـليمان ا خـر اليهودى
 الغــربيين مـاءالعل إلـهلل خاللـه ومـن , سـبينوزا إلـهلل وصـلت حتـهلل و راؤه حـزم ابـن

 وجـــان , ســـايمون ريتشـــارد:  أمثـــال مـــن النقديـــة الدراســـات أصـــحاب ا خـــرين
 .(1)"  وغيرهم,  وأيكهاون , ستروكأ

 ؟ التوراة كتب الذى من
 لــم الســالم عليــه موســهلل ســيدنا كــان إذا:  مــؤداه ســؤال الــذهن إلــهلل يتبــادر    
 أومن ؟ كتبها الذى نفم , بتأليفها يقم لم أو ,( التوراة) الخمسة األسفار يكتب
 ؟ هامعجا هو
 األســـفار أن إلــهلل ذهـــب قــد ســـبينوزا نجــد التســـاؤل هــذا علـــهلل الجــواب فــهلل    

 األول وصــموئيل , والقضــاة , يشــوع أســفار مــن بعــدها ومــا( التــوراة) الخمســة
لــهلل تسلســلها إلــهلل نظرنــا إذا , والثــانهلل األول والملــوك , يانثــوال  نجــد محتواهــا واذ

 القـديم اليهود تاري  يقص أن أراد حيث األسفار هذه بكت الذى هو واحد مؤر 
 586 عام فهلل ينيالبابل بواسطة مرة ألول المدينة هدم حتهلل األولهلل نشأتهم منذ
 تسلســل إلــهلل ا ن نظرنــا إذا: "  ســبينوزا يقــول , ابلهللبــال الســبهلل وقــوع مــع م.ق
لـهلل كلها األسفار هذه  أراد دحـاو  مـؤر  كتبهـا الـذى أن بسـهولة رأينـا محتواهـا واذ

                                 
( د / ياسر أبو شبانة : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدو , من القرن 1)

هلل القرن السابع الهجري , عره ونقد , دار السحاب للنشر والتوزيع , القاهرة , األول حت
 . 815, ص  814م , ص  2009هـ  1430
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"  مـرة ألول المدينـة هـدم حتهلل األولهلل نشأتهم منذ القديم اليهود تاري  يروى أن
(1). 

ــرى      تكفــهلل , بعــدها ومــا , الخمســة األســفار تسلســل طريقــة نأ ســبينوزا وي
: "  سبينوزا يقول , محدد غره له واحد لمؤر  رواية تضم أنها  ثبات وحدها

 لمــؤر  روايــة تضــم أنهــا  ثبــات هاوحــد تكفــهلل األســفار هــذه تسلســل طريقــة إن
:  يشـوع قصـة إلـهلل مباشـرة أنتقـل موسهلل حياة قصة من أنتهائه فبمجرد.  واحد
.. َوَكاَن َبْعَد َمْوِت ُموَسهلل َعْبِد الرابم َأنا الرابا َكلاـَم َيُشـوَع ْبـِن ُنـوٍن َخـاِدَم ُموَسـهلل )

 تـاري  إلـهلل يقـةالطر  بـنفو أنتقـل يشـوع مـوت قصـة مـن أنتههلل أن وبعد, ( ال 
ــا القضــاة ــا الطريقــة بــنفو وربطه ــوَع َأنا َبِنــي  ) ســبق بم ــْوِت َيُش ــاَن َبْعــَد َم َوَك

 القضـاة لسـفر تـذييالً  بوصـفة ثراعو  سفر ألحق ثم(  ال .. ِإْسرَاِئيَل َسأَُلوا الرابا 
 ربـط ثم( أَلْرهِ َحَدَث ِفي َأيااِم ُحْكِم اْلُقَضاِة َأناُه َصاَر ُجوَع ِفي ا : ) الطريقة بهذه
 هــذا مــن أنتهــهلل وعنــدما , ثراعــو  بســفر األول صــموئيل ســفر الطريقــة بــنفو
 , النصـوص فمجمـوع وأذاً  , الطريقـة بنفو أيضاً  الثانهلل إلهلل أنتقل األول السفر

 غـره لـه واحـد مـؤر  كاتبهـا أن علـهلل يـدل الروايـات به تتعاقب الذى والترتيب
ــا فــهلل اأخــذن إذا: "  أيضــاً  ويقــول , (2)"  محــدد ــثالث الخصــال هــذه أعتبارن :  ال
 بعد وتأليفها , بينها فيما ربطها وطريقة , األسفار هذه جميع فهلل الغره وحدة

 الـذى هـو واحـداً  مؤرخـاً  أن ذلـك مـن نسـتنتج , عديـدة بقرون المروية الحوادث
 .(3)"  كتبها
 , تـام بوضـوح حـددهي أن اليستطيع سبينوزا فكن ؟ المؤر  هذا هو من وأما    
نمــا ( التـــوراة) الخمســة األســـفار كتــب الـــذى هــو عـــزرا يكــون أن فـــهلل يرتــاب واذ

                                 
 . 276سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (1)
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 أن أســتطيع ال فــكنهلل ؟ المــؤر  هــذا هــو مــن أمــا: "  ســبينوزا يقــول , ومابعــدها
 .(1)"  عزرا يكون أن فهلل أرتاب فكنهلل ذلك ومع , بوضوح أحدده
 لــذىا هــو عــزرا يكــون أن يســتبعد ال جعلتــه التــهلل األســباب ســبينوزا وذكــر     
.  بعيـد حـد إلـهلل وجيهـة أسـباب علـهلل هـذا أفتراضهلل ويقوم: "  بقوله التوراة كتب
ــك ــه ذل ــد المــؤر  كــان لمــا ألن ــه يمت ــم ونحــن)  بروايت ــل مــن نعل ــة أنهــا قب  رواي

 طيلــة جالســاً  كــان أنــه -الــراوى أى – ويضــيف , يــواكين تحريــر حتــهلل(  وحيــدة
 ألن , نصـر نبوخـذ ئـدةما أو يـواكين مائـدة علـهلل أى)  الملـك مائـدة علهلل حياته
 ولكــن.  عــزرا علــهلل ســابقاً  الــراوى يكــون أن يمكــن فــال(  تمامــاً  غــامه المعنــهلل
 لعـزرا الوحيـدة الكتـاب شـهادة سـوى.  الوقت ذلك فهلل أزدهر أحد يذكر ال الكتاب

 ملمـاً  كاتبـاً  وكـان , وعرضها اهلل شريعة دراسة علهلل بالي بحماو عكف الذى ,
 يمكـن عـزرا سـوى  خـر شخصـاً  نجـد ال فـنحن ذاً واذ .  موسـهلل بشريعة ا لمام كل

 بـأن عـزرا يشـهد أخـرى ناحيـة ومن.  األسفار هذه مؤلف يكون أن فهلل االشتباه
 علــهلل أيضــاً  عكــف بــل , فقــط اهلل شــريعة دراســة علــهلل بحماســة يعكــف لــم عــزرا

ــي ) – الرجــال هــؤالء أى – أنهــم نحيمــا ويــذكر.  عرضــها ــْفِر, ِف ــرَُأوا ِفــي السم َوَق
ـــُروا اْلَمْعَنـــهلل, َوَأْفَهُمـــوُهُم اْلِقـــرَاَءةَ  َشـــِريَعةِ   ســـفر أن علـــهلل(2)( . اهلِل, ِبَبَيـــاٍن, َوَفسا
 أقـل علهلل منه جزء أكبر علهلل أو , فحسب موسهلل شريعة علهلل يحتوى ال التثنية
 سـفر أن أفتـره , لـذلك.  إليـه أضـيفت كثيرة شروحاً  أيضاً  يتضمن بل , تقدير
 عــره علــهلل يحتــوى والــذى عــزرا كتبــه الــذى اهلل تــوراة ســفر هــو هــذا التثنيــة
 .(3) " نحيما عنهم يتحدث الذين هؤالء قرأه الذى وشرحها الشريعة
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 قبل من المسألة هذه إلهلل نبه قد حزم ابن ا مام نجد بالذكر جدير هو ومما    
 ولــيو التــوراة كتــب الــذى هــو عــزرا أن رأى قــد نجــده حيــث , بقــرون ســبينوزا
 الهارونهلل الوراق عزرا حفظه من عليهم أمالها: "  قولفي , السالم هعلي موسهلل
 وكـان , يكفـهلل وهـذا , فأصـلحه كثيـر خلـل وفيها عندهم وجدها أنه مقرون وهم
للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة مـن خـراب بيـت المقـدو , وكتـبهم  عزرا كتابة

 مــن عامـاً  أربعـين نحــو بعـد إال يصـلحها ولــم لهـم يكتبهـا لــمتـدل علـهلل أن عـزرا 
ذلــك  (*) وقــرر ا مــام الجــوينهلل .(1)"  عامــاً  الســبعين بعــد البيــت إلــهلل جــوعهمر 

أيضًا بقوله : " وهذه النسخة كتبهاعزرا قبل بعثة المسي  عليه السـالم بخمـو 
ن رفعوا قدره  -مائة وأربعين سنة...أما عزرا  فناسـخهامن نسـخة , فوقـوع  –واذ

القــول بعصــمته , لمــا  التبــديل ممكــن , لحرصــه علــهلل اســتمرار رياســته , وعــدم
نعلم له من ا قـدام علـهلل فعـل الصـغائر والكبـائر ... ورئاسـة بنـهلل إسـرائيل كـان 

 .(2)شأنها عظيمًا " 

                                 
 . 223, ص  1ا مام ابن حزم : الفصل في الملل واألهواء والنحل , ج (1)

)*( هو: أبو المعالهلل عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجوينهلل , المعروف بكمام 
ه, كان بارعًا فهلل علوم كثيرة , من مصنفاته : ا رشاد , 419ين , ولد بحوين سنة الحرم

 هـ . 478والشامل , ولمع األدلة , ومدارك العقول , وغير ذلك, توفي سنة
ومابعدها . وابن  16, ص  14راجع : شمو الدين الذهبهلل : سير أعالم النبالء , ج 

, ص  5حاجهلل خليفة : كشف الظنون , ج. و  55, ص  12كثير : البداية والنهاية , ج
. وخير الدين  185. ص184, ص  6. ورضا كحالة : معجم المؤلفين  , ج 504

 . 160, ص  4الزركلي : األعالم , ج

ا مام الجوينهلل : شفاء الغليل فهلل بيان ما وقع فهلل التوراة وا نجيل من التبديل , تحقيق  (2)
 -ه 1403امة للبحوث العلمية , الرياه , د/ أحمد حجازى السقا, طبعة الرئاسة الع

 . 32- 30م , ص1983
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 بــن الســموأل المهتــدى ا مــام ذكــره مــا الشــأن هــذا فــهلل اليفوتنــا أن وينبغــهلل    
 كـل كـان بـل , سنة وال فرضاً  التوراة حفظ يكن لم:  "  بقوله (*) المغربهلل هللييح
 قــد القــوم أن عــزرا رأى فلمــا.  التــوراة مــن فصــالً  يحفــظ الهــارونيين مــن حــدوا

 مــن جمــع , كتــابهم ورفــع , جمعهــم وتفــرق , دولــتهم وزالــت , هــيكلهم أحــرق
 فـهلل التـهلل التـوراة هـذه منـه مالفق الكهنة يحفظها التهلل الفصول ومن محفوظاته
 النــور أن وزعمــوا.  المبالغـة غايــة هــذا عـزرا تعظــيم فــهلل بـالغوا ولــذلك.  أيـديهم
 كتابــاً  لهــم عمــل ألنــه , بــالعراق البطــائ  عنــد الــذى قبــره علــهلل يظهــر ا ن إلــهلل

ــهلل التــوراة فهــذه.  ديــنهم لهــم يحفــظ ــهلل أيــديهم فــهلل الت ــاب الحقيقــة عل  عــزرا كت
 .(1)"  اهلل كتاب وليست
 التـوراة تبـديل علـهلل (**) القـيم ابـن وا مـام , القرافهلل ا مام ستدلا ولقد هذا    
  عزرا سطةبوا

                                 
)*( هو: الحبر صموئيل بن يهوذا بن  بوان , كان يهوديًا ثم اهتدى إلهلل ا سالم وسمهلل 
با مام  المهتدي : السموأل بن يحيهلل المغربي , وألف كتابًا أسماه : " بذل المجهود في 

 هـ . 570أفحام اليهود " , توفي عام 
.  132: د / عبد المنعم الحفني : موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية , ص  راجع

. وخير الدين الزركلي : األعالم ,  749,  748, ص 1وموسوعة الفلسفة والفالسفة , ج 
 . 140, ص  3ج

: بذل المجهود في أفحام اليهود , تقديم / عبد الوهاب طويلة , دار  السموأل بن يحيهلل (1)
 .  134ص – 128, ص  1989 -هـ  1410األولهلل, دمشق , القلم, الطبعة 

هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي , الدمشقي , الحنبلي  (**)
هـ ,  فقيه , أصولي , مجتهد , مفسر,   751 – 691,المعروف بابن قيم الجوزية 

ن تيمية , وتوفي في نحوي , محدث , مشارك في كثير من العلوم ,  ولد بدمشق , والزم اب
رجب ودفن في سف  قاسيون بدمشق ,  وله تصانيف كثيرة منها :  زاد المعاد , وأعالم  13

غاثة اللهفان , وله نظم , وغير ذلك .   الموقعين , واجتماع الجيوش , واذ



 

 
57 

 نقاله قد يكونا امولعله , المغربهلل هللييح بن السموأل المهتدى ا مام كالم بنفو
 (1).  بنصه
 تعرضـوا الـذين – المسـلمين أئمـة بعـه قبلـه ومـن , سـبينوزا وجـدنا وهكذا    
 بكتابـة قـام الذى هو عزرا أن يرون – والنصارى اليهود بأيدى التهلل التوراة لنقد

 . المتباينة والوثائق المختلفة لمصادرا من وجمعها التوراة
 : أمرين إلهلل هنا ا شارة من البد لكنه    
 : األول األمر
 يـده تحـت يعملـون الكهنة من طائفة معه كان نمااذ و  وحده يكن لم عزرا أن     
 . وا رشاد عليهم شرافبا  يقوم وهو
 :  الثانهلل األمر
 بعـد والتنقيحـات االضـافات بعه اعتراها قد الحالية صورتها فهلل التوراة أن    
 عليـه اعتـزم قـد عـزرا كـان مـا وأكمـال بكتمام وقام بعده جاء من هناك وأن عزرا
 .وافاه قد األجل ولكن
 , الحقيقهلل المؤلف أعده الذى)  عزرا إن: "  بقوله ذلك سبينوزا وض  ولقد    
 مـن  خـر يكـن لـم ( يقينـاً  أكثـر ببرهان  خر مؤلف علهلل أحد لهلل يبرهن لم طالما

                                                                             
ص  – 168, ص  6راجع : ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب , ج

سماعيل با 170 هـ ,  1402شا البغدادي : هدية العارفين , دار الفكر , بيروت . . واذ
, ص  106, ص  9. ورضا كحالة : معجم المؤلفين , ج159ص   – 158, ص  2ج

 . 56, ص  6. وخير الدين الزركلي : األعالم , ج107

 237ا مام شهاب الدين القرافهلل : األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة , ص انظر :  (1)
ا مام ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان , تحقيق / محمد و .239ص  –

األنور أحمد البلتاجي , دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة األولهلل , 
 .  256ص ,  285, ص  2هـ  , ج 1403القاهرة, 
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 جمـع أنـه مـن أكثـر يفعـل لـم وأنـه , األسـفار هـذه فهلل المتضمنة الروايات صاغ
 علــهلل يقتصــر كــان األحيــان بعــه وفــهلل , متعــددين كتــاب عنــد موجــودة روايــات
ــهلل ونقلهــا , نســخها ــهلل النحــو هــذا عل ــف إل ــا أو فحصــها دون الخل  وال , ترتيبه

 كــل يوليـه بحيـث هـذا عملــه إتمـام مـن منعتـه التــهلل األسـباب أخمـن أن سـتطيعأ
 مؤلفـــات فقـــدان مـــن الـــرغم علـــهلل ولكـــن( .  مبكـــراً  موتـــاً  كـــان إذا إال)  عنايتـــه

 هـذه يثبت لدينا المتبقية الشذرات من جداً  القليل العدد فكن , القدماء المؤرخين
 .(1) " تام بوضوح الحقيقة
(  التـوراة)  الخمسة األسفار نسبة عدم إلهلل سبينوزا ذهب فقد العموم وعلهلل    
ــهلل ــدعوى هــذه لقيــام الســالم عليــه موســهلل إل ــال والــزعم الظــن علــهلل ال  , دليــل ب

نما يكتبها لم فموسهلل  لـم والـذى طويل بزمن موسهلل بعد جاء الذى عزرا كتبها واذ
 . روايتها صاغ من  خر أيضاً  هو يكن
 الغائـب بضـمير نفسـه عن تحدث لما التوراة كتب الذى هو موسهلل كان فلو    
 األمــاكن وبعــه , األردن نهــر يعبــر لــم ألنــه التثنيــة ســفر يكتــب لــم وموســهلل ,

 فهلل مستمرة والرواية , موسهلل عصر فهلل عليه كانت عما مختلفة بأسماء سميت
 المعبــد حـائط علـهلل مكتوبـاً  موسـهلل سـفر وكــان , موسـهلل مـوت بعـد حتـهلل الزمـان
 لـدينا ممـا بكثيـر أصـغر كـان السـفر أن أى , حجـراً  عشـر أثنهلل يتجاوز لم الذى
 اهلل أمـاله الـذى السـفر وهـو الشـعب علـهلل العهـد سـفر يقـرأ موسـهلل نوكا.  ا ن
 لـدينا ممـا بكثيـر أقـل موسـهلل ماكتبـه أن علـهلل يـدل ممـا قصـيرة جلسـة فـهلل عليه
 .  ا ن

وســـبينوزا لـــم يبـــين أحكامـــه هـــذه علـــهلل اســـتنتاجات العقـــل مـــن مصـــادر خـــارج 
نمـا بنـهلل أحكا مـه علـهلل نصوص التوراة ذاتهـا أوعلـهلل األحكـام السـابقة عنهـا , واذ

مالحظاته المرتكزة علهلل قراءة هذه األسفار وفحصها فحصًا دقيقًا , أى أن نص 
                                 

 .  283سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (1)
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يتضـمن هـذه النتيجـة الحاسـمة التـي قطـع   -بمـا احتـوى عليـه  -هذه األسفار
 بها سبينوزا ومن قبله الحبر اليهودى ابن عزرا .
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 المبحث الثالث
 والتحريف الضياع من التوراة لحفظ سبينوزا نقد

 تمهيد :
 وال , (1) ا لهـهلل ومصـدره القـديم العهـد صـحة ابتـداء اليهـود معظـم يفتـره    
 اهلل أن ويقــرون , الــنص فــهلل تحريــف أى بوقــوع اليهــود المفســرين معظــم يسـلم
 (2).  ضياع أى من التوراة حفظ قد , فريدة بعناية
 مــن التــوراة حفــظب القــول فــهلل اليهــود المفســرين معظــم ســبينوزا يوافــق ولــم    
 عـزرا الكـاهن يـد علـهلل ظهـرت ثم فقدت قد التوراة أن وقرر , ريفحوالت اعالضي
: "  فيقـول , شذرات إال منها النملك وأننا واالختالفات التغييرات من العديد وبها
ــك منــه إال شــذرات , وأن  اهلل كــالم إن مزيــف ومنقــوص ومحــرف , وأننــا ال نمل

 .(3)" فقد قد اليهود مع عهداً الميثاق الذي يشهد بعقد اهلل 
 إليهـا تتسـرب ال بحيـث بعنايـة التـوراة يحفـظ لم الخلف أن سبينوزا يرى كما    
 , األزمنــة فــهلل الخلــط ســبينوزا عليهــا ركــز التــهلل األخطــاء ومــن.  (4)أخطــاء أيــة

 القاعــدة علــهلل القــائم منهجــهواعتمــد فــي ذلــك علــهلل .  الســنين حســاب وأخــتالف
 . نفسه كتابال من تستمد الكتاب معرفة أن علهلل تنص التهلل
 وهذا ما سنوضحه من خالل العنصرين ا تيين :    

 الضياع من التوراة حفظ عدم:  أوالً 
 كتبها التهلل األسفار فهلل الدقة من بمزيد نبحث أن أردنا أذا أننا سبينوزا ذكر    

 سـفر فـهلل أوالً  الثابـت مـن فسـنجد الخمسـة األسـفار فـهلل والمـذكورة نفسه موسهلل

                                 
 .  116نوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص سبي (1)

 .  299, ص  : المصدر السابقسبينوزا  (2)

 .  337, ص  المصدر السابق سبينوزا :  (3)

 .  298, ص  المصدر السابقسبينوزا :  (4)
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 نــال يقــول وال , (1) عمــاليق ضــد الحــرب عــن اهلل بــأمر كتــب موســهلل أن الخــروج
 ســفر إلــهلل إشــارة العــدد ســفر فــهلل تــرد بــل , كتــب ســفر أى نفســه االصــحاح هــذا

 (2). الرب حروب يسمهلل
"  العهـد سـفر"  باسـم يعـرف  خـر سـفراً  هنـاك أن الخروج سفر فهلل جاء كما    
 (3).  اهلل مع عهداً  عقدوا عندما ا سرائيليين أمام موسهلل قرأه
 اليحتـوى أنـه أى قليلـة أشياء علهلل إال الرسالة هذه أو السفر هذا واليحتوى    
فقـرة  20 االصـحاح فـهلل الخـروج سفر فهلل الموجودة ووصياه اهلل شرائع علهلل إال
 .24 االصحاح حتهلل 22
 الفهــم مــن بشــئ المــذكور االصــحاح هــذا يقــرأ مــن ذلــك ينكــر أن يمكــن وال    

 المبـرم العهـد فهلل الشعب رأى عرف أن بمجرد أنه يروى ففيه تحيز دون السليم
ــب اهلل مــع ــهلل كت ــوراة عل ــم , ووصــاياه اهلل كلمــات الت ــرأ ث ــام المجمــع أمــام ق  الع

 القـراءة هـذه وبعـد , الطقوو بعه إقامة بعد الصباح فهلل العهد شروط للشعب
 هذه بالشك كلهم الناو عرف أن بعد رضاه بمحه العهد هذا فهلل الشعب دخل

 وكـذلك , المبـرم العهـد كتابـة استغرقته الذى الوقت ضيق إلهلل نظراً و  .  الشروط
 قلتــه ممـا أكثــر السـفر هــذا يحتـوى أال حتمــاً  كـان , العهــد هـذا طبيعــة إلـهلل اً نظـر 
 (4). ا ن

                                 
َضْعُه ِفي اْكُتْب هَذا َتْذَكاًرا ِفي اْلِكَتاِب, وَ »" َفَقاَل الرابُّ ِلُموَسهلل:  14:  17سفر الخروج  (1)

 . « " َمَساِمِع َيُشوَع. َفِكنمي َسْوَف َأْمُحو ِذْكَر َعَماِليَق ِمْن َتْحِت الساَماءِ 

َواِهَب ِفي ُسوَفَة َوَأْوِدَيِة «: »ُحُروِب الرابم »" ِلذِلَك ُيَقاُل ِفي ِكَتاِب   14:  21سفر العدد  (2)
 .«"  َأْرُنوَن 

 

 .8:  24سفر الخروج  (3)

 . 271نوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص سبي (4)
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 الســنة فــهلل ســنها التــهلل الشــرائع جميــع شــرح قــد موســهلل أن الثابــت فمــن وأيضــاً 
 يظلـوا نأبـ جديـداً  عـداً و  الشـعب مـن وأخـذ , (1) مصـر مـن الخروج بعد األربعين
   (2).الشرائع لهذه خاضعين

 وقـد , (3) الجديـد العهد هذا تشرح التهلل الشرائع هذه علهلل يحتوى اً سفر  كتب ثم 
 طويلـة بمـدة ذلـك بعـد يشـوع إليـه أضـاف وقـد اهلل تـوراة سـفر السـفر هذا سمهلل
 ثالــث وهـو , أيامـه فــهلل جديـد مـن نفســه علـهلل الشـعب قطعــه الـذى العهـد روايـة
   (4).اهلل مع يقيمونه عهد
 نفسه الوقت فهلل يحتوى سفر أى لدينا يكن لم لما أنه إلهلل سبينوزا وينتههلل     

  (5).  فقد قد السفر بأن ضرورة نعترف أن فيجب يشوع وعهد موسهلل عهد علهلل
 األسـفار مـن نيك لم موسهلل كتبه الذى هذا اهلل توراة سفر أن سبينوزا ويستنتج
 فــهلل ســفره فــهلل الخمســة األســفار مؤلــف أدخلــه , فــاً مختل ســفراً  كــان بــل الخمســة
 .  أرتآه الذى المكان

                                 
, ِفي َأْرِه ُمو َب, اْبَتَدَأ ُموَسهلل َيْشَرُح هِذِه الشاِريَعَة  5:  1سفر التثنية  (1) " ِفي َعْبِر اأُلْرُدنم

 .َقاِئاًل " 
 

 .هَذا اْلَقَسَم " " َوَلْيَو َمَعُكْم َوْحَدُكْم َأْقَطُع َأَنا هَذا اْلَعْهَد وَ  14:  29سفر التثنية  (2)

" َوَكَتَب ُموَسهلل هِذِه التاْوَراَة َوَسلاَمَها ِلْلَكَهَنِة َبِني اَلِوي َحاِمِلي  9:  31سفر التثنية  (3)
, َوِلَجِميِع ُشُيوِ  ِإْسَراِئيَل "   .َتاُبوِت َعْهِد الرابم

ي ذِلَك اْلَيْوِم, َوَجَعَل َلُهْم " َوَقَطَع َيُشوُع َعْهًدا ِللشاْعِب فِ  26 – 25:  24سفر يشوع  (4)
َفِريَضًة َوُحْكًما ِفي َشِكيَم. َوَكَتَب َيُشوُع هَذا اْلَكاَلَم ِفي ِسْفِر َشِريَعِة اهلِل. َوَأَخَذ َحَجًرا َكِبيًرا 

 . َوَنَصَبُه ُهَناَك َتْحَت اْلَبلُّوَطِة الاِتي ِعْنَد َمْقِدِو الرابم " 

 .  272ص ,  271الالهوت والسياسة , ص سبينوزا : رسالة في  (5)
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 موسـهلل أن مـن التثنيـة سـفر فـهلل يـروى ومما سبق مما تام بوضوح ذلك ويظهر
 أوقـات فـهلل الشـعب أمام قراءته إليهم وطلب لفحبار أعطاه ثم التوراة سفر كتب

 .  معلومة
 مـن كـان إذا , الخمسـة األسـفار مـن حجمـاً  أقـل كـان السـفر أن علـهلل يـدل وهذا

 .   الجميع يفهمه بحيث عام مجمع فهلل كله قراءته الممكن
ـــم , موســـهلل كتبهـــا التـــهلل األســـفار جميـــع بـــين مـــن أنـــه ننســـهلل وال      يـــأمر ل

 ســفر وهــو عليــه ا بقــاء علــهلل وبــالحرص واحــد ســفر علــهلل إال دينيــاً  بالمحافظــة
(  الشـعب أفـراد يـعلجم يعلمـه لكـهلل ذلـك بعـد كتبـه الـذى)  والنشـيد الثـانهلل العهد

ــهلل فبالنســبة ــزمين هــم وحــدهم الحاضــرون كــان األول العهــد إل ــه الملت  وأمــا , ب
 ســفر علــهلل دينيــاً  بالمحافظــة أمــر لــذلك , (1) للخلــف ملزمــاً  فكــان الثــانهلل العهــد
ــانهلل العهــد ــال الث ــة لفجي ــهلل بالمحافظــة وكــذلك , المقبل ــذى النشــيد عل  يخــص ال
                                                               (2).  التالية القرون
 كتــب قـد موســهلل أن الثابـت مــن يكـن لــم بأنـه القــول إلـهلل ســبينوزا ويخلـص     
 لفجيـال دينيـاً  بالمحافظـة بنفسـه يـوص ولـم , األسـفار هـذه سـوى أخرى أسفاراً 
 نصـوص توجـد كانـت لمـا وأنـه , والنشـيد الصـغير التـوراة سفر علهلل إال القادمة

 يستطيع ال أحداً  فكن كاتبها موسهلل يكون أن يمكن ال الخمسة األسفار فهلل يرةكث
 العكـو علـهلل بـل , الخمسـة األسـفار مؤلـف هـو موسـهلل أن , حق عن يؤكد أن

  (3) ة.النسب هذه العقل يكذب

                                 
َوَلْيَو َمَعُكْم َوْحَدُكْم َأْقَطُع َأَنا هَذا اْلَعْهَد َوهَذا اْلَقَسَم, َبْل "  15 – 14:  29سفر التثنية  (1)

 .  َعَنا اْلَيْوَم " َمَع الاِذي ُهَو ُهَنا َمَعَنا َواِقًفا اْلَيْوَم َأَماَم الرابم ِإلِهَنا, َوَمَع الاِذي َلْيَو ُهَنا مَ 

 .   273سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (2)

   المصدر السابق , نفو الصفحة . سبينوزا :  (3)
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: "  بقولــه أيضــاً  العهــد تــابوت فقــدوا قــد اليهــود أن هللإلــ ســبينوزا نبــه ولقــد     
ــابوت مصــير عــن شــيئاً  يــذكر ال الكتــاب نأ مدهشــاً  مالحظــت وكثيــراً   , العهــد ت
 المقدســات أعظــم كــان أنــه مــع , المعبــد مــع حــرق أو هــدم أنــه المؤكــد واألمــر
 .(1)" العبرانيين لدى تبجيالً  وأكثرها
 ألنهــا موســهلل باســم ســميت(  التــوراة)  الخمســة األســفار أن ســبينوزا ويــرى    
نمـا , مؤلفهـا ألنـه ال , يسـيةالرئ الشخصـية فأخـذت حياتـه حول أساساً  تدور  واذ
 روايـة فـهلل شرع أكمله أن وبعد التثنية سفر بكتابة بدء الذى عزرا الكاهن كتبها
 يقــول , هعموضــ فــهلل التثنيــة ســفر التــاري  هــذا فــهلل أدخــل ثــم , العبريــة األمــة

 قلـت التـهلل األسفار بين من سفر أول هو التثنية سفر أن رأيهلل وفهلل: "  سبينوزا
 قـوانين علـهلل يحتوى السفر هذا أن أساو علهلل هذا أفتراضهلل ومويق , كتبها إنه

 بسابقه يرتبط ال السفر هذا ألن وكذلك , خاصة الشعب إليها يحتاج التهلل األمة
 أقـوال هـهلل هـذه:  فجـأة يبـدأ بـل , جميعـاً  األخـرى األسـفار فـهلل الحـال ههلل كما ,

 أنـه عتقـدأ , للشـعب الشـرائع وعلـم السـفر هـذا أكمـل أن وبعد.  ال ...  موسهلل
 األعظـم التـدمير حتـهلل العـالم خلـق منـذ كلـه العبريـة األمة تاري  رواية فهلل شرع

 سـبب كـان وربما.  موضعه فهلل التثنية سفر التاري  هذا فهلل أدخل ثم , للمدينة
 حياتـه حول أساساً  تدور أنها هو موسهلل باسم األولهلل الخمسة األسفار تسميته

 .  (2)"  الرئيسية الشخصية اسم فأخذت ,
 كتبـه الـذى اهلل توراة سفر هو التثنية سفر أن أفتره قد سبينوزا فكن لذلك    
 موسهلل شريعة علهلل يحتوى ال التثنية سفر إن: "  سبينوزا يقول , وشرحه عزرا

 شــروحاً  أيضـاً  يتضـمن بــل , تقـدير أقـل علــهلل منـه جـزء أكبــر علـهلل أو , فحسـب
 الـذى اهلل تـوراة سـفر هو هذا التثنية سفر أن أفتره لذلك.  إليه أضيفت كثيرة

                                 
  .  340, ص  المصدر السابق سبينوزا :  ( 1)

  .  281سبينوزا :المصدر السابق , ص  (2)
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 الرجـال هـؤالء قرأه ينالذ وشرحها الشريعة عره علهلل يحتوى والذى عزرا كتبه
 .(1)"  نحميا عنهم يتحدث ينذال

 السـموأل – سبينوزا قبل من – ذكره ما نأالش هذا فهلل يفوتنا ال أن وينبغهلل     
ــلل اليهــود فقــدان علــهلل نفســها التــوراة مــن أدلتــه عــن المغربــهلل هلليــيح بــن  وراةت

 أحـد يعتقد ال بأيديهم والتهلل التوراة هذه أن يعلمون وأحبارهم علماؤهم: "  بقوله
 عـن التـوراة صـان السالم عليه موسهلل ألن البته موسهلل علهلل المنزلة أنها منهم
نمـا , فـيهم يبثها ولم , إسرائيل بنهلل  ودليـل . الوى والدأ عشـيرته إلـهلل سـلمها واذ
 بنـــهلل الهكــوهيم وتينـــاه هــزوت هنـــود ث  موشــهلل ويختـــوب)  التــوراة قـــول ذلــك
(  الوى بنــهلل األئمــة إلــهلل ودفعهــا , التــوراة هــذه موســهلل وكتــب)  تفســيره(  ليــوى
 وبيــت القــرابين وخدمــة ا مامــة ألن.  وحكــامهم اليهــود قضــاة بنوهــارون وكــان

 إال إسـرائيل لبنهلل التوراة من موسهلل يبذل ولم .  عليهم موقوفة كانت , المقدو
 التــهلل هــهلل التــوراة مــن الســورة هــذه فــكن(  هــاأزينو: )  هــال يقــال ســورة نصــف
 هــزوت هشــيرا  ث موشــهلل ويختــوب)  قولــه وذلــك إســرائيل لبنــهلل موســهلل علمهــا
ــب)  تفســيره(  يســرائيل لبنــهلل ويلمــذاه ــهلل وعلمهــا , الســورة هــذه موســهلل وكت  بن
 هشـيرا يثـالهلل وهـا)  السـورة هـذه عـن لموسـهلل قـال اهلل فـكن ,  وأيضاً (  إسرائيل

 بنــهلل علــهلل اً شــاهد الســورة هــذه لــهلل وتكــون)  تفســيره(  يســرائيل بنــهلل يــدلع تهــز 
 هللفـم نشـاخا  لـو كـهلل)  السـورة هـذه عن لموسهلل قال اهلل فكن وأيضاً (  إسرائيل
 هـذه أن يعنـهلل(  أوالدهـم أفـواه مـن تنسـهلل ال السـورة هـذه وألن)  تفسيره( زرعوا
 السـخط وأن , اةالتـور  شـرائع يخالفون وأنهم , طباعهم ذم علهلل مشتملة السورة
 الســورة فهـذه:  قـال.  الـبالد فـهلل ويشــتتون , ديـارهم وتخـرب , ذلـك بعـد ميـأتيه
 قيــل مــا صــحة علــهلل لهــم والموفــق علــيهم كالشــاهد أفــواههم فــهلل متداولــة تكــون
 دل , أوالدهـم أفـواه مـن تنسـهلل ال أنهـا:  عنهـا اهلل قـال لمـا السـورة فهـذه.  لهم

                                 
 .   278المصدر السابق سبينوزا :  (1)
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 موسـهلل أن علـهلل دليـل هـذا فـكن وأيضـاً .  تنسـهلل السـور مـن غيرهـا أن علهلل ذلك
 التـوراة بقيـة فأما السورة هذه إال التوراة من إسرائيل بنهلل يعطهلل لم السالم عليه
 أئمـة وهـؤالء.  سـواهم عـن وصـانها , فـيهم وجعلهـا , هارون أوالد إلهلل فدفعها

 علـهلل بختنصـر قـتلهم أكثرهـا ويحفظـون , التـوراة يعرفـون كانوا الذين الهارنيون
 كان بل , سنة وال فرضاً  التوراة حفظ يكن ولم.  المقدو بيت فت  يوم واحد دم
 قـد القـوم أن عـزرا رأى فلمـا.  التـوراة مـن فصـالً  يحفظ الهارونيين من واحد كل

 مــن جمــع , كتــابهم ورفــع , جمعهــم وتفــرق , دولــتهم وزالــت , هــيكلهم أحــرق
 فـهلل التـهلل توراةال هذه منه لفق ما الكهنة يحفظها التهلل الفصول ومن محفوظاته

 .    (1)"  أيديهم
 للتــوراة اليهــود فقــدان علــهلل القــيم ابــن وا مــام القرافــهلل ا مــام اســتدل ولقــد    
 قـد يكونـا امـولعله , المغربـهلل هلليـيح بـن السـموأل كـالم بـنفو لها تبديلهم وعلهلل
 (2). بنصه نقاله
 اهلل دعنـ مـن المنزلـة المقدسـة تـوراتهم علـهلل اليهود يحافظ لم العموم وعلهلل    

 تبجـــيالً  وأكثرهـــا المقدســـات أعظـــم عـــديُ  الـــذى العهـــد تـــابوت علـــهلل وال ,تعـــالهلل 
 .  ويزينها يشرفها ما لكل اليهودية األمة فقدت لقد وبالجملة.  عندهم

                                 
 .  134ص  – 125فحام اليهود , ص أهلل المغربي : بذل المجهود في لسموأل بن يحيا (1)

,  237ا مام شهاب الدين القرافهلل : األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة , ص انظر :  (2)
,  284, ص  2ج ,  ا مام ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . و 238ص 
 .   285ص 
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 واالختالف التحريف من التوراة حفظ عدم:  اً ثاني
 فتحريـ أى وقـوع بعـدم القول فهلل اليهود ينر المفس معظم سبينوزا يوافق لم    
 كـان ولـو , عديـدة تغييـرات أحدث قد عزرا الكاهن أن يرى بل , التوراة نص فهلل

 إنــه والحــق: "  ســبينوزا يقــول , االختالفــات هــذه لوضــحت موســهلل ســفر لــدينا
 فــهلل ســواء ع كبيــرة اختالفــات , أعتقــد فيمــا , لوجــدنا موســهلل ســفر لــدينا لوكــان
 أقـارن عندما أننهلل والواقع.  عليها والبراهين ترتيبها فهلل أم الوصايا عن التعبير
 تــروى وفيــه)  الخــروج فــهلل العشــر بالوصــايا التثنيــة فــهلل وحــدها العشــر الوصــايا
 صيغت قد الرابعة فالوصية.  النواحهلل جميع من اختالفات أجد(  صراحة قصتها
.  كثيـراً  أطـول عباراتهـا فـهلل كانـت لقد بل , فحسب هذا وليو , مخالفة بطريقة
 أن , أعتقـد لـذلك( .  الخـروج)  فهلل الوارد السبب عن كلية هنا السبب ويختلف
ــذى هــو عــزرا ــا التغييــرات هــذه كــل أجــرى ال ــاك هن ــه وهن  اهلل شــريعة شــرح ألن

 .(1) "هلمعاصري
 التـوراة نصـوص جمـعب الكهنـة من ساعده ومن عزرا الكاهن اً إذ يكتفهلل ولم    
نمـــا المتباينـــة والوثـــائق المختلفـــة المصـــادر مـــن  مـــن ديـــدالع إليهـــا أضـــافوا واذ

 .  االضافات
 الفقـرات بعـه بتكديو قاموا الكهنة من ساعده ومن عزرا أن سبينوزا يرى كما

 فــهلل الخلــط إلــهلل أدى ممــا ترتيــب أو فحــص بــدون عليهــا عثــروا والتــهلل المبعثــرة
 بعـــه مـــع القصـــص لـــنفو المســـتمر والتكـــرار , الســـنين وأخـــتالف , األزمنـــة
 . أحياناً  الخطيرة التغييرات

                                 
 .  281 ص  – 279هوت والسياسة , صسبينوزا : رسالة في الال  (1)
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 الخمســة األســفار علــهلل فحــص بــدون للنصــوص التكــديو هــذا ريقتصــ وال    
نما فحسب(  التوراة)   المدينـة هدم حتهلل األخرى السبعة األسفار أيضاً  أشتمل واذ

 (1).  م.  ق 586 عام فهلل ينالبابلي بواسطة مرة ألول
لوضـــوح الخلـــط  فـــهلل األزمنـــة وأخـــتالف الســـنين بـــين نصـــوص األســـفار و     

 كــل فــهلل البحــث إلــهلل حاجــة فــهلل لســنا ننــاإ بينوزســالخمســة ) التــوراة ( يــرى 
 , (2) السنين وأختالف األزمنة فهلل خلط وجود  ثبات الخمسة األسفار محتويات

  -:التالهلل النحو علهللفقط وذلك  مثالين بذكر كتفهللوا
 *وثامار يهوذا قصة -1

 التكـوين فـهلل الـراوى يبـدؤها والتـهلل , وثامـار يهـوذا حـول تـدور التهلل القصة     
 , (3)أخوتـه  عـن الفرد يهوذا أن الوقت ذلك فهلل وكان:  هكذا(  38 صحاحاال) 

 ولـيو , ذلـك قبـل عنه تحدث  خر بوقت يتعلق هنا المذكور الوقت أن وواض 
 , مباشـرة ذلـك قبـل التكوين سفر عنه تحدث الذى الوقت التحديد وجه علهلل هو

 مـع يعقوب البطريق ذهاب حتهلل , مرة ألول مصر يوسف نزول منذ أنه فالواقع
 أثنتـين مـن أكثـر نعـد أن نسـتطيع ال , نفسـه البلـد هـذا إلـهلل عائلتـه أفـراد جميع

                                 
 .288, ص  المصدر السابق سبينوزا : انظر :   (1)
 سبينوزا : المصدر السابق , نفو الصفحة .  (2)

من سفر التكوين , ثامار هي زوجة ابن  38قصة يهوذا وثامار مذكورة في االصحاح  *
سبط يهوذا , كانت ثامار والتي تتحدث عن منشأ   يهوذا , وطبقًا لبعه المصادر اليهودية

وعندما توفي تزوجها أونان ) طبقا لقانون زواج األ  بزوجة أخيه المتوفي (   زوجة عير
ورفه أن ينجب منها فمات , وكان ليهوذا ابن ثالث خشي عليه من زواجه من ثامار حتهلل 

وفيت زوجة ال يميته الرب فأبعد ثامار وأرسلها إلهلل أبيها ولكن ثامار أنتقمت لذلك فبعد أن ت
 -يهوذا تنكرت ثامار في زي عاهر وذهبت إلهلل يهوذا فوقع عليها وأنجبت توأمين فارص 

 وزارح .  -وهو من أجداد داود 

  " . َوَحَدَث ِفي ذِلَك الزاَماِن َأنا َيُهوَذا َنَزَل ِمْن ِعْنِد ِإْخَوِتهِ "  1: 38سفر التكوين :  (3)
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 , أخوتـه باعـه عنـدما عامـاً  عشـر سـبعة يوسف عمر كان فقد:  سنة وعشرين
 إلــهلل أضـفنا فـكذا , السـجن مـن فرعـون أخرجــه عنـدما عامـاً  ثالثـين عمـره وكـان
 يكـون المجاعـة مـن نتينوسـ الرخـاء مـن سـنين سبع عشرة الثالث السنين هذه

 كـل وثدحـ أحـد يتصـور أن يمكـن ال ذلك ومع , سنة وعشرين أثنتين المجموع
 لثالثـة أبـاً  يهـوذا يصـب  أن أعنـهلل:  القصـير الوقـت هـذا مثـل فـهلل األشـياء هذه

 هـؤالء أكبـر يتـزوج وأن.  تزوجهـا التـهلل الوحيـدة المـرأة مـن التـوالهلل علـهلل أطفال
 مـوت بعـد جديـد مـن ثامـار تتـزوج وأن , واجالـز  سـن بلوغـه عنـد ثامـار الثالثة
ـــن ـــانهلل االب ـــد , الث ـــه وبع ـــزيجتين و  بعـــد أى , ا خـــر هـــو موت  هـــاتينهـــاتين ال
 يولـد ثـم , تكـون مـن يعـرف أن دون ثامار أبنائه زوجة يهوذا يعاشر.  الميتين

 من كان ولما.  ذاته القصير الوقت هذا فهلل أباً  أحدهما يصب  توأمان طفالن له
"  إليـــه يشـــير الـــذى القصـــير الوقـــت فــهلل كلهـــا الحـــوادث هـــذه وعوقـــ المســتحيل
 ومـن.   خـر سـفر عنـه تحدث أن سبق  خر وقت إلهلل أرجاعها وجب"  التكوين

  (1).  فحص دون النص فهلل وأدخلها بسهولة القصة هذه نقل عزرا أن فالبد ثم
 تعقيبــه عنــد حــزم ابــن ا مــام ذكــره مــا الشــأن هــذا فــهلل يفوتنــا ال أن وينبغــهلل    
 لهـم عمـل الـذى من بالحساب أجهل رأيت ما: "  بقوله وغيرها القصة هذه علهلل

 موسـهلل عـن أو تعـالهلل اهلل عـن الكـاذب البـارد الخبـر يكون أن هلل وحاش التوراة
 الكــذب تعمــد مــن ويســتحهلل , يقــول مــا يعقــل إنســان عــن وال , الســالم عليــه

 .(2)"  الفاض 
 أن علــهلل بقــرون ســبينوزا قبــل مــن ســجل قــد حــزم ابــن ا مــام يكــون وبــذلك    

 األدلـة مـن تعتبـر األخطاء هذه وأن , السنين حساب فهلل أخطاء تتضمن التوراة

                                 
 .   286سياسة , ص سبينوزا : رسالة في الالهوت وال (1)

 .   174, ص  1ج, والنحل  واألهواء  ا مام ابن حزم : الفصل في الملل (2)
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 التــهلل التــوراة هــهلل ليســت اليهــود بأيــدى الموجــودة التــوراة تلــك أن علــهلل القويــة
 . السالم عليه موسهلل علهلل تعالهلل اهلل أنزلها
 هـذه علـهلل أيضـاً (  *)   البـاجهلل الدين عالء والشي  القرافهلل ا مام ركز ولقد    

نمـا , السـنين حسـاب فـهلل أخطاء من فيها ما يبينا لم ولكنهما القصة  مـا بينـا واذ
 األنبيـاء أوالد عـن تصـدر قبائ  وذكر , األنبياء عصمة ينافهلل تناقه من فيها
 زنــا.  السـالم عليـه يعقـوب بـن ايهـوذ إن التـوراة فـهلل: "  القرافـهلل ا مـام يقـول ,

 فهلل شهرة وصار منه حملت وأنها وعصاه خاتمه ذلك لهللع ووهبها ثامور بكنته
 بتخليــد لــه ودعـا.  أبيــه عنــد حظيـاً  كــان أنـه التــوراة فــهلل أن مـع.  إســرائيل بنـهلل
 أتبعـوه بـل.  ا جابـة عـدم عـن صـانوه يهـوذا نبـوة فال.  عقبه فهلل والنبوة الملك
 مـــن – الســـالم علـــيهم – فنبيـــاءل مـــا ينافيـــه كلـــه وذلـــك.  والفضـــيحة بالعـــار
 وعلـو – أحـوالهم جميـع فـهلل لهـم تعالهلل اهلل صون من لهم وجب ما بل العصمة

 وذلــك.  وأممهــم شــيعهم نفــوو فــهلل واحتكــارهم وصــمهم يوجــب عمــا – هــممهم
 اهلل صـلوات خاصته وعلهلل تعالهلل اهلل علهلل والبهتان والكذب واالفتراء البديل دليل

 أن يحسـن فكيـف" :  البـاجهلل الـدين عالء الشي  ويقول , (1)"   أجمعين عليهم
 بــل , كنتــه أنهــا يعــرف لــم وألنــه , ثامــار:  األرملــة بكنتــه زنــا يهــوذا نإ:  يقــال

                                 
)*( هو: الشي  الفقيه علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب عالء الدين الباجي 

هـ  , عالم باألصول , والمنطق , والحساب , من أهل مصر ,  714 – 631الشافعي , 
في الفرائه  , والحساب , والرد علهلل اليهود , وأشهر كتبه "  مغربي األصل ,  له كتب

كشف الحقائق " في المنطق , توفي بمصر . راجع :  . ابن العماد الحنبلي  : شذرات 
, ص  7. ورضا كحالة : معجم المؤلفين , ج 34, ص  3الذهب فهلل أخبار من ذهب ,  ج

208 

ص ,  251ة عن األسئلة الفاجرة , ص ا مام شهاب الدين القرافهلل : األجوبة الفاخر  (1)
252  . 
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ــة ظنهــا ــه خاتمــه أعطــهلل , زاني ــاً  وعصــاه وعمامت ــهلل رهن  , غنمــه مــن جــدى عل
 زنا:  قالت حتهلل , بحريقها أمر وأنه.  وزارح فارص:  وهما , موأبت منه وحبلت

 مـا , عاقـل عـن يحكـهلل ما أقب  هذا نفك ؟ وعصاه وخاتمه عمامته هذه من بهلل
 .(1)"األنبياء أوالد عن فضالً  , فعله أنه

 السالم عليهما ويوسف يعقوب قصة -2
 مـن ونقلـت استخلصـت بأنهـا األعتـراف ينبغـهلل التهلل , ويوسف يعقوب قصة    
 االصحاح ففهلل.  المتعددة أجزائها بين اختالفات وجود بدليل المؤرخين من عدد
 ألول فرعـون ليحيـهلل يوسف به أتهلل عندما يعقوب أن"  تكوينال"  فهلل يروى 47
 عامـاً  وعشـرين أثنـين طرحنـا فكذا (2).  عاماً  وثالثين مائة يومئذ عمره كان مرة

 , بيعـه وقت يوسف عمر عاماً  عشر وسبعة , يوسف فقدانه علهلل حزناً  قضاها
 , لسـنا فـهلل جـداً  متقـدماً  كـان أنـه نجـد.  راحيـل يعقـوب فيها خدم أعوام وسبعة

 كــان ذلــك مقابــل وفــهلل.  ليئــة تــزوج عنــدما عامــاً  وثمــانين أربعــة عمــره كــان أى
سبعة أعوام عندما أغتصبها شكيم , وكان عمر شمعون أثني  تقريباً  دينة عمر

 يتحـدث التـهلل المدينـة هـذه خربـوا عنـدما عشر , وعمر الوي أحد عشـر تقريبـًا 
  (3).  بالسيف سكانها كل وقتلوا ,  خرها عن"  التكوين"  هانع

 ترتيبهـا حيث من نفسها الروايات بفحص قام قد سبينوزا أن نجد سبق مما    
 حسـاب فـهلل أختالفهـا بـين ثـم , التغييـرات بعـه مـع تكرارهـا وطريقـة وتسلسلها
 . السنين

                                 
 .  85 ص , 84الشي  عالء الدين الباجي : علهلل التوراة , ص  (1)

« َكْم ِهَي َأيااُم ِسِني َحَياِتَك؟»َفَقاَل ِفْرَعْوُن ِلَيْعُقوَب: "  9 – 8:  47سفر التكوين :  (2)
ي ِمَئَة َوَثاَلُثوَن َسَنًة. َقِليَلًة َو َرِدياًة َكاَنْت َأيااُم ِسِني َأيااُم ِسِني ُغْرَبتِ »َفَقاَل َيْعُقوُب ِلِفْرَعْوَن: 9

 . " «َحَياِتي, َوَلْم َتْبُلْي ِإَلهلل َأيااِم ِسِني َحَياِة  َباِئي ِفي َأيااِم ُغْرَبِتِهمْ 
 

 .   288ص - 286سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (3)
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 بعـه فـهلل الـواردة المتناقضـات لـذكر للتـوراة نقـده فـهلل سـبينوزا تعـرهي ولم    
ـــهلل النصـــوص وكـــذلك , النصـــوص ـــافهللت الت ـــذات قداســـة ن ـــة ال  وعصـــمة ا لهي

 وخصوصــاً  , التــوراة لنقــد تعرضــوا الــذين المســلمين علمــاء فعــل كمــا.  أنبيائــه
 نصوصـها معارضـة بيـان فـهلل التـوراة نقـد فهلل منهجه تمثل الذى حزم ابن ا مام
ظهار ببعه بعضها  الروايـات ورد , واخـتالف وتنـاقه اضطراب من فيها ما واذ

ــة ــهلل التاريخي ــوم قــرراتم تصــادم الت ــهلل العل ــه وصــلت مــا عل ــهلل إلي  مــن عصــره ف
 . وغيرهم,  والنبات ,  والحيوان ,  والجغرافيا , والهندسة , الحساب
ــا فــهلل ويتبــادر      ــاً  التــوراة ســبينوزا أعتبــر هــل:  مــؤداه ســؤال ا ن ذهنن  كتاب
  ؟ و الأ مقدساً 
"  و"  المقــدو"  معنــهلل حصــر قــد ســبينوزا نجــد التســائل هــذا علــهلل الجــواب فــهلل

لـهلل التقــوى إلــهلل يــؤدى مــا كــل إلــهلل"  ا لهـهلل  يكــون فــال ذلــك غيــر أمــا , الــدين واذ
 إلـهلل يـؤدى مـا كـل علـهلل(  إلهـهلل)  و(  مقـدو)  اسـم يطلق: "  لقو, في مقدساً 
ـــوى ـــهلل التق ل ـــدين واذ ـــاو أســـتمر إذا إال مقدســـاً  الشـــئ يظـــل وال , (1) ال ـــهلل الن  ف
 كــان مــا قدســية عتضــا , أتقيــاء يعــودوا لــم فــكذا.  دينــهلل نحــو علــهلل مهاأســتخد
 مســكن)  اســم مــا مكــان علــهلل يعقــوب البطريــق أطلــق فمــثالً .  قبــل مــن مقدســاً 

 أطلقـوا فقـد األنبيـاء أمـا.  المكـان هـذا فـهلل إليـه أوحـهلل الذى اهلل عبد ألنه(  اهلل

                                 
 , 1v, prop. 37 نوزا للدين وللتقوى في كتاب " األخالقهناك فرق بين تصور سبي (1)

school . 1 )    وتصوره لهما في " الرسالة " ففي كتاب " األخالق " الدين هو أحد )
أسماء الفضيلة وهي الرغبة في البقاء والمحافظة علهلل النفو من حيث أن ا نسان يعمل 

الحكيم . أما في " الرسالة " فالدين نه دين أأي   adequates بالعقل وطبقا ألفكار صحيحة
 :prumers. راجع التفرقة بين هذين التصورين في  جرد التقوى الباطنية مهو 

spinoz,sReligionsbegniff, Halle, 1906 .  
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 , اعتـــادوا ا ســـرائيليين ألن (1)(  الطغيـــان مســـكن)  اســـم نفســـه المكـــان علـــهلل
: " أيضـًا  يقـول و , (2)"   لفوثـان فيـه تضحيةال علهلل , ياربعان لمشيئة تنفيذاً 

 النـاو يحـث مـا بقـدر إال , إلهيـة نصوصـه تكـون وال , مقدسـاً  الكتاب يكون ال
 مـن اليهـود عنهـا تخلهلل كما , التقوى هذه عن كلية تخلوا فكن.  اهلل تقوى علهلل
 للتحريـف معرضـاً  وأصـب  , كلية قدسيته ضاعت أو ورق علهلل حبراً  أصب  قبل
 حـرف قـد اهلل كـالم إن يقـال أن الخطـأ مـن لكـان , فقد أو حرف لو أنه بحيث ,
  (3)".  فقد أو

 إلــهلل يــدعوا أنــه حيــث مــن القــديم العهــد أن رأى قــد ســبينوزا نجــد هنــا ومــن    
 ول يقـول , (4) يحـرف أن الممكـن من يكن لم والخالص للطاعة ضرورى ماهو

 وجــدنا لمــا األســاو هــذا علــهلل التــوراة فســرنا لــو أننــا ســبينوزا يــرى: "  ديورنــت
 نجـدها فكننـا , حرفيـاً  تفسـيراً  فسـرناها إذا إمـا.  العقـل مـع يتنـاقه شـيئا فيهما
 التـهلل الخمسـة األسـفار كتلـك المسـتحيلة واألمور والمتناقضات باألخطاء طافحة
 .(5)"  موسهلل بها جاء

                                 
َلهلل ِبْئَر َسْبٍع الَ  5:  5عاموو  (1) َلهلل اْلِجْلَجاِل اَل َتْذَهُبوا, َواِذ َتْعُبُروا.  " َواَل َتْطُلُبوا َبْيِت ِإيَل, َواِذ

" َعَلهلل ُعُجوِل َبْيِت  5:  10شع و أَلنا اْلِجْلَجاَل ُتْسَبهلل َسْبًيا, َوَبْيَت ِإيَل َتِصيُر َعَدًما " , وه
ناُه  َوَن َيَخاُف ُسكااُن السااِمَرِة. ِإنا َشْعَبُه َيُنوُح َعَلْيِه, َوَكَهَنَتُه َعَلْيِه َيْرَتِعُدوَن َعَلهلل َمْجِدِه, ألَ 

 .  َتَفهلل َعْنُه " انْ 

 .   339سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص  (2)

 .  340, ص  المصدر السابق سبينوزا :  (3)

 .   339, ص  : المصدر السابق سبينوزا انظر :   (4)

ول ديورنت : قصة الفلسفة , ترجمة د/فت  اهلل محمد المشعشع , مكتبة المعارف ,  (5)
 .    205م , ص 1988 –ه 1408يروت , الطبعة السادسة , ب
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 ةبصــف والتــوراة عامــة بصــفة القــديم العهــد أن بــين قــد ســبينوزا نجــد وهكــذا    
 وجهـة مـن أى , وحـدها الدين نظر وجهة من وذلك , اهلل كالم سمهلل قد خاصة
 منقوصـاً  أو محرفـاً  أو مختلفاً  يكون أن يمكن وال , الشامل لههلل  ا القانون نظر
نمـا , عليـه منطبقـاً  االسم هذا يكون ما بقدر ,  ومحرفـاً  مختلفـاً  الـنص يسـمهلل واذ

 التعـرف معـه يمكـن ال حـد إلـهلل ةوالكتابـ التـأليف ساء قد يكون عندما ومنقوصاً 
 الكتـاب مـن باستخالصـه أو اللغـوى االسـتعمال إلـهلل بالرجوع سواء , معناه علهلل
 (1).  وحده
 كمــا عقــب علــهلل رأســاً  لبهــايق ال التــوراة نقــد فــهلل منهجــه أن ســبينوزا ويــرى     
نمـا , البعه يظن  الواضـحة النصـوص حمايـة فـهلل تكمـن المـنهج هـذا أهميـة واذ

 معالجـة فـهلل طريقتـهلل إن:  قائـل قـال فكن: "  فيقول , تحرف أن من والصحيحة
 , المـنهج هـذا باسـتعمال , فـرد كـل يسـتطيع إذ , عقـب علـهلل رأسا تقلبه الكتاب

 , ذلـك مـن العكـو علـهلل ولكنـهلل ,  خره إلهلل أوله من باطالً  ويعتبره فيه يشك أن
 الواضــــحة النصـــوص حمايـــة فــــهلل نجحـــت قـــد , المــــنهج بهـــذا , أننـــهلل بينـــت

 جعلهــا يــراد التــهلل الباطلــة النصــوص بواســطة وتشــوه تحــرف أن مــن حةوالصــحي
صحة النصوص  فهلل الشك فهلل سبباً  النصوص بعه فساد وليو , معها متفقة

 بأكملــه كتــاب صــحة كلهــا , إذ ال يســلم كتــاب مــن الخطــأ . فهــل شــك أحــد فــي 
 واضـحاً  الـنص كـان إذا وخاصـة , مطلقا ذلك يحدث لم فيه؟ الخطأ بعه لوقوع
 .(2)"  مفهوماً  المؤلف وفكر
 سـبباً  النصـوص بعـه فسـاد ليو: "  قوله فهلل سبينوزا مع أتفق ال والواقع    
 قــد إذ"  الخطــأ مــن كتــاب يســلم ال  إذ , كلهــا النصــوص صــحة فــهلل الشــك فــهلل

 علــهلل تعــالهلل عنــداهلل مــن المنزلــة التــوراة أمــا البشــرى الكتــاب علــهلل ذلــك ينطبــق
                                 

 .   344سبينوزا : رسالة في الالهوت والسياسة , ص انظر :  (1)

 .   325ص  : المصدر السابق , سبينوزا  (2)
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نمــا بشــرى اببكتــ فليســت الســالم عليــه موســهلل ســيدنا  , ســماوى إلهــهلل كتــاب واذ
 ويسـقط نصوصـها كـل فـهلل الشـك إلهلل يؤدى نصوصها من واحد نص فهلل والشك

 التــوراة بجميــع االحتجــاج يســقط: "  القرافــهلل ا مــام يقــول , بجميعهــا االحتجــاج
 جتنـابأ ويجـب ذلـك بعـد بشـئ يوثـق فـال.  انفـت  قد والنقصان الزيادة باب ألن

 بالمــذكاة الميتــة ختلطــتأ إذا كمــا محــرم وهــو يــدز  مــا يكــون أن خشــية الجميــع
 .(1)"  الجميعحرم ي

 واالنتهــاء,  بــأوامره واألئتمــار,  لــه الخضــوع يجــب الــذي الســماوي فالكتــاب    
 بسـند,  الفالنـي النبـي علـهلل أنزلـه الـذي اهلل كتـاب أنـه يثبـت أن البـد,  بنواهيه
 الجـم رواه قـد كـوني بحيـث مراتبـه عامـة فـي تواتر, م طبقاته جميع في متصل
 وال زيـادة وال,  تبـديل وال تغييـر بـال,  الكـذب علهلل تواطؤهم يؤمن الذي,  الغفير
 عــن خاليــة,  األمكنــة مختلفــة,  عظيمــة بكثــرة طبقــة كــل تكــون بــأن,  نقصــان
  (2).  والجهل والعلة الغره
 اهلل عنـد مـن المنزلـة األصـلية التـوراة علـهلل اليهـود يحـافظ لـم العمـوم وعلهلل    

 إلـــهلل أدى ممـــا,  بفقـــدانها وقـــاموا,  الســـالم عليـــه موســـهلل ســـيدنا علـــهلل تعـــالهلل
 .  نصوصها بين واالختالف,  والنقصان والزيادة ,  والتغيير للتبديل تعرضها

 
 
 

                                 
 .   255ص  , ا مام شهاب الدين القرافهلل : األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة (1)

تصحي  ومراجعة / عبد المخلوق والخالق , الشي  باجه جي زادة : الفارق بين انظر :  (2)
.  9م , ص  1987 -هـ  1407المنعم فرج درويش , مطبعة البيان التجارية , دبي , 

, ص  1والشي  رحمت اهلل الهندي : إظهار الحق , مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة , ج
 .93ص. و د/ عبد المنعم  الحفنهلل : موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية ,  55
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 الخاتمة
ــة الحركــة ظهــرت     ــاب النقدي ــي المقــدو للكت ــة الحضــارة ف ــي الغربي ــرن ف  الق

 الفيلسـوف إلـهلل راجعـاً  فيهـا الفضـل انكـ غربيين علماء أيدي علهلل عشر السابع
م , الــذى  Baruch Spinoza  1632 – 1677 ســبينوزا بــارو  اليهـودي

 يعد من أعظم من تصدى لقومه بالنقد فهلل العصر الحديث .
 التــوراة مــن بأدلــة قــررو ,  التــوراة نقــد فــي التــاريخي النقــد مــنهج فاســتخدم    

نما التوراة يكتب لم موسهلل أن علهلل نفسها  بـزمن بعـده جاء  خر إنسان تبهاك واذ
 سـاعده ومـن هـو جمعهـا الـذي عزرا الكاهن في إال يشتبه أن يمكن وال,  طويل
,  المتباينـــة والوثـــائق المختلفـــة المصـــادر مـــن - فقـــدانها بعـــد - الكهنـــة مـــن

 أدى ممـا ترتيـب أو فحـص بـدون والتغييـرات ضافاتاال من العديد إليها وأضاف
 لــنفو المســتمر والتكــرار,  الســنين حســاب خــتالفأو ,  األزمنــة فــي الخلــط إلــهلل

 .  أحياناً  الخطيرة التغييرات بعه مع القصص
ونتيجــة لتطبيــق مــنهج نقــد النصــوص القديمــة تطبيقــًا علميــًا صــحيحًا لــدى     

سـبينوزا , فقــد ظلــت النتــائج التــهلل توصــل إليهـا فــهلل مجــال نقــد التــوراة محتفظــة 
ن   لـذكر يتعـره لـم للتـوراة نقـده فـي كـانبقدر كبيـر مـن الصـحة واألهميـة , واذ

 قداسـة تنـافي التي نصوصوكذللك ال,  نصوصها بعه في الواردة المتناقضات
 .  السالم عليهم أنبيائه عصمةو ,  ا لهية الذات
ذا     ــان واذ  أصــحاب ا خــرين الغــربيين العلمــاء معظــم فــي أثــر قــد ســبينوزا ك

,  ســايمون ريتشــارد لفرنســيا القــو أمثــال المقــدو للكتــاب النقديــة الدراســات
 بــالحبر للتــوراة نقــده فــي تــأثر قــد فكنــه,  وغيرهمــا,  أســتروك جــان والطبيــب
 عبـرت جسـراً  إال الحقيقـة فـي كـان مـا الـذي عـزرا بن براهيمإ األندلسي اليهودي
 .  إليه وصلت حتهلل األندلسهلل حزم ابن ا مام أفكار عليه

 و خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 مة المصادر و المراجعقائ
 : العربية والمراجع المصادر:  أوالً 
 دار , لنحوال واألهواء الملل فهلل الفصل : ( محمد أبو ا مام)  حزم ابن_ 1

 . م 1996 - هـ 1416 , بيروت األولهلل, الطبعة , العلمية الكتب
"  ةماد , الخامو الجزء , اللغة مقاييو : ( أحمد الحسن أبو)  فارو ابن_ 2
 , الحلبهلل البابهلل مصطفهلل ومطبعة مكتبة , هارون السالم عبد/  تحقيق ,"  دنق

 . م 1972 - هـ 1392 , الثانية الطبعة
 مــن اللهفــان إغاثــة : (الجــوزي  محمــد عبــداهلل أبــو ا مــام)  القــيم ابــن_  3

 العربــهلل التــراث دار , البلتــاجهلل أحمــد األنــوار محمــد/  راجعــه , الشــيطان مصــايد
 .  م 1983 - هـ 1403 , القاهرة , والتوزيع روالنش للطباعة

 أبـو أحمـد/ د تحقيـق , والنهايـة البدايـة : ( الفـداء أبـو الحـافظ)  كثير ابن_ 4
 . م 1987 , بيروت , الثالثة الطبعة , العلمية الكتب دار , و خرون , ملحم
,  الثالـث الجـزء , العـرب لسـان: (  محمد الفضل أبو العالمة)  منظور ابن_ 5

  . تاري  بدون , بيروت , صادر دار ,"  نقد"  مادة
 المقـدو الكتـاب نقـد فـهلل المسلمين علماء جهود : ( ياسر/ د)  شبانة أبو –6

ــرن مــن ــهلل األول الق ــرن حت ــد عــره , الهجــرى الســابع الق  الســحاب دار , ونق
 . م 2009 - هـ 1430 , القاهرة , والتوزيع للنشر

 فـي كتـاب,  التـوراة علـهلل: (  محمـد بـن يعلـ الـدين عالء الشي )  الباجي –7
 الطبعـة, األنصـار دار,  السـقا حجـازي أحمـد/  د تحقيـق,  اليونانية التوراة نقد

 .  م 1980 –ـ ه 1400, القاهرة,  األولهلل
ــار -8 ــد/  د)  الب ــي محم ــديم والعهــد التــوراة لدراســة المــدخل: (  عل  دار,  الق

 .  م 1990 – ه 1410,  دمشق, السابعة الطبعة,  القلم
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ـــة : ( باشـــا إســـماعيل)  البغـــدادى_ 9 ـــروت , الفكـــر دار , العـــارفين هدي  , بي
 . م 1982

 الشـي /  ترجمـة , والعلـم والقـر ن وا نجيـل التـوراة : ( مـوريو)  بوكـاى_ 10
 - هــــ 1411 , بيـــروت , الثالثـــة الطبعـــة , ا ســـالمهلل المكتـــب , خالـــد حســـن
 . م 1990

 , سليم الحميد عبد/ ترجمة , الشرق فالسفة : . ( ف.  و.  أ)  توملين_ 11
 . م 1980 , القاهرة , المعارف دار
الجوينهلل ) إمام الحرمين أبو المعـالهلل ( : شـفاء الغليـل فـهلل بيـان مـا وقـع  -12

فـــهلل التـــوراة وا نجيـــل مـــن التبـــديل , تحقيـــق د/ أحمـــد حجـــازى الســـقا , طبعـــة 
 م .1983 –ه 1403الرئاسة العامة للبحوث العلمية , الرياه , 

, تصــحي   والخــالق المخلــوق بــين الفــارق: (  باجــةالشــي  ال ) زادة جــهلل_ 13
 1407ومراجعة / عبد المنعم فرج درويـش , مطبعـة البيـان التجاريـة , دبـي , 

 م .  1987 -هـ 
ــهلل_ 14 ــد/ د)  الحفن ــنعم عب ــة ومتصــوفة فالســفة موســوعة :  ( الم  , اليهودي

  . م 1994 , القاهرة , مدبولهلل مكتبة
 مكتبـــة , فالســفةال الفلســـفة و موســوعة :  ( المـــنعم عبــد/ د)  الحفنــهلل -15

  . م 2010 , القاهرةالطبعة الثالثة ,  , مدبولهلل
ـــة الموســـوعة ( : المـــنعم عبـــد/ د)  الحفنـــهلل_ 16 ـــة للفلســـفة النقدي  , اليهودي

 . م 1980  , القاهرة , األولهلل الطبعة , مدبولهلل مكتبة
 دار , األديـان دراسـات فـهلل ومنهجـه حـزم ابن:  ( علهلل محمد/ د)  حماية_ 17

 . م 1983  , القاهرة األولهلل, الطبعة , المعارف
 أخبـار فـهلل الـذهب شـذرات : ( العمـاد بـن الحهلل عبد الفالح أبو)  الحنبلهلل_ 18
 . تاري  بدون , بيروت , الجديدة األفاق دار منشورات , ذهب من
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 الفكر دار , والفنون الكتب ميساأ عن الظنون كشف : ( حاجهلل)  خليفة_ 19
 . م 1994 - هـ 1414 , بيروت ,

ديــب ) ســهيل ميخائيــل ( : التــوراة بــين الوثنيــة والتوحيــد , دارالنفــائو , _ 20
 م .1985الطبعة الثانية , بيرت , 

 , األول المجلـد من انهللثال الجزء , الحضارة قصة : ( وايل ول)  ديورانت_ 21
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