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انتهى من كتابة �أثره الأ�سا�سي جنمة الفداء الذي
�سما به �إىل �أعلى درج��ات التفكري الفل�سفي وبعد
�أن بد�أت �أعرا �ض املر�ض تنال من ج�سده املنهك �أن
يق�ضي بقية حياته يف اال�شتغال بالفقه اليهودي
م�ق� ًرا ب ��أ َّن��ه ق��د �أت ��ى ه��ذا امل�ج��ال وال�غ��اي��ة م��ن ذلك
كما يقول هو حماولة الوقوف على �أ�س�س نظرية
للهالخا اليهودية متاما كما فعل هيغل من قبل يف
كتابه �أ�س�س فل�سفة احلق
وقد ق�سم امل�ؤلف كتابه هذا �إىل بابني كل منهما �إىل
ثالثة �أق�سام �أطلق على الأول ا�سم بنية الهالخا
واملت�سفا (الفقه و�أحكام الوجوب) والثاين الوحي
وم�صدر الإم�ك��ان وال��وج��وب ،والثالث بعنوان من
الداخل واخلارج :ال�شعب الأبدي وتطور الهالخا،
والرابع الآن وهنا :فينومينولوجيا اخل�ضوع �إىل
�أحكام امليت�سفا.
�أما الباب الثاين ف�أطلق عليه �إعادة جتديد املفاهيم
واال�صطالحات داخ��ل اخلطاب الهالخي وق�سمه
�إىل ث�لاث��ة ف�صول �أول �ه��ا :يف ال�ه�لاخ��ا باعتبارها
نظاماً �إن�سانيا ،و�أط�ل��ق على ال�ث��اين :االع�ترا���ض
على «ال�شوحلان عروخ» ׁ ֻשלְחָ ן עָ רּוך وال�شوحلان
ع� ��روخ ه ��و ع �ن ��وان �أ� �ش �ه��ر ك �ت��ب ال �ف �ق��ه ال �ي �ه��ودي،
وتعريبه امل��ائ��دة املن�ضودة للربي يو�سف ق��ارو (ت
 ) 1563م��ن ع�ل�م��اء م��دي�ن��ة ��ص�ف��د الفل�سطينية.
و�أطلق على الف�صل الثالث :اخل��روج عن الأحكام
وتدني�س ا�سم الإل ��ه الأع�ظ��م باعتباره عن�ص ًرا يف
خ��دم��ة ف�ك��رة الأل��وه�ي��ة .ث��م �أن�ه��ى الكتاب بخامتة
عامة وببيليوغرافيا تف�صيلية.
وقد �سعى امل�ؤلف يف الباب الأول �إىل ح�صر املدونات
ال �ت ��ي مي �ك��ن م ��ن خ�لال �ه��ا ر� �ص ��د م�ل�ام ��ح ن�ظ��ري��ة
فقهية «�أو قانونية» ببع�ض التجوز يف العبارة ،وهي
يف نظره ما كتبه فرانت�س روزنت�سفايغ يف �إح��دى
ر�سائله �إىل الفيل�سوف اليهودي املعا�صر له مارتن
بوبر ،وهو الذي جمعته به �صداقة مل تنقطع �إال
باملوت عرفت �أوجها �سنة  1925عندما قررا ترجمة
التوراة �إىل الأملانية ،وهو امل�شروع الذي �سيم�ضي
فيه بوبر وحيداً بعد وفاة روزنت�سفايغ.
ويف بع�ض هذه الر�سائل توجد �أهم املوارد الهالخية
التي ُيكن من خاللها تلم�س نظرية روزنت�سفايغ
يف القانون �أو ال�شريعة اليهودية ،ويف هذه الأبواب
تع ّر�ض امل��ؤل��ف �إىل املق ّدمات النظرية من اخللق
والوحي والفداء التي �سبق له �أن خ�ص�ص لها كتابه
الأ�سا�سي جنمة ال�ف��داء ،وتعر�ض فيه �إىل منزلة
اليهودية م��ن امل�سيحية وت��دوي��ن الفقه اليهودي
وامل�شنا وال�ت��ورات�ين ال�شفوية وامل�ك�ت��وب��ة ،و�صلتها
بنحت مالمح ال�ي�ه��ودي املتوحد كما يحلو ل��ه �أن
ُي�سميه.
ويف الباب الثاين حاول �أن يك�شف اجلانب الإن�ساين
يف النظام الفقهي اليهودي وان�شغل ببيان نقا�ش
روزن�ت���س�ف��اي��غ ب�ك��ل م��ن ال��رب��ي مو�شيه ب��ن ميمون
ن�سر الكني�س وديان اليهود ومن ن�سبته عند اليهود

�إىل الفقه اليهودي كن�سبة �أر�سطوطالي�س �إىل علم
قيا�سا على عبارة ال��رازي يف
املنطق عند اليونانً ،
املفاتيح عند حديثه عن ال�شافعي ،كما ك�شف عن
وجهة نظره حول الربي نحمانيد ،وف�صل احلديث
يف التمييز ب�ين �أخ�لاق ال��واج��ب و�أخ�ل�اق الإم�ك��ان
والقدرة ،وهي النقطة الأ�سا�سية التي بنى عليها
روزنت�سفايغ كامل نظرية الفقهية الهالخية.
ومل يفت امل��ؤل��ف يف النهاية �أن يقف عند موقف
روزن�ت���س�ف��اي��غ م��ن ال�ت���ص��ورات احل���س�ي��دي��ة للفقه،
كما عرفتها م��دار���س �أوروب ��ا ال�شرقية ورك��ز على
ق�ضية تدني�س اال�سم الأع�ظ��م فيما ُي�شبه ق�ضية
ال�ت�ك�ف�ير ع�ن��د امل���س�ل�م�ين ،ورب �ط �ه��ا بق�ضية ال���ش� ّر
وثنائية �أخالق الواجب والقدرة ال�سابقة ،حماو ًال
�إل�ق��اء ال�ضوء على ال�صالت بني نظام امليت�سفا �أو
الأحكام الواجبة والإرادة الإلهية مف�ص ً
ال احلديث
يف كيف �أنَّ الأحكام يف مذهب روزنت�سفايغ لي�ست
غاية لذاتها بل هي ال�سبيل ل ُيدرك الإن�سان �صلته
باخلالق ومنزلته من الوجود .وهي ال جتد داللتها
يف اخل�ضوع القهري بل يف ا�ستبطان الأح�ك��ام مبا
ه��ي تعبري ع��ن �إرادة ُح ��رة ،وه��و م��ا ع ّ�بر عنه هذا
الفيل�سوف والالهوتي يف اللغة الأملانية بقوله �إنَّه
انتقال من الوجوب �إىل الإمكان انتقال من Ich
� mussإىل  Ich kannولعل ه��ذا ه��و م��ا �أراد
التوقف عنده يف �إجابته ال�شهرية عن �س�ؤال «هل
ت�ضعون التفلني؟ ف�أجاب �أنا ال �أفعل ذلك حتى الآن
ولكن قد �أفعل ذل��ك يف امل�ستقبل؛ فجوهر الفعل
الهالخي هو هذا الإمكان ولي�س ذاك الوجوب.

�إ ِّن�ه��ا خل�صت ج��وه��ر ه��ذه ال �ف��رادة اليهودية التي
ح��اول روزنت�سفايغ �أن يدافع عنها �ضد الهيغلية
و�ضد ال�صهيونية التي ح��اول��ت احتكار اليهودية
وت�ق�ل�ي���ص�ه��ا �إىل جم ��رد م �� �ش��روع ��س�ي��ا��س��ي ودي �ن��ي
بالتبعية قبل �أن ي�ق��وم ال��رب��ي ك��وك يف ثالثينات
القرن املا�ضي مبحاولته ال�شهرية لإيجاد تقاطع
بني اليهودية وامل�شروع ال�سيا�سي ال�صهيوين.
لقد �أثبت امل�ؤلف ليون فيرن دوف من خ�لال هذا
اجلهد الكبري �أ َّن ��ه ال ميكن فهم الفكر الهالخي
ل �ه ��ذا ال �ف �ي �ل �� �س��وف وال�ل�اه ��وت ��ي وامل �ت �� �ص ��وف دون
ال��رج��وع �إىل م�ؤلفه الأم جنمة ال�ف��داء فبدونه ال
ميكن فهم عمق تفكري الرجل وه��و الكتاب الذي
�أث��ر بعمق يف ُمفكرين ي�ه��ود ك�ب��ار �أت ��وا م��ن بعده،
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م رائ ��د ال��درا� �س��ات ال�ق�ب��ال�ي��ة غر�شوم
�شوالم بل حتى يف مارتن هايدغر يف كتابه ال�شهري
ع��ن ال��وج��ود والكينونة ويف الفيل�سوف الفرن�سي
اليهودي �إمانويل ليفينا�س الح�ق�اً .ولعله قد �آن
الأوان حقاً �أن ُيبادر العرب �إىل ترجمة هذاالكتاب
�إىل العربية وه��م �أح��ق النا�س بتتبع م��ا ين�شر يف
الأو�ساط اليهودية عم ً
ال بو�صية الر�سول الأعظم
�إىل زيد بن ثابت الأن�صاري.

ريا ما الذي يهم القارئ العربي من ظهور هذا
�أخ ً
الكتاب؟
ال � �ش ��ك �أنَّ ظ �ه ��ور ه� ��ذا ال �ك �ت ��اب ه ��و دع � ��وة ل�ك��ل
امل�شتغلني مب�سائل الفقه الإ� �س�لام��ي ،وه��م كرث،
�إىل �أن ي �ن �ظ��روا �إىل جت� ��ارب ُم�ت�ل�ف��ة يف ع ��وامل
و�أدي� ��ان �أخ ��رى ،لعل ال�ي�ه��ودي��ة ه��ي �أق��رب�ه��ا �إليهم
بحكم غلبة اجلانب الت�شريعي عليهما؛ فاحتلت
الهالخا يف الأوىل والفقه يف الثانية حيزا كبريا
ج ��دا مم ��ا خ�ل�ف�ت��ه ال� �ق ��رون .ويف ه ��ذا ال �ك �ت��اب ما
ي�ستوقفهم من حم��اوالت فل�سفية لإع��ادة ت�أ�سي�س
ال�ه�لاخ��ا فل�سفيا يف �سياق ت��اري��خ ج��دي��د وجتربة
تاريخية جديدة والنظر يف ق�ضايا ال�شر والوجود
والأل��وه �ي��ة واخل�لا���ص يف �صلتها ب��الإن���س��ان ،وهو
�أم ��ر مطلوب م��ن الأو� �س ��اط الإ��س�لام�ي��ة امل�شتغلة
بق�ضايا الفقه �أن جتد فيه رجعاً ل�صدى م�شاركة
للم�سلمني القدامى يف علوم ع�صرهم وان�شغاالتها،
وه��م ي�سعون �إىل ت��دب��ر م�ن��زل��ة ال�ف�ق��ه يف الثقافة
الإ�سالمية احلديثة.
----------------------الكتاب :وحني مت�شي يف الطريق :نظرية الهالخا
يف فكر فرانت�س روزنت�سفايغ
امل�ؤلف :ليون فيرن دوف
اللغة :الع ِْبية
لقد �سعى امل�ؤلف ليون فيرن دوف من خ�لال هذا من�شورات جامعة بار ايالن يناير .2017
ال�ك�ت��اب اجل��دي��د يف املكتبة ال�ع�بري��ة �إىل �أن يجد عدد ال�صفحات� 316 :صفحة
* �أ�ستاذ الدرا�سات اليهودية
يف م��ا ت�ن��اث��ر م��ن ك �ت��اب��ات روزن�ت���س�ف��اي��غ ور��س��ائ�ل��ه
وت�ك��وي�ن��ه و��س�ي��اق��ه ال�ف�ك��ري و��ص��داق��ات��ه م��ا ي�سمح رئي�س ق�سم الأديان املقارنة ،جامعة تون�س كلية
باحلديث عن ت�صوراته الفقهية التي ميكن القول
الآداب مبنوبة
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وحين تمشي في الطريق :نظرية الهالخا
في فكر فرانتس روزنتسفايغ لليون فينر

فوزي البدوي *
هذا الكتاب هو �آخر ما جادت به مطبعة جامعة بار �إيالن للباحث واجلامعي ليون فيرن دوف بعنوان «وحني مت�شي يف الطريق :نظرية الهالخا يف فكر فرانت�س
روزنت�سفايغ « والعبارة الأوىل اقتبا�س من اللغة التوراتية من �سفر التثنية.
وقد اجتهد امل�ؤلف يف بداية الكتاب يف بيان ما اعتربه ال�سياق التاريخي وال�سيا�سي والعلمي وحتى العائلي الذي ن�ش�أ فيه هذا املفكر ون َّبه �إىل �أن فرانت�س روزن�سفايغ
هو من �أكرب فال�سفة اليهود الأملان املتخ�ص�صني يف فل�سفة هيغل وعلماء الالهوت من املخ�ضرمني الذين عاي�شوا نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين
( )1929- 1886وبرغم �أنه مل يع�ش طوي ًال وتويف يف �سن ُمبكرة ب�سبب مر�ض �ضمور الع�ضالت فقد كانت ال�سنوات التي عا�شها كافية لتجعله يف عداد من تفتخر
وعلماء الالهوت على وجه اخل�صو�ص.
بهم اليهودية من الفال�سفة واملُفكرين ُ

و�أ�شار يف �سياق تتبعه مل�سرية روزنت�سفايغ �إىل كونه
قد تربى يف عائلة يهودية ت�شبعت بقيم الها�سكاال
�أو الأن � ��وار ال�ي�ه��ودي��ة ال �ت��ي د��ش�ن�ه��ا ع�ل��ى امل�ستوى
ال�ف�ك��ري مو�شيه مندل�سون ودع ��ت �إىل االن��دم��اج
يف احل���ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة وال�ت�ح�ل��ل �شيئاً ف�شيئاً من
اليهودية التقليدية املُحافظة وانغم�ست يف تلك
ال�ث��ورة العقالنية التي طغت يف �أوروب ��ا وك��ان من
�آث��اره��ا �أن ان�سلخ ج��زء م��ن عائلته ع��ن اليهودية
ليعتنق امل�سيحية وكان قاب قو�سني �أو �أدنى من �أن
ي�سري يف نف�س االجت��اه ،لوال �أ َّن��ه �سرعان ما حتول
بقوة وعمق �إىل اليهودية من جديد ،لي�صري من
ك�ب��ار ُمفكريها وق��د ح��دث ذل��ك ع�ن��دم��ا ق � َّرر قبل
اعتناقه امل�سيحية �أن يق�ضي �آخ��ر ي��وم فيها داخل
الكني�س حل�ضور مرا�سم عيد الغفران ل ُيثبت �أنَّ
انتقاله ه��ذا هو انتقال اليهودي ال الوثني ولكن
العك�س ه��و ال��ذي ح��دث فلم ي�خ��رج م��ن ه�ن��اك �إال
وهو �أكرث ت�شبثاً بيهوديته و�إىل حني الوفاة.
ن َّبه الكاتب ليون فيرن دوف �إىل �أنَّ روزنت�سفايغ
ك ��ان م �ت ��أث � ًرا يف ب ��داي ��ة ح�ي��ات��ه اجل��ام�ع�ي��ة ب��أف�ك��ار
هيغل حتى �أنَّه كتب ر�سالته للدكتوراه عن «هيغل
والدولة « �سنة  1920وكان م�شغله الأ�سا�سي هو هل
تتواءم الدولة الكونية الهيغلية مع حقيقة الدولة
القوية �أو دولة القوة؟ وبد�أت العقالنية الهيغلية
تخبو يف نف�سه �شيئاً ف�شيئاً عندما �شارك بنف�سه
يف احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الأوىل ال�ت��ي ه� �زَّت معتقداته
فيما يتع َّلق بفل�سفة التاريخ الهيغلية التي تربر
الت�ضحية ب��ال�ف��رد م��ن �أج ��ل ال�ف�ك��رة وح�ين التقى
ب�صديقه الحقا ه�يرم��ان كوهني وج��د �أخ�ي�راً من
ُي�شاطره هواج�سه وكانت نتيجة هذه املرحلة كتابه
ال�شهري ع��ن «جن�م��ة ال �ف��داء» ال ��ذي قطع فيه مع
يهودية الها�سكاال يف معناها االن���ص�ه��اري وقطع



فيها مع هيغل نهائ ًيا ومع املثالية الأملانية عموماً.
كما �أ�شار امل�ؤلف �إىل �أنَّه ظل يعتقد يف قرارة نف�سه
برغم كل املرارة �أنه ال يزال �أملانياً يف ال�صميم ولكنه
ك��ان يعترب ال�ع��ودة �إىل يهوديته ه��ي �أك�بر �ضمانة
ليظل �أمل��ان�ي�اً �صميماً ومل ي�ك��ن ي��رى يف يهوديته
نقي�صة ت�ط��ال �أمل��ان�ي�ت��ه؛ �إذ ي�ق��ول يف ه��ذا ال�صدد»
�إنَّ عودتي �إىل اليهودية جعلت مني �أملانياً ب�شكل
�أف�ضل ومل جتعلني �أملانياً �سيئاً و�إنني لأعتقد �أن
كتابي الرئي�س جنمة الفداء �سينظر �إليه ال حمالة
على �أنه �أكرب هدية للروح الأملانية من تلك الرقعة
اليهودية داخله».
ونبه ليون فيرن دوف �إىل �أ ّن��ه مل يكن من املمكن
ف �ه��م ن �ظ��ري��ة ف��ران �ت ����س روزن �ت �� �س �ف��اي��غ الأخ�لاق �ي��ة
وال �ه�ل�اخ �ي ��ة دون ف �ه��م � �ش �ع ��وره امل ��ري ��ر م ��ن ه��ذه
احل�ضارة التي انبنت على «نظام من العقالنية»
�أدى �إىل ك ��وارث �أخ�لاق�ي��ة و�إىل ��ص��ورة م��ن �صور
العقل التاريخي املقيت التي �ست�ؤدي ال حمالة �إىل
ن�شوء �صيغة من الأمل على �أنقا�ضهما ولعل هذه
العودة �إىل اليهودية املمزوجة بروح من الت�صوف
هي ب�شائر هذا الأمل كما بدت له.
كان على روزنت�سفايغ �أن يقف يف وجه عملية ان�صهار
اليهود الأملان ومتاهيهم مع الآيديولوجية الكونية
ال �ت��ي روج ��ت ل�ه��ا ال�ه�ي�غ�ل�ي��ة ،وي �ق��ف ��ض��د احل��رك��ة
ال�صهيونية النا�شئة من جهة �أخرى مبا هي �شكل
اخلال�ص ال��ذي ُيريد �أن يكونه �أح��د بالن�سبة �إىل
اليهودية التي ك��ان ي��راه��ا �أك�بر م��ن ال�صهيونية.
وك��ان ج��وه��ر تفكريه ي�ق��وم على رف����ض اللوغو�س
باعتباره م�ب��د�أ ال��وج��ود الب�شري لي�ستعي�ض عنه
بظاهرة اللغة؛ ومن هنا جاء ا�شتغاله على اللغة
العربية وترجمة التوراة وكانت هذه الأفكار هي
عب
القادحة لنظريته الهالخية والفقهية التي َّ

عنها بنجمته ال�سدا�سية القائمة على مبادئ ثالثة
هي :اهلل ،والعامل ،والإن�سان التي تخرتقها مبادئ
ثالث موازية هي :اخللق ،والوحي ،والفداء.
ك��ان روزنت�سفايغ يعترب �أنَّ اليهودية هي احللقة
ال�ن��اق���ص��ة يف ال�ه�ي�غ�ل�ي��ة الأمل ��ان �ي ��ة ودل �ي ��ل ف�شلها؛
فالدليل على ف�شل الهيغلية هو بقاء اليهودية يف
التاريخ ول��و ك��ان هيغل على حق لكانت اليهودية
قد اختفت ،ولأنَّ اليهودية مل تختف فذلك دليل
�ساطع على �أن هيغل وفل�سفته التاريخية كانا على
خط�أ بح�سب عبارة �أحد دار�سيه املُعا�صرين.
ولأنَّ اليهودية تتمتع يف فكر روزنت�سفايغ بكل هذه
املنزلة كان واجباً العودة �إىل ن�صو�صها لتدبرها.
وهو ما فتئ يحذر من �أنها لي�ست عودة �إىل ال ّدين؛
فالعودة �إىل الن�صو�ص ال تعني عودة �إىل ال ّدين وال
�إىل التدين يف �شكله التقليدي� .إ ِّنها عودة من منط
خا�ص :عودة �إىل الدر�س ولي�س للإميان؛ فالدر�س
�أه ��م م ��ن الإمي � ��ان يف ن �ظ��ره و�أه� ��م م ��ن االرت �ب ��اط
ال�ط�ف��ويل وال�ع��اط�ف��ي ب��ال��دي��ن .وه ��ذا ال��در���س هو
الذي جعله ُيعطي �أهمية بالغة للقبالة اليهودية
�أو الت�صوف اليهودي ال يف �أ�شكاله الفلكلورية بل
يف �أ�شكاله الراقية ،كما عرفها �إ�سحاق لوريا .وال
�شك �أنَّ غر�شوم �شوليم كبري الأخ�صائيني اليهود
يف جم��ال الت�صوف ال�ي�ه��ودي ق��د ت��أث��ر مبثل هذه
الأفكار يف كتابه ال�شهري عن االجتاهات الكربى يف
الت�صوف اليهودي.
أنَّ
وق��د �أدرك روزنت�سفايغ � عودته �إىل ال ّدين لن
ت�ستقيم دون االهتمام بجانبها الفقهي الهالخي
الذي يقف م�ستع�صياً �أم��ام �أية نظرية فل�سفية ال
تعتربه ج��وه��ر ال�ي�ه��ودي��ة؛ فاليهودية ك��ان��ت دو ًم��ا
ديانة فقه.
وي�ق��ول ليون فيرن دوف �أن روزن�سفايغ ق � َّرر وقد

