
 (ملخص بحث)
 التوظيف الفني للَقَصص الديني اليهودي في تأصيل فكرة " اختيار إسرائيل "

 نقديةمقاربة 
 
 

 –ركز الدراسات الشرقية ، مم 6102أكتوبر  5 – 4) مؤتمر "القصة في اآلداب الشرقية" 
 جامعة القاهرة (

    
 

فاء بني إسرائيل من لدن يشير مفهوم "اختيار إسرائيل" في الفكر الديني اليهودي إلى اصط
الخالق بوصفهم شعبه الخاص وجماعته المقدسة ، بل لقد شبَّه األدب المقرائي تلك العالقة الخاصة 

 بين الرب وجماعة إسرائيل بعالقة الزوج أو الحبيب )الرب( بالزوجة أو الحبيبة )إسرائيل(.

زمكانيددة المتعددددإ ، إ ددد  لقددد ادددا الددك المفهددوم ، عبددر ربقدداو الفكددر اليهددودي فددي إراراتدده ال
الُبنى التحتية للديانة اليهودية ، وباو عقيدإ مؤسسة نهضت عليها ايرها من العقائد األخر  ، الدك 
أن استحقاقاو "الشعب المختار" اقتضت اقتطاع أرض معينة كملكية خاصدة وميدراأ أبددي لعماعدة 

ִרית -إسددرائيل ، فيمددا ُعددـر   بدددددد" العهددد  ت العنايددة اهلهيددة الخاصددة بتلددك العماعددة " ، كمددا اقتضدد בְּ
تقرير مصيرها وجمع أشتاتها من أرجداء المعمدورإ وردهدا إلدى أرادها المقدسدة ، وهدو مدا عبدرو عنده 

אוָלה –عقيدإ " الخالص   ". גְּ

ولددم يقدده مفهددوم "ا"ختيددار" عنددد  دددود التصددور الددسهني وا"عتقدداد فحسددب ، بددل تعددد   دددود  
سة والتطبيق ، وأفضى إلى الفصل والتمييز بين اهسدرائيليين و"األايدار" النظرية إلى معا"و الممار 
 في شتى منا ي الحياإ.

ونظدددرلا لمحوريدددة عقيددددإ "ا"ختيدددار" فدددي اهيديولوجيدددة اليهوديدددة وتوديرهدددا فدددي جمددداهير اليهدددود مدددن 
، سدواء نا ية ، وانعكاساتها على اير اليهود من نا يدة أخدر  ، فقدد اهدتم الخطداب الدديني اليهدودي 

 على مستو  المتون أو الشروح ، بتسويغ وترسيخ الك ا"عتقاد في الوجدان اليهودي.

 
 

 مشكلة الدراسة



, ַאָתה ָקדֹוׁש ַעם ִכי "أرست الشريعة اليهودية مبدأ "اختيار إسرائيل" بصريح نص التوراإ: 
ָך; ֱאֹלֶהיָך ַליהָוה הָוה ָבַחר ּובְּ יֹות, יְּ ַעם לֹו ִלהְּ ֻגָלה לְּ ל, סְּ ֵני-ַעל ֲאֶׁשר, ָהַעִמים ִמכֹּ - " ָהֲאָדָמה פְּ

ُعوِب  "   بُّ ِلَتُكوَن لُه َشْعبًا َخاّصًا َفْوَق َجِميِع الشُّ بِّ ِإلِهَك َوَقِد اْخَتاَرَك الرَّ ٌس ِللرَّ ألنك َشْعٌب ُمَقدَّ
ءو القصة الدينية . وإلى جانب هسا الخطاب التقريري المباشر فقد جا(1)"الِذيَن َعلى َوْجِه اأَلْرضِ 

متواصلة تشهد باستمرارية قصد  (2)سلسلة أ داأ تاريخيةلتفسير وتعليل أصل تلك العقيدإ ، فتحكي 
ممهَّدال له بسلسلة تفضيالو أو اختياراو سابقة تبدأ بمباركة سام بن  إسرائيلوتظهر اختيار ،  وا د

، والك من  باختيار يعقوب أو إسرائيلقطع العهد هبراهيم ، إلى أن تكتمل السلسلة مرورلا بنوح ، و 
خالل سياقاو فنية تهدـ إلى تعاوز أدر الخطاب المتعالي المباشر باستخدام رريقة الَحْكي التي " 
تعتمد على المباشرإ أو المصادرإ بقدر اعتمادها على بعض المقدماو اهقناعية بغية توصيل تلك 

ا العقيدإ في الوجدان اليهودي وإقامة برهانها،  بل وجعل القارئ )العماهير اليهودية( وكونه شاهدل
ا.  عليها في آن معل

وإاا كان الَحْكي التوراتي أو الحدأ السي يبشر باختيار إسرائيل يوتي في سياق معمل  ينلا 
ادا   بوصفها أدرلا دينيلا موازيلا وأ د تعلياو  – وأكثر إجما"ل أو رمزلا  ينلا آخرلا ، فإن رواياو األجَّ

ا لسلك الَحْكي وشار ةل لشخصياته وأ داده. فمثالل بينما  –الشرع الشفاهي  قد جاءو تفصيالل وتوسيعل
يشير الَقصص التوراتي لحاددة ررد إبراهيم هسماعيل )عليهما السالم( وتخصيص عهد إبراهيم 

ر اختيار هسحاق واريته من دون إسماعيل ، توتي  ادية في التلمود والمدراشيم لتبر ِّ الرواية األجَّ
إسحاق وإقصاء إسماعيل ، وكما صور سفر الخروج  دأ نزول التوراإ على إسرائيل في سيناء ، 

ادية تحكي لمااا خصَّ الرب إسرائيل بالتوراإ دون سائر األمم.  جاءو الرواية األجَّ

دإ ، ومهما تعددو سياقاتها وتنوعت شخصياتها ، ولما كانت الغاية من وراء تلك القِّصص وا 
كبنية فكرية وفنية وا دإ ، وهو مواوع  –أو إعادإ قراءتها/بنائها  –فقد كان من األ ر  قراءتها 

 هس  الدراسة.            
 

  أهداف الدراسة

                                                           
 2/ 11 تثنية:(  1
إلى واقعيتها ومصداقيتها في التداريخ اهنسداني بالضدرورإ، وإنمدا توصده ( " يشير وصه األ داأ بالتاريخية هنا  2

بالتاريخيددة ) مددن وجهددة نظددر أصددحابها علددى األقددل ( للتمييددز بينهددا وبددين األ ددداأ التددي تسددوقها الحكايدداو الوعظيددة 
 التعليمية المعردإ التي تعتمد على الرمز والتمثيل.  



ا إلى معالعة فكرإ "اختيار إسرائيل" في اوء الَقصص الديني اليهودي ،  تهدـ الدراسة أساسل
والك من خالل التحليل الفني لعناصر البناء القصصي ودورها في تعسيد تلك الفكرإ ، وبيان مد  

 نعاح أو إخفاق تلك العناصر في أداء وظيفتها وتثبيت عقيدإ ا"ختيار. 
 

 تساؤالت الدراسة

ترمي الدراسة إلى تحقيق ما تهدـ إليه من خالل اهجابة عن بعض التساؤ"و األساسية ، 
 ها:أهم

كيه وظَّه الَقَصص الديني المضامين األدبية في ترسيخ المضامين الدينية ، وهل تحققت  -
 المواءمة بين الشكل والمضمون؟

ادية متساوقة والرواية التوراتية أم مغايرإ لها في بعض األ يان؟   -  هل جاءو الرواية األجَّ
أم أ دأ َصدعلا في أساساتها  هل نعح الَقَصص الديني في تثبيت دعائم عقيدإ ا"ختيار -

ا(؟ وأل  مد ؟    الفكرية ) فرال
 هل دمة مؤدراو دقافية خارجية لتلك الرواياو؟  -
 

 منهجية الدراسة

ا أدبيلا يسعى لقراءإ النص القصصي من مختله زوايا  بما يسمح  تتوخى الدراسة منهعل
تماعية للشخصياو ، واألبعاد  باستيعاب األبعاد التاريخية لأل داأ ، واألبعاد النفسية وا"ج

 البالاية ألسلوب الحكاية. 
 

 خطة الدراسة

يتناول البحث معموعة القصص الدينية التي تشير إلى اختيار إسرائيل ومعالعتها من  يث  
الشكل والمضمون ، فعاء في مبحثين رئيسين ، تصدرهما تمهيد وأعقبهما خاتمة ، والك على 

 النحو التالي:

 "اختيار إسرائيل" وتعلياتها في المصادر الدينية اليهودية فكرإتمهيد:  -
 البنية الفكرية في رواياو "ا"ختيار"المبحث األول:  -
 البنية الفنية لرواياو "ا"ختيار"المبحث الثاني:  -
 الخاتمة والنتائج -

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


