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يف مفهوم الفرق اليهودية - أوال

 الفرق- 1

الِفَرق حسب معاجم اللغة مجع مفردىا ِفْرَقٌة، وىذه األخَتة معناىا الطائفة من الشيء ادلتفر ِِق أو 
 . الطائفة من الناس

طائفة من الناس، : والِفرقة. الطائفة من الشيء ادلتفر ِقِ : والِفْرقُق والِفرقةُق والَفرريُق »: جاء يف لسان العرب
، وِفَرٌق مجع ِفرقةٍق ... أفارريُق العرب، وىه مجع أْفراقٍق : ويف احلدرث. والفرريُق أكثر منو   1 «.وأَْفراٌق مجع ِفَرقٍق

أما الطائفة من الناس، فهي اجلماعة منهم، من غَت ربدرد، جاء يف مقاريس اللغة البن فارس 
ا مجاعٌة تُقِطيف ابلهاحد أو ابلشيء، وال تكاد العرب ربد ىا »: (ه395ت) فأم ا الطائفة من الناس فكأّن 

ا أربعٌة فما فهقها، ومر ة إن  الهاحد طائفة، : بعدد معلهم، إال أن  الفقهاء وادلفس ررن رقهلهن فيها مر ة إّن 
ىي الثالثة، وذلم يف ذلك كالٌم كثٌَت، والعرب فيو على ما أعلمنك، أن  كل  مجاعة ؽلكن أن ربُقف  : ورقهلهن

  .2 «.بشيء فهي عندىم طائفة، وال ركاد ىذا ركهن إال  يف اليسَت ىذا يف اللغة وهللا أعلم

رتضح شلا سبي أن الفرقة يف اللغة معناىا اجلماعة من الناس مطلقا، وىذا من دون ربدرد ذلا بعدد 
 .معُت  

                                              

فرق، راجع أرضا : ، مادة3398ص، 5طلبة من العاملُت بدار ادلعارف، دار ادلعارف، مصر، مج: تحالعرب، ابن منظهر، لسان  -1
، 1542، ص4ج، 1984، 3أمحد عبد الغفهر عطار، دار العلم للمالرُت، بَتوت، ط: تحالصِ حاح، ، (ه393ت)جلهىري امساعيل ا

 .حيث ال صلد زايدة على ما ذكره ابن منظهرفرق، : مادة
. طهف: ، مادة433، 432، ص3ج، 1979  بَتوت،عبد السالم دمحم ىارون، دار الفكر،: مقاريس اللغة، تحابن فارس، معجم  -2

 .طهف: ، مادة2723، ص4 لسان العرب، مج:واحد، رنظرحسبها ويف لسان العرب أقهاٌل ألىل التفسَت سلتلفة يف ربدرد العدد، أقلو 
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 Secte (F.) Sectفرقة »: أم ا يف االصطالح، فمن التعاررف االصطالحية للفرقة التعررف التايل

(E.)  مجاعة تربطهم معتقدات معينة، وكثَتا ما تعزذلم عن غَتىم فيكهنهن رلتمعا مغلقا، وقد رفتحهن الباب
ىذا التعررف وإن مث ل ابلفرق اإلسالمية، إال أنو عام  ؽلكن تطبيقو على . 1 «.دلن عداىم كالفرق اإلسالمية
 .فرق الدايانت األخرى كذلك

 

اليــــهــــوديـــــــة  - 2

أم ا ". تهراة"  يف مهسهعتو أن اليههد رشَتون إىل عقيدهتم بكلمة *"عبد الهىاب ادلسَتي"رذكر 
فقد ظهر أثناء العصر اذليليٍت لإلشارة إىل شلارسات اليههد الدرنية لتمييزىا عن عبادات " اليههدرة"مصطلح 

- مJosephus Flavius( 38  ″رهسيفهس فالفيهس″وررجع هبذا ادلصطلح ابلذات إىل . جَتاّنم
 ادلؤرخ اليههدي ادلتأغرق الذي استعمل ىذا ادلصطلح إشارة لعقيدة أولئك الذرن رعيشهن يف (م100حهايل

 وىكذا بدأ ادلصطلحان كتسمية للمقيمُت يف ."أىل ىيالس"أي عقيدة " اذليلينية"مقاطعة رههذا، مقابل 
. 2منطقة جغرافية مث أصبحا رشَتان إىل عقيدهتم

                                              

 135، ص1983 رلمع اللغة العربية، ادلعجم الفلسفي، اذليئة العامة بشؤون ادلطابع األمَترة، القاىرة،  -1
  . مصري، من أىم أحباثو يف اليههدرة مهسهعتو اليت طب ي عليها ظلاذجو التفسَترةابحث( 2008-1938)عبد الهىاب ادلسَتي - *

 . 2ص ،5مج مهسهعة اليههد واليههدرة والصهيهنية، عبد الهىاب ادلسَتي،-  2
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للداللة على  "اليههد"من اسم "اليههدرة"  فَتى أن أول من اشتي لفظة*"كمال الصلييب"  أما ادلؤرخ 
 وال تهجد أي إشارة (14،13:1) وذلك يف رسالتو الشهَتة إىل أىل غالطية ″بهلس″داينتهم، ىه الرسهل 

 . 1معروفة إىل اسم ذلذه الداينة من قبل

 فأصل ىذه ،فقد مر  ىه نفسو أبطهار عدة إىل أن اكتسب ادلعٌت الدرٍت احلايل" رههدي"أما ادلصطلح 
اكتسب امسو من ىذا " إقليم رههذا"بن رعقهب، ومن الهاضح أن " رههذا"نسبة إىل " يدرهه"التسمية 

 ا، مث اكتسبت ىذه التسمية معٌت سياسي"رشهع"الس بط بعد أن سبت سكٌت بٍت إسرائيل لفلسطُت على أايم 
إىل شللكة إسرائيل يف الشمال وشللكة رههذا يف اجلنهب، ولكن بعد السيب " سليمان"بعد انقسام شللكة 
بدأت كلمة رههدي تفقد ادلعٌت السياسي لتكتسب معٌت درنيا جدردا،  (م.ق586)اآلشهري مث البابلي

، (اليههذرُت داينة كل من اإلسرائيليُت و)حيث أصبحت ىذه الكلمة تعٍت الشخص الذي ردرن ابليههدرة 
يف " رههذا"ولعل سبب انتشار استخدام اليههدرة على حساب اإلسرائيلية رعهد للجههد اليت قام هبا ملهك 

 وحسب ىذا الرأي فمصطلح اليههدرة كاسم لو مدلهل درٍت، قد .2زلاولة لاللتفاف حهل مركز درٍت مهحد
 . ظهر يف وقت أقدم شلا ذكر سابقا

أبّنا  تعررفها ، أما عن ماىية اليههدرة نفسها فيمكن"رههد"و" رههدرة"ىذا عن اتررخ ادلصطلحُت 
ה בן עמרם] "مهسى"الداينة اليت رنتسب معتنقهىا إىل النيب والقائد  " رههه "، حيث رعتقدون أن[ֹמשֶׁ

. أوحى إليو ابلتهراة، وأمره بتبليغها لبٍت إسرائيل، شعبو ادلختار [יהוה]

                                              

لو نظرايت حهل و لو العدرد من األحباث حهل اليههدرة وادلسيحية،  من والدرن بروتستانتيُت،مؤرخ لبناين (2011-1929)  كمال الصلييب-*
 .جغرافية التهراة وشخصياهتا أاثرت الكثَت من اجلدل

  25ص، 1999، 1 ط، عمان،كمال الصلييب، البحث عن رسهع، دار الشروق -1
  55 ،54، 35 ص،1998، 1 ط، القاىرة،دار قباء، دمحم خليفة حسن أمحد، اتررخ الداينة اليههدرة -2
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 إىل 1، فَتجعها بعضهمبكثَتالدارسُت ررون أن اليههدرة قد تبلهرت بعد مهسى وإن كان كثَت من 
 عن العثهر على سفر ″حلقيا″ اليت قام هبا، بعد أن أعلن الكاىن األعظم ″رهشيا″إصالحات ادللك 

كنظام " اليههدرة" ذلك الهقت بذ، فهذه ىي بدارة ما ؽلكن تسميتو من(م تقرربا.ق624يف العام )الشررعة 
درٍت قائم على شررعة مكتهبة وطقهس اثبتة، خالفا دلا كانت عليو العبادة اإلسرائيلية التقليدرة وغَت ادلنتظمة 

.  يف السابي″رههه″لإللو 

، الذي قاد مجاعة ادلسبيُت من اببل إىل "عزرا"لكاتب والكاىن اب  ربطهىا2 لكن معظم الدارسُتو
 .، واعتربوه مؤسس الدرن اليههدي كما نعرفو اآلن(م.ق458حهايل )أورشليم 

إضافة إىل الفرق اليههدرة، سنتناول أرضا كلمتُت أُقخررُت ذلما عالقة وطيدة هبذا ادلدخل 
 ."حَتم" و"سنهدررن": االصطالحي، علا

 :Le Sanhédrin ַסְנֶהְדִרין سنهدرين- اثنيا 

 ."سنهدرمي"ىه اجملمع العلمي الدرٍت األعلى لدى اليههد، وركتب يف بعض األحيان خطأ ابدليم 
 . [150أمحد سهسة، العرب واليههد يف التاررخ، ص]

وقد جاء خبصهص ىذا اجملمع اليههدي يف مهسهعة ادلصطلحات الدرنية اليههدرة لرشاد الشامي 
مهعيصيت )مصدر الكلمة رهانين، ومعناىا رللس الضليعُت يف الشررعة »:  التايل[222، 221ص]

                                              

 25، 24 ص كمال الصلييب، البحث عن رسهع، -1
فهه يف رأرو من رج ح العنصررة ، "إمساعيل راجي الفاروقي"من أبرز الباحثُت العرب الذرن درسها دور ىذه الشخصية يف صياغة الدرن اليههدي  -2

 "ابروخ اسيبنهزا"كما صلد . 114-111ص  ليندة بهعافية، منهج الفاروقي يف دراسة اليههدرة،:نظري. على العادلية والتجسيمية على احلنيفية
 ابروخ اسبينهزا، :راجع .الفيلسهف اليههدي ورائد الدراسات النقدرة احلدرثة يف الغرب ررج ح أن  عزرا، وليس مهسى ىه مؤلف التهراة (1677ت)

  .269رسالة يف الالىهت والسياسة، ص
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 ادلكهنة من "زلكمة الشررعة العليا" أو "ادلؤسسة القضائية" على "سنهدررن"ورطلي اليههد اسم . (َىزقينيم
واستنادا لروارة التلمهد، كانت ىناك مؤسستان .  شخصا، وقد أتس ست يف فًتة اذليكل الثاين71

 ادلكه ن من ثالثة وعشرون "السنهدررن األصغر" عضها، و71 ادلكه ن من "السنهدررن األكرب": للسنهدررن
ِلْشكت "وكان مركز السنهدررن األكرب يف مكان امسو . م5وظل السنهدررن قائما حىت بدارة القرن . عضها

وكانت مهمة السنهدررن الرئيسية ىي تفسَت أحكام التهراة ودحض الشكهك اليت .  جبهار القدس"ىجازرت
وبعد أن أصبح دستهر اليههد قائما على التهراة، ابعتباره قانهان ال ؼلرق، . تظهر، والبت يف كل أمر مُقشكل

مل رصبح يف سلطة السنهدررن إال تهضيح تفاصيل الشررعة وتقدمي التعدرالت اليت تستدعيها احلياة، ولكن 
عمليا، ظل  ىذا التهضيح رتسع حىت بلغ درجة سن  القهانُت اجلدردة اليت تتمشى مع ادلشاكل اليت 

وكان رهجد يف كل . استجدت يف حياة اليههد، وذلك استنادا للشرعية الدرنية اليت منحت ذلذه التعدرالت
زلكمة مكهنة من ثالثة أعضاء، ولذلك كانت ىناك زلاكم زبتص دبهام معينة مكهنة  (عيَّارا)بلدة رههدرة 

. من مخسة أو سبعة أعضاء، ويف ادلدن الكربى كانت ىناك زلاكم مكهنة من ثالثة وعشررن عضها
 كان رهجد يف القدس ثالث زلاكم كل منها مكهن من ثالثة وعشررن "السنهدررن األكرب"وابإلضافة إىل 

لْشكْت "، والثالثة يف "َىِعزرا"، والثانية يف مدخل (َىْرَىِبيت) "جبل اذليكل"عضها، األول يف مدخل 
 واآلخر "انسي"وكان ررأس احملكمة الشرعية العليا اثنان من احلاخامات، كان أحدعلا رسمى . "َىج ازرت

وقد أبطلت صالحية السنهدررن وكل تبعياتو بعد خراب اذليكل الثاين . (رئيس احملكمة) "آف بيت درن"
 .حبهايل أربعُت عاما، وتهقف عن البت يف القضااي اجلنائية (م70)

ادلهت رمجا، ادلهت ابحلرري، ادلهت : وكان السنهدررن سلهال للحكم يف أربعة أنهاع من ادلهت، وىي
وألن السنهدررن فقد سلطة احلكم ابإلعدام، فقد بطلت أحكام ادلهت، ولكنها مل . ابلسيف، اإلعدام شنقا
فمثال من عمل خطيئة رستحي عليها القتل ابلرجم، فإنو ؽلهت دبا رشبو ذلك، وىه . تبطل يف احملاكم األىلية

أن رسقط عليو حائط، ومن رستحي احلرق ؽلهت بلدغة ثعبان مسمم، ومن رستحي الشني ؽلهت غررقا يف 
 . «.ادلاء، ومن رستحي ادلهت ابلسيف ؽلهت على رد عدو أو لصهص
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 Adin( 2020- 1937 )للحاخام عادرن شتينزلتس التلمهدرةأما معجم ادلصطلحات 

Steinsaltz فقد جاء فيو ما رلي[179ص] עדין אבן ישראל שטיינזלץ : 

وىه ؽلثل احملكمة اليت رأست إسرائيل وىي اليت تفصل يف : גדולה סנהדרין السنهدررن الكبَت»
وىي . أي مشاكل تتعلي ابألمة بكاملها، سهاء تلك اخلاصة بتحدرد الشررعة لألجيال أو مهضهعات وقتها

 .(قاضيا)احملكمة الكبَتة، زلكمة من واحد وسبعُت 

، وىي الهحيدة (قاضيا)عبارة عن زلكمة من ثالثة وعشررن : קטנה סנהדרין السنهدررن الصغَت
وربدو أنو كانت ىناك كذلك يف . اليت زبهل للقضاء يف أي مهضهع ػلمل جانبا من أحكام العقهابت

أورشليم سنهدررنات صغَتة، واليت استخدمت بصفة خاصة كمؤسسة لتهضيح االستئنافات على قرارات 
وتنعقد السنهدررنات الصغَتة وفقا حلكم التهراة يف كل بلدة يف . بكاملها (فلسطُت)احملكمة يف األرض 

ورعينهن . رهجد هبا عدد كاف من الناس ألداء مهامها، إذا كانت ىناك ضرورة لذلك (فلسطُت)إسرائيل 
 .«.(فلسطُت)كذلك سنهدررنات صغَتة يف ادلقاطعات ادلختلفة خارج األرض 

 :חרם (حرمان أو حترمي)ِحريِم - اثلثا

ردل  ىذا ادلصطلح عمهما على العقهبة اليت تفرضها السلطة احلاخامية على أحد أفراد اجلماعة 
وقد كان اخلهف . اليههدرة، وتتضمن إخراجو منها، ومنع أي تهاصل بينو وبُت ابقي أفرادىا، وعد ه ملعهان

من ىذه العقهبة وسيلة من خالذلا تضمن السلطة الدرنية ربكمها يف اجلماعة اليههدرة، وزلاصرة أي هتدرد 
 .  داخلي لنفهذىا، وقمع كل معتقد أو رأي ؼلالف مرجعيتها

 : وفيما رلي ما جاء عن ىذا ادلصطلح يف بعض ادلعاجم وادلهسهعات ادلتخصصة
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. طرد إنسان من مجاعة إسرائيل كعقهبة أو كهسيلة للضغط، وىناك درجات سلتلفة للحرمان»- 1
واحلرمان دبعناه الدقيي أخطرىا، وال رُقعد  احملروم جزءا من الطائفة، وال رُقضم  للعدد، وال رقفهن إىل جانبو، وال 

للحاخام   التلمهدرةمعجم ادلصطلحات ] «.رتفاوضهن معو يف أي ذبارة وال رشًتكهن معو يف أي عمل
 [90، صعادرن شتينزلتس

فقد استخدم ادلصطلح فيما بعد من قبل السلطة الدرنية، كما رتضح شلا ورد يف : النبذ واإلقصاء»- 2
 يف ّنارة زمن اذليكل الثاين، وبعد خرابو، "اإلقصاء" أو"النبذ"وكان استخدام عقهبة . (8: 10)سفر عزرا 

وقد ورد ابدلشنا . بسبب ضعف السلطة الدرنية وعدم تهفر وسائل سبكنهم من فرض سيطرهتم على الشعب
وكان ادلنبهذ ربقى . "أبطاليهن" و"مشعيا" ألنو أىان "عقيبا بن مهللئيل"ما رفيد تطبيي ىذه العقهبة على 

لفًتة زمنية ربددىا السلطة احلاكمة وال رستطيع أن رنضم إىل اجلماعة وال رصلي معهم وغَت ذلك من 
 [204لسامي اإلمام، ص (مهسهعة اجليب)الفكر العقدي اليههدي  ]«.ضهابط حىت تنتهي فًتة العزل

ىه الشيء احملرم على اإلنسان، والذي ػلظر عليو اإلفادة منو، سهاء بسبب أنو : (ربرمي)حَتم »- 3
وىب ىذا الشيء هلل، أو بسبب أنو غلب عليو أن رتخلص ىه منو، مث خص ص ادلصطلح للداللة بعد ذلك 

للداللة على السلطة الدرنية التنفيذرة اليت تدرن اإلنسان وتعزل أحد أفراد الطائفة ابلقهة الدرنية وتلحي بو 
وقد استخدم زعماء اليههد ىذه . اللعنات وما شابو ذلك، وربكم عليو ابدلقاطعة من قبل أعضاء الطائفة

 10)ونتعرف على طابع ىذه ادلقاطعة من خالل سفر عزرا . ادلقاطعة كهسيلة لفرض االنضباط الداخلي
وكل  من ال أييت يف ثالثة أايم حسب مشهرة الرؤساء الشيهخ ػلرم كل ما لو ورعزل عن مجاعة أىل "(: 8:

 ."السيب

ورغبة يف ذبنب استخدام تلك الهسيلة القاسية اليت تتضمن اإلقصاء والعزل يف مجيع احلاالت ظهرت 
 .الزجر. اللعنة   ج. النبذ   ب. أ: يف فًتة التلمهد حاالت أقل  حد ة
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حيث كان رتم اإلقصاء لفًتة زمنية زلددة تًتاوح بُت سبعة أايم إىل ثالثُت رهما، وذلك لتمكن 
الشخص ادلعزول من التهبة، إال أنو يف ىذه احلالة أرضا ػلرم عليو االنضمام إىل الطائفة، أو الصالة يف 

وبعد انتهاء فًتة التلمهد ألغيت الصهر ادلتنهعة . اجلماعة، كما كان غلب عليو أن رتبع عادات احلداد
ويف العصر الهسيط طُقبقت معظم التشررعات عن . للمقاطعة وبقيت صهرة واحدة الزالت متبعة حىت اليهم

 مالزما ذلذه التشررعات كما اعتاد الريب جرشهم "مقاطعة"طرري هتدرد من رتجاوزىا ابدلقاطعة، وكان اللفظ 
فرض ادلقاطعة على من رتجاوز القانهن الذي سن و بتحرمي اجلمع بُت زوجتُت أو احملرمات األخرى اليت 

ومن أشهر عقهابت التحرمي، تلك .  أرضا على من ردرس الفلسفة اليهاننية"ادلقاطعة"كما فرضت . حرمها
 «. الطائفة السفارادرة يف أمسًتدام على كل من أدرايل أكهستا وابروخ سبينهزا17اليت فرضتها يف القرن ال

 .[139صمهسهعة ادلصطلحات الدرنية اليههدرة لرشاد الشامي ]

ومن أجل أخذ صهرة واقعية، سنهرد نص احلَتم الذي أصدرتو السلطة الدرنية ضد ابروخ اسبينهزا 
:  أمام مجهع اليههد، وحبضهر نسخة من التهراة كما ىه متعارف عليو1665 سبهز 27رهم  (م1677ت)
إننا لفًتة طهرلة كانت لنا معرفة واطالع على اآلراء واألعمال : ضلن رؤسـاء الطائفـة اليههدرة نعلمكم ابلتايل»

 وضلن من خالل وسائل عدة، حاولنا أن نقنعو بًتك طررقو ىذه، ولكننا مل صلد تغيَتا ضله. الشرررة لسبينهزا
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