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 ملخص البحث
مننن داننداا اننحا البحننو   الواننوا عاننق األةننباب الحقيقيننة الاامنننة ورا  تحننرر اليهننود 
مننن اعنانناال اليقننامن م ومننن م نناار اننحا التحننرر وامنلتننا    تبنننيه  لنندعوة  التقريننب  

 بين األديان م
 واد جاات بحين احا من مقدمة وتمهيد ويالية محاور م

اولننت مننن التمهينند تاريننا اننحأ النندعوة ودانن  خصا صننها اللاريننة م وجااننت المحنننور تن
األول   لاحنننديو عنننن األصنننول التاريخينننة لهنننا م وخصصنننت المحنننور الينننانن    لبينننان 
األصننول التاريخيننة لهننحأ النندعوة عننند اليهننود م دمننا المحننور اليالننو   ماننان عننن حقيقننة 

 احأ الدعوة عند اليهود وبواعيها م
 ت إلق عدة نتا ج دامها  واد توصا

 دن لل ة   التقريب   متحمل مدلوم اصطالحيا محددا م م1
مننرت دعننوة التقريننب بننين األديننان بمراحننل تاريخيننة متاننددة ابننل دن تصننل إلننق  م2

الصيغة الةا دة النشطة من النصا اليانن من القرن الاشنرين   وااتةنبت منن 
ممم ودمنننحت إحننند  الوانننت الحامنننر مانننانن جديننندة ودانننداما ووةنننا ل متنوعنننة 

 الماال  الممياة لهحأ الحقبة من التاريخ م
لنن  يبنند اليهننود مننيال لاتقننارب مننأل الننديانات األخننر    لمننا طباننوا عاينن  مننن الابننر  م3

واادرا  اآلخرين ومعتقادا  بأنه    شاب اهلل المختار   ولانه  دعنوا إلنق انحأ 
انننار الهدامنننة    اللانننرة منننن خنننالل الحرانننة الماةنننونية الخبيينننة و يرانننا منننن األم

 بهدا حاحاة الروابط الدينية األخر    واد  األديان ةو  اليهودية م
إن اليهننود بمننا دوتننوا مننن خبننو وداننا    وبمننا يمااننون مننن تننأيير إعالمننن واةننأل  م4

يماننن دن يةننتغاوا امننية التقريننب بننين األديننان   والحننوار مننأل المةننامين خاصننة 
 انصرية م اةتغالم بشاا لاوصول إلق تحقيق مصالحه  ال
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Abstract 
The Historical Origins of Approximation Invitation among 
Religions and its True Nature for the Jews 
One of the objectives of this research paper is to tackle the 
real hidden reasons behind freeing the Jews from cultural 
isolation. One phase of this openness and liberation is their 
adoption of the approximation invitation amongst religions.  
 The paper consists of an introduction, preface and three 
sections. The preface defines this invitation and identifies its 
most important thought characteristics. The first section is 
devoted to tracing the historical origins of this invitation, while 
the second section is devoted to explore the historical origins of 
the approximation invitation for the Jews. The third section 
talks about the true nature of this invitation for the Jews and its 
implications.  
 The researcher could arrive at many results, the most 
important of which are: 

1. The term approximation does not carry a specific 
connotation.  

2. The approximation invitation  among religions has passed 
through various historical stages before reaching the 
active prevailing form in the second half of the nineteenth 
century. Recently, it has acquired new meanings , 
objectives and various means to become one of the 
distinctive features of this historical era.  
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3. The Jews have never experienced any tendency towards 
approximation with other religions due to their deep 
rooted pride and disdain of others and because they 
believe in doctrine of the promised land or "the chosen 
nation by God" . Nevertheless, they called for this nation 
through the vicious Masonism movement as well as other 
destructive thoughts in order to dissociate other religions 
ties and destroy other religions  

4. The Jews and their, malice and cunning, and because of 
their wide   mass media effects, can exploit the 
approximation issue among religions and dialogue with 
Muslims in a vicious way to achieve their racist interests.      
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحمننننند هلل رب الانننننالمين والصنننننالة والةنننننال  عانننننق ةنننننيدنا محمننننند وعانننننق  لننننن  وصنننننحب  

 دجماينم
 ما باد د

لوح  من القرنين  التاةأل عشر والاشرين  تحرر اليهود من ربقة امناناال امجتمناعن 
ن انننان  واليقننامن وانخننراطه  مننن باننت النندعوات الاالميننة حات الطننابأل اعنةننانن ن وا 
بالم نناار والشنناارات مقننط ن  ومنهننا دعننوة التقريننب بننين األديننان  وتوجنن  اليهننود اننحا 

اب اهلل المختنار   إح ياتقند لاليهنودل عانق اخنتالا طنوا له  يناات اعتقادا  بأنه   شن
واتجاانناته  القديمننة والحدييننة دنهنن  عنصننر مميننا  وشنناب مختننار يلننوق ةننا ر األعننراق 
واألجناس البشريةم وليس احا امعتقاد لونًا من األدبيات القومية التن تنشؤاا األاايات 

منننن المجتمانننات المغنننايرة ولانننن  بغنننرت تااينننا تماةننناها النننداخان  خومنننًا منننن النننحوبان 
 عقيدة راةخة تميل جا ًا من ماتقداته  الدينية  اما ةيأتن بيان  من التمهيدم

ومن بحين احا الموةو  بن األصول التاريخية لدعوة التقريب بين األديان وحقيقتها عنند 
 يهاماليهود   ةأحاول إبراا األةباب الاامنة ورا  احأ الدعوة مأل بيان حقيقتها وبواع

 لحا مقد جاات احا البحو من تمهيد ويالو محاورم
تناولننت مننن التمهينند تاريننا اننحأ النندعوة  ودانن  خصا صننها اللاريننة  وجااننت المحنننور 
األول لاحنديو عنن األصنول التاريخينة لهنا  وخصصنت المحنور الينانن لبينان األصننول 

ة احأ الدعوة عند التاريخية لهحأ الدعوة عند اليهود  دما المحور اليالو ماان عن حقيق
 اليهود وبواعيهام

 والحمد هلل الحي بنامت  تت  الصالحاتممم
 الباحو
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 تمهيد

تطاننق لدعننوة التقريننب بننين األديننانل عاننق مجمننل المحنناومت اللاريننة والامايننة الةنناعية 
منة   عيجاد لون من دلوان التالان وامتصال بين دين اعةنال  و ينرأ منن األدينان المحر 

 ةموالمال الويني

ومننأل دن اننحأ النندعوة حات جننحور تاريخيننة  إم دنهننا لنن  ت هننر جايننًا  ولنن  تنتشننر انتشننارًا 
عالميننًا إم مننن الاصننر الحامننر  وعاننق وجنن  الخصننوي مننن الربننأل األخيننر مننن القننرن 
الرابننأل عشننر الهجننري النصننا اليننانن مننن القننرن الاشننرين المننيالدي  حتننق ديامنننا اننحأ 

متانددة  ووةنا ل متنوعنة لن  تانن متاحنة منن ابنل  حيو ااتةبت ماانن جديدة  وداداماً 
وصارت دحد  الماال  الممياة لهحأ الحقبة من التاريخ التن تةوداا شاارات اعنةنانية 
ن اانننننت  والمةنننناواة والحريننننة  دون تمييننننا مبنننننن عاننننق دةنننناس دينننننن دو عراننننن  ن وا 

عقناب ةنقوط   ومنن د1441بالشاارات مقط ن منح انقما  الحرب الاالمينة اليانينة عنا  
الاتانننة الشنننيوعية  وتلاينننا امتحننناد الةنننوميتن  ولننند مصنننطاي جديننند انننو لالاولمنننةل دي 

 م 1 توحيد الاال 

حلنننننا منننننا ياننننننن الممنننننن اننننندمًا منننننن إاالنننننة اللنننننوارق وتميينننننأل الحننننندود  والقمنننننا  عانننننق 
الخصوصيات لامجتماات المتنوعة دينيًا  ويقاميًا مممم الخ  لوالاالمينة منن امصنطال  

اب يننندعوا إلنننق البحنننو عننننن الحقيقنننة الواحننندة التنننن تامنننن ورا  ال ننننواار الحنننديو منننح
المتاددة من الخالمات المتباينة  وياع  دصنحاب انحأ الندعوة والقنا مون عايهنا دن حلنا 
انننننو الةنننننبيل إلنننننق جمنننننأل النننننناس عانننننق منننننحاب واحننننند  تننننناول ماننننن  خالمننننناته  الدينينننننة 

 م 2 والانصرية  عحالل الةال  من الاال  محل الخالال

انن ن دي الاالمينة ن بهنحا التارينا  دوةنأل مندلوًم  ودشنمل دينرًا منن لتقرينب األدينانل دو و 
 لوحدة األديانل بل تصبي وحدة األديان دحد  ملردات لالاالميةلم

لولااالمينننة تطبيقنننات واةننناة منننن انننل ننننواحن الحيننناة ودنشنننطتها المختالنننة  منننن ةياةنننية 
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ل دن تصنننل إلنننق الن نننا  الواحننند النننحي ودينينننة وااتصنننادية وددبينننة ولغوينننة  وااهنننا تحننناو 
يجمننأل الننناس مننن اننل مينندان مننن اننحأ الميننادين المختالننة عاننق مننحاب واحنند  دو بابننارة 
دخنر  تحناول دن تاتشنا األصنول اعنةنانية المشنتراة ن بحةنب اعمهن  ن ورا  م ناار 
التاننندد المتبايننننة منننن انننحأ األنشنننطة البشنننرية لتصنننبي األرت وطننننًا واحننندًا يننندين بننندين 

 م 3   ويتاا  باغة واحدة  ويتحوق اللنون واآلداب بحوق واحد مشترالواحد

والواانأل دن دعنوة التقرينب بنين األدينان ن التنن ابنت رياحهنا بقنوة منن الغنرب النصنرانن  
   ن م 1491-1492ابنننل داينننر منننن يالينننة عقنننود  دينننر المجمنننأل اللاتيانننانن الينننانن  

ن حات حقيقة شرعية مال  لالتقرينبل دو تحمل مدلوًم اصطالحيًا محددًا  مماًل دن تاو 
لالتقنناربل ينندل عاننق مةننألة نةننبية اننن لالقننربل التننن تتلنناوت مننن حقيقتهننا وتطبيقاتهننا 
لد  مختاا األطراا  ومن بين داينر منن ياليما نة منؤتمر منن منؤتمرات التقرينب بنين 
األدينننان  والاديننند منننن المناةنننبات وامحتلنننامت المشنننتراة  جنننرت منننن الاصنننر الحنننديو 

  يمانننن دن نقنننرر منننا  4 باعمننامة إلنننق الاتابنننات الصننادرة منننن دعننناة التقرينننب ومن رينن 
 -يأتن 

دن مةننألة التقريننب بننين األديننان  تميننل ما نن  المحنناومت الاالميننة واعاايميننة والمحايننة 
عيجنناد تواصننل  وبنننا  عالاننات بننين مختاننا األديننان والماننل ويقننو  عاننق الخصننا ي 

 -اللارية اآلتية 
ن ل  يباغ اعيمان التا  الحي ياتقدأ اوماعتقاد لإ م1  يمانل الطرا اآلخر  وا 
 امعتراا باآلخر  واحترا  عقا دأ وشاا رأ  ورمأل األحاا  المةبقةم م2

جمننننأل عناصننننر مننننن مختاننننا األديننننان دو محاولننننة حمننننل بامننننها عاننننق باننننت  م3
دم  لاوصول إلق ومأل موح 

 -دما من الناحية المنهجية  مياتمد األةاليب اآلتية 

 ة إلق التارا عاق اآلخر اما يريد دن يارامالدعو   1

 تجنب البحو من المةا ل الاقدية الشا اةم  2
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نةنننيان المامنننن التننناريخن  وامعتنننحار عنننن دخطا ننن   ومحاولنننة النننتخاي منننن   3
  يارأم

اصا  دوج  امختالا واممتراقم  4  إبراا دوج  التشاب  وامتلاق  وا 

 التااون عاق تحقيق القي  المشتراةم  1

 م 1 ن والايارات والمجامالت من المناةبات الدينية المختالةتبادل التهان  9

وانند تباننور اننحا التوجينن  مننن الاصننر الحننديو مننن مقننررات المجمننأل اللاتياننانن الينناننم 
ومن ي  مقد حمات عناوين المؤتمرات الماقودة لاتقريب بين األديان من الاقود األخينرة 

نرتبها حةب اينرة ورودانا منن مةنرد شاارات تابر عن احأ الطبياة الاال قية الجديدة 
المنؤتمرات   الحنوار ن الةنال  ن التانايا ن التاناون ن التلناا  ن امنةنجا  ن التاددينة ن 

 م 9 التةامي ن امنلتا  ن التباحو ن التاارا ن الصدااة 

وان مااٍن تصب منن التينار الانا  لاتقنارب بندرجات متلاوتنة  وجمياهنا تنحار مصنادمة 
لاأليمانل دو إلق دينين ماًا ن  البًا  اعةال  والنصرانية ن دو إلنق يالينة  إلق لالدينل دو 

 م 7 اعةال  والنصرانية واليهودية دو مميلين البوحية والهندوةية

تاا خطوط عامة لالتجاانات الرامينة إلنق التقرينب بنين األدينانم واند  ينرت منن عننوان 
و الدملنننة  واألاننند  منننن حينننو انننحا البحنننو تغانننب لل نننة لالتقرينننبل ألنننن  األعننن  منننن حيننن
 امةتامال  اما دن  امتجاأ الةا د من حيو التطبيقم

وم بند منن اعشنارة إلنق دن ل ةنال  منهجنن  المةنتقل وطريقن  المتمينا منن تحديند مةننار 
داننل  333  ص1دعوو ا التقريوون بووين ا ديوومن  د عحموود بوون عبوود اهلل   الاالاننة مننأل 

دعووو   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ     ٻ    ٻ  ٻ   ٱچ ، قاااتع لىااات    الاتننناب

، وقااتع (8)چ ٺڀ  ڀب111م ص6التقريووب نووألد انديووأحم دبن عوو  نوود ع وو   م  

، (9) چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈچ لىاااااااات    

ے  ے  ۓ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ وقاااااااااااتع لىااااااااااات    

(10)چڭۓ
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    ڳچ، فتإلسالم يأمر )بحوار ا دعوة(، قتع لىات    
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(11)چڻ  ڻ  ۀ  ڻڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
ڤ  ڤ  ڤ  چ ،

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

دمنننا حنننوار    12 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
لالتقريننبل دو لالتقريننب بننين األديننانل ماننيس مننن منننهج اعةننال  مننن شننن   ومننن الواننت 

يةتامل مصطاي الحوار خارج نطاق دعوة التقريب بنين األدينان  ميمنا يانرا نلة  اد 
بقمايا لالتاايال وحين ٍح مناألمر م يتاانق بالندين منن حينو انو دينن  عقيندة وشنرياة  
ولاننن بالاالاننة المايشننية البحتننة بننين ماتنقننن األديننان  ومننن ينن  مننال  بننار مننن النندخول 

حةنننب منننا تقتمننني  الةياةنننة الشنننرعية منننن ملاومنننات دو منننداخالت منننن انننحا القبينننل  
لمصنناحة األمننة اعةننالمية  وانند رامننق اننحا الاننون مننن حننوار التاننايا مننن نشننأة األمننة 
اعةالمية منح عهد النبوة  اما جر  من المااادات النبوينة منأل يهنود المديننة  و ينرا  
واخر اللق  اعةالمن المؤةس عاق الاتناب والةننة بتنراو منخ  منن مجنال الاالانات 

 م 13 ن المةامين و ير المةامينبي
بقن دن دتحدو عن بات عقا د اليهودمم ليطانأل القنارا الانري  عانق ايينا منا يندعون 
منننننن ديمنننننانه  بنننننالقي  اعنةنننننانية واألخالاينننننةمم حينننننو يتمننننني حلنننننا جاينننننًا منننننن عقيننننندته  
 بامختينننار  مياتقننند اليهنننود دنهننن   شننناب اهلل المختنننار  النننحي اصنننطلاأ الخنننالق لنلةننن  

ق الانننالمين جميانننًامم وجنننا ت انننحأ امةنننطورة منننن نصنننوي التنننوراة  الاهننند وممنننا  عاننن
القنننندي      لنننن  إةننننرا يلمم انننندوس إةننننرا يلمم الةنننناان مننننن بيننننت إةننننرا يلمم شنننناب اهلل 
المختننار امننراته  لننا ميرايننًا مننن جميننأل شنناوب األرتمم اختننارا الننرب لاننن تاننون لنن  

  والبشنر باقيندة اليهنود  14 شابًا خاصًا موق جمينأل الشناوب النحين عانق وجن  األرت 
 بها    اليهود بشر له  إنةنانية دمنا الشناوب واألمن  األخنر  مهنن عبنارة عنن حيواننات 

  والتننوراة اتننابه  المقنندس يااننن مقاطاننة المننيا وعنند  الاننال  مانن  دن اننان  يننر  11 
  وجننا  مننن ةننلر القمنناة   19  يهننودي  إحا نننال عننندا  ريننب مننن درمننا  مننال تاامننوأ 

اليهنود ن دن تت نااروا بصنلا  النينة وحةنن الجنوار  ويجنوا لان  ديمنًا دن   يجنوا لان  ن
تدينوا بدينه  من ال اار حتق يةتمياوا إلنيا  مناحا تيق انوا منن الننو  تجاانون المبناتر منن 

 م 17 حتق تنلح إلق األرت   ديديه  وتمربون األوتاد من دصدا ه



 

 611 

 األصول التاريخية لدعوة التقريب بين األديان وحقيقتها عند اليهود

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

رات الصننننهيونية الهاياننننة ولاننننل الملهننننو  النننندينن لاشنننناب المختننننار اننننو األةنننناس لاشنننناا
الماادينننة لاتننناريخ مينننل  درت بنننال شننناب  ماتبنننرين درت ماةنننطين م شننناب ممم وانننو 

 تجاال اامل لشاب ماةطين الاربنمم

 المح ر ا  ل

 ا ص ل التمريخية لدع ا التقرين بين ا ديمن

مننرت دعننوة التقريننب بننين األديننان بمراحننل متاننددة ابننل دن تصننل إلننق الصننيغة الةننا دة 
لق يومنا انحام حلنا دن المةنامة بايندة النش طة من النصا اليانن من القرن الاشرين وا 

جنندًا بننين الننرمت المطاننق والقبننول النةننبن دو النبننح الااننن وامعتننراا الجا ننن  وتحتنناج 
إلق ةاةاة طوياة من الممهندات اللارينة عحنداو تغينرات جحرينة  واند بنددت محناومت 

 األخنر  مننح وانت مبانر  منن الاهند النبنوي المانن  تقريب اعةال  إلق المانل واألدينان

(18)چۇ  ۇ         ۆ  ۆچ   من ابل المشراين اما حانق اهلل تانالق عننه 
، وحان  

أن يىبد آ هتهم سنة ويىبدون آ هتا  سانة، فاأنهللاع ي آيات    عرضوا عل  نبننت محمد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ حتسمة حتزمة لقطع طماع لاط طاتمع ماراو   

پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  پ  

(19)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
. 

وتاررت المحاولة من الاهد النبوي من ابل دانل الاتناب لاحاحنة المةنامين عنن ديننه  
عادته  إلق الشرا دو الدخول منن اليهودينة دو النصنرانية ک  ک  چ. قاتع لىات    وا 

ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ 

(20)چ ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ، وقااتع لىاات    

(21)چٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ  ڀ   ڀ
منننناحا تجاوانننننا اننننحأ المرحاننننة مننننن الاهنننند ، 

النبننوي الننحي تنن  ميهننا إرةننا  اواعنند األيمننان وتقريننر دحاننا  داننل الاتنناب مننن الننناحيتين 
ۉ  ې  چ  ا  منننن امنةنننياق ع نننرا اته  المختالنننةالاقدينننة والشنننرعية  والتحنننحير التننن
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(22)چەئې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ
نجننند دن تننناريخ اليهودينننة والنصنننرانية واعةنننال  ، 

يمن  بانت الشنوااد التاريخينة المتنننايرة  دو بانت الممهندات اللارينة المتةاةناة للاننرة 
لخاصننة التقريننب  وةنننتناول مننن المحننور اآلتننن شننوااد مننن اننحأ األماننار والمحنناومت ا

باليهودينننة  مومنننوا بحيننننا انننحا  امنننا دن التننناريخ البشنننري الانننا  خنننارج حننندود اليهودينننة 
والنصنرانية واعةنال   يحنتل  بمحناومت لاتقرينب بنين األدينان لانل منن دشنهراا محاولننة 

  مننننن الهننننند الننننحي اننننان يجمننننأل اعمننننا  األديننننان  23 الماننننا المغننننولن اعمبراطننننور دابننننر
انندوس  وياقند بيننه  المننا رات دبنان متنرة حامن  منن المختالة من مةامين ونصنار  و 

 النصا اليانن من القرن الةادس عشر الميالديم
واد شيد لهحا الغرت بناية مخمة من عاصمة مماات  دطاق عايها دة  لخان 
الاباداتل وةاق لتحقيق المةاواة بين األديان  مألغق الجاية واممتيااات األخر   

 م 24 لق من ةا ر األديان ةماأ لدين الهنلوحاول تأةيس دين جديد ما
 المح ر الثمني

 ا ص ل التمريخية لدع ا التقرين عند اليه د
ل  يبِد اليهود مياًل إلق التقارب مأل الديانات األخر  ةواً  من المجتماات النصرانية 
التن ةيموا ميها ةو  الاحاب  دو من المجتماات اعةالمية التن ناموا ميها باألمن 

 م 21 ةتقرار ور د الاياوام
لحا عاا اليهود ردحًا من الامن من عالة اجتماعية ومارية وةياةية عن المجتماات 
التن يقطنونها اأاايات ومرب الحاخامات حول دتباا الديانة اليهودية ةياجًا من 
التححيرات واعرااب الروحن ودحيانًا لمن تةول ل  نلة  خرق التاالي  الدينية ر   

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  چ ، قتع لىت    غوط واممطهادات التن ياقونها  الباً شدة الم

(26)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ ، وقتع لىت    

(27)چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک
. 

بل وحين واتته  اللرصة  دةلروا عن خبايا نلوةه   وصرحوا بأمماية دينه  عاق 
ين اج  المغول عاق الممالا اعةالمية  واموا ةا ر األديان  اما جر  حلا ح
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   من حين 1221-ان919عاق الخالمة الاباةية  ومتاوا بالمةامين ببغداد ةنة 
  ومن تاا األحوال الممطربة دلا اليهودي ةايد بن  22 دمنوا اليهود والنصار 

  اتاب  لتنقيي األبحاو من البحو عن المال اليالول   لقد  24 منصور بن امونة
ومأل ابن امونة بحي  من الوات الحي اان مي  اعةال  ن تمامًا االمةيحية واليهودية ن 
ديانة تتقباها الةاطة المغولية البوحيةم احأ المةاواة ن من ن ر الةاطة ن بين األديان 
اليالية ان ما دتا  مبن امونة ايام  بهحأ المقارنة التاريخية ممم لاتقريب بين احأ 

 م 30 الديانات 
والحقيقة دن  اان حوارًا من طرا واحد  بل دن  يلتقر إلق المةاواة خالمًا لما ياعم  
الاتاب الغربيون المهتمون بالنقد التاريخن لألديان  واد دجحا ابن امونة اعةال  

 م 31 حق   وطان من صدق القر ن  مما حمل الاامة عاق محاولة اتا 
ون  الحي ورو عن والدأ الشهير لقب وحين دبد  الرَبن إبرااي  بن موةق بن ميم

   نوعًا من الميل والتقارب مأل الشرياة 1237لردس جالوتل من مصر األيبوية ةنة 
اعةالمية اوبل مقاباة عنيلة من دبنا  الجالية اليهودية  ورمنَّ بامبتداا ألن  دعا إلق 

ةاند من  تقايد المحيط المةا   مياًل من الصالة عاق األرت مأاتر  إاالة الم
الانيةة  وتوايأل ةجاجيد الصالة عاق األرت  اما او الحال من المةاجد وداتر  
ديمًا الراوا اما او الحال من صالة المةامين مممم ويمتد  الصمت المحتر  من 
المةاجد الحي اان عاق نقيت الموما   ير المبجاة والصخب الحي تميات ب  

 م 32 الماابد اليهودية ممم 
رصوا دشد الحري عاق التميا عن األمميين ن  ير اليهود ن ولانه  دن اليهود ح

اةتااموا عن حلا بتاريت ديانته  لامةاومة بانشا  الجمايات الهدامة التن تدعوا 
إلق لالاالميةل وتطاق الشاارات اعنةانية اللملامة  االحرية واعخا  والمةاواة ليت  

  وااحا تبقق لاليهوديةل نقية   33 لميةتحويب  وصهر جميأل األديان  واليقامات الاا
متماةاة دما  تيار لالاالميةل  ميتةنق لها باد القما  عاق الخصو   وتحقيق الةيادة 

 عاق الاال م

 الممس نية:
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ومن داد  تاا الجمايات ودشهراا ودايراا نلوحًا لالماةنونيةل وانن من منة ةنرية يهودينة 
لنق حقنب بايندة منن التناريخ  ترمنأل شناارات عالمية يرجأل بات الاتاب تاريخ إنشنا ها إ

صننالحاتها  وتهنندا مننن  خننر  إنةننانية  وتخلننن مالمنني يهوديننة مننن طقوةننها ورموااننا وا 
 م 34 المطاا إلق ةيطرة اليهود عاق الاال 

وليس من داداا البحو امةتطراد من حقيقة احأ الجماينة الغاممنة ومنا دحيطنت بن  
الماةننون دنلةننه  ن بننل الننحي يانينننا اننو  مننن مبالغننات وتهننويالت ن ربمننا اننان ورا اننا

موالها من امية التقريب بين األديان  بوصنلها جناحنًا اوينًا منن دجنحنة اليهودينة  منن 
مقابننل الصننهونية  مالماةننونية مةننتغالل  يننر اليهننود مننن مصننالي اليهننود  والصننهيونية 

 لاحلا  عاق اوية اليهود الخاصةم
محمننند رشننناد مينننات  منننن اتابننن  الننننور  يقنننول ر نننيس محلنننل الشنننرا األع ننن  الماةنننونن

يجتمانون ن اانحا ن   31 األع ن   الميمنات النيالو منن الموةنوية والمةنيحية والمحمدينة
من مي  واحد او مي  الماةونية  ألن الماةونية عقيدة الاقا ند  وماةنلة اللاةنلاتم إنهنا 

ن ردي البوحية والبرامية يجتماان م ن با  البننا  تجمأل وتوحد المتلراات والمتشتتات  وا 
بنننا  اياننل المجتمننأل اعنةننانن الصننالي المننناأ مننن الامالننة الانصننرية والامننال م إن مننا 
دوريتننن  اآلبنننا  الصنننالحون لألبننننا  انننو مبنننادا الحرينننة والمةننناواة واعخنننا   ونحنننن نايننند 
عايها المحبة والادالة والاطا  ممم الماةونية عاق حقيقتها ليةت عمالنة ألينة دياننة دو 

ينننة  إنهننا عقيننندة الاقا نند  وماةننلة اللاةنننلات  وبالمبننادا اعنةننانية مايننننةم عنصننرية ما
عقيننندة األحنننرار  انننن عقيننندة لجمينننأل دبننننا  البشنننرية دون تميينننا دو تلرينننق  للرينننق دون 

م انننحأ الابنننارات مشنننباة بالباطنينننة ومةننناونة بنننرو  التهمنننة منننن جهنننة دخنننر    39 مرينننق 
ن وجنننن  الماةننننونية اليهوديننننة مةنننيما واننننن تصنننندر عننننن ماةننننونن عربنننن يحنننناول تحةنننني

م منننننان عننننندا  الماةنننننونية لألدينننننان جميانننننًا دمنننننر م يخلنننننق  مقننننند طغنننننت بننننن   الانننننالي  وا 
تصنننريحاته  امنننا جنننا  منننن البروتوانننول الرابنننأل عشنننر لحامنننا  صنننهيون   عنننندما نغننندوا 
ةادة لن نترا دينًا اا مًا  ير ديننا القا نل باعلن  الواحند النحي ينرتبط بن  مصنيرنام ألنننا 

اب اهلل المختننار  وبنننا ارتننبط مصننير الاننال   ولننحا يجننب دن نقمننن عاننق اننل نحننن شنن
األديننان  منناحا نشننأ عننن حلننا وجننود ماحنندين عصننريين مننأنه  ةننياونون عناصننر انتقاليننة 
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واننننحا م يمننننر مخططنننننا ألنهنننن  ةننننياونون مينننناًم لألجيننننال التننننن ةننننتاتنق تاننننالي  ديننننن 
إلنننق التةننناط عانننق الانننال   موةنننق  النننحي بلمنننل اوتننن  وعقالنيتننن  يجنننب دن تنتهنننن بننننا

 م 37 اا  
 الروتاري 

الروتاري جماية ماةونية يهودية ت   رجال األعمال والمهن الحرة تت اار بالامل 
اعنةانن من دجل تحةين الاالاات بين البشر  وتاايا النية الصاداة والةال  من 

ة  بةبب دن الاال   واامة روتاري انااياية مانااا دوران دو مناوبة وةميت بهحا ام
امجتماعات اانت تاقد من مناال دو مااتب األعما  بالتناوب وما االت تدور 

  ويوجد توامق ابير بين الماةونية والروتاري مالقي   32 الر اةة بين األعما  بالتناوب
الروحية التن ُيصبُغ بها اللرد واحدة من الماةونية والروتاري  ميل مارة المةاواة 

اعنةانية والتااون الاالمن وان شاارات تهدا عحابة اللوارق بين واعخا  والرو  
األم  وتلتيت جميأل دنواا الوم ات حتق يصبي الناس دمرادًا ما اين تا هين  وم 

 تبقق اوة متماةاة إم اليهود الرا بين من الةيطرة عاق الاال م
اليهودية من  والروتاري وما يمايا  من الجمايات التن تامل من نطاق المخططات

خالل ةيطرة الماةون عايها  الحين ا  بدورا  مرتبطون باليهودية الاالمية ن ريًا 
 وعمايًا  ورصيد احأ المن مات ونشاطاتها ياود إلق اليهود دوًم ودخرًام

وتختاا الماةونية عن الروتاري من دن ايادة الماةونية وردةها مجهومن عاق عاس 
 م 34 دصول  ومؤةةي الروتاري الحي يمان مارمة 
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 المح ر الثملث
 حقيقة دع ا التقرين بين ا ديمن عند اليه د  ب اعثهم

 دوًم  حقيقة دعوة التقريب عند اليهود 
يصنننر عامنننة اليهنننود عانننق دنهننن  لشننناب اهلل المختنننارل  ويحننناولون تلةنننير انننحأ الننندعو  

يننر مشننروط وم اننو دن امختيننار  … بشننتق التلةننيرات   ولاننن دايننر التلةننيرات تننواترًا 
 م 40 … ةبب ل  مهو من إرادة اهلل التن م ينبغن دن يتةا ل عنها دي بشر

ونصننننوي التننننوراة تتمننننمن دصننننول اننننحا امعتقنننناد ميننننل  مننننا جننننا  مننننن ةننننلر الخننننروج  
 م 41  ودتخحا  لن شابًام وداون لا  إلهًا 

امنننا ياتقننند عامنننة اليهنننود دن انننحا امختينننار م عالانننة لننن  بامنننل الخينننر والشنننر  مهنننو م 
يةقط عن الشاب اليهودي حتق ولو دتق احا الشاب بالماصية   واند لانب  التامنود  
دورا خطينننرا منننن تشنننايل الاقاينننة اليهودينننة منننن ن رتهنننا تجننناأ حاتهنننا ومنننن ن رتهنننا تجننناأ 

بننر عننند اهلل دايننر مننن المال اننة دمننا األمميننين ن اآلخننرين  ميننال حلننا   اعةننرا يان مات
 ينر اليهننود ن مقند خاقننوا مننن نطلننة حيننوان  مةننمو   ننا األممننن  ودخننح مالنن  بواةننطة 
الربننننا اللنننناحا لاننننن إحا باننننت دو اشننننتريت مننننن دخيننننا اليهننننودي شنننني ًا مننننال تخدعنننن  وم 

 م 42 تغش  
ر البشننر مننن مننن جننرا  اننحأ التاننالي  عنناا اليهننود مننن تجماننات خاصننة مغاقننة عننن ةننا 

 جميأل إنحا  الاال  التن تشردوا ميهام
احأ صورة موجاة عن ن رة اليهود لغيرا  منن بننن البشنر  دمنا بخصنوي منواله  منن 

ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ       ھچ بقو ا  لىات    اعةال  والمةامين مهو يتمينل حقيقنة 

   والننحي يهمنننا مننن اننحا البحننو مارمننة مننواله  مننن 43  چ  ۇڭ  ڭ     ڭ  ۇ
 امية الحوار والتقريب بين األديانم

واألةباب الاامنة ورا  تحرر اليهود من ربقة امنااال امجتماعن واليقامن  
 وانخراطه  من المجتمأل الاالمنم

والحق مان لايهود من الاصر الحديو موالين متمادين تجاأ التقريب والحوار بين 
تميل من األحااب األصولية   مواا الرمت  والنبح لألخرين المعحدهمماألديان  
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الدينية منها والةياةية  ممن يةت هر تاالي  لالتامودل عقديًا  ويلةر األحداو 
الةياةية المااصرة ومق لالنبو اتل التن تممنها الاهد القدي  واحا امتجاأ ينشط من 

 م 44 دولة إةرا يل محط  مال   ودرت مياادأ المواو 
بادرة التن تتبنااا اتجااات حات دصول مرتبطة   مواا القبول  وربما المالثمني

بالحراة اليهودية اعصالحيةم وتنشط احأ امتجااات بين يهود الشتات  بغرت 
تحقيق بات المااةب المحاية  واةتغالل األاايات األخر  لاوصول إلق بات 
المطالب امجتماعية  دون دن تبدي ددنق تناال عن األصول الاقدية التن تؤمن بها 

 م 41 لطا لةم وبواعيها مصاحية صرمةا
والمواا األول م يمان دن يايا خارج دولة إةرا يل لما يحما  من مبادا عنصرية 
يرممها المجتمأل الدولن حو اللار اعنةانن الايبرالنم اما دن المواا اليانن يماا 
داخل المجتمأل اعةرا يان المتمحور عاق رابطة الدين  والحي ياانن الادا  من 

   49 المحيط اعةالمن حول   واحا ما يلةر دعوة دصحاب مشروا شالو / الةال 
إلق تجنب الحديو عن امايا الشرق األوةط ومحاولته  الترايا عاق دن الارب م 

%  من الاال  اعةالمن  وتصوير امية ماةطين عاق دنها 20يمياون ةو   
ي  املتلاا عاق األايرية المةامة مشااة إةرا ياية ن عربية  م يهودية ن إةالمية ومن 

 ير الاربية الوامدة لاوميات المتحدة األمرياية ومأل حلا مان محاومت إةرا يل لتطبيأل 
الاالاات مأل جيرانها ل  تقتصر عاق الجانب الةياةن  بل امتدت إلق الجوانب 

ابر اليقامية وامجتماعيةم ولال من دبرااا عاق الصايد الدينن ايارة الحاخا  األ
   ول  يةلر الاقا  عن 1447  لشيخ األاار من منتصا عا   47 لايهود األشايناا

 بيان مشترام
  شارا اليهود من ندوة الحوار بين األديان المناقد من 1442ومن مطاأل عا  

الرباط  يمياه  الحاخا  األابر لايهود والةلاردي  باةرا يل لإليااو بااشنل  واد دجرت 
األوةط حوارًا صحليًا اال مي  ردًا عاق ةؤال عن النتا ج التن ما  جريدة الشرق 

 يمان دن تتحقق من حوار األديان 
 دوًم  اعتقد دن اناقاد ندوة الرباط التن جمات مميان الديانات الةماوية اليالو  
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اليهودية واعةالمية والمةيحية  من باد إةالمن االمغرب ياتبر اةبًا من حد حات م 
تبااد بات األماار الخاط ة ميل  الصراا بين األديان ويتاين تجنيب ويانيًا  اة

األديان الصراعات والنااعات التن يمان دن تقأل بين الدول معتبارات ةياةية  ألن 
د  واو موق امختالماتم ومن ردين مان دا  رةالة من  الدين او رما التلاا  والتوح 

يا والةال   ودن يتمةا الةياةيون ندوة حوار األديان ان الدعوة لاصبر والتاا
بمنطق الةال م ودباد من حلا مان الةال  ينبغن دن ياون بين الشاوب وليس بين 
الدول وحةب  ويمان لرجال الدين دن ياابوا دورًا دةاةيًا من إرةا  الةال  ألن رجال 

 م 42 الدين له  ماانة خاصة لد  شاوبه  
م مان   ير  م شا دن ميل احأ التصريحات ما ان إم حرًا لارماد عاق الايونم وا 

خاا عاق دحد دن دولة لإةرا يلل دنما ولدت وترعرعت باة  لالدينل  عاق ما 
ياتقدون  لدرت المياادلم واد اشا الحاخا  الةالا الحار عن األاداا الحقيقية 
الاامنة ورا  تصريحات   بقول    امنا منح مدة وبطريقة ةرية باتصامت مأل اماة  
وشخصيات دينية مةامة ومةيحية  واان حلا برعاية الحاومة الةويدية واد بددت 
امتصامت من مةتو  دااديمن  وبددت تتامق لتشمل رجال الدين  وتهدا لاتقارب 
بين مميان الديانات اليالو  وشخصيًا دةاق من خالل اتصامت مأل دوةاط دينية 

ةالمية لترتيب وماية الجاليات اليهو   م 44 دية اناا عربية وا 
 

 يانيًا  بواعو التقريب لد  اليهود 
 يمان دن نميا باعيين مهمين من دعوة بامه  إلق الحوار والتقاربم

 البمعث السيمسي:  1

ويتميل خاصة لد  يهود الشتات من تحةةه  لانمو اعةالمن المطرد من البادان 
 الغربيةم و يار حلا المةتقباية عاق نلوح األاايات اليهوديةم

   دن  يوجد اآلن درباة مايون ونصا مايون مةا   10 قول الحاخا  دندلاير ويسي
بالوميات المتحدة األمريايةم ولقد تماعا عدد المةاجد والمرااا اعةالمية من 

  دي 2011احأ البالد دربأل مرات خالل الاشر ةنوات األخيرة ودن  حتق عا  
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دن عدد المةامين ةوا يتجاوا باد اينين وعشرين عاما من اآلن يقدر الخبرا  
عدد اليهود  وةوا يمارس تأييرًا متاايد عاق اللار األمريانم إن اعةال  اليو  
او يانن دابر األديان انتشارًا عاق مةتو  الوميات المتحدة ممم ال ةيتارت 

  وليس من عا  1443ومأل اليهود الةياةن والنلةن لاهبوط دن  من عا  
تحر  ماحا يانن لنا نحن اليهود تاايد نمو اعةال م دن    يجب عاينا دن ن2011

اليو  وليس باد اينين وعشرين عاما من اآلنم يجب دن نبدد رحاة الحوار 
 م 11 واملتحا  

  اناا  يار مرتبة عاق  12 وعن احأ المةألة يقول الحاخا   جونايان دم ةرنا 
لمةامين عاق حةاب اليهود  تغيير الهوية الدينية األمرياية من جرا  ايادة نةبة ا

 دامها 
ةوا يقل اييرًا عن اآلن ما يتمتأل ب  اليهود األمرياان من امعتبار من  مد 

 المنالة ومن جانب اععال  ممم

 واد يتارت احلا النلوح الةياةن لايهود إلق الهبوط من الةنوات القادمة مم مب 

التغيرات إح واد يقأل عاق إةرا يل الجانب األابر من المااناة من جرا  احأ  مج 
دن انحدار منالة اليهود األمرياان  مقترنًا بصاود اعةال  بأمرياا  وبنمو 
الرشد الةياةن لطا لة المةامين األمرياان  ةوا يجال من الصاب من 
األيا  القادمة ال لر بموامقة الاونارس األمريان عاق مني إةرا يل 

 م 13 المةاعدات المخمة

اليهود عاق مةتقباه  الةياةن منح مطاأل  احأ بات المخاوا التن توااها
التةاينات من الوميات المتحدة األمرياية  ومن ي  من إةرا يل  من جرا  
النمو الةاانن المباير لامةامين  من دابر مااااه  خارج إةرا يلم ومأل يقيننا 
التا  بما نبأنا اهلل من دخبار اليهود وصلاته   دنه  لن يألوا جهدًا من الايد 

ةال  وداا  من ال ماان  اما او  اار جان من التشوي  اععالمن ل 
المرا ا مد اعةال  والمةامين  إم دنه  من دماه  ليقولون  مرحق لاحوار 
والتقارب مأل المةامين  ويخاي  جونايان دم ةرنا  إلق القول   وعاق 
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ديانة الجانب المشرق اآلخر  مان باوغ اعةال   واتةاا اليوابت من نةيج ال
األمرياية عاق المد  البايد دن يويق الاالاات بين المةامين واليهود ممم 
واحا دممل من اتةاا خطر اعةال   إحا ما عامنا مد  عدا  المةامين 

 م 14 لايهود 
احا نمط من البواعو الةياةية تجاأ الحوار والتقارب يحلا يهود الشتات إلق 

حاتها حيو يهيمن اللار األصولن التقارب مأل المةامينم دما من إةرا يل 
الانصري مايس ي  مجال لميل احأ الطروحات  لان عاق المةتو  الرةمن  
وتماشيًا مأل ةياةة التطبيأل التن تاا المنطقة  تةاق الدولة الابرية إلق 
ممارةة نمط من التقارب مأل الدول الاربية اعةالمية بغية تحقيق داداا 

 ةياةيةم

 :بمعث الصد عن سبيل اهلل  2

ما ادي   يوجب لامؤمن دن يقا منه  مواا  لايهود من احا المجال تلنن عجيب  وا 
ڀ  ڀ    ٺ  چ عنهم    الححر التا   و ن الةو م ايا م  وا  الحين حاق اهلل

(55)چٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
. 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  چ وقتع لىت    

(56)چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      جئ   حئ  مئ 
. 

ومننن شنننوااد حلننا منننن امننية التقنننارب والحننوار بنننين األديننان دن يتوصننناوا إلننق تحةنننين 
صورته   واةتدراج المةامين إلق تاطيل النصوي الواردة من حمه  ن اما صناوا منأل 
النصننار  ن جننا  مننن اتنناب محاةننن الحننوار   إن يمننة امتننرا ات عاننق اليهننود مننن اتننب 

ةنناعد الحننوار بننين الطننا لتين عاننق التحقننق مننن اننحأ اممتننرا ات ورماهننا النصننار  وانند 
عنننن اتننننب النصننننار  ممم ولاننننل الحننننوار منننأل المةننننامين يننننؤدي إلننننق حننننحا اممتننننرا ات 

 م 17 المقولة من اتبه  عن اليهود 
ان اليهود بما دوتوا من خبنو ودانا   وبمنا يماانون منن تنأيير إعالمنن واةنأل يمانن دن 

بنننين األدينننان والحنننوار بنننين المةنننامين خاصنننة اةنننتغالًم بشننناًا  يةنننتغاوا امنننية التقرينننب
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 لاوصول إلق بات مقاصدا  الشريرة من الصد عن ةبيل اهلل وطمس ماال  الحقم
وبالجمانننة منننان المبنننادرات والمشننناراات اليهودينننة منننن بنننرامج الحنننوار تختانننا منننن حينننو 

ا النصننار  المنطاقننات عاننق األاننل ن عننن تاننا التننن تصنندر عننن النصننار م مبينمننا يننا 
مشننارياه  التقاربيننة وةننط اوابننة مننن شنناارات المننودة وامنةننجا   والر بننة مننن التاننرا 
عانق األخننر  والتانناون عاننق إرةنا  القنني  اعيمانيننة والخاقيننة ونحنو حلننا مننان الماتقنندات 
اليهوديننة الانصننرية تننأبق إطننالق اننحأ الشنناارات  ويامننس الباحننو بشننال جاننن الباعننو 

لمنننس النصنننار  انننحا الباعنننو منننن حنننواراته  الخاصنننة منننأل المصننناحن الماشنننوا  واننند 
اليهنننود  ر ننن  منننا ينننربط اللنننريقين منننن خصوصنننيات ووم ات مشنننتراةم يقنننول دم طنننارق 
متري ن مةؤول الاالاات مأل المةامين من مجانس الاننا س الانالمن   اليهنود يطاقنون  

حيين  ويشننناراون منننن حنننوارات ايينننرةم لانننن النننحي يتنننابأل الحنننوارات اليهودينننة منننأل المةننني
 يالح  دنها 

 يغاب عايها الحةاب الةياةنم 
 مو لة لخدمة المشروا الصهيوننم 

 ابتااا لامةيحيينم 

  ليس ميها حوار حقيقنم ماليهود ن دنلةه  ن الحين يانون بنالحوار منأل المةنيحيين
 -يقولون  إن الهدا من الحوار مأل المةيحيين 

لق حد اآلنم   دن ياترا المةيحيون بالجرا   التن ارتابوااع لا   تاريخيًا  وا 
  دن يطهنننر المةنننيحيون اتنننبه  الدينينننة ونصنننوي صننناواته  منننن انننل اعيحنننا ات ثمنيوووما 

 الماادية لايهود الةاميةم
  دن ياتننرا المةننيحيون دن بننين الشنناب اليهننودي ودولننة إةننرا يل عالاننة خاصننة  ثملثووما 

ون عننننن دي دن الحننننوار عننننندا  م عالاننننة لنننن  بمننننا يتحنننندو مينننن  المةننننيحيون والمةننننام
 م 12 التاارا والتااون 

 النتا ج 
 

 دا  ما توصات إلي  من نتا ج من احا البحو اآلتن 
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 إن لل ة لالتقريبل م تحمل مدلوًم اصطالحيًا محددًام م1
مننننرت دعننننوة التقريننننب بننننين األديننننان بمراحننننل تاريخيننننة متاننننددة ابننننل دن تصننننل إلننننق  م2

ن  وااتةنننبت منننن الصنننيغة الةنننا دة النشنننطة منننن النصنننا الينننانن منننن القنننرن الاشنننري
الوات الحامر مااٍن جديدة  ودادامًا ووةا ل متنوعنة ممم ودمنحت دحند  المانال  

 الممياة لهحأ الحقبة من التاريخم

لننن  يبننند اليهنننود منننياًل لاتقنننارب منننأل النننديانات األخنننر   لمنننا طبانننوا عايننن  منننن الابنننر  م3
إلنننق انننحأ واادرا  اآلخنننرين  ومعتقنننادا  بنننأنه  لشننناب اهلل المختنننارل  ولاننننه  دعنننوا 

اللارة من طريق الحراة الماةنونية الخبيينة و يرانا منن المن منات الهدامنة  بهندا 
 حاحاة الروابط الدينية األخر   واد  األديان ةو  اليهوديةم

دن اليهود بما دوتوا من خبو وداا   وبما يمااون من تأيير دعالمن واةنأل  يمانن  م4
ين المةننامين خاصننة اةنننتغالًم دن يةننتغاوا امننية التقريننب بننين األديننان والحننوار بنن

 بشاًا لاوصول إلق تحقيق مصالحه  الانصريةم

ودخر دعوانا دن الحمد هلل رب الاالمينممم ب6
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 اله امش 

                                                           

ت مانق حلا  ومدة ملااي  وممامين ودماار جديدة عاق حةاب انتها  وانتلا   واار وحام  1 
وممامين وملااي  عدةممم ين ر  ملااي  عصر ااد   ةيار جميل  مراا الدراةات اعةتراتيجية 

 وما باداام 7   ي1447  1والبحوو والتوييق  بيروت  ط

الميةرة من األديان والمحااب  تأليا  مجموعة من الباحيين  دار الندوة الاامية   الموةوعة  2 
 م1041/ي2   ج2003  1الريات  ط

  الريات  1دعوة التقريب بين األديان  دمدحمد بن عبد اهلل القامن  دار إبن الجواي  ط  3 
 م331  ي1ان  ج1422

إيمان جاري  مجاس الانا س الاالمن ن اة   مقاربات ماوتية من خالل الحوار بين األديان   4 
 م114   ي1422الحوار بين األديان الحية  ترجمة  طارق متري  بيروت ن لبنان  ط

من دجل حوار بين الحمارات  روجي  جاوردي  ترجمة  دم حواان اراوط  دار النلا س    1 
 م92ان  ي1411  1بيروت  ط

   1447  4و الهالل األندنوةن  دار الشرق  جدة  ط ارة تبشيرية جديدة عاق دندنوةيا  دب  9 
 م24ي

 7 
 م339  ي1دعوة التقريب بين األديان  دمدحمد بن عبد اهلل  ج  

 م49ةورة الانابوت  اآلية    2 
 م33ةورة مصات  اآلية    4 

 م121ةورة النحل  اآلية    10 

 م104ةورة  ل عمران    11 

 12 
 94ةورة  ل عمران  اآلية    

 13 
 م337  ي1دعوة التقريب بين األديان  دمدحمد بن عبد اهلل  ج  

 14 
 م17/22ةلر الخروج    

 11 
 م194   ي1414نقاًل عن  تاريخ اليهودية  الاتاب اليالو من الديانة اليهودية  بغداد    

 19 
 م14/32ةلر الالويين    

 17 
 م22-4/12ةلر القماة    

 م4ةورة القا   اآلية    12 

 م9-1امرون  اآليات  ةورة الا  14 

 م104ةورة البقرة  اآلية     20 
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 م131ةورة البقرة  اآلية    21 

 م44ةورة الما دة  اآلية    22 

    ةايل تيمور لينا  يبت إمبراطورية المغول المتداعية 1901-1142اعمبراطور دابر     23 
براطورية اوية من مة     ياد من دع   دباطرة المغول من الهند ترا إم1119حين دةتا  الحا  

امتدت من اابل  ربًا إلق بنغال شراًا  المنجد من الاغة واألعال   لويس مااوا اليةوعن  دار 
 م12   ي1473  21المشرق  بيروت ن لبنان  ط

 م14المصدر نلة   ي  24 

 م41ين ر  التاريخ اليهودي  الديانة اليهودية  وطأة يالو  ما ةنة  إةرا يل شاحاا  ي  21 

 م112ةورة  ل عمران  اآلية    29 

 م197ةورة األعراا  اآلية    27 

ين ر  البداية والنهاية  ابن ايير عماد الدين  دبو اللدا  إةماعيل بن عمر القريشن   ت    22 
 م212  ي9  ج1442  3ان   دار مار  بيروت  ط774

يب منطقن ايميا ن ةايد بن منصور  ابة اهلل  ابن امونة اعةرا يان  عا الدولة  دد  24 
 ان   المصدر نلة م923مياةوا اليهود  من دال بغداد  تومن من الحاة ةنة  

الحقيقة بنت امانها  مقارنة األديان عند ابن امونة  مردريا نيلونر  ترجمة  وجدي مريد    30 
 م11   ي1494بيروت  

 م312  ي4دعوة التقريب بين األديان  ج  31 

ر اليهودي  بات جوانب التأير اليقامن المتبادل  ااما مااروس  دار اللار اعةالمن واللا  32 
 م44   ي1449اللار  بيروت  

 م314  ي4دعوة التقريب بين األديان  ج  33 
بروتواومت حاما  صهيون  ترجمة وتقدي   دم إحةان حقن  دار النلا س  بيروت ن لبنان    34 
 م29   ي1422  1ط
   المةامونمالمحمدية  تابير يراد ب  31 

  2نقاًل عن  اعةال  والحمارة الغربية  محمد محمد حةين  دار الااو   بيروت ن لبنان  ط  39 
 م112ي

؛ ودن ر  الماةونية تحت المجهر  دم إبرااي  مؤاد  29بروتواومت حاما  صهيون  ي  37 
 م17-19   ي1422-ان1402  1عباس  دار الرشاد  جدة ن الةاودية  ط

 32 
 م2   ي1427ي من الي امتها   دحمد عبد اهلل  دار امعتصا  القاارة  طالروتار   
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 34 
 م11المصدر نلة   ي  

    1421-ان1401   1الشخصية اعةرا ياية  دم حةن  ا ا  دار القا   دمشق  ط  40 
 م94-92ي

 م2-7/9؛ ودن ر ديمًا  ةلر التينية   17/2ةلر الخروج    41 

  1التاموح  ترجمة  دم يوةا نصر اهلل  دار القا   دمشق  طالانا المرصود من اواعد   42 
 م112   ي1427

 م22ةورة الما دة  اآلية    43 

األصولية اليهودية من إةرا يل من دجل الرب واألرت  إيان لوةتا  ترجمة  حةنن اينة    44 
 م44   ي1441  1مؤةةة الدراةات اللاةطينية  بيروت  ط

مت حاما  صهيون  محمد خايلة التونةن  دار الاتاب الاربن  الخطر اليهودي  بروتواو   41 
 م72   ي1491  4بيروت  ط

شالو / الةال   دةس مشتراة لاحوار بين اليهود والمةامين بالوميات المتحدة األمرياية واو   49 
وما  112   ي1443  بنيويورا  عا  UAHCاتاب مه  نشرأ اتحاد الجمايات اليهودية  

 باداام

ألشايناا  ا  دةاةًا يهود شرق دوربا ممم واد اتةات دملت  بحيو دصبي يتممن ال يهود ا  47 
الغرب بما مي  حلا الوميات المتحدة األمرياية  وحلا من مقابل لالةلاردي ل  دي اليهود الشرايين  

% من يهود الاال  ؛ ين ر  22مايون دي  14ويشال األشايناا  البية يهود الاال  حوالن 
  1عياد والمناةبات والطقوس لد  اليهود   ااي الةادي  دار الجيل لانشر  عمان  طاأل

 م34-32   ي1444

  م14/2/1442   من 7032جريدة الشرق األوةط  عدد    42 

 م290  ي1نقاًل عن دعوة التقريب بين األديان  ج  44 

لون يابا حداد  مراا دبرا الحاخامات المانيين بيهود الشتاتم  المةامون من دمرياا  إي  10 
 م114    ي1444  1األارا  لاترجمة والنشر  القاارة  ط

 م121المصدر نلة   ي  11 

من القا مين عاق عقد المؤتمرات الخاصة بالحوار بين األديان  من الوميات المتحدة   12 
 م21األمرياية  شالو / الةال   ي

 م27شالو / الةال   ي  13 

 م22المصدر نلة   ي  14 
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 م72ةورة  ل عمران  اآلية    11 

 م11ةورة النةا   اآلية    19 

محاةن الحوار  لاحاخا  جواي  يانبرغ  ترجمة وتاايق  ةهيل ديب  بيروت ن لبنان    17 
  م1427

؛ الشخصية اعةرا ياية  دم حةن  ا ا   399  ي4دعوة التقريب بين األديان  ج  12 
 م44-42ي
 

 المصمدر  المراجع
 القرآن الكريم   1
 م2اعةال  والحمارة الاربية  محمد محمد حةين  دار الااو   بيروت ن لبنان  ط م2

األصنننولية اليهودينننة منننن إةنننرا يل منننن دجنننل النننرب واألرت  إينننان لوةنننتا  ترجمنننة   م3
  م1441  1حةين اينة  مؤةةة الدراةات اللاةطينية  بيروت  ط

جينننل لانشنننر  األعيننناد والمناةنننبات والطقنننوس لننند  اليهنننود   نننااي الةنننادي  دار ال م4
  م1444  1عمان  ط

البننننننداية والنهنننننناية  عمنننننناد الننننندين دبنننننو اللنننننندا  إةنننننماعيل بنننننن ايننننننير القرشننننننن   ت   م1
  م1442  3ان   دار اللار  بيروت  ط774

بروتواننننومت حامننننا  صننننهيون  ترجمننننة وتقنننندي   دم دحةننننان حقننننن  دار النلننننا س   م9
  م1422  1بيروت  ط

وطننننأة يننننالو  ما ةنننننة  إةننننرا يل شنننناحاا   التنننناريخ اليهننننودي  الديانننننة اليهوديننننة  م7
  م1441  1ترجمة  صالي عان ةودا   بيةان لانشر والتوايأل  بيروت  ط

التوراة  الاهد القدي   الترجمة الاايولياينة  إصندار دار الاتناب المقندس منن الشنرق  م2
  م1442األوةط  بيروت ن لبنان  

منننردريا نيلنننونر  ترجمنننة  الحقيقنننة بننننت امانهنننا  مقارننننة األدينننان عنننند ابنننن اموننننة   م4
  م1494وجدي مريد  بيروت  
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الخطنننر اليهنننودي  بروتوانننومت حامنننا  صنننهيون  محمننند خايلنننة التونةنننن  دار  م10
  م1491  4الاتاب الاربن  بيروت  ط

دعوة التقريب بين األديان  دراةة نقدية منن منو  الاقيندة اعةنالمية  دم دحمند  م11
 انم1422  1ت  طبن عبد اهلل القامن  دار إبن الجواي  الريا

شالو / الةال   دةس مشتراة لاحوار بنين اليهنود والمةنامين بالومينات المتحندة  م12
  م1443   نيويورا  UAHCاألمرياية  اتحاد الجمايات اليهودية  

الروتننننننناري منننننننن الننننننني امتهنننننننا   دحمننننننند عبننننننند اهلل  دار امعتصنننننننا   القننننننناارة   م13
  م1427ط

  م1421  1لقا   دمشق  طالشخصية اعةرا ياية  دم حةن  ا ا  دار ا م14

 ارة تبشيرية جديدة عانق دندنوةنيا  دبنو الهنالل األندنوةنن  دار الشنرق  جندة   م11
  م1447  4ط

اللانننننر اعةنننننالمن واللانننننر اليهنننننودي  جواننننننب التنننننأير اليقنننننامن المتبنننننادل  اامنننننا  م19
  م1449مااروس  دار اللار  بيروت  

ولني  واطنس  لنندن   الاتاب المقدس  جماينة تراينة المانارا المةنيحية  طباهنا م17
  م1423   ماتبة الةا ي  طراباس ن لبنان  1217

الانننا المرصنننود منننن اواعننند التامننوح  ترجمنننة  دم يوةنننا نصنننر اهلل  دار القاننن    م12
  م1427  1دمشق  ط

الماةونية تحت المجهر  دم إبرااي  مؤاد عباس  دار الرشناد  جندة ن الةناودية   م14
  م1422-ان1402  1ط

ا  جواي  ياةبرغ  ترجمنة وتااينق  ةنهيل دينب  بينروت محاةن الحوار  لاحاخ م20
  م1427ن لبنان  

المةننننامون مننننن دمرياننننا  ديلننننون يابننننا حننننداد  مراننننا األاننننرا  لاترجمننننة والنشننننر   م21
  م1444  1القاارة  ط

ملننننااي  عصننننر انننناد   ةننننيار جميننننل  مراننننا الدراةننننات اعةننننتراتيجية والبحننننوو  م22
  م1447  1والتوييق  بيروت  ط
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من خالل الحوار بين األديان  ديمان جناري  مجانس الاننا س مقاربات ماوتية  م23
الاننالمن  اةنن  الحننوار بننين األديننان الحيننة  ترجمننة  طننارق متننري  بيننروت ن لبنننان  

  م1422  1ط

مننن دجننل حننوار بننين الحمننارات  روجينن  جننارودي  ترجمننة  دم حواننان اراننوط   م24
 م1440  1دار النلا س  بيروت  ط

لننويس مااننوا اليةننوعن  دار المشننرق  بيننروت  المنجنند مننن الاغننة واألعننال   و  م21
  م1473  1ط

الموةوعة الميةرة من األديان والمحااب  تأليا  مجموعة من الباحيين  الريات  
  م2003  1ط


