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ֱלֹוהים"؟
ֱלֹוקים" و"א ִ
هل هناك فرق بين "א ִ
يعتبر السؤال السابق من بين القضايا التي تصب في صلب الديانة اليهودية .وألجل تعرف هذا السؤال،
كان من الضروري بحث األمر كما يراه أهل الديانة ،وليس كما يراه املسلمون.
ֱלֹוקים" تحريف لكلمة
فمن الناحية املعجمية ،ورد في قاموس "دافيد سجيف" أن "א ִ
ֱלֹוהים" لدى التقاة لكيال ُينطق باسم الجاللة صراحة مهابة هلل تعالى.
"א ִ
ا
ֱלֹוקים" ينطقه اليهود الورعون بدال من االسم
كما ورد في قاموس "إيفن شوشان" أن االسم "א ִ
ا
ا
ֱלֹוהים" ،ا
تعظيما وتبجيال له.
نظرا إلى أنهم يرون أنه ال ينبغي التلفظ باالسم الصريح لإلله
"א ִ
أما من الناحية الفقهية ،فكان من الضروري عرض رأي حاخامات اليهود ،من أجل بيان الرد
على هذين السؤالين من وجهة النظر اليهودية.
ففي لقاء مع الحاخام "بنحاس بادوش" ،كان هذا السؤال مادة الحوار .واستهل املحاور حديثه
مع الحاخام بقوله" :إن اإلله له عدد غير قليل من األسماء :אלוה (إله ،هللا – وهي مفرد االسم
רּוך הּוא" وتعني :هللا عز وجل) ,אהיה (سأكون "املستقبل
"אלוהים") ،הקב"ה (اختصار " ַה ָּקדֹוׁש ָּב ְ
من الفعل "كان  -היה" ،مصرف مع ضمير املتكلم") ,השם (لفظ الجاللة) ,שלום (السالم) ,בוחן
ליבות (ممتحن القلوب) ,חנון (الرؤوف) ,צבאות ( كنية لإلله بأنه رب الجنود) ,שדי (القدير)  ,אל
(إله) وغيرها ،إال أن االسم الرئيس واألكثر شهرة هو "אלוהים" ،أو كما ينطقه معظم املتدينين في حياتنا
اليومية "אלוקים" .ويمكننا بالطبع تأليف كتب كاملة عن أسماء هللا عز وجل ،إال أن محور حديثنا هنا
نحرف ا
سيكون فيما يخص سؤالين فحسب :ملاذا ّ
عمدا اسم اإلله من "אלוהים" إلى "אלוקים"؟
ور ًّدا على السؤال ،قال الحاخام "بنحاس بادوش"" :إن االسم "אלוהים" هو أحد أسماء هللا عز
وجل ،وعندما نتلفظ اسم اإلله ،يجب أن نغير الكلمة؛ ألنه ُ
يحرم التلفظ باسم هللا عز وجل بال ضرورة.
إال أنه يمكننا استخدام الكلمة "אלוהים " نفسها ،ولكن في حاالت معينة .على سبيل املثال ،عندم ا
ُ
يكون اللفظ "אלוהים" ا
جزءا من تعبير لغوي ،مثل" :אלוה-סליחות إله الغفران – العف ّو – الغفور"،
وكذلك عندما يكون الحديث عن اآللهة األخرى "אלוהים אחרים اآللهة األخرى – األوثان – األصنام".

في املقابل ،يستوضح املحاور من الحاخام "بنحاس بادوش" ا
أمرا ذا صلة ،بسؤاله" :هناك من
ا
ا
تحديدا ،يعد تحريفا لالسم املقدس ،ما رأيكم في
يدعي أن تغيير االسم من "אלוהים" إلى "אלוקים"
ذلك؟".
ا
ويأتي رد الحاخام "بنحاس بادوش"" :ال يعد هذا تحريفا ،وإنما هو نوع من التبجيل واإلجالل؛
ألنه يوجد نهي عن التلفظ باسم هللا عز وجل بال ضرورة .على سبيل املثال ،يحرم نطق االسم "שלום
السالم" في الحمام؛ ألنه أحد أسماء هللا عز وجل ،ومن يفعل ذلك –ينتقص من املنزلة التي يستحقها
اإلله .على أية حال ،يجب أن نبجل أسماء اإلله".
من ناحية أخرى ،فإن الحاخام "يتسحاك جباي" يحيلنا إلى أصل هذا األمر في الجمارا .ففي
ُ
ُ
مبحث "שבועות األيمان" يرد أن االسم "אל إله" هو من األسماء التي تكتب وال تمحى ،أي أنه يحرم
محوه ألنه أحد أسماء هللا عز وجل .كما أن االسم "אלוהים" هو من األسماء املقدسة .وعندما يتضرع
اإلنسان إلى هللا عز وجل في صالته ،فيمكنه حينئذ أن يستخدم االسم "אלוהים" ،أما خالف ذلك
ُ
فيستخدم االسم "אלוקים" .والفكرة في ذلك هي إظهار االحترام السم اإلله وعدم استخدامه في كل
مناسبة".
أما فيما يتعلق باستخدام االسم "אלוהים" في األغاني ،فقد أوضح "جباي" أنه ال ينبغي التصريح
باالسم على غير مصلحة .ثم أردف ذلك بالحديث عن إقحام االسم في بعض األغنيات املعاصرة .وأشار
إلى أنه ال يوجد مانع شرعي من ذكر االسم صراحة "אלוהים " في األغنية إذا كان ذلك في سياق شكر
الرب أو التضرع إليه .أما إذا كانت األغنية تصنف ضمن أغاني الحب ،فيقتض ي ذلك ذكر االسم
"אלוקים " .والهدف من ذلك هو عدم االستهتار باهلل تعالى ،وإقحام اسمه في مواضع ال تليق به.
ا
وبهذا ،نكون قد أوضحنا الفرق بين االسمين وفقا ملا يراه اليهود.
وهللا ولي التوفيق
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