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 :  ة والسالم عل  النب  المصفى  امأمين وبعدوالصال ،الحمد هلل رب العالمين

عن امأمم السابقة لنأخذذ مناذا العبذر، ومذن  ه الكريمف  كتاب هخبرنا هللا سبحانأفقد 

علينذذا أخبذذارهم مذذا أنبيذذا ام، وفذذ   يذذات كهللايذذرة يناانذذا هللا  فقذذص   ؛هذذذا امأمذذم: أمذذة الياذذود

 وا خذذتالك كمذذا اختلذذك بنذذه باذذم، ومذذن ذلذذك: نايذذه لنذذا عذذن ا فتذذرا  وتعذذال  عذذن الت ذذب  

ذنل بَعلذدن َمذا َجذاَءُهُم سرا يل وافترقذوا قذال تعذال : إ تَلَىُذوا من قُذوا َواخل يَن تَىَرذ َو  تَُكونُذوا َكالذذذن

يمٌ    اللبَي ننَاُت َوأُولَ نَك لَُامل َعذَاٌب َعظن
(1)

.   

قذال عذن عذدد هذذا الىذر  حينمذا  فالياود تىرقوا واختلىوا، وأخبرنا رسذول هللا 

قذتة، وأو اهللانتذين وسذبعين فرقذفترقت الياود عل  إحدى ا}أمته من ا فترا :  را  محذ    تىر 

هللاذذذالس وسذذذبعين علذذذ  ين وسذذذبعين فرقذذذة، وتىتذذذر  أمتذذذ  تذذذهللانإحذذذدى أو النصذذذارى علذذذ  

{فرقة
(2)

. 

، ومذا زال افتذراقام إلذ  عصذرنا الحا ذر، الياود افترقت عبر الزمان فرقا  فأمة 

، سذرا يل ولكذن حقيقذة أمذرهم أناذم مىترقذونإا جتماع ف  دولة  راهم يحاولونا نوإن كن  

يعا  َوقُلُوبُُامل َ تذ  :وصد  هللا العظيم َسبُُامل َجمن  تَحل
(3)

  . 

لتعريذك القذذار  عرض فذر  الياذود المعاصذرة سذأهذذا البحذس إن  ذاء هللا وفذ  

متذربص بذه، وعارفذا  بعذدوا ال ؛ ليكون المسذلم واعيذا  ن إل  أي ا تجاهات تنتم وأبي  باا، 

 :وقد قسمت البحس إل  تمايد وخمسة مباحسبمدى  عىه وتىرقه، 

o  :التمهيد: وفيه مطلبان 

o وحديهللاا   المفلب امأول: فر  الياود قديما. 

o  .المفلب الهللاان : أجناس الياود 

o  :كسيةذاألرثو الفرقةالمبحث األول . 

o  :اإلصالحية الفرقةالمبحث الثاني . 

o  :المحافظة ةالفرقالمبحث الثالث . 

                                      
 .101 :  يةل عمرانسورة     (1)

(، سنن الترمذذي، كتذاب اإليمذان، بذاب مذا جذاء 191/ 4سنن أب  داوود، كتاب السنة، باب  رح كتاب السنة )   (2)

 حسن صحيح".(، وقال عنه: "حديس 21/ 1ف  افترا  هذا امأمة )

 .14:  ية الح ر(   سورة 3)
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o المبحث الرابع: الطوائف المسيحانية. 

o المبحث الخامس: الصهيونية  . 

o الخاتمة وبها أهم نتائج البحث. 

o .قائمة بمراجع البحث 

o الفهرس 
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 نامطلب هفيوالتمهيد 
 

 ملطلب األولا
 فرق اليهود قدميا  

وقذد ذكذرت كتذب  ،ومازالت إلذ  انن تىتذر  ،افترقت أمة الياود إل  فر  كهللايرة
 : ، وعدتاا خمس فر  كبار وهململل فر  الياود قديما  ا
 ":شاسديم "الفريسيون -1

لحياة الياوديذة، وقذد تميذزوا بتيذرتام بااسديم" ا نقياد، وهم الملتزمون معن  "  
بعذد  اأيام ا  فااد، ومن هذال ء ظاذرت فرقذة سذميت فيمذ "عل  الناموس "أستارموس

لمنعزلون" كحزب ياودي محافظ علذ  الذو ء وه  كلمة  رامية معناها "ا ،سيون"ي"الىر
للناموس ب دة
(1)

. 
ولقذذذد أفلذذذؤ أعذذذداالهم هذذذذا التسذذذمية علذذذيام "الىريسذذذيون" لذذذذلك هذذذم يكرهوناذذذا  

 الربانيين""ويسمون أنىسام "امأحبار" أو "اإلخوة ف  هللا" أو 
(2)

 . 

 : الىرقة مصادر
ت مدونذذة علذذ  كانذذويعتقذذدون أن التذذوراة بأسذذىارها الخمسذذة خلقذذت منذذذ امأزل، 

 ألواح مقدسة هللام أوح  باا إل  موس .
ويالمنذذذون بامأحاديذذذس والروايذذذات ال ذذذىوية، ومجموعذذذة مذذذن القواعذذذد والوصذذذايا 
وال روح والتعابير، والت  تعتبر توراة  ىوية، والتذ  تتناقلاذا الحاخامذات مذن جيذل إلذ  

لفة عليذا، وأناذم علنوا أن للحاخامات سذأنت ف  التلمود، ولتقديسام للتلمود جيل حت  دو  
معصذذومون واقذذوالام صذذادرة مذذن هللا   تجذذوز مخالىتاذذا فذذال مجذذال لالجتاذذاد عنذذدهم
(3)

 ،
 . التوراة نىساا ا  بالم نا" والتزامام به تىو  أحيان"وقدسية التلمود و روحه المعروفة 

والتلمذذذود بمذذذا ي ذذذيىه الحاخامذذذات عليذذذه مذذذن  ،ذن: التذذذوراةإ عقيدتامفمصذذذادر
 . قدسة عندهموكلاا م ،تىسيرات

                                      
موسذذذذوعة الياذذذذود والياوديذذذذة والصذذذذايونية لعبذذذذدالوهاب . (181لمحمذذذذد امأعظمذذذذ  ) ،الياوديذذذذة والمسذذذذيحية   (1)

 (.2/120المسيري)
 . (218مأحمد  لب  ) ،الياودية(   2)
  المرجا السابؤ (   3)
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 :  همدائعقأهم  -
o خذذر، ويعذذيض بع ذذام فذذ  رقذذة بالبعذذس والمال كذذة والعذذالم انالمن هذذذا الىتذذ

 .مظاهر الزهد والتصوك
o تالمن بخلود النىس وبعصمة الحاخامات. 
o  بد أن تستعيد مكانتاا فيالمنون بالمسيح المخلص الياوديعتقدون أن دولة . 
o الذذين ظاذروا فذ   امأنبياءعار ون وكانوا يدعون للتمسك بالعقيدة القديمة وي

 ،لين ويت ددون فذ  التنىيذذويتمسكون ب ريعة امأنبياء امأو   ،سر وبعدافترة امأ
 .  د خصوم المسيح عيس  أوكانوا من  ،ويتمسكون بالتقاليد
ه لذ سياسذيا   نما حزبذا  إو ،أن الىريسيين  يكونون فرقة دينية ويرى بعض الباحهللاين

بالتعصب والت دداتجاهاته الدينية تتسم 
(1)

 . 
لذلك كانوا هم فا ىذة علمذاء ال ذريعة التذ  لاذا الكلمذة العليذا فذ  توجيذه المجتمذا 

وزين" الذين امتذازوا ىرسموا بالعبرية "فرو يم" يعن  "المو ،الياودي عل  عاد المسيح
صبحوا لعلماذم وورعاذم واتصذالام بأسذرار ال ذريعة مذن أو ،عن الجماور وعزلوا عنه

 .ختارةالصىوة الم
وقد كانو يلقبون أنىسام فيما بينام بلقب "حسيديم" أي امأتقياء
(2)

. 
ولقذذذذد كذذذذان لىرقذذذذة الىريسذذذذيين أو الىريذذذذزيين امتذذذذداد فكذذذذري مذذذذن خذذذذالل الملذذذذة 

 :  امأرهللاوذكسية بقسمياا
 . الربانيون أو علماء ال ريعة أو الىقااء -1
الحسيديم" وهم المتصوفون الزهاد" -2

(3)
. 

فاذذذم وهللايقذذذ  الصذذذلة  ،ن" ين" أو "القنذذذاية "المتعصذذذبوقذذذد يلحذذذؤ بالىريسذذذيين فرقذذذ
متذازوا بالعدوانيذة  ذد المذوافنين اولكذنام  ،كهللاذر عقا ذدهمأبالىريسيين يتىقذون معاذم فذ  

وكان من سياسذتام أ  ينتظذروا العذون مذن  ،المتامين بالالدينية أو الخ وع لتير الياود
يريدا ل عبه، فكانوا بذذلك الجنذاح له عل  تحقيؤ ما م بل يعملوا بأنىسام ليساعدوا اإلإلاا

دوا مذن ب واللصوصذية فعُذصذتوكذانوا يتجاذون للقتذل وال ،اليساري ف  فريؤ الىريسذيين
أو فر  العصابات الىر  السياسية

(4)
 . 

 

 :الصُّدقيون أو الصدوقيون -2
وهذذو الكذذاهن امأعظذذم فذذ  زمذذن  ،"صذذدو "  سذذميقيذذل إناذذا تنتسذذب الذذ  رجذذل 

اد "صوجد ف  القرن الهللاالس قبل الميالد اسمه " رجل  خر  لإوقيل بل  ،سليمان
(1)

  . 
ة الم ذذذادة مأن ناذذذا مذذذن نذذذوع التسذذذميإو ،ن التسذذذمية مذذذن صذذذنا أعذذذدا امإوقيذذذل 

 .نكار التلمودإنكار البعس وإالصدوقيين عرفوا ب
 
 

                                      
 .(219مأحمد  لب  ) ،الياودية(   1)

 . (210لحسن ظاظا ) ،الياوديالىكر الدين     (2)

 (. 14انظر ما سيأت  عنام ف  المبحس امأول )   (3)

 (. 211(، الىكر الدين  الياودي )224انظر الياودية، ل لب  )   (4)
 ( 189لألعظم  ) ،اودية والمسيحيةالي(   1)
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 : مصادر الفرقة -
لذذذلك يرف ذذون ، تذذري القدسذذية المفلقذذة للتذذوراة و  ،تذذالمن بأسذذىار العاذذد القذذديم

يمذان بذالتلمود وتنكذر اإل   موسذ  لذإمأحاديس والروايذات ال ذىوية المنسذوبة امأخذ با
 .  وتعاليمه مأنام يرون أن الزيادة ف  ا عتقاد أو العبادة بدعة مرفو ة

أي  "امأبيقذذورييين" ونجذذد التلمذذود يسذذميام  بذذ  لذذذلك نجذذد عذذداءهم مذذا الىريسذذين،
ال اك ين المكذبين بالروايات ال ىوية
(1)

 . 

 :همدئاقعأهم  -
o ويذذرون أن جذذزاء  ،ينكذذرون البعذذس والحيذذاة انخذذرة والحسذذاب والجنذذة والنذذار

والعمذل  ،فالعمل الصالح ينذت  الخيذر والبركذة لصذاحبه ،اإلنسان يتم ف  الدنيا
السيئ يسبب لصاحبه امأزمات والمتاعب
(2)

  . 

o ينكرون وجود المال كة وال يافين. 

o  مخلوقذة  اإلنسانن أفعال أو، رحرية ا ختيابينكرون الق اء والقدر ويقولون
 .  المسلمينعند المعتزلة القدرية لذلك كانت ت به فرقة  ،  هلل لإلنسان

o  يترقبونه ينكرون المسيح المنتظر و
(3)

  . 

o نتظذذار اوإنذذه مذذن العبذذس  ،ونه بنىسذذهاللذذون إن هللا خلذذؤ ا نسذذان ليذذدير  ذذويقو
م اكله بنىسه نسان أن يحل  اإل  ويجب عل ،إرادة هللا

(4)
  . 

بيذت المقذدس الذذين كذانوا يمهللالذون برسذتقرافيين وينحدر الصدوقيون من فبقة امأ
، زب المحذافظين"حذالتن  والدين والسلفة فذ  المجتمذا الياذودي، لذذلك يعذدهم الياذود "

بقدر ما يكونون حزبا  سياسيا   ةيكونون فا ىة ديني وهم  
(1)

 . 
أخرة مذن أ ذارها فا ىذة متذ ىخذرفوا ك أ  ولقد أهللار الىكر الدين  الصدوق  عل

نالقرا يي الياود
(6)

  . 

  : القراءون -3

عند الياذود "المق ذر "   العاد القديم أي التوراة الت  كانت تسم ل ترجا تسميتام ا
أي المقذذروء ،ولمذذا كانذذت تعتبذذر التذذوراة هذذ  المرجذذا المقذذدس الوحيذذد أصذذبح أتباعاذذا 

"القرا ين" يسمون ب
(1)

. 
يذد رجذل يسذم  عنذان بذن   ة فن ذأتاا كانذت علذوتعتبر من أحدس الىذر  الياوديذ

بذ  جعىذر أعاد الخليىة العباسذ    داود ف  أواخر القرن الهللاامن بعد الميالد ف  بتداد عل
أي ذذذا    بنحذذذو ع ذذذرين قرنذذذا   وتسذذذم   أي بعذذذد موسذذذ ،م(111-114المنصذذذور )

من  اا  لإ"العنانية" نسبة 
(8)

. 

                                      
 . (211لياودية )(، الىكر الدين  ا190لياودية لألعظم  )ا ،(222مأحمد  لب  ) ،انظر الياودية   (1)
 .(222مأحمد  لب  ) ،الياودية   (2)
 المرجا السابؤ (  3)
 (.2/122موسوعة الياود والياوديةللمسيري). (190لألعظم  ) ،الياودية والمسيحية(  4)
 .(222الياودية مأحمد  لب  )  (1)
 .(216الىكر الدين  الياودي ) (  6)
 ( 41المرجا السابؤ )   (1)
 .(1/216(، والملل والنحل لل ارستان  )192ودية لألعظم  )انظر اليا   (8)
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ين وانت ارهمف  نمو القرا نام سببا  أولقد كان  عك الىريسين وتدهور  
(1)

. 
  :مصادرهم -

وينكذرون التلمذود، و يعترفذون بسذلفة ، العاد القذديم هذو الكتذاب المقذدس عنذدهم
 .الحاخامات وينكرون جميا القوانين وامأحكام الت  جاء باا الربانيون

ن للخلذك تصذحيح هذذا الخفذأ إالسذلك فذ أيقولون با جتااد فإذا تبذين الخلذك خفذ
المقدسوفؤ الكتاب 

(2)
. 

 :همدائعقأهم  -
o ويناذون عذن أكذل الفيذر والظبذاء ، عيذادخالىون سا ر الياود فذ  السذبت وامأي

 . القىا  والسمك والجراد ويذبحون الحيوان عل

o   يصدقون عيس نذه كذان رجذال  مذن الب ذر ومذن إويقولذون ، ف  مواعظه

ن إقذول: ومذنام مذن ي ،بن  إسذرا يل تقيذا  صذالحا  و  يقولذون بنبوتذه ورسذالته

المخلصين العذارفين  بل هو من أولياء هللا ؛لم يدع أنه نب  مرسل عيس  

 لذ نجيل كتابا  منز   بل هو جما أحواله مذن مبد ذه اوليس اإل ،ةابأحكام التور

حواريوا هكماله جمع
(3)

  . 

o   ذلذك وتعتبر الحركذة القرا يذة مذن أخفذر الحركذات التذ  واجاذت الىريسذيين

نصوصذه بقصذد تىنيذدا   لذإوكهللاذرة رجوعذه  ،ف  التلمود لتبحر زعيم القرا ية

لتذذ  تنكذذرت للعقليذذة التلموديذذة  الكتابذذات القديمذذة ا  لذذإكذذذلك رجذذا  ،وهدمذذه

نجيل والقر نإلكا
(4)

بذين الفذا ىتين  منذاورات  ذديدةولذلك قامت محذاورات  ،

 .وتحاول ف حاا وتكىيرها ىخركل واحدة تتام امأ

دارس علميذذة قويذذة أهتمذذت  بدراسذذة اللتذذة ولقذذد ظاذذرت فذذ  مجتمذذا القذذرا ين مذذ 

 .  العبرية وتىسير التوراة وتحقيقاا

حت  مسذتال القذرن السذابا ع ذر المذيالدي هللاذم  ةواستمرت حركتام العلمية ن يف

عذذدا ام الربذذانيين، أ  جمذدت بعذذد ذلذذك مذا وصذذول الذذوع  الهللاقذاف  والقذذوم  امأوربذذ  الذ

كهللاذذرهم كذذان يقذذيم فذذ  مصذذر وال ذذام بينمذذا اسذذتمروا هذذم مذذرتبفين بمصذذير ال ذذر  إذ أن أ

 .ةوتركيا والعرا  وإيران وبعض أجزاء من روسيا وأوربا ال رقي

                                      
 (.223انظر الياودية، مأحمد  لب  )   (1)
 .(441(، برتوكو ت حكماء صايون لعجاج نوياض )241انظر المرجا السابؤ، والىكر الدين  الياودي )   (2)

 ( 1/216انظر الملل والنحل )  (3)

 .(210الىكر الدين  الياودي )  (4)
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تقلذذص ظلاذذم فذذ  العصذذر الحذذديس وانكم ذذوا، وانت ذذر الياذذود الربذذانيون بعذذددهم 

وسياسذ    مستوى ح ذاري ومذال  لإللوصول بام  ىالكبير ف  أوروبا وأمريكا مما أد

يني به ذلك سحقا  للقرا أيين فنبا يستاان به من جانب مجتما الر
(1)

. 

ة فذذذ  المل ذذذ إ  أن أهللاذذذر المذذذذهب القرا ذذذ  فذذذ  الىكذذذر الياذذذودي العذذذام بذذذدا وا ذذذحا  

 .ت  إن  اء هللا ف  المبحس الهللاان أا صالحية كما سي

 :  السامرة -4

فرقة من الياود انىصلت عن بن  إسرا يل ولام هيكل خاص باذم
(2)

وهذ  فرقذة ، 
مدينة "السامرة" التذ    وينسبون ال ،ة نابلس العربية بىلسفينصتيرة تعيض بجوار مدين

 .أنقا اا مدينة نابلس  قامت عل

، عذرض سذليمان بعذد وفاتذه  وكانت السامرة عاصمة مملكة إسرا يل المن قة علذ

  للعبذريين  وتقذول التذوراة إن يعقذوب الجذد امأعلذ ،جبذل "جذرزيم"  وبنيت لاا هيكل عل

،أمذذا داود بيذذت إل" أي بيذذت هللاان وسذذماا "رب فذذ  هذذذا المكذذس للذذمعبذذدا المكذذر    قذذد بنذذ

را مذذن  ذذكل المجتمذذا الذذدين  بكىرهمذذا وأنامذذا  ي ذذ فيقولذذون-عليامذذا السذذالم-وسذذليمان 

لذذلك اسذتتنوا عذن  "،"إليذا  لذإباواهما و يذرا القبلذة القديمذة مذن جبذل نذابلس "جذرزيم" 

جبل "جرزيم"بايكل هيكل أور ليم 
(3)

. 

 مصادرهم: -

 يؤ فذر  الياذود فذ  أبن نون فقف، فام  ان إ  بالتوراة فقف وسىر يو  يالمنو

وهذذم  يسذذتعملون نسذذخة التذذوراة الموجذذودة عنذذد  ،مصذذادرهم، يلذذيام القذذراءون كمذذا سذذبؤ

محسوسذا  عذن التذوراة ال ذا عة،  باق  الياود بل لام نسخة برواية خاصة تختلذك أختالفذا  

 لم نا والتلمود ويعتبروناا من الكىر.الياودية كاويرف ون بقية النصوص المقدسة 

 هم : دائعقأهم  -

o له واحد وبأن هذا اإلله روحان  بحتإيالمنون ب. 

o يالمنون بأن موس  رسول هللا وأنه خاتم رسله. 

o ن جبذل جذرزيم المجذاور لنذابلس هذو المكذان المقذدس الحقيقذ  وهذو أيمان باإل

 القبلة الحقيقية الوحيدة لبن  إسرا يل.

o   بذذن نذذون مأن  او ذذي إ سذذىارهم بعذذد موسذذ  أنبيذذاء و  امأ نبذذوةب يالمنذذون

 إليه. تالتوراة أ ار

                                      
 ( 216-212انظر الىكر الدين  الياودي )  (1)

 .(194لألعظم  ) ،الياودية  (2)

 ( 199لألعظم  ) ،والياودية ، (303انظر الىكر الدين  الياودي )   (3)
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o كمذذذا تقذذذدم . لذذذذلك فاذذذم معذذذادون ، عليامذذذا السذذذالم-ويكىذذذرون داود وسذذذليمان

 للصايونية مأن جبل صايون عندهم يمهللال قاعدة الكىر.

ويالمنذذون بمجذذئ المسذذيح  ةيالمنذذون بيذذوم القيامذذ ،كذذالياود الربذذانيين ،والسذذامريون

خلصالم
(1)

. 

لت الىرقذذة السذذامرية بكياناذذا الذذدين  وأراد الياذذود إخراجاذذا مذذن الديانذذة قوقذذد اسذذت

الياودية ولكنام لم يىلحوا
(2)

نت ر بينام الجال بحيس قل عذدد او ،لذلك عا وا ف  عزلة، 

ريتام بذأكهللاذرهم انن يحىظذون صذلواتام بع وصذارمن يعرك القذراءة والكتابذة بالعبريذة، 

خافبون ف  امأ لب بالعربيةبدون فام مأنام يت
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.206-201انظر الىكر الدين  الياودي )   (1)

 (.191نظر الياودية لألعظم  )ا   (2)

 (.2/119عة الياود والياودية للمسيري)موسو.(208انظر الىكر الدين  الياودي )   (3)
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 املطلب الثاني
 أجناس اليهود

 
حتذذذ  فذذذ  يكونذذذون كتلذذذة ب ذذذرية ذات عنصذذذر واحذذذد، و  إن الياذذذود الحذذذاليين 

أجناس متباينذة   )جنس ياودي( بل ينتمون إل  لإنتماء ، والياود بعيدون عن اإلفلسفين
 ولام عدة سحنات ياودية.

ر التذاري  وفا ىذة دينيذة واجتماعيذة انذدم  فياذا فذ  كذل عصذ  ن إلفالياود ينتمو
  إالعنصذذرية التذذ  تجذذاهر باذذا الياذذود ليسذذت  ىالذذدعوو ،أ ذذخاص مذذن أجنذذاس متباينذذة
إد عاء  خرافيا  من نسي  الخيال
(1)

. 

 : طائفتين كبيرتين جدا   ىلإوجمهور اليهود ينقسمون 
 
 :ازيم" اليهود الغربيونناز "األشكناإلشك-1

إ ذكناز" كانذت تذدل وكلمذة " ،ف   مال أوربا و ذرقاا هم الياود الذين استقرواو
امأوربيذة التذ  يسذكناا الجذنس    ذاامأر  ف  الىكر الياودي ف  العصذور الوسذف  علذ

مذن الياذود  كبيذرا   ن جذزء  إومذا ذلذك فذ ،هللام أصبحت تعن  "ألمانيا" بإختصذار ،الجرمان 
، لنمسذذا وبولونيذذا وسذذا ر دول أوروبذذا ال ذذرقيةاإل ذذكناز سذذكنوا  ذذمال فرنسذذا و ذذرقاا وا

ت محلاذا استعمال اللتذة العبريذة، وحل ذ  اود اإل كناز قد فقدوا القدرة علوكان هال ء الي
رفانة خاصة بحارات الياود فقف ف  تلذك امأقذاليم، أساسذاا لاجذة ألمانيذة قديمذة محرفذة 

لعبرية المحرفة المسذتقاة امتزجت بألىاظ وعبارات من اللتات السالفية وبعض الكلمات ا
ولمذذا عذذاد الياذذود اإل ذذكناز ، مذذن المصذذفلح الذذدين  وامأخالقذذ  وا جتمذذاع  عنذذد الياذذود
وهذم فذ  صذلواتام ينفقذون  ،لالهتمام باللتة العبرية كانت لام فياا لاجة خاصذة محرفذة

عذن  يذرهم مذن حيذس بعذض  ويختلىذون إختالفذا  فىيىذا   ،بالعبرية هذا النفذؤ المميذز لاذم
كمذا أناذم يختلىذون أي ذا  فذ  بعذض فقذوس  ،صوص التذ  توجذد فذ  كتذاب صذلواتامالن

ل المناخ البارد الذذي عا ذوا فيذه عامأعياد وعادات المأكل والم رب والملبس والسكن بى
 واإل كنازاليوم هم أقفاب الصايونية الحديهللاة. ،قرونا  فويلة

 السفرد "السفارديم": اليهود الشرقيون:-2

وبلذذدان ، الذذذين اسذذتقروا فذذ  حذذوض البحذذر امأبذذيض المتوسذذف هذذال ء هذذم الياذذود

وكلمذة "سذىرد" تذدل  ،ال ر  امأوسف و سيما تلك الت  كانت خا ذعة للسذلفة العهللامانيذة

 ذذبه جزيذذرة إبيريذذا،الت  ت ذذم إسذذبانيا   فذذ  الىكذذر الياذذودي فذذ  العصذذور الوسذذف  علذذ

د فقذدوا اللتذة العبريذة بعذد وهال ء الياود كانوا ق ،هللام أصبحت تعن  "أسبانيا" ،التوالبرت

ميالديذة،  10وس سذنة تذيذد تي  ت تيت الذي أوقعذه باذم الرومذان علذي الأ ،"الدياسبورا"

  فذذة تسذذمصذذبحوا يتكلمذذون لاجذذة إسذذبانية قديمذذة محر  أميالديذذة، و 131وهذذدريان سذذنة 

ز إ  أن هال ء السىرد كانوا من الناحية اللتوية أف ل من اإل ذكنا ،ى" تين "أ" دينو" 

                                      
، 14وانظذر اسذرا يل وهويتاذا الممزقذة لعبذد هللا عبدالذدا م ) ،( 31انظر ال خصية اإلسذرا يلية لحسذن ظاظذا )   (1)

120). 
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ت ازدهار اللتذة العربيذة فذ  يرسبانيا وساإسالم ما دخل اإلنيحإذ ازدهرت اللتة العبرية 

ن دإذ كهللاذذرت المذذدارس والجامعذذات والمعاهذذد والمعابذذد الياوديذذة فذذ  مذذ ،سذذبانيا المسذذلمةإ

قذت حركذة بهللاسذالم، وانينيذة وهللاقافيذة واجتماعيذة فذ  ظذل اإلحريذة دمذن  احومنسبانيا لما إ

وأصبح إسذتعمال السذىرد  ،عيدهاقعتنت ب بف اللتة العبرية وتإالعبرية أدبية قوية باللتة 

 وأفصح صورها.  أنق هوللعبرية 

وتأهللار الياود السىرد فذ  عبذاداتام وتذرتيلام وإن ذادهم بالذذو  العربذ ، وانىذردوا 

ب وقذد ترت ذ ،دعيذتام متذأهللارة بمذا عنذد المسذلمينأبنصوص  عرية ونهللارية فذ  صذلواتام و

 ذكناز وجذدت نىسذاا م ذفرة أكتذاك اإل  إسذرا يل عنذدما قامذت علذ ذلك أن دولة  عل

بذل إن المذاللىين  ؛ذاعة والتعليماعتبار عبرية السىرد ه  اللتة الرسمية للمسرح واإل  لإ

ولذذو كذذانوا مذذن اإل ذذكناز قذذد   ي الحذذديس وفذذ  الدراسذذات اللتويذذة حتذذرفذذ  امأدب العبذذ

 الخ وع للسان السىرد.   لإ فروا ا

العرب  هم من السىرد وإن كان هناك فروقا  محلية فذ  النفذؤ تميذز  وياود العالم

فيما بينام
(1)

  . 

 ائف اليهود المتعلقة بالجنس:ومن ط

وهذذذم فا ىذذذة صذذذتيرة تعذذذيض فذذذ  الحب ذذذة، وهذذذم إفريقيذذذون سذذذود،  يهوووود الفالشوووة: -

 يعرفذذذون اللتذذذة العبريذذذة، و  يالمنذذذون بالم ذذذنا و بذذذالتلمود ويالمنذذذون بال ذذذريعة 

مذذن  اأي: برسذذالة موسذذ  ومذذن بعذذد ،ويالمنذذون بالكتذذاب المقذذدس ،قذذفالموسذذوية ف

الختذان  ا ذرا   ويحافظون عل دياعوهم يقيمون السبت ويحتىلون بأكهللار امأ، ا نبياء

ولقذد نجحذت الصذايونية بتاجيذذرهم إلذ  دولذة إسذرا يل فذذ  ، ذلذذك  والذزواج ومذا إلذ

لحاخامذذات الذذذين ولكذذنام   قذذوا ا  ذذفااد والعنصذذرية هنذذاك مذذن قبذذل ا ،فلسذذفين

رف وا ا عتراك بياوديتام
(2)

  . 

 -:فروع أساسية ةثالث ىلإمون تاليهود الهنود: وين -

أقلية ياودية توجد ف  الاند أكهللارهم ف   ذواح  بومبذاي  يهود بني إسرائيل: - أ
 ..وهم يالمنون بالكتاب المقدس و يعرفون التلمود

كانذت  يذر محببذة  ويقال إن السبب ف  تسذميتام بنذ  إسذرا يل أن كلمذة ياذود
ولمذذذا دخذذذل العذذذرب الانذذذد و حظذذذوا علذذذيام المسذذذالمة  ،ىخذذذرمذذذم امأعنذذذد امأ

 .وا ستقامة ما إيمانام ب ريعة موس  سموهم بن  إسرإ يل
وتمتذذد هذذذا الجيذذوب الياوديذذة الصذذتيرة المنعزلذذة فذذ  داخذذل القذذارة امأسذذيوية 

  علذوهذم يعي ذون  ،إسذرا يل  بنذبتظار من جديد ف  الصين حيس يسذمون ل

                                      
 (.81-1/82موسوعة الياود والياودية للمسيري)(.2204-202انظر الىكر الدين  الياودي )   (1)

لمذأمون  ،(، الياود ف  ال ر  امأوسف122سرا يل وهويتاا الممزقة )، إ( 2210) ياوديانظر الىكر الدين  ال   (2)

 (.1/92موسوعة الياود والياودية للمسيري) ،(116كيوان )
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مذام هيكذل أفيما عدا العبادة إذ لام معابد يصلون فياا السبت  يينفريقة الصين
عرض موس "خ ب  يسمونه "

(1)
  . 

 
 .وربمنفقة ف  جنوب الاند قرب ساحل مل :كو ينيهود كوشين:  - ب

 
 .ياود العرا   لإوهم يتكلمون العربية ويعود أصلام  يهود بغداد: - ت
 

 
تاجيذذر عذذدد كبيذذر مذذن ياذذود   لذذإنية ولقذذد عملذذت حركذذات التاجيذذر الصذذايو  

ند إل  فلسفيناال
(2)

. 
 

                                      
 (1/81موسوعة الياود والياودية للمسيري)،( 2212انظر الىكر الدين  الياودي )   (1)
 (.1/88لياود والياودية للمسيري)موسوعة ا،( 114انظر الياود ف  ال ر  امأوسف )   (2)
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 ولاملبحث األ
 يةسوذكثراأل الفرقة

 الربانيون" -"اليهود التقليديون
 

 بين القديم والجديد:

وروبذذا ال ذذرقية وا مبرافوريذذة العهللامانيذذة، وكذذان أكذذان معظذذم الياذذود يقفنذذون 

ياذذود لحيذذس كذذانوا قلذذة بالنسذذبة مريكذذا أوروبذذا التربيذذة وأمحذذورهم فذذ  هذذذا الذذبالد   فذذ  

وكذذان ياذذود ال ذذر  متمسذذكين بتذذراهللاام العبذذري صذذابين اهتمذذامام عليذذه،  ،وروبذذاأ ذذر  

 ،يحكمذه التلمذود ويذنظم ذلذك الحاخامذات قويذا   متراصذا   متماسذكا   وكان مجذتمعام مجتمعذا  

ن فذ  الجيتذو، يمريكا حينمذا كذانوا م ذفادأوربا وأبخالك ماكان عليه ياود الترب ف  

 وبعذد أن رفذا التذرب العلمانيذة لذه  ذعارا   ،وارم لما جاء عصر التحرير والتنذوير تحذرهللا

ا المنوال واتجاوا بعنك إلذ  المجتمذا التربذ  المسذيح  ذ لب ياود الترب عل  هأسار 

مذن يتحذدس العبريذة بيذنام، واتجاذوا للدراسذات  بذل قذل   ؛ عك علوم التلمذود بيذنامأمما 

 نسان.نفا  معرفة اإل ل  توسياإالعلمية العصرية و

أما ف  ال ر  فكانذت الدراسذات التلموديذة تاذدك إلذ  بسذف نىذوذ القذانون لي ذمل 

ئعل  كل   تجديدات الحياة حت  يبق  التلمود القديم مسيفرا  
(1)

  . 

 الياود ال رقيون مجتما ح  :
وروبذا ال ذرقية تذراس يعذرك بحركذة الحسذيديم فذ  القذرن الهللاذامن ع ذر أف   أن 
حكذام العمليذة التذ   ناايذة مأن امذحكذام مأنتماس الياود فذ  عمليذة اسذتنباف ا كرد فعل 

والتذ  لذم  ،ت حركة الحسيديم هذاأخالقية للياود، فن مأمما جىك الحياة الروحية وا ،لاا
خذذال  والتعبذذد مأوا ،تكذذن سذذوى حركذذة تصذذوك اسذذتادفت اعذذادة النىذذوس والنيذذة الصذذافية

تيناجديم" وهذم رجذا ت مفكانت م ادة لحركة "ال، الصحيح إل  نصاباا ف  حياة الياود
 ،سوى تمديد القانون وتوسذيعه لي ذمل الجديذد ويحىذظ لاذم سذلفتام امالقانون الذين  يام

وقذد  ،بالىعذل القذانون    الذتخلص منذه ىوتقذوكانت حركة الحسيديم ترم  إل  مساواة ال
 زعة القانونية بدون هدماا.قام صراع بين النزعتين تتلبت فيه النزعة الصوفية عل  الن

بذا ازدوجذت فيذه النزعتذان وورأف اد القرن التاسا ع ر حياة ياوديذة فذ   ذر  
 .زرتا مما حافظ عل  الدين الياودي وجعله قويا  آوت

                                      
،موسذذذذوعة الياذذذذود والياوديذذذذة (91مأسذذذذماعيل الىذذذذاروق  ) ،المعاصذذذذرة فذذذذ  الذذذذدين الياذذذذودي الملذذذذل انظذذذذر  (1)

 (.1/218للمسيري)
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 ،ن مذذن الموقذذك التقليذذديوصذذالحياإل رخذذالك ذلذذك ممذذا نىذذ  أمذذا فذذ  التذذرب فعلذذ

الهللاورة عليهفقاموا ب
(1)

  . 

 لتقليدون إلى قسمين:فعلى هذا انقسم اليهود ا

 "الربانيون" الىقااء وهم علماء ال ريعة والتلمود. سرهللاوذكمأالياود ا .1

 خال .صحاب الرقا ؤ وامأأالياود الحسيديم: وهم المتصوفة والزهاد،  .2

 رثوذكس: ألاليهود ا :ول  أ

 ،م1808عذذام  يول مذذرة فذذ  تذذاري  الذذدين الياذذودرهللاذذوذكس" مأأاسذذتعملت كلمذذة "

التقليذذديين الذذذين  ينصذذالحيون نذذاعتين باذذا الياذذود المحذذافظملاا: اإلول مذذن اسذذتعأوكذذان 

 كانوا يعار ونام.

ية" تعبير مسيح  ينفبؤ علذ  سرهللاوذكأكلمة "مأن : فيه نظرواستعمال هذا الكلمة 

لذدين لن لاا مقررات اتىؤ علياذا كتعريذك رسذم  مأ ؛من الناحية ا صفالحيةحية يالمس

 ذلك. وليس ف  الياودية مهللال ،المسيح 

 ،بعذد فيمذانىسذام باذا أصالح هذا التسمية ف  البداية وسمو ولقد تقبل معار و اإل

الياذود بعذدم صذالحية هذذا التسذمية فحذاولوا تتييرهذذا رهللاذوذكس ولكذن بعذد زمذن  ذعر امأ

 ."الياودية المصدقة للتوراة  "وإبدالاا ب

ن إلذذ  ية كانذذت فذذ  ياذذود التذذرب وال ذذر ، ينجذذذبوسذذورهللاوذكامأ الىرقذذة ةأن ن ذذإو

 عافىيذذا   خذذرى جذذذبا  أجاذذة مذذن لذذ  تذذراهللاام القذذديم وإالعلذذوم العلمانيذذة والتقذذدم مذذن جاذذة 

كهللار محافظة من التربأن كان ياود ال ر  إو ،وفكريا  
(2)

 . 

ليذذديين أو الربذذانيين الذذذين قه إلذذ  أن وجذذود الياوديذذة التقليديذذة أو التيذذويجذذدر التنب

ة فذ  العاذود القديمذة وخذالل العصذور يخ عون لسلفة التلمود والحاخامات كانذت سذا د

ة ىرقذة الأفاذ    تذرتبف بن ذ ،الوسف  حت  بداية عاد "التنوير" ف  القرن الهللاذامن ع ذر

صالحية التذ  تذدعو ة اإلىرقتجاة مقابل للات كحزب سياس  أو كأية الت  ن سا ورهللاوذك

 .ذ التلمود والدعوة لمجاراة العصربإل  ن

صذالحية تذدعو فيذه إلذ  التمسذك فعل لظاور اإل ية كردسورهللاوذكة امأىرقت الأفن 

استه وسذيفرة الحاخامذات خاصذة فذ  دبالياودية التقليدية الت  تىرض سيفرة التلمود وق

ية لتذذنظم صذذك سذذورهللاوذكة امألىرقذذ، فجذذاءت اصذذالح  قويذذا  مريكذذا حيذذس كذذان التيذذار اإلأ

، ه  تفبيذؤ تعاليمذالياود التقليديين المحافظين الذين يتمسذكون بذالتلمود ب ذدة ويتذالون فذ

 وربا.أمريكا وأت لاا المعاهد والكنا س والمدارس ون رت حاخاماتاا ف  أن أف

                                      
 ( 60ر الملل المعاصرة للىاروق  )انظ   (1)

 (.2/112موسوعة الياود والياودية للمسيري).(62المصدر السابؤ )   (2)
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 :يةسالورثوذك فرقةال أهم عقائد -

الدين الياودي ليس عقيدة كما هو الحال ف  المسيحية بل العمل، فالذدين الياذودي  .1

 نظام حياة قبل أن يكون عقيدة.

 ي ذا  أوه  التوراة المكتوبة ومعاذا  ،وماللىااعاا ناصمصدر التوراة هو هللا فاو  .2

وهذذا  ،التوراة ال ىاية، وه  مجموعة القوانيين والتنظيمات الت  دونت فيما بعذد

 .ا"نالتوراة ال ىاية ه  "الم 

وكذذذلك  ،ا" التذذ  دونذذت فيمذذا بعذذدن ذذمأن التذذوراة المكتوبذذة والتذذوراة ال ذذىاية "ال .3

ويذل تكذون فذ  أنة بفريؤ التىسذير والتبالياا الربإنظمة الت  توصل القوانيين وامأ

  "الحلقذاة" نظذام الذدين سذكذرهللاوويعتبر الياودي امأ ،جملتاا ما يسمونه "الحلقاة"

 والدنيا، فعليه أن يقدم كل ت حية لتحقيؤ كل بند من بنودها.

ا زلذ  لذذا يجذب  هلذزلية مسذتمدة مذن اإلأفا   ،لا إدر التوراة صن مأيالمنون ب .4

  القانون حين يعترض القانون بالحياة.أن تتتير الحياة  

  التعذايض مذا العصذر الحذديس ب ذرف أن ينصذاع كذل سذرهللاوذكعل  الياذودي امأ .1

  ئ إل  القانون.

مذور الذدين وتىسذير التذوراة مقصذور علذ  مذن أ قامة الفقوس الدينية والتكلم ف إ .6

"حاجازة "سميإوحصلوا مناا عل   ،يةسرهللاوذكنة امأبتخرج من معاهد الربا
(1)

. 

فا  تذالمن بكذل مذاتالمن بذه الياوديذة  ،يةسرهللاوذكست هذا  فقف عقيدة الملة امأيول

ين فذذ  عقيذذدتاا ومصذذادرها وفذذ   ذذريعتاا سذذيريىامتذذداد لىرقذذة التعتبذذر والتذذ   ،التقليديذذة

واسذذتنادها إلذذ  التلمذذود كنظذذام  ذذرع   ذذامل يتسذذم  ،وصذذلواتاا وسذذلفة الحاخامذذات فياذذا

بالسلفة والجمود
(2)

. 

ية ياوديذة فذ  سذرهللاوذكأة فرقذقذوى أسذرا يل هذ  إية ف  سهللاوذكرة امأرقىوتعتبر ال

سرا يلية والت    تعترك العالم، وذلك لما تمتعوا به من دعم سياس  وحكوم  للدولة اإل

 ي ملة سواها.أب

ن معظذم إية بذل سذرهللاوذكين كلام يالمنون بالمبذاد  امأيسرا يلو  يعن  ذلك أن اإل

حكذذذام التذذذوراة، ومعظذذذم الماذذذاجرين أون   يتقيذذذدون بوروبيذذذين علمذذذانيالماذذذاجرين امأ

 اا. عال رقيين تقليديون   يزالون يدينون بو  ام للتوراة و را

مرهذا أ  أن حقيقذة إية سذرهللاوذكة امألىرقذاا لين تظاهرت بتبنإسرا يل كدولة فإأما 

ن عارض مناا ما عارض ياوديتاا التقليديةإتراع  سوى مصالحاا و ناا  أ
(3)

  . 

                                      
 ( 11-11صرة للىاروق  )املل المعانظر ال   (1)

 .(2)ص انظر ما تقدم عن فرقة الىريسين ف  التمايد   (2)

 (2/114( ،موسوعة الياود والياودية للمسيري)80-18للىاروق  ) ،المعاصرةانظر الملل    (3)



 
11 

 : اليهود الحسيديم:نيا  ثا

ت أناذا ن ذأسباب ظاور حركة الحسذيديم، وأمن  ول هذا المبحس سببا  أذكرنا ف  

وكذذلك كذان مذن ، يمذان تحذت سذلفة التلمذود والحاخامذاتينذابا الذروح واإل جىاكنتيجة 

 اا وظاورها: و ن أسباب

التذ  ا فااد الىقراء وعامة الناس من قبل زعامة الحاخامذات والتىرقذة الفبقيذة 

ت بذذذين الياذذذود، والت ذذذدد والمتذذذا ت التذذذ  يلقاهذذذا الياذذذودي الذذذذي يخذذذالك تعذذذاليم دسذذذا

 ض نىسه للفرد من الياودية.الحاخامات فيعر  

صبحوا يعذانون أ ،ولما كان من الصعب عل  العامة من الياود ا عتراض والنقد

 بافنيذذذا   وال ذذذتف ممذذذا دفعاذذذم لالتجذذذاا لتذذذداول القذذذبالة الذذذذي يعتبذذذر تىسذذذيرا   بذذذتمذذذن الك

عذذذداد والحسذذذذابات فذذذ  التىسذذذذير والتنبذذذذال صذذذوص الياوديذذذذة والتذذذ  تعتمذذذذد علذذذذ  امأللن

بالمستقبل
(1)

  . 

ولقد ظارت الحركة الحسيدية بداية كنزعة صوفية مذا بذين القذرنين الهللاذان  ع ذر 

 وروبا.أع ر الميالدي ف  كهللاير من بلدان  والرابا

الياذذودي التقليذذدي، ولكناذذا    فذذ  العبريذذة: العذذودة إلذذ  ا رس" تعنذذةقذذبالوكلمذذة "

 كانت تعن  التىسير البافن  للتوراة كما سبؤ.

( الذي يكذاد يكذون ا" )أي كتاب الروا رهازوكان كتاباا الذي تعتمد عليه كتاب "

لوهيذة، وبذين ز بذين المظاذر البذافن  الخىذ  لألوهو كتاب يمي   ،توراة المتصوفين الياود

لذه وقدراتذه الع ذر، هذذا النحذو صذىات اإل ، ويعذرض علذ المظار الظاهري الموح  به

 هجرة ا رواح أو تناسخاا. :با  افة إل  نظرية

نوصذذيةتالقبالذذة"  ذذرب مذذن ال"" أو ةوالقذذبال"
(2)

اوديذذة تحذذاول الك ذذك عذذن الي 

 .  سرار ا لوهيةأ

مذح جاا بين القرنين الرابا ع ذر والسذابا ع ذر، ودخلتاذا مال" أووبلتت "القبالة

مالت تتصذل بناايذة أوبز ذت فياذا تذم، 1492سبانيا عام إلياود من مسيحانية بعد فرد ا

وروبذا الوسذف  وال ذرقية وانحلذت أهذا النزعة الصوفية القباليذة فذ  وقد ذابت  ،الخليقة

والتذ   ،إلذ  جنذب داخل الحركة أو النزعة "الحسيدية" ا  كنازية الت  نمذت معاذا جنبذا  

                                      
 (.2/131( ،موسوعة الياود والياودية للمسيري)12-1ر هادي حسن )لجعى ،ميانظر الياود الحسيد   (1)

مذن العقا ذد اليونانيذة    حركذة وفلسذىة قديمذة تمهللا ذل مزيجذا  التنوصية: كلمة يونانية امأصل بمعن  المعرفة، وهذ   (2)

ذذرة فذذ   ذذل بنذذوع مذذن الك ذذك إلذذ  المعذذارك. انظذذر: الموسذذوعة الميس  واإلسذذرا يلية، ومعناهذذا اصذذفالحا : التوص 

 .لندوة العالمية لل باب اإلسالم (، إصدار ا1113/ 2امأديان والمذاهب وامأحزاب المعاصرة )
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 ذذيافين والسذذحر والفالسذذم وإخذذراج فكذذار  ذذعبية خرافيذذة تتصذذل بالأصذذحباا انت ذذار 

ا رواح ال ريرة
(1)

 . 

 -معنى حسيديم : ما -
وكذذل الخيذذر  ،حسذذانويعنذذ  اإل ،سذذيديم" جمذذا عبذذري للمىذذرد "حسذذيد"حكلمذذة "

بصذذورة عامذذة، هللاذذم أفلذذؤ الجمذذا "حسذذيديم" علذذ  جماعذذات ياوديذذة ظاذذرت فذذ  فتذذرات 
ب" فذ  القذرن فذوعل  ذم بومن هذا  جماعة تزعماا الحاخام "مختلىة من تاري  الياود 
الياذودي   حسذيد" عنذد هذذا الحركذة للد لذة علذاسذتعمل اسذم "و ،الهللاامن ع ذر المذيالدي

 . والمخلص للدين التق   
سذة الدينيذة أنام يختلىون عنام ف  الممار والياود الحسيديم هم ياود أرهللاوذكس إ 

  خليف مذن اللتذة " الت  هيديضجانب لتتام الخاصة بام وه  "ال  والسلوك والتقاليد إل
فة الت  تكتب بحروك عبرية، ويستعمل هذذا اللتذة  يذر العبرية وامألمانية القديمة المحر  

 الياود الحسيديم. 
وهم اليوم تتوزعام مجموعات كهللايذرة تصذل إلذ  الع ذرات وكذل واحذدة مذن هذذا 

ولكذل  خذته ف  التالب من القرية أو البلدة الت  ن أت فياذا،ألخاص باا الذي لاا اسماا ا
"الصذذديؤ" الذذذي   بذذ  واحذذدة مذذن هذذذا المجموعذذات زعيماذذا ومر ذذدها الروحذذ  المسذذم

 وتدين بالو ء له.  هوتقدس هتفيع
وينت ذذر الياذذود الحسذذيديم اليذذوم فذذ  كهللايذذر مذذن بلذذدان العذذالم إ  أن أ لذذبام يسذذكن 

لكهللاذرة ولام دور مام وتأهللاير كبير ف  عالم الياود  ،الو يات المتحدة امأمريكية وإسرا يل
 عددهم وعظم إمكاناتام.

ولقذذد لقذذ  الياذذود الحسذذيديم معار ذذة  ذذديدة مذذن الياذذود التقليذذديين أو الربذذانيين 
روا أن هذا الحركة الحسيدية جذبت عامة الياود وصذرفتام عذن سذلفة  عىقااء الذين ال

تاذذذامام بذذذالردة ايذذذرهم وىتك  لذذذإاذذذم امأمذذذر ب وصذذذلالحاخامذذذات، فعار ذذذوها ب ذذذدة بذذذل 
 الياودية. والخروج عن
اسذكالا" الذذين العارض الحركة الحسيدية أي ذا  الحركذة اإلصذالحية أو " نومم

اعتبذذروهم رجعيذذين ومتخلىيذذين، فعمذذدوا إلذذ  تذذأليك الكتذذب  ذذدهم والتجسذذس علذذيام، 
ليك قصذص أام امأمر إلذ  تذببل وصل  ؛محاولة تحريك كتب الحسيدين للت نيا عليامو

رة مبذذاد  المذذزو   تذذبوبهللاذذوا مذذن خذذالل هذذذا الكاا إلذذ  زعمذذاء الحسذذيدين، توكتذذب ونسذذب
الحركة اإلصالحية
(2)

  . 
 

 هم:أهم معتقدات -

o ولذون ويق لذه العلذم والقذدرة، ويهللابتون  ءخلؤ الخلؤ من    ، يرون أنه أزل :هللا

فذ  ن كذل حركذة إولذون ويق ،وفذ  كذل مكذان  ءنه موجود فذ  كذل  ذإبالحلول و

 الكون بسببه وعنايته.

 

                                      
 (2/39( ،موسوعة الياود والياودية للمسيري)18-11ا الممزقة )انظر اسرا يل وهويتا   (1)
  (12-31انظر اسرا يل وهويتاا الممزقة )   (2)
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o خلذؤ الخلذؤ  ن للتذة العبريذة تذأهللاير علذإلذلك قالوا بذ ،م بالكلمة: خلؤ العالالعالم، 

ويقولووون بوجووود  ،ليذذهإويذذرون أن بقذذاء العذذالم ووجذذودا معتمذذد علذذ  هللا وراجذذا 

ة خاليذة مذن وهذ  فيو ذات روحيذ ،عذالم الىيو ذات :عوالم أخور  ييور عالمنوا

  . روح  ال ر ومافياا إ  إلا

 .لم ي م المال كةا ر وهذا العال  ويتلب فية الخير عل :عالم الخلق

 .   ر أو فيه أنواع دنيا من المال كة هخير ونصى هونصى :عالم التكوين

نذذواع المخلوقذذات أكهللاذذر أوتسذذكن فيذذه ، وهذذو عالمنذذا الذذذي نعذذيض فيذذه :عووالم الفعوول

 الروحية تدنيا وانحفافا . 

 

o :وأنذه  ،مراتب المخلوقات ف  الذدنيا  ن اإلنسان الياودي هو أعلأيرون  اإلنسان

هذو مفلذوب منذه ومذا ا ك الخلذؤ يتحقذؤ إذا أدى اإلنسذان مذمركز الخلؤ وأن هذد

  .هو واجب عليه

يقول الحسيديم بوحذدة الوجذود
(1)

أن الفبيعذة فذ   يأ ،وا ذتمال هللا علذ  الفبيعذة 

 ه،نسذان وخالقذفلذيس هنذاك حذاجز بذين اإل-هللا عمذا يقولذون علذوا  كبيذرا    تعال-هللا

وكذل  يذرون أن هللا هذو خذالؤ الخيذر وال ذر معذا  ، والمقدسومابين المقدس و ير 

  ما يحدس ف  العالم من هللا.

اسذذ  امأرواحبتنقذذد الحسذذيديم يعتو
(2)

 بنسذذخه ومسذذخه وفسذذخه كذذل حسذذب عملذذه. 

لمذهبام واب والعقاب وبالجنة والنار وفقا  ويعتقدون بالهللا
(3)

. 

o :علذذ  الصذذالة أو   تقتصذذر  للعبذذادة مىاذذوم واسذذا عنذذد الحسذذيديم  فاذذ عبوواداتهم

الحيذذاة مذذن أكذذل و ذذرب أو نذذوم إذا قصذذد   بذذل ت ذذمل كذذل منذذاح ؛قذذراءة التذذوراة

   .عل  فاعة هللا يتقوا نسان مناا ال

بخذذالك بقيذذة الياذذود  للصووالة أهميووة كبيوورة فاقوود أهميووة دراسووة التوووراة

 .الذين يرون أن أف ل الواجبات هو دراسة التوراة رهللاوذكسامأ

وأن كلمذذا زاد خ ذذوع اإلنسذذان  ة الجسوومانية الخفيفووةوتتميووز صوولواتهم بالحركوو

السذذعادة أهللانذذاء الصذذالة  الىذذرح است ذذعار  وأكذذدوا علذذ ،حركتذذه الجسذذمية تزاد

 .  وتميزوا بتأخير مواعيد الصالة تأخيرا  بينا   ، ان  والموسيق  فيااوإدخال امأ

                                      
مذا تعذدد  وحدة الوجود: عقيذدة إلحاديذة هنديذة فلسذىية يونانيذة قديمذة، تقذوم علذ  الوحذدة الذاتيذة لجميذا امأ ذياء   (1)

صورها ف  الظاهر، فالعالم بما فيه إنما هو التجل   اإللا  الدا م الذي كذان و  يذزال، فذالموجود واحذد وهذو هللا 

(، 390واجب الوجود امأزل  عين المخلوقات، وقذد قذال باذذا العقيذدة  ذالة الصذوفية. انظذر: الكليذات للكىذوي )

 .( 1118/ 2الموسوعة الميسرة إصدار الندوة )

المقصذذود بتناسذذ  امأرواح: هذذو انتقذذال الذذروح مذذن بذذدن قذذد مذذات صذذاحبه إلذذ  بذذدن  خذذر لمخلذذو  حذذ . انظذذر:    (2)

 .( 66(، قاموس المذاهب وامأديان، لحسين عل  حمد )111التعريىات للجرجان  )

 ( 69-11انظر الياود الحسيديم، لجعىر هادي حسن )   (3)
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مذذذن أسذذذباب تحقيذذذؤ  رون أن الغنووواء والووورقو والموسووويقى وشووورب الكحووووليووو

للجماعذذة الحسذذيدية،   يقولذذون بقداسذذة "الصذذديؤ" وهذذو المر ذذح الروحذذ السذذعادة.

ويقذدمون معاذم الىديذة وهذ  مبلذا مذن المذال  ،وعليام زيارته ولو مرة فذ  السذنة

م ذذاكله  بقذذدم للصذذديؤ كىديذذة عذذن نىسذذه، ويتذذول  الصذذديؤ مباركذذة الحسذذيد وحذذل  

الم ورة فيما يحتاج اليه ءاعفاإو
(1)

. 

o  اج  ذذي ا  مامذذا  جذذدا ، ويتزوجذذون فذذ  سذذن مبكذذرة إذ يعذذدون الذذزو عوواداتهم:أهووم

ويحرصذون  ،"حياته ف  ذنوب  يقولون "من يبلا الع رين ولم يتزوج فإنه يق 

 أصالة هذا الزواج وأن يكون الزوجان من أصل ياودي حسيدى.   عل

، بل تتف  المرأة  ذعرها وتلذبس لبذاس ةأويحرصون على الحشمة والستر للمر

 صداقات بين ال اب وال ابة حت  ولو قبل الزواج. إقامة يمنعونل ويفو

الت  تحىظ من ال يفان ومذن ال ذر ومذن الحسذد ولكذل  ز والتمائمرعتقدون بالحي

  ئ حرزا الخاص به. 

كهللاار منام بل يعتبرونام واجبا  مقدسذا  ، ومنذا واإل نجاب الطفالإحرصون على ي

 الحمل مرفوض ويعتبر ذنبا  يعاقب عليه بالقتل. 

 و) مذن الىذر دون في لباسهم بلوبس القفطوان األسوود الطويول وقبعوة سووداءيتقي

فذذ  المناسذذبات خاصذذة يذذوم السذذبت( وتحتاذذا قلنسذذوة للرجذذال و يلبسذذون اللبذذاس 

 الحديس.

 نولكذذن   تتفيذذه بتفذذاء لونذذه أحمذذر و  يلبسذذ وكووذلا النسوواء يغطووين ر وسووهن

ويمنعذون  ،  الفراز الحديسو  يلبسن لباسا  عل ،قميصا  ألمانيا  لتير المتزوجات

 . من لباس الخليف من الكتان والصوك بل يلبسون  ي ا  خالصا  

وهو لباس ف  أذياله أهداب ويلتزمذون بلذبس الحذزام  يلبسون لباس "الصيصد"

 ف  الصالة. 

الذذذرأس مذذذن عنذذذد امأذنذذذين   مذذذن علذذذ  جذذذانب ويتميوووزون باعفووواء لحووواهم خاصوووة

ويسموناا "فتون" وه  عل   كل  ىيرة
(2)

 . 

                                      
 (.2/140عة الياود والياودية للمسيري)( ،موسو122-13لحسيديم )انظر الياود ا   (1)
 ( 301-211انظر الياود الحسيديم )   (2)
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 بحث الثانيامل
 اإلصالحية الفرقة

 

فذذ  عزلذذة وإ ذذفااد مذذن   لقذذد عذذاض الياذذود فذذ  الجيتذذو فذذ  العصذذور الوسذذف
حين، وسذذيفرة الحاخامذذات والياوديذذة التقليديذذة علذذ  ال ذذعب الياذذودي مذذن جاذذة، يسذذمال

وانت ذار الحسذيدية بمذا تحملذه مذن التخلذذؤ بالبذدع وإدعذاء فعذل الخذوار  مذن المعجذذزات 
جذاء عصذر التنذوير خذالل القذرنين الهللاذامن والتاسذا   ، حتذىب مذن جاذة أخذروعلم التيذ
به العصر الحديس من هللاورة علمية وهللاقافية فذ  القذرن السذابا   ر الياود بما أتع ر، فتأهللا  

وهللاقافيذذة فذذ  القذذرن الهللاذذامن ع ذذر، ومذذن هللاذذورة صذذناعية فذذ   ع ذذر، ومذذن هللاذذورة اجتماعيذذة
زلتام وسذذباتام المذذادي والىكذذري، عذذوفىذذؤ الياذذود يخرجذذون مذذن  ،القذذرن التاسذذا ع ذذر

 إلذذ  وا ينظذذرون بدونيذذةءوبذذد ،وتذذأهللاروا بمذذا  ذذاهدوا مذذن فقذذوس وعبذذادات المسذذيحيين
صذلواتام بالعبريذة التذ  كذانوا  داءأأهللانذاء   ل والىو ذلذفقوسام الياودية وي ذعرون بالم

العلذوم الحديهللاذة فذ  أوروبذا واسذتفاع أن  إلذ وأتجه بعض ال ذباب الياذودي ، ىامونااي 
، (الاسذكالاحركة ) لح ارة الترب الت  أمامه مكونا   ا  منىتح واعيا   ياوديا   ن له فكرا  يكو  
فذ   والت  عاصرت حركة الحسذيدية وعار ذتاا كمذا مذر   ،التىام واليقفة والنا ةأي: 
ولبحس امأمال

(1)
  . 

سذذذون دليذذذد موسذذذ  من  علذذذ اكالاسذذذصذذذالحيين مذذذن داخذذذل الن ذذذقت حركذذذة اإلوا
ذذ ،انيذذا( فذذ  ألم1129-1186)   هتمامذذه لتذذدريس الياذذود اللتذذة العبريذذة حتذذاه الذذذي وج 

لذم يكونذوا مذوالين  هلكذن أتباعذ، ، فأراد تتير المصذلين   الصذالةوصالتاميىاموا دينام 
ة الفقذذوس ففذذالبوا بتتريذذب أو فرنجذذ ،لذذدينام لذذذا أرادوا تتيذذر الذذدين وإصذذالحه نىسذذه

 (.1832-1116)  ند"فريداود دتباع مندلسون "أالياودية وتزعم ذلك من 
 ذفة فذ  عملاذا نلدين  الياودي بعدة أفذوار وكانذت ت حركة اإلصالح اوقد مر  

جذت الحاخامذذات الذذين تبنذوا فكرهذذا مذن خذذالل وخر   ،فعقذدت المذالتمرات وبنذذت الكنذا س
 مدارسام ومعاهدهم الت  أن أوها. 

الىكريذة لم ذكلة لجذة يونت ،صالح والتفذوير فذ  الذدين الياذوديدخال اإلإوا بأوبد
وهذ  تعذرض  .الكبرى الت  واجااا الىكذر الياذودي والمسذيح  فذ  القذرن التاسذا ع ذر

 والذي أدى إل  إ ذعاكتىكير العصر   الكتاب المقدس للنقد بسبب سيفرة العقالنية عل
يذة فلذوم الفبيعيذة الحسذابية والجتراسيفرة الكتاب المقدس، ومعار ة نتذا   تجذارب الع

وقداسته تههللاير مما ف  الكتاب المقدس أ عك هيبوالتاريخية والعلمية لك
(2)

  . 
الياذذذود مذذذن الناحيذذذة السياسذذذية   ولقذذذد كذذذان لموسذذذ  مندلسذذذون  راء جديذذذدة علذذذ

 نسانية العامة والت  تعتبر دستورا  عاما  لاذا الىرقة خالصتاا:واإل
الياذذذود أن ينذذذدمجوا فذذذ  إنسذذذانية العصذذذر وأن يخرجذذذوا مذذذن قوقعذذذة   يجذذب علذذذ .1

 العنصرية.

                                      
، (42الملذل المعاصذرة للىذاروق  ) ،(20-19سرا يل وهويتاذا الممزقذة )إ(، 264انظر الىكر الدين  الياودي )   (1)

 .( من هذا البحس11وانظر )ص
 (.2/146والياودية للمسيري) ( ،موسوعة الياود41صرة للىاروق  )انظر الملل المعا   (2)
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 لياودية دين فقف وليست جنسية. إن ا .2
 انىسام موافنين فذ  الذبالد التذ  يعي ذون فياذا حتذ  يحصذلوأالياود اعتبار   عل .3

ختلفذذوا وينذذدمجوا فذذ  الذذبالد التذذ  يعي ذذون فياذذا ين أو ،حقذذوقام المدنيذذة  علذذ
مدارسام اويدخلو ،زيام اويلبسو ،بلتتام اويتكلمو

(1)
. 

ة العصر الحديس وتفويا الدين الياودي مجارا  عل صالح  قا ما  فكان الىكر اإل
( 1866-1190) "ناايمي ذتا، وكان من رجا ت هذا الحركة "للعصر الذي يعي ون فيه

ديذذد لمجذذاراة جبلذذورة الذذدين مذذن  أىور ،يياذذودلالذذدين  ايذذد فذذ  الىكذذر دالذذذي أدخذذل التج
كتذذاب تباعذذه مذذن أحكذذام الإن للياذذودي المعاصذذر أن يختذذار مذذا ي ذذاء أالزمذذان والمكذذان، و

 . المقدس
و ذذذذاع أن تتيذذذذر امأ ىأور ،(1860-1806وقذذذذد جذذذذاء صذذذذمو يل هولذذذذدهايم )
  العصذر الجديذد هذذو ن الحاخذام الموجذود فذذأوالزمذان يىذرض تتيذر القذذانون وال ذرع، و

 .  هية لتسير عصرا وت ريا ما يناسبحالذي له الصال
( فذذ  1814-1810) يجربراهذذام جذذاإصذذالحية ري الحركذذة اإلكذذومذذن أكبذذر مى

ذ إلذ  اوالذي دع ،انياألم يذد وفذؤ مايمليذه دوفذتح البذاب للتج ،ة للقذانونإزالذة القداسذة التام 
بذذلك ال خصذية قافعذا  الفريذؤ  ىال ذعور والتقذو  العصر، وحصر الدين وتركيزا علذ

 مودية.للقديس الفقوس والقوانين الت
ريكذذا مسذذتمدة فكرهذا مذذن ألمانيذذا صذذالح وانتع ذذت فذ  أمتفذذورت حركذة اإل ولقذد

 ،م1881صذالح  سذنة مالتمر بيتسبورج اإل  لإسحا  وايز الذي دعا إيد الحاخام   عل
وأعلذن فيذه مبذاد  دسذتور  ،صذالحيين التذام عذن بقيذة الياذودعلن فيه انىصال اإلأوالذي 

   ما يل : صالح الذي كان ملخصااحركة اإل
ؤ وأنذه أعظذم الوهللاذا  ،نسانبل من صنا اإل ؛إن الكتاب المقدس ليس من صنا هللا .1

ن كانذت أقذل منذه إليسذت مرفو ذة و ىفوهللاا ؤ امأديذان امأخذر ،المدنية   أوحدها
 درجة. 

ف  الكتاب المقدس سوى القانون امأخالق ، فذال   ء صالحية  رورية مأي    .2
 وزن للت ريعات الياودية ف  المأكل والملبس أو الفاارة.

وأنذه   قوميذة،  إنكار نظرية "ال ذعب الياذودي المختذار" واعتبذارهم فرقذة دينيذه .3
 .ىخرديان امأدين تقدم  يجب تعاونه ما امأ

نسذذان  العذذالم  لتحقيذذؤ العذذدل أناذذا امأمذذل اإل  تذذأول نظريذذة المسذذيح المنتظذذر علذذ .4
 صالحيين دعاة لذلك.وإعتبار اإل ،والسالم بين الب ر جميعا  

إنكار بعس امأجساد والعذاب امأخروي .1
(2)

  . 
 

ثوا تغيوووراد كبيووورة مخوووالفين بوووذلا دوفوووي مجوووال العبووواداد والطقووووس فقووود أحووو
 اليهودية التقليدية، ومن أهم هذه التغيراد:

مذذا إباحذذة تالوتاذذا بلتذذات الذذبالد  ،الحذذد امأدنذذ  إلذذ إنقذذاص امأدعيذذة والصذذلوات  .1
 القومية حيس يعيض هو ء الياود.  

 ترك الترانيم ال عرية العبرية وانرامية القديمة. .2

                                      
 ( 261انظر الىكر الدين  الياودي )   (1)
 (2/148،موسوعة الياود والياودية للمسيري)( 16-11الملل المعاصرة للىاروق  )انظر:    (2)
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اد الجمذذاع  "الكذذورس" مذذن الجنسذذين فذذ  إدخذذال ان ت الموسذذيقية وفذذر  اإلن ذذ .3
لفقوسذام،  النوتذة( خصيصذا    ماللىة ومكتوبذة )علذ ةهللايوالترنم بألحان حد ،المعبد
 للكنا س. ذلك التفور بإدخال امأر ن ف  المعبد الياودي تقليدا    وانتا

قامذة دولذة فلسذفين، وهذم بذذلك إ" معنذاا نكروا ف  إعتقادهم أن يكون "الخذالصأ .4
، فعندهم أن الخالص يكون فذ  الذدنيا ةون من الىر   ير الصايونيكانوا ومايزال
 المساواة ف  الحقو  المدنية.   بالحصول عل

ببنذذذ  إسذذذرا يل إذ فذذذرقام فذذذ   الىوا جميذذذا الياذذذود إذ قذذذالوا إن هللا فعذذذل خيذذذرا  خذذذ .1
فذذذا  وين ذذذروا الذذذدعوة لك يسذذذتفيعون أن يعي ذذذوا فذذذ  كذذذل انفاذذذم بذذذذ امأرض،
 الموسوية.

ن كذل معبذد إفذ ،ور ذليم بالذذاتأفذ   النظر عن إعادة بناء الايكذل رفواومأنام ص .6
 سم "الايكل".ا همن معابدهم ف  أي مكان يفلؤ علي

عفذذوا الحذذؤ للبنذذات كمذذا أو ،نسذذين مذذن المصذذلين فذذ  الايكذذلجخذذتالف الاأبذذاحوا  .1
 و د ف  التعليم الدين  والعبادات.لأل

  لذإوا يختذارون لكذل هيكذل ر اد داخل الايكل حيذس كذانبالوعظ واإل اهتموا جدا   .8
 وهذذو الحاخذذام الذذذي يقذذوم بالكاانذذةف  أهللانذذاء الفقذذوس، خفيبذذا   جانذذب "الحذذزان"

يتحرون فيه فالقة اللسان وسعة العلم وقوة التأهللاير ف  الجماهير، ويسم  عنذدهم 
"يكفم"

(1)
  . 

 من السبت ويعملون ف  يوم السبت. اء الجمعة بد   مس صالحيون السبت:يقيم اإل .9
سذذون البارموكذذا أو  فذذاء الذذرأس الصذذتير، و  يلزمذذون نسذذاءهم يلب    .10

ا مذأكتذافام   أهللاناء الصالة، و  يلبسون ال ذال أو "التاليذت" علذ نبتفاء رالوسا
 عدم ممانعتام لمن يلبساا.

لعياد الرزنامة الياودية ف  يوماا امأوأيحتىلون ب  .11
(2)

  . 

معاد  اولا ،له الحاخاميينفلاا كلية دينية تخرج  صالحية:اإل الىرقةأما عن نظام 
 صالحيون فيه الديانات  ير الياودية.تعلم اإليياودي للدراسات الدينية 

وتذذرتبف المجتمعذذات الكنيسذذية فذذ  إتحذذاد عذذام اسذذمه "اتحذذاد المجتمعذذات الكنسذذية 
لمذذذالتمر المركذذذزي للحاخذذذامين ويرتباذذذا الحاخذذذامون فذذذ  اتحذذذاد "ا، العبريذذذة ا مريكيذذذة"

وف  أمذور الذدنيا  ،لسلفة العليا الذي يقرر وينظم ف  أمور الكنيسةا يعتبروالذي  "الياود
م اباين ف  ذلك الكنا س المسيحية أي ا  

(3)
  . 

أناذا امتذداد لىرقذة القذرا يين، وكمذا  حذظلن ،صذالحيةة اإلىرقذوبعد هذذا العذرض لل
وبذين  صذالحيةة اإلىرقذ، كذان بذين اليين مذن عذداء وتكىيذرسذريىكان بين القرا ين وبين ال

 ى،ر امأخذذرة أن تكى ذذدممذذا حذذدا بكذذل واحذذ ،كسذذية مذذن العذذداء والم ذذاحناتذرهللاوة امأىرقذذلا
ة فرق  فؤ ين  ح ف  امأىرقتوتعلن خروجاا عن الياود، ومن هذا النزاع وا ن قا  بين ال

                                      
 (.266انظر الىكر الدين  الياودي )   (1)
 (11انظر الملل المعصرة للىاروق  )   (2)
 المرجا السابؤ.   (3)
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فصارت هذ   ،قت وماجمعتاا فرقة واحدة، ولكناا فر  ريب بيناا وجعلحاولت التق ،هللاالهللاة
 بحس القادم.مت  ف  الأة المحافظة كما سيىرقوه  ال ،ن الياودية الهللاالهللاة ف  الديىرق  ال
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 املبحث الثالث
 ةــــة احملافظــلفرقا

 

المسرح الذذي قامذت فيذه الحركذات الياوديذة  ،لمانياأما يسوروبا التربية  أكانت 

رت حركتذ  التنذوير هللا ذألقذد و ،المعاصذرة ىذر ت عناذا الأوالتذ  ن ذ ،ف  القذرن الما ذ 

كذان ف، فذراف أو تىذريفإ، وكان موقك الياود مذا بذين   الىكر الدين  الياوديوالتحرير ف

منام من اتجذه بكليتذه إلذ  الح ذارة التربيذة ومجاراتاذا مذدخلين التتييذرات الكهللايذرة فذ  

 صالحيون. اإل هم وهال ء ،الياودي دينام

بذذذوا أن يجذذذاروا الح ذذذارة أالذذذذين  سرهللاذذذوذك: الياذذذود امأعلذذذ  النقذذذيض مذذذنامو

ولكذن  ،ة وجمدوا وتمسذكوا بالياوديذة الربانيذة القديمذة بكذل عصذبية وعنصذريةالمعاصر

حدهللاتذه مذن أوهذذا العنصذرية خاصذة بمذا  من رفض هذا التعصب سرهللاوذكمن هال ء امأ

: ا تجذذذاا التىريذذذؤ بذذذين المجموعذذذة الياوديذذذة، فحذذذاول التقريذذذب بذذذين هذذذذين ا تجذذذاهين

منذه علذ  وحذدة  حرصذا   ؛المنتلذؤ المتعصذب سذ رهللاوذك، وا تجاا امأنىتحا صالح  الم

"المحذافظين" أو رجذال   عرفوا ب هللاالهللاا   نوا باتجاهم التقريب  هذا اتجاها  و  ولكنام ك ،الياود

، لكذذنام صذذالحفذذ  اتجذذاا اإل سرهللاذذوذككهللاذذر مذذن امأأالوسذذف الذذذين يتخذذذون خفذذوة واحذذدة 

  معسذذكر يمكناذذا أن تذذدفا باذذم إلذذفذذ  نىذذس ا تجذذاا التذذ   ةخيذذربون اتخذذاذ الخفذذوة امأأيذذ

صالحييناإل
(1)

. 

 ة المحافظة :ىرقرجا ت ال

ر ذذذيس  ،(1811-1801فرانكذذذل )  بذذذرز زعما اذذذا مالسسذذذاا: زكريذذذاأكذذذان مذذذن 

سذس مجلذة أف ،لتعريك الموقذك الوسذف لمانيا، الذي عمل جاهدا  أحاخامين مدينة دريدن ب

 سرهللاذذذوذكسذذذف المبذذذدأ المحذذذافظ بذذذين امأو  ت يقذذذول فرانكذذذل مالكذذذدا   ،تذذذهتحمذذذل مبذذذاد  مل  

ا مذذن عذذد  أنذذا أكد فذذ  الصذذىحات الالحقذذة تقدميذذة الذذدين الياذذودي، وأالسذذ"صذذالحيين: واإل

ن بذي  أن أو ،صالح السلب  الذي يالدي إل  انحذالل الذدين الياذوديمنا ذلك اإلأواجب  أن 

دين الياذذودي مقومذذات داخليذذة لذذفل، ماكنيذذة التقذذدم العصذذريإكيذذك تنفذذوي تعاليمذذه علذذ  

ن أمذا كيذك لاذذا التقذدم أن يسذتمر ان ،قدمذهتالعصذور و فذ  اسذتمرارا عبذر ةفحوية هللاابت

 ".سس تاريخية و عيةأتعين بالبحس العلم  المستند عل  فذلك يجب أن ي
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ن م الحذديس تمك ذلذمن الذروح التقليديذة والع   خاصزين اء مإراد فرانكل بذلك أو

جذذاري العصذذر ويتمتذذا يوفذذ  نىذذس الوقذذت  ،اويتذذه وتراهللاذذهببذذه الياذذودي مذذن ا حتىذذاظ 

 ة الحديهللاةينبالمد

سذاس مأاجمذاع، و: اإلب ذرف   ذروفمليه فرانكل إصالح الجديد الذي يدعو فاإل

 العلم .

وهذو بمهللاابذة  ،مذة الياوديذةلروح امأ    التعبير الدينإفالدين الياودي عندا ما هو 

ن يعبذر فالمذا أن القذانوف ،ر ذ أصل سذماوي أو أجماعاا ال عب  العام سواء كان من إ

زالتهإ  فالبد من إو ،ساري المىعول  جماع ال عب  العام يجب أن يبقعن هذا اإل
(1)

. 

 مريكا:أف   حافظونالم

مريكذا أ  أن حاخامذات إ ،لمانيذاأمريكذا كمذا هذ  فذ  أة المحافظة فذ  ىرققامت ال

 ية.سرهللاوذككهللار من ميلام إل  الىلسىة امأأصالحية كانوا يميلون إل  الىلسىة اإل

دبذذذ  والذذذدين  ال ذذذخم ن التذذذراس امأمريكذذذا أأالمىكذذذرون المحذذذافظون فذذذ   ىأور

زمنذة مذة الياوديذة فذ  مختلذك امأحصذل خذالل تفذور امأ هللاقافيذا     نتاجذا  إسرا يل لذيس إل

لقفذذا هذذذا التذذراس ال ذذخم مذذرة صذذالحيين وهذذم لذذم ير ذذوا عذذن محاولذذة اإل، مكنذذةوامأ

وهذذم  ،ل مذذا حذذواا هذذذا التذذراسلتقذذديس وتفبيذذؤ كذذ سرهللاذذوذكو  عذذن محاولذذة امأ ،واحذذدة

 تىاموا هذا التراس كنتاج للروح الياودية خالل التاري .

مذذن أعمذذا   ولكذذن وحذذ  التتييذذر يجذذب أن يكذذون نابعذذا   ،وا ب ذذرورة التتييذذررأو

 .الروح الياودية   من خارجاا

وحذدة الياذود   ذرورة :إلذ  ينلمحذافظلمريكيذة المدرسذة التارخيذة امأدعت لقد و

ويذل العقا ذد والعذادات والفقذوس الياوديذة، فالبذد مذن أن أع ف  تاح بالتنو  من خالل السم

وهذذذا ينذذاقض السذذلفة التقليديذذة التذذ   ،تعتذذرك للياذذودي بحذذؤ ا خذذتالك فذذ  تىامذذه لدينذذه

 يتمتا باا الحاخامون. 

دعذذت المدرسذذذة  ،ة محذذف وو ذذذا القذذانون ال ذذذىويبنذذذمذذذن أن يكذذون الربا فبذذد   

 يمهللالون ال عب الياودي وينفقون باسم الجماعة. تكلمينالمحافظة إل  قيام م

  مذن  ،مذن حيذس التفبيذؤ والعمذل سرهللاذوذكىون امأناذم يخذالأويرى المحافظون 

خيذر عنذدهم هذو سذنة الياذود عيار الذدين الياذودي وسذندا امأمذ إ ،حيس المبدأ أو النظرية

فالذي يقدسه الياود هو ما يقدسه الدين والعكس بالعكس :الحالية
(2)

. 
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 ة المحافظة:ىرقال دا عقهم أ -

 المبادئ العملية:-أ

صذذذذالحية عتين اإلزفظذذذذة التوفيذذذذؤ بذذذذين النذذذذة المحاىرق ذذذذيجذذذذاد الإالتايذذذذة مذذذذن  .1

 ة جديدة.فرق،   خلؤ ةيسرهللاوذكوامأ

ن لذذم يىامذذوا إا العابذذدون اذذتذذة التذذ  يىاملقامذذة الصذذلوات والذذوعظ بالإ بذذد مذذن  .2

 العبرية.

وجعذل  ،الخالعية والذرقص مذن الكنذيس نا يدلة وامأيجب حذك القراءات المفو   .3

خذذذرى كلاذذذا علذذذ  جانذذذب عظذذذيم مذذذن الرزانذذذة والاذذذدوء الصذذذالة والفقذذذوس امأ

 وا حترام مما يتىؤ ما التعبد.

، دعيذة و ذجعوا اسذتعمالاايزية إل  العبرية ف  الصذلوات وامأنجلإ افة اللتة اإل .4

، م الموسذيقيةمذن حيذس مقذدرتا هيال  أوتذ كهللاذر تذدريبا  أوفالبوا أن يكون المن ذدون 

 ،هم ف  استعمال الكورالوووافق ،ور نحيين ف  استعمال امأصالوهم خالىوا اإل

 صالحيين.ين ومتنيين من المسيحين بخالك اإلدخال من دإورف وا 

، وتربيذة سيالكنذأعمذال  ذراكان فذ  إيجب تربية النساء الياوديات تربية دينية و .1

وكذذلك يجذب  ،  والقذوانيين والتذوراةوا جتااد ف  دراسذة التذاري ،و د الدينيةامأ

بذذل واخذذتالف الجنسذذين فذذ   ؛ ذذراكان فذذ  الفقذذوس علذذ  قذذدم المسذذاواة بالرجذذالإ

، وهذذذذا مذذذا ينبذذذذذا مقاعذذذد الكنذذذيس المنظمذذذة بالفريقذذذة المسذذذيحية فذذذ  الكنيسذذذة

 .سرهللاوذكامأ

وذلك حتذ  ينىذذ الذدين الياذودي  ،كلية والفقوس السبتيةأيجب التقيد بالقوانيين الم .6

 ،م اللتذذة العبريذذةبنذذا ام علذذ  تعل ذذأويجذذب ت ذذجيا  ،لبيذذوت والحيذذاة العا ليذذةإلذذ  ا

  الصذالة مذوافقين ويرون  رورة التزام لبس القبعة الصتيرة وال ال خاصذة فذ

سرهللاوذكبذلك امأ
(1)

. 

 المبادئ النظرية:-ب

سرا يل  لك من ال عب اإلأتجما عل  تعريك نىساا كهللاالوس يت أن ا مة الياودية .1

صذالحيون ال ذعب ر اإلاظأفبينما  ،فاذا المقومات كلاا متساويةه، لاإلووالتوراة 

هللا والتذوراة علذ  ال ذعب، علذذ   سرهللاذوذكظاذر امأأ، ولذهتذوراة وعلذ  اإلعلذ  ال

وامر أة المحافظذة تمتذاز بتمسذكاا بذىرقذوال، ا ويعذادلوا بيذناموالمحافظين أن يساو

كمذا ي ذجعون اسذتيفان  ،الحيةصذة اإلىرق  التلمود الفقسية الت  تنبذها الالتوراة و

 الياود ف  فلسفين.
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يعتقذذد المحذذافظون أن القذذانون يجذذب أن يىحذذص مذذن جديذذد علذذ   ذذوء حاجذذات  .2
 ن لزمذذه تعذذديل فيعذذدل بذذنىس الفريقذذة التذذ  عذذدلإ، وال ذذعب الياذذودي الحا ذذرة

ين يتقاعسذون ذال سرهللاوذكوهم بذلك يخالىون امأ، زمنة القديمةوتفور فياا ف  امأ
صذذالحيين الذذذين لإل ة تعذذديالت علذذ  القذذانون الياذذودي، وخالفذذا  يذذأدخذذال إعذذن 

 يرف ون سلفة القانون ولزومه.
 

بقذاء علذ  تنذوع إلفار واحذد واإ: أي: جما الياود  من مقولة الوحدة ف  التنوع .3
فكرهم الدين  وحاجات مجتمعاتام
(1)

. 
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 املبحث الرابع
 الطوائف املسيحانية

 
العاذد القذديم،  اخذل مجمذوع النصذوص المقدسذة:ف  د وروحيا   عاض الياود فكريا  

 .وال ريعة ال ىوية أو الم نا، هللام التلمود
وكذذان تىكيذذرهم فذذ  التيبيذذات بعذذد أن تعر ذذوا للسذذب  البذذابل  هللاذذم للت ذذتيت فذذ  

 يدي الرومان يتخذ اتجاهين محددين هما:أامأرض عل  
 .نااية العالم .1
 لخالص عل  يد المسيح المنتظر.ا .2

بيذوم الذرب عنذدهم، ونذرى أن هنذاك ازدواجيذة  ةلم فا  مرتبفذأما عن نااية العا
هللا  فعامة الياود ينتظرون يذوم الذرب ليحمذل لاذم انتصذار  ذعب ،حول مىاوم يوم الرب

أما يوم الذرب بذالمعن   ،خرى الت  ستكون قد دانت لام بالخ وعمم امأالمختار عل  امأ
مذن العصذاة وفذ  مقذدمتام   نتقذامفيحمذل معنذ  التاديذد والوعيذد وا ؛نبياءالذي قصدا امأ

لذذذا كذذان هذذذا اليذذوم باذذذا المىاذذوم مو ذذا تاكذذم وسذذخرية مذذن  ؛سذذرا يل  نىسذذهال ذذعب اإل
جدا   ا  الكهللايرين وكانوا يرونه بعيد

(1)
  . 
تجديذد العاذد مذا الذرب، أو فكذرة  ىكذرةبقترنذة ت  مأتذفأما فكرة المسيح المخلص 

ور ذليم مدينذة أ رصذيتوعند ذذ  ،جذديرة بذاهلل لتصبح ؛مة هللاأ" عند ذ تتجدد العاد الجديد"
 الم ذردون مذن فياذا  مهللايل لاا بين المدا ن يقيم فياا الرب عل  جبل صايون، ويتجمذا 

 بل يموت فياا الموت نىسه. ؛حقادسرا يل، وتزول فياا امأإبن  
مذن  ويال  ألاذا الياذود تذو  أبذل  ؛وا حة ف  التوراة وفكرة المسيح المخلص لم تاتن 

مختلىذة   ذكا   أخذت هذا الىكرة ف  عقلية الياود أور م ذلك  ،ف  التوراة ليلةنصوص ق
حسذب  هبحسب العصور والظروك الت  عا وا فياا، وكذل جيذل مذنام صذنا مسذيح جدا  
، وتعلقذه باذذا الىكذرة يذزداد كلمذا باذا يحلذمللصورة الخيالية الوجدانية التذ   وفبقا   ،هواا

مذل صبحت فكرة المسيح المخلذص هذ  امأأف ،ل  الياودااد والىقر الواقا عفازداد ا  
 عجزات كهللايرة.محكايات و خصيات و حامال   صبحت عالما  أو ،لام

عظذم ال خصذيات أولكذن  ،أما من هو هذا المسيح المخلص؟ فقد اختلىذوا مذن هذو
" وكذان فذ  اليذاهو النبذ " أو "يليذا الت ذب إليذاس الذذي يسذميه الياذود "إهماا هو النب  أو

 انركذيليذا إلذ  يومنذا هذذا مذن امأإنذه بقذ  النبذ  أ  إ ،سرا يل خالك كبيذرإ  بن  نسبه ف
وف  كتذب التصذوك المدارض وكهللار الحديس عنه ف  التلمود و، لتيبية ف  الىكر الياوديا

نبيذاء بنذ  أبذل اعتبذر الوحيذد فذ   ؛لموسذ  ن مسذاويا  يكهللايذرالياودي، واعتبذر فذ  نظذر ال
 موس .سرا يل الذي يمكن أن يقارن بإ

 ،هللاذم رفذا إلذ  السذماء حيذا   ،سذرا يلإنه مكس ف  امأرض مذدة يذدعو بنذ  أفيرون 
خر الزمان ليتم رسالة الخالص لل ذعب الياذودي  نه لم يمت وسينزل إل  امأرض ف  أو

 ك باا.ل  والت  كُ 
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فذ  التفذور الذدين  عنذد الياذود،  عميقذا   هللايرا  أهللاذرت فكذرة المسذيح المنتظذر تذأولقد 
 سرا يل  باسم "المسيحانية".من مالرخ  تفور الىكر اإلعند كهللاير وسميت 

ياذود علذ  مذذدى عذ  كهللايذر مذن الول ذدة تذأهللاير هذذا العقيذدة عنذدهم وتعلقاذم باذذا اد  
، ومذنام مذن ل فذ  بدايذة دعوتذهتذعين من قنه المسيح المنتظر، ومن هال ء المد  أالتاري  

 ن فرقة بين الياود.و  ككانت له قوة و
 ،ميالديذذذة 44حانية: هللايذذذوداس الذذذذي ظاذذذر سذذذنة يسذذذومذذذن هذذذال ء المذذذدعين للم

صذاحب فرقذة   صذىاانب  عيس  امأبأبديا المعروك ووع، م130وبركوكبا حوال  سنة 
مذوي عبذد الملذك بذن مذروان، وكذان لذه قذوة والذي عذاض فذ  عاذد الخليىذة امأ ،العيسوية
ن هماذم ألكذن مذن  ، يذرهم كهللايذر... والمسيح المنتظذر المخلذصأنه فرقة ادع  فياا  وكو 

هللاير كبيذر فذ  الىكذر الذدين  الياذودي أي كذان لذه تذذوالذ ،ف  القرن السابا ع ر المذيالدي
تباعذذه هذذم ياذذود أو ،نذذه المخلذذصأتاي صذذب " الذذذي ادعذذ  بواسذذتفاع تكذذوين فرقذذة " ذذ

وفرقته "الىرانكية" ف  القرن الهللاامن ع ر الميالدي ،وكذلك "يعقوب فرانك" لدونمةا
(1)

  . 
 نها من الفرق اليهودية المعاصرة .بالحديث أل وسنفرد هاتين الفرقتين

 :الدونمةيهود -
تدعيذه " ذيتاي  ذيرقذة نتحذدس عذن مسذيحاا المخلذص الذقبل الحديس عن هذا الى

سذرة أن سذاللة م وهو ،(م1611-1626لبانيا ) أزمير ومات ف  أ: ولد ف  مدينة صب "
  نياء. بوا من كبار امأأ، وكان ياودية ا كنازية

وتعلذم فياذا التذوراة  ،مدرسة ياودية  ايرة ف  سن السادسة "صب  بتاي "دخل 

، واسذتمر التذدريس وهذو فذ  سذن الخامسذة ع ذرة  ف  ذلك حت  تعذاف برعو ،والتلمود

فذذ  دراسذذة "القبالذذة" وهذذ  علذذم التذذأويالت البافنيذذة والصذذوفية عنذذد الياذذود، ومذذارس 

هللاذرت أوقذد  ،ته الجميلة هيوه كا ه وفالقة لسانذتميز بامأستاذية ف  سن الهللاامنة ع رة، و

علذن أن خذالص أو ،خذ يحسب الحسابات الىلكيذة والسذريةأف ،القبالة"عليه دراسته لعلم "

ل تنق ذ ،من به تالميذذاآف ،نه هو المسيح المخلصأ، وادع  م1641سرا يل ه  سنة إبن  

 حيانذا  أ، وسذرا يل مذن جاذةخالص إلالدعوتذه بذ صر وفلسفين نا را  لمل حور اف  تركي

 ،هذذدروا دمذذهأعلنذذوا كىذذرا وأن حاخاماتاذذا مأ ؛مذذن الياذذود التقليذذدين هاربذذا   ينتقذذل  خصذذيا  

لمذا وواستدعته  ،مرا حت  رفا إل  الحكومة التركية العهللامانية الت  قب ت عليهأوتفور 

نذه مجذرد أوزعذم  ،ل بين يدي الذوزير التركذ  "كذوبرل " بالقسذفنفينية تنكذر لدعوتذهمهللا

سالم وتسذم  باسذم "محمذد علن ر بته ف  الدخول ف  اإلأذلك هللام بعد  ،رجل دين ياودي

قبذذل علذذ  دراسذذة أو ،ن اللتذذة العربيذذةقذذتأو ،فنذذدي" وكذذذلك زوجتذذه وسذذميت بذذ  "فافمذذة"أ

نذذه هذذو المسذذيح أو ،ياوديتذذه تباعذذه سذذرا  أنذذه مذذا فتذذئ يبذذس بذذين أ  إ، ن وتىسذذيرا القذذر

وقذد  ،ات هنذاكمذو لبانيذاأإلذ    الىتن فذ  الحكومذة التركيذة حتذ  نىذيبس  أالمخلص، وبد
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 سالم دينذا  والعمل عل  الكيد لإل ،ن الياوديةافبإسالم وظاار اإلإتبعه تالميذا ف  ناجه بإ

وللحكومة العهللامانية دولة
(1)

 . 

المرتذدين" وفذ  " وهذ  كلمذة تركيذة تعنذ  "ة" أو "الدومنذةنمذتباعه "الدوأسم  و

الىرقذة القا مذة علذ   نذوع، أي و منذة" بمعنذ أ-ة مذن "دو" أي اهللانذين، و"نمذةبصلاا مركأ

 سالم .، والنوع اإلصول: النوع الياودينوعين من امأ

نىسام بذ  "المذالمنين" أو أة العدول عن هذا التسمية وسموا نموقد حاول ياود الدو

 ."يند"الرفا " أو "المجاه

ينيم" أي: الكىارمخرى خاصة الربانيين فيسمونام "ياود امأما فوا ك الأ
(2)

. 

اسذتقرت فذ   ،ينىذ: جماعة ياودية تركية  بتانية من الياذود المتخةنموفيهود الد

تباعذه أن أفقذد اعتقذد كهللايذرون مذن  "، بتاي صذب   "ب سالماا ت باا  إ ارت أ، وونيكاالس

، لايذةرادة اإلوتنىيذ لإل ،مر خى  من الربسالم هو تلبية مأواعتناقه اإلن دينه ارتدادا ع

بتقاليذد الياوديذة ن سذرا  وا متمسذكي، ولكنام ظل  اذوا حذوحف
(3)

وهذم يسذترون عذن النذاس  ،

سذذالمية   يسذذتعملوناا فذذ  بيذذوتام إسذذماء أناذذم يتسذذمون بأكذذل مذذا يهللابذذت ياذذوديتام لدرجذذة 

ويسذذتعملون اللتذذة العبريذذة فذذ  صذذلواتام، والتركيذذة فذذ  ، ولكذذن فذذ  الحيذذاة العامذذة فقذذف

حديهللاام
(4)

  . 

وليذة  نوصذيةة عقيذدة حلنمذوعقيدة الدو
(1)

تاي بلوهيذة  ذأفاذم يالمنذون ب متفرفذه 
وامذر والنذواه ، بفل الوصايا الع ر و يرهذا مذن امأأظر الذي تنه الما يح المنأو ى تس
حلوا محلاا "توراة التجليات"، وه  التذوراة ألتوراة المتداولة فار ة المعن  ووا أن اأور

وكذانوا  ، بتاي صب  مخلصذا  ب  إ: وهم   يعترفون   )صب ( تىسيرهاىعاد تسأبعد أن 
ن الحاخامذات فيمذا ويسذتىتو ،بياوديتام فيتدارسون التلمود ما بقيذة الياذود يتمسكون سرا  
 ذعيرة ويحتىلون بجميا امأعياد الياودية ويقيمون  عا رهم فيما عدا ل، كيقابلام من م ا

عيذاد علذ  قذدس امأأخذر اعتبذروا    ذافوا عيذدا  أوقذد  ،لذيامإت    يلىتوا النظذر السبت ح
 فيذهولكل فريؤ مذنام معبذد خذاص يتعبذد  ،  )صب (ىوهو عيد ميالد  بتاي تس فال اإل

 حيا ام الخاصة بام.أيوجد عادة ف   ذياال"، والقيسم  "ال
 إخىاالهذا،الحجذم حتذ  يسذال  ةتب ف  كتب صتيروكانت صلواتام و عا رهم تك

ت هللاذم حل ذ ،سذبانية(أوديذة ت محلاذا الالدينذو )وهذ  لتذة ياالعبريذة لكذن حل ذبوكانت تكتب 
وهذم يذدفنون موتذاهم فذ  مذدافن خاصذة  ،التركية محلاا ف  منتصك القرن التاسا ع ذر

بام
(6)

 وتختلك مراسم الحداد عندهم مناا عند الياود، فا  ت به ماتعودا المسلمون. ،
 

                                      
 ( 120-98الىكر الدين  الياودي )انظر  (1)

 (.261المرجا السابؤ ) (2)

 ( 100سيري )لعبد الوهاب الم ،اليد الخىيةانظر ( 3)

 (.112-2/108،موسوعة الياود والياودية للمسيري)(261الياودي )الدين  انظر الىكر (  4)

 ( من هذا البحس ف  معن  التنوصية. 14)صانظر (  1)
 ( 101للمسيري ) ،اليد الخىيةانظر   (6)
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 همها:أالتي من  "تاي صبيبش"و الحرو على تعاليم زعيمهم دوهم شدي 
 .بناء الفا ىة ذاتااأ إ  منبة و  يكون الزواج سنة واج .1
قدون زواجاذم يذوم ا هللانذين أو الخمذيس علذ  يذد ويع ،تعدد الزوجات محرم عليام .2

 باللتة العبرية وبالموسيق  والتناء. ةر يس الفا ىة، وتتم الزف
ولكذذن   يلتزمذذون  ،مذذن تعاليمذذه: أن  ذذريعة الختذذان قا مذذة مىرو ذذة مهللاذذل الياذذود .3

مر عندهم واسا ر الياود فامأهللاامن كما ه  عند ساباقامتاا ف  اليوم ال
(1)

. 

ايليذة التذ  نة القىرقذوهذ  ال ،حدى فرقااإقل و عل  امأأت هذا الجماعة ماأتولقد 
باحيذذذة وبذذذا نحالل الخلقذذذ  هذذذات اإلاتامذذذوا با تج، أة عذذذددا  نمذذذكبذذذر فذذذر  الدوأتعتبذذذر 

اذذم يعقذذدون احتىذذا ت ذات فذذابا نأوتالكذذد الموسذذوعة الياوديذذة  ،وا نتمذذاس فذذ  الجذذنس
 ا  رنذه مقصذوأدي داعر فذ  "عيذد الحمذل" وهذو عيذد بدايذة الربيذا، وهذذا العيذد يبذدو ربع
ةنمود  الىرقة القنايلية من ياود العل

(2)
.   

 إلى عدة فرق:الدونمة وينقسم يهود 
ت فذ  علنت زوجته أن روح زوجاا قد حل ذأ)صب (،  ى لية: بعد موت تسباليعقو .1

 وأعتنذذذؤ ،د مذذذن خاللذذذهس ذذذتج ى ن تسذذذأأي المحبذذذوب، و قويريذذذدواذذذا يعقذذذوب يخأ
سذرة انقسذمت مذن جماعذة أوتبعذه مذا يقذرب مذن هللاالهللاما ذة  سالم ظذاهرا  يعقوب اإل

وهذذذم يحلقذذذون  ،اليعقوبيذذذون""تباعذذذه بذذذ  "اليعقوبليذذذة" أي: أسذذذم   ،ة ككذذذلنمذذذالدو
تذذراك ، ويلبسذذون الفذذرابيض حتذذ  سذذماهم امأويرسذذلون لحذذاهم رالوسذذام تمامذذا  

قذل مذن ، علذ  امأن فذ  المجتمذا التركذ  تمامذا  هم مندمجو، و"الفربو لوا" لذلك
 الناحية ال كلية.

ام مذذذالبهللاوا أن زميرليذذذة"، ولكذذذنامأة اسذذذم "نمذذذفلذذذؤ علذذذ  بقيذذذة الدوأزميرليذذذة: امأ .2
 : انقسموا إل  قسمين

 زميذرليين هذوقا ذد جديذد فذ  صذىوك امأ رظاذ 1100القنايلية: ف  عذام  - أ
تباعذه أ علذنأ، وى د جديذد ل ذبتاي تسذس ذنه تجأعلن أو ،"باروخيا روسو"

وقذذام باروخيذذا روسذذو )واسذذمه التركذذ   ،مايولذذنذذه أد المقذذدس وس ذذنذذه التجأ
مصذذفى   ذذلب ( بتعلذذيم التذذوراة المسذذيحانية الخىيذذة، أو تذذوراة التجليذذات 

 لذذذلك ،وكذذان يت ذذمن ذلذذك العالقذذات الجنسذذية ،التذذ  تفالذذب بقلذذب القذذيم
ذا الىرقذة ع ذاء هذأو-كمذا سذبؤ-باحيذةاتامت هذا الىرقذة بذا نحالل واإل

وتعد فرقتام  ،اهم و  يحلقون  عورهملح، وكانوا يرسلون من الحرفيين
ة نمذكبذر فذر  الدوأرون عتبذلعدميتام الدينيذة، وي نظرا   كهللار الىر  تفرفا  أ

 ية منام.كنىراولقد ظارت الحركة ال ،عددا  
خذرى سذميت "قبذانج " أ، انىصلت مجموعذة : بعد موت باروخياقبانجي - ب

، صذذذذاحب الىرقذذذذة ورف ذذذذوا ا عتذذذذراك بقويريذذذذدو "،القذذذذدماء": تعنذذذذ 
  إ، ولذم يعترفذوا الفبيعذة الم ذيحانية لباروخيذارف ذوا كمذا   ،اليعقوبلية
زميرليذة" يفلذؤ علذيام وحذدهم، صبح اسم "امأأو، )صب ( ى ب بتاي تس

وهذال ء  ،هللارياء الياودأفباء وماندسين وأين من يوت م هذا الىرقة المان
 اهم.لحيفلقون  كانوا يحلقون رالوسام و 

                                      
 (.262انظر الىكر الدين  الياودي )  (1)
 .المرجا السابؤ  (2)
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وقذذد لعذذب الكهللايذذر مذذن  ،خذذرة يعذذيض بمعذذزل عذذن اندونمذذوكذذان كذذل فريذذؤ مذذن ال 
   ف  الهللاورة التركية. قياديا   ة دورا  نمع اء الدوأ

خذذرى ولكذذن فلذذبام أاوديذذة مذذرة ة أن ين ذذموا إلذذ  الجماعذذة الينمذذوقذذد حذذاول الدو 
هذا الجماعة بعذد  زاحة النقاب عن سر  إوتم  ،و دهم يعتبرون  ير  رعيينأن رفض مأ

سالم وعن صلة وبعدهم التام عن اإلأؤ ومخفوفات ك ىت عن عدميتام المتظاور وهللاا 
ناا   تزال تبقذ  أوهللامة د  ل ت ير إل  أن القنايلية استمرت حت  الستينات، و، الياودية
ويبذذدو أن  ،سذذتنابولإسذذتاذ فذذ  جامعذذة أن ر ذذيس الجماعذذة أفارهذذا التنظيمذذ ، وإعلذذ  

فذ   ن ذفا   ويلعبذون دورا   ،عالقذة وهللايقذة بالحركذات الماسذونية فذ  تركيذاع اءها علذ  أ
اعلمنة تركي

(1)
  . 

 
 :  ة أو الطائفة اليهودية الفرانكيةيكالحركة الفران

أو يعقوب فرانذك الذذي ولذد فذ  بودونيذا  "جيكوب فرانك"تنسب هذا الحركة إل  
بذذالتلمود  جذذاهال  وليذذة، وكذذان أدرس دراسذذة دينيذذة  ،سذذرة متوا ذذعةأ( مذذن 1126سذذنة )

تبذاع الحركذة ال ذبتانية أتنقذل فذ  مذدن البلقذان واتصذل ب، نه رجل بسيف جاهلأويتباه  ب
مذن الدونمذة أو اليعقوبيذة  "الباروخيذا"تبذا مذذهب فا ىذة أس الزهذار وودر ،ف  سالونيكا
ته تفلؤ عليذه اسذم قوكانت حل، 1111عام  "الما ي "نه أعلن أس أن بل هللام ما ،المتفرفة
 "ى  بتاي تسذ"لاية الت  كانت تسكن ف  علن فرانك أن الروح اإلأو ،ام جيكوب""الحاخ

 نه تجسيد جديد لاا.أمصته، وققد ت "باروخيا" و

وحينمذا  ،نمذةدوسذالم فذ  الظذاهر كياذود التركيا واعتنؤ اإلف  ولقد مكس فرانك 
ة الياوديذة حكمذة الدينيذملاذم، لكذن ال  ذبتانيون هنذاك زعيمذا  لولندا اعتذرك بذه اب إل عاد 
ديذذان وفالبذذت الكنيسذذة جنسذذية تتعذذارض مذذا الياوديذذة وكذذل امأأن ممارسذذاته ال تقذذرر

 دمذذولعلنذذوا معذذاداتام للتأتباعذذه أولكذذن فرانذذك و ،ينيالكاهللاوليكيذذة بذذالحرب  ذذد الىذذرانك
ذ ذلذك، هللاذم مذا  كنيسذة الكاهللاوليكيذة التذ  وافقذت علذوفلبوا حماية ال ر فرانذك لبذس أن تنص 

نية.والمار حسب الفريقة هتباعأو
2
 

ودع السذذجن مذذن قبذذل السذذلفات الروسذذية عذذدة أو هعليذذ ضولقذذد  ذذاع أمذذرا وقذذب
بعنذوان "أقذوال السذيد" والذذي يعذد  كتابذا   تاركذا   ،(1119لبس أن مذات عذام ) وما ،مرات

معرفة أفكارالأهم مصدر 
(3)

. 

 

                                      
 ( 103-102ىية للمسيري )(   انظر اليد الخ1)
م إلى أن  666المارونية:طائفة من النصارى الكاثوليك الشرقيين، ينسبون إلى القديس يوحنا مارون، دعا عام  2

للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة،يتخذون من لبنان مركزا لهم،والطائفة المارونية على خالف مع طوائف النصارى، إال 
م مع بقائها على معتقدها في المسيح.انظر:محاضرات في  8812ة الرومانية عام أنها أعلنت اتحادها مع الكنيس

،موسوعة (2/636(،الموسوعة الميسرة في األديان إصدار الندوة)891(،المسيحية لشلبي)846النصرانية ألبي زهرة)
 (8/248األديان والمذاهب لألسود)

 (.2/114لمسيري)(،موسوعة الياود والياودية ل103)(   انظر اليد الخىية 3)
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 ه:  أفكار فرانا ومباد -

ذ يحذذل اإللذذه فذذ  المذذادة إمنتااهذذا  إلذذ  وأوصذذلاا ،وليذذةلفرانذذك المنظومذذة الح بنذذ  .1
نسذذان واإل، ة كاملذذة، المذادة فياذذا مقدسذة تمامذذا  يذويمذوت وتصذذبح وحذدة وجذذود ماد

ا كذل الحذدود ويتسذاوي فياذا المفلذؤ ياذومن هللام فا  النقفة الت  تسقف ف ،إله افيا
عقذذب،   سذذا علذذأوتنقلذذب القذذيم ر ،والمحذذرم بالمبذذاح ،ب  والمقذذدس بالمذذدنسسذذبالن

 والوجود والعدم. الخير وال ر،  ىويتساو
مذذن رموزهذذا الكونيذذة المترابفذذة  ة"القبذذا "سذذاام فرانذذك فذذ  أنذذه خلذذص إيتحذذدد  .2

ماا بصور مسذيحية مألوفذة وو عاا ف  مصفلح  عب  أسفوري وفع   ،الحركة
ية الروسذذية سذذكذياذذود  ذذر  أوروبذذا، ولقذذد تذذأهللار الىرانكيذذون بذذالىر  امأرهللاو ىلذذد

 المن قة.
فرانذذك العدميذذة الدينيذذة يتبنذذ  .3

1
الحيذذاة  إلذذ  ؤن الفريذذعذذ هلتذذ  تظاذذر فذذ  حديهللاذذا 

يجذد فيذه قذوانين و حذدود،  عذالم   إلذ ، أو الفريذؤ الجديذد الذذي يذالدي الجديدة
 .  ديان لكنه عالم ليس فيه حدودد من كل ال را ا والقوانين وامأعالم تم فيه التجر  

يتعذين نذه إلذذا ف ،  ف  الخىذاءإأن هذا الفريؤ الجديد فريؤ  ير مر  ،  يكون  .4
المذذذالمنين أن يرتذذذدوا رداء عيسذذذو )أي المسذذذيحية(، فيتظذذذاهرون بالتنصذذذر   علذذذ

 ،لذه فذ  قلبذه الصذامتحمل المذالمن اإليف "،الصمت ءويختبئ المالمن تحت "عب
 لاذذا قاصذذدا   ويمذذارس  ذذعا رها مخادعذذا   ى،خذذرفيعتنذذؤ الذذديانات الواحذذدة تلذذو امأ

ظذذور عنذذدهم أن يذذتم المحمذذن تقوي ذذاا وهذذدماا هللاذذم نبذذذها بعذذد ذلذذك، لقذذد كذذان 
 ا ختالف بالمسيحيين أو الزواج منام.

  الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون من: ةتدور القصيد .1
ر أو امأب الفيذذب، وهذذو إلذذه خىذذ  يختبذذئ وراء هللاذذان  أع ذذاء لذذه الخي ذذاإل - أ

 .الهللاالوس، و عالقة له بالخلؤ أو المخلوقات فاو لم يخلؤ الكون
وهذذ  خلذذيف مذذن ال ذذخيناا  ،ا أو "هذذ ""بتذذو  العذذذراء": أو "امأم "علمذذاا - ب

  نهللاذمأوالعذراء مذريم، والواقذا أن صذورة ا ،له(نهللاوي عن اإلامأ  )التعبير
فذ  صر الجنس  الكامن ف  القبا ة أوعنلت من الف  الهللاالوس الىرانك  جع

فرانذذك أن التجربذذة  ىلذذذلك رأ ،أكهللاذذر و ذذوحا   نية عنصذذرا  ت ذذباالحركذذة ال
جذذة لقصذذا دهم ونتي ، ذذكل ممارسذذة جنسذذية الدينيذذة الحقذذة   بذذد وأن تأخذذذ

 بينام. كل صورا وأقذرها م اعا  بوصلواتام كان الجنس 

 "ي صذب تاب" ذفذ    لذه التذن روح اإلمأ ؛رواح  وانتقالاذاقال فرانك بتقمص امأ .6

 هعظذذم تقمصذذخ امأ، فىرانذذك تجسذذيد  خذذر لذذألهت فيذذل ذذحباروخيذذا هللاذذم ت فذذ  ل ذذحقذذد 

 .قدس"نىسه "السيد الم  وسم ،الروح المقدس

                                      
العدمية مذهب فلسى  أدب  ملحد،اهتم بالعدم باعتبارا الوجه انخر للوجود،بل هو نااية الوجود،وبه نعرك حقيقة  1

الحياة بعيدا عن النظرة المهللاالية والنظرة الواقعية السفحية.والعدمية ترى أن الوجود اإللا  وعدمه سواء،وباذا 
إلله،فالملحد يختار جانب اإللحاد الصريح أما العدم  فيرى أن المسألة ينكر وجود ايىارقون اإللحاد الذي 

 (2/888سواء.انظر:الموسوعة الميسرة ف  امأديان،اصدار الندوة)
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  الوقوع فذ  بتأنه ين ى ة المقدسة" عند الىرانكيين والت  تريالخفبرزت فكرة " .1

، ة، عذذالم هذذو الخيذذر كلذذه ذذمكذذان فيذذه للخفي حتذذ  ين ذذؤ عذذالم   ى ذذة الكبذذريالخف

ذا النزول  يقت ذ  فقذف تذرك ، وهنسان يجب عليه أن يابف أو   ولك  يصعد اإل

ة، فتصذذبح بذذمذذة  ري هللاتذذراك أعمذذال اق بذذل يجذذب أي ذذا   ؛ديذذان والمعتقذذداتكذذل امأ

 رواح.صالح امأإ إل د ويق والىجور هما ما ةالوقاح

علذن أ ، وىباذا تسذ  الت  أت لىيضال ريعة الحقة ه  التوراة الروحية أو توراة ا .8

 ة، هللاذذم مذذا لبذذس أن ظاذذرت العدميذذالمقذذدس فرانذذك أن الزوهذذار هذذو وحذذدا الكتذذاب

  عن الزوهار ذاته، وعذن كذل خل  تباعه التأفلب من  حينمامنتااها   لإووصلت 

  .لتراس قبا

  وأكذد فرانذك علذ ،الىرانكية أن مسرح الخالص هو بولنذدا ولذيس صذايون ىتر .9

أهمية الجوانب العسكرية
(1)

. 

 ة:ة والحسيدييبين الفرانك-

الحركذذة الحسذذيدية فذذ  نىذذس المرحلذذة الزمنيذذة وفذذ  نىذذس المكذذان  تلقذذد ظاذذر

نت ذذذرتا بذذذين نىذذذس الجمذذذاهير )الىالحذذذون الياذذذود ( مذذذا الحركذذذة الىرانكيذذذة، واليذذذاو)بود

متجولون الذين ندا، والوعاظ الرا متيازات من ياود امأا جروأتسالحانات، وم بصحاأو

 الحركتين:اء ف  النخبة الدينية(، وهناك نقاف ت ابه كهللايرة وعميقة بين  لم يكونوا أع

وراة والتلمذذود فذذار فكذذري، ويامذذالن دراسذذة التذذإك ةكلتاهمذذا تنفلقذذان مذذن القبذذا  .1

 )والىرانكية تعادي التلمود(.

 ا  متحذذرر واتخذذذوا موقىذذا   ،هللارتذذا بالنزعذذة ال ذذبتانية وبكهللايذذر مذذن أفكارهذذاأهمذذا تاكلت .2

 أهمية التلقا ية والحرية.  كدتا علأنب  وذة وال من م كلة الخفي جديدا  

 الذر م مذن  الياذود تقبلاذا، وعلذ  حالة  به ناا ية علذ  هما جعلت من المنىاكلت .3

وا الياوديذة عن الحسذيدين لذم ي ذجإ، فذتعبر عذن حذب عذارم لىسذفين ةأن الحسيدي

، وقذد ت ذمن برنامجذه بل وقىوا  دها، أما فرانك فلم يكترس بىلسفين ؛فقلياا إ

 .  منافؤ بولندا ىحدإس جماعة زراعية ف  يصالح  )الم يحان ( تأساإل

يةالحاخام ةمن المالسس معاديا   وقىت كل من الحركتين موقىا   .4
(2)

. 

 ونية: يبين الفرانكية والصه -
الصذذايونية فذذ  بعذذض والوجذذوا،  همذذن الىرانكيذذة والحسذذيدية ت ذذب الواقذذا أن كذذال  

 الصايونية من الهللاانية ف  أمور: ا  إل أكهللار قرب امأول ولكن 
 .ه التقليدي امأصول اودي ب كلس الدين  الياالتر ترفضكلتاهما  .1

                                      
 . (101انظر اليد الخىية )   (1)

 (. 111)انظر اليد الخىية    (2)
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 إلذ كما أن ق ية السلفة أساسذية بالنسذبة  ،باا كلتاهما تخر  ال ريعة و  تلتزم .2
 الىريقين.

ى أور ،صذايون فذ   خذر امأيذام إلذ انتقد فرانك فكرة أن ينتظذر الياذود عذودتام  .3
 بذلك الصااينة. ا  موافق فياا فكرة سلبية تماما  

 اذذا )أي تنصذذيرها جز يذذا  عأن الصذذيا ة الىرانكيذذة لذذدم  الياذذود كجماعذذة تذذم تفبي .4
الصذذايون  الخذذاص التصذذور عذذن  (  تختلذذك كهللايذذرا   ذذعب منذذت  إلذذ وتحويلاذذا 
وتفبذيعام داخذل  ،وروبا  من ياودها، وتجميا هال ء الياود ف  فلسذفينأبإخالء 

 إفار الدولة الياودية الت  ستندم  ف  المجتما الدول .
فذذذ  النظريذذذة إن اهتمذذذام فرانذذذك بالزراعذذذة والتنظذذذيم العسذذذكري لذذذه مذذذا ينذذذاظرا  .1

 .ةوالممارسة الصايوني
 
 إلذ ودعذوتام للحلوليذة و ،فذ  الحركذة الىرانكيذة ةنه ر م العدمية الدينيإف اما  ختو

الممارسذذات الجنسذذية، وتظذذذاهرهم بالذذدين النصذذذران ، فكذذان لاذذم  ذذذرف أساسذذ :  هذذذو 
ن يرتذدوا الهللايذاب أ، ون   يحلقذوا سذوالىامأكذ ،ا حتىاظ ب ئ من هويتام الياودية العلنيذة

أكلوا يذ  أجانب أسما ام المسيحية الجديذدة، و إل  ديةسماءهم الياوأ، ويبقوا الخاصة بام
ن يستريحوا يوم السبتأ، ولحم الخنزير

(1)
 . 

                                      
 (. 112-111) ،انظر اليد الخىية   (1)
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 املبحث اخلامس
 الصهيونية

 
 يمكن أن يتحمذل أهللارهمذا  يلقد أهللابتت حركت  التنوير والتحرير للياود أن الياود

وربذذ  فذذ  مأ، فكلمذذا صذد  ايعذذيض فذيام نذوبانذذه فذ  القذذوم الذذي إلذ دون أن يذالدي ذلذذك 
تنويرا وتحريرا وعالميته وعلمانيته، كلما  عك امأساس الذدين  عنذدا وبالتذال   ذعك 

حذل لم ذكلتام لذن يكذون فذ  لى معظذم الياذود أن اأولذذلك ر ،امأساس الدين  عند الياذود
 يحل الم كلة بتذويبام. التحرير، فذلك حل  
حذذرب العالميذذة خذذر سذذوى الصذذاوينية،   سذذيما أن ال  مذذامام مذذن حذذل  أولذذم يكذذن 
ومن البديا  أن الياذود  ،مل أو التخفيف البعيدأللت مجا     اا كان  يعفوتقتيل الياود في

بذالر م مذن  كلذ اسذتعباد و ذقاء  فىيذه نينذة الجيتذو،أمان وفمأإل   دةر بون ف  العوي  
الت امن الياذودي الذداخل  والذوع  الذدين  القذوي الذذين تفلباذا الجيتذو وحققامذا ب ذكل 

 م.تا
رض أسذرا يل فذ  إقامذة دولذة إكبر بقيؤ حلم الصايونية امأالياود لتح سع لذلك 

عاد ف  فلسفينميال
(1)

. 
 نها:أف الصهيونية ويمكننا أن نعر  

قامة دولة للياود ف  فلسذفين تحكذم إ، ترم  إل  تفرفةمحركة سياسية عنصرية 
 من خاللاا العالم كله.

حيذس ابتنذ  داود قصذرا  ،ف  القدسوا تقت الصايونية من اسم )جبل صايون( 
، بعد انتقاله من حبرون )الخليل( إل  بيت المقذدس فذ  القذرن الحذادي ع ذر قبذل المذيالد

عذادة ت ذييد هيكذل سذليمان مذن جديذد بحيذس تكذون إرمذز إلذ  مملكذة داود ويوهذا ا سذم 
القدس عاصمة لاا
(2)

. 
، خيذة فكريذة وسياسذيةر تاريذورولاذا جذ ،الىكرة الصايونية قديمة قدم التوراةإن 

سذس أعرض للملك داود الذي تول مرة ف  العاد القديم عندما وردت لىظ صايون مأمنذ 
  . م. 1000-960مملكته

-138) عقبذت العذودة مذن السذب  البذذابل أم ظاذرت عنذد حركذة المكذابيين التذذ  هللاذ
 هدافاا العودة إل  صايون وبناء هيكل سليمان.أول ، والت  كان أ( . م 186

نىذذس الياذذود  يذذر الحماسذذة فذذ هللاوتالقذذرون لتحيذذ   رتوالذذت الحركذذات عبذذ وهكذذذا
 سرا يل. إسيس مملكة أللتجما ف  فلسفين وت

ول  التذ  وجاذت ه  النواة امأ ،م1611-1604سرا يل إبن  ةتعتبر حركة من و
 هداك الصايونية.أأساس استخدام بريفانيا ف  تحقيؤ ف الصايونية وركزتاا عل  فخ

 1882التذ  تذدعو إلذ  عذودة الياذود إلذ  فلسذفين، وفذ  عذام وتوالت الحركذات 
   .ظارت ف  روسيا حركة "حب صايون"

                                      
 ( 120-99)  للىاروق ،انظر الملل المعاصرة   (1)
 .(1/121الموسوعة الميسرة )   (2)
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أمذذذا الصذذذايونية الحديهللاذذذة فاذذذ  تنسذذذب إلذذذ  تيذذذودور هرتذذذزل الصذذذحى  الياذذذودي 
قامذة إب قيادة الياود إل  حكم العذالم بذدء  والذي عمل عل   ،م1860المجري المولود عام 
الخصذوص فذ  محذاولتين  اد باذذلسذلفان عبذد الحميذوقد قذاوض ا ،دولة لام ف  فلسفين

لتذذاء الخالفذذة إزاحذذة السذذلفان وإذلذذك عملذذت الياوديذذة العالميذذة علذذ  خىذذؤ، عنذذد ألكنذذه 
 سالمية.اإل

 ،م فذذ  بذذال بسويسذذرا1891ول مذذالتمر صذذايون  عذذالم  سذذنة أل زقذذام هرتذذأو
لعذالم حولذه ل فذ  تجميذا ياذود ازقامذة الدولذة الياوديذة، ونجذح هرتذإوالذي دعا فيه إلذ  

 هدافام.أتحركون بدقة ودهاء وخىاء لتحقيؤ صبحوا يأحكموا تنظيماتام وأالذين 
ه  الواجاة السياسية للياودية العالمية، وه  كما وصذىاا الياذود  فالصايونية إذا  

جازة الحكوميذة فذ  امأ الاندي ف نو الذي له ما ة يد( فا  لاا ف  جل   هلمهللال اإلنىسام )أ
 ة موجاة تعمل لمصلحتاا.العالم يد مسيفر

ناذا تقذوم أ، وتذزعم الصذايونية سذرا يل وتخفذف لاذاإوالصايونية هذ  التذ  تقذود 
مفامعاذا لتحقيذؤ  سذتارا  ناا تتخذ الياوديذة أيقة عل  أساس تعاليم التوراة والتلمود، والحق

تذذ  مذذا مفنراهذذا سذذرعان مذذا ت ذذرب بذذالتلمود عذذرض الحذذا ف  ،السياسذذية وا قتصذذادية
الصذايونية هذم مذن  ءصالحاا، فا  حقيقة علمانية بدليل أن عدد من زعماتعارض ما م

المالحدة
(1)

  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

(، العنصرية الياودية مأحمذد الز يبذ  212الياودية مأحمد  لب  ) ،( 138-1/121(  انظر الموسوعة الميسرة )1)

(،موسذوعة الياذود والياوديذة 110ع  الياودية لعبدهللا التذل )(، امأف31الياود ف  المعسكر ال رق  ) ،(1/242)
 (.2/208،212()1/64للمسيري)
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 اخلامتة
 

 حوت الخاتمة أهم نتا   البحس وه : 

  تىرقام وتنافرهم واختالفام فيما بيذنامإن القاريء لىر  الياود يرى مدى 

 لذ  أرض واحذدةواحذدة ع دولذةتظاهر بالوحذدة فذ  وإن كانوا يحاولون ال

)سذذذورة كمذذذا قذذذال سذذذبحانه فذذذ  وصىام:"تحسذذذبام جميعذذذا وقلذذذوبام  ت "

 .(14الح ر/

 .إن  الب الىر  الياودية المعاصرة ه  امتداد لىر  الياود القديمة 

  تأهللار الياودية بىرقاا القديمة والمعاصرة بالظروك التاريخية ، وبالعوامل

ومباد اذذا و ذذعا رها ا قتصذذادية والسياسذذية تذذأهللارا وا ذذحا فذذ  عقا ذذدها 

 التعبدية.

   إن التتيير الواقذا فذ  فذر  الياذود المعاصذرة:عقا دهم ومبذاد ام بذل وفذ

ام وهذذذا ا خذذتالك فيمذذا بيذذنام مأكبذذر دليذذل علذذ  التحريذذك فقذذوس عبذذادت

وسذذ  عليذذه السذذالم مذذن عنذذد هللا عذذز علذذ  الذذدين الذذذي جذذاء بذذه م الواقذذا

جذذذذدوا فيذذذذه اختالفذذذذا وجل،قذذذال تعذذذذال :"ولو كذذذذان مذذذذن عنذذذذد  يذذذذر هللا لو

،فاذا ا ختالك الكبير عبذر الذزمن وبذين الىذر  (82النساء/ )سورةكهللايرا"

 الياودية دليل أنه ليس من عند هللا الواحد.

  إن الىذذر  الياوديذذة المعاصذذرة مختلىذذة فمناذذا المت ذذدد التذذال  فذذ  تمسذذكه

خامذذذات وتمهللالذذذه الىرقذذذة حابذذذالتوراة وتعذذذاليم التلمذذذود والخا ذذذا لسذذذلفة ال

وذكسذذية أو "الياذذود التقليذذديون"، ومناذذا المتحذذرر مذذن هذذذا السذذلفة هللاامأر

وتمهللالذذة فرقذذة ا صذذالحيين، ومناذذا مذذا هذذو بذذين الىذذريقين وتمهللالذذه الىرقذذة 

 المحافظة.

  إن الىرقة امأرهللاوذكسية ه  أقوى فرقة ياودية ف  العالم وذلك لمذا تمتعذوا

 ة سواها.به من دعم الحكومة اإلسرا يلية،والت    تعترك رسميا  بىرق

  ليس كل اإلسرا يليين يالمنون بمباديء الىرقة امأرهللاوذكسذية فاذم مختلىذون

فذذ  ا نتمذذاءات بذذل إن بعذذض اإلسذذرا يليين علمذذانيون   يتقيذذدون بأحكذذام 

 التوراة.

  يعتبذذذذر الياذذذذود الحسذذذذيديم هذذذذم المتصذذذذوفة والزهذذذذاد وأصذذذذحاب الرقذذذذا ؤ

 وامأخال . 
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 هللاذذوذكس نتيجذذة جىذذاك ظاذذرت الحركذذة الحسذذيدية فذذ  صذذىوك الياذذود امأر

ينذذابا الذذروح وا يمذذان تحذذت سذذلفة التلمذذود والحاخامذذات وكذذذلك بسذذبب 

 ا فااد الىقراء والتىرقة الفبقية بين عامة الناس.

 هذذذذم ياذذذذود أرهللاذذذذوذكس إ  أناذذذذم يختلىذذذذون عذذذذنام فذذذذ   الياذذذذود الحسذذذذيديم

 المماراسات الدينية والسلوك والتقاليد إل  جانب لتتام الخاصة بام.

  فذذ  التفذذور الذذدين  عنذذد  عميقذذا   هللايرا  أكذذرة المسذذيح المنتظذذر تذذهللاذذرت فألقذذد

سذذرا يل  باسذذم الياذذود، وسذذميت عنذذد كهللايذذر مذذن مذذالرخ  تفذذور الىكذذر اإل

 "المسيحانية".

 .يعتبر ياود الدونمة والياود الىرانكية من الفوا ك المسيحانية الياودية 

 قامذذة دولذذةإ، ترمذذ  إلذ  تفرفذةمحركذذة سياسذية عنصذذرية  إن الصذايونية 

 للياود ف  فلسفين تحكم من خاللاا العالم كله.

  إن الياود عل  ما معام من قوة مادية وسذلفة سياسذية إ  أناذم مذن أجذبن

النذذاس، ومذذا حققذذوا مذذن مكاسذذب إنمذذا هذذو بمعونذذة  يذذرهم ووصذذو  علذذ  

أكتذذافام، قذذال تعال :" ذذربت علذذيام الذلذذة أينمذذا هللاقىذذوا إ  بحبذذل مذذن هللا 

سذورة ) ذب مذن هللا و ذربت علذيام المسذكنة"وحبل من الناس وباءو بت

 (.112 ل عمران/

هذذذا و خذذر دعوانذذا أن الحمذذد هلل رب العذذالمين والصذذالة والسذذالم 

 عل  النب  المصفى  امأمين.
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 م. 1998ه / 1419لرسالة، بيروت، الهللاانية، مالسسة ا

 ،مكتبذذة وهبذذة ،سذذماعيل راجذذ  الىذذاروق إل ،الملذذل المعاصذذرة فذذ  الذذدين الياذذودي -12
 .م1988ه / 1408،الهللاانية ،القاهرة

  علذ –انذا مميذر : عبذد امأتحقيذؤ ،ب  الىتح محمد ال ارسذتان مأ ،الملل والنحل  -13
 .م1990/ه 1410،ول امأ ،لبنان ،دار المعرفة :ف، فاعور

لعبذذذذذدالرزا  محمذذذذذد امأسذذذذذود،الدار العربيذذذذذة  موسذذذذذوعة امأديذذذذذان والمذذذذذذاهب -14
 م. 1420/2000للموسوعات،بيروت،الهللاانية،
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الموسذذذوعة الميسذذذرة فذذذ  امأديذذذان والمذذذذاهب وامأحذذذزاب المعاصذذذرة، إ ذذذراك  -11
وتخفيف: مانا بن حماد الجان ، دار النذدوة العالميذة للفباعذة والن ذر والتوزيذا، 

 ه . 1418ة، الرياض، الهللاالهللا
للذذذذذدكتور -الموسذذذذذوعة المذذذذذوجزة–موسذذذذذوعة الياذذذذذود والياوديذذذذذة والصذذذذذايونية  -16

 م. 2001عبدالوهاب المسيري،ف:دارال رو ، القاهرة، الهللاانية، 
للذدكتور عبذدالوهاب  ،اليد الخىية: دراسة ف  الحركات الياوديذة الادامذة والسذرية -11

 .م1998ه / 1418، ول مأا ،القاهرة ،دار ال رو : ف ،المسيري
للذدكتور جعىذر هذذادي  "،، تذاريخام، عقا ذدهم، تقاليذدهممتاأن ذ": الياذود الحسذيديم -18

 .م1994ه / 1411، ول امأ ،دم ؤ ،دار القلم :ف ،حسن
 ،عمذذذان،هليذذذة للن ذذذر والتوزيامون كيذذذوان امأألمذذذ ،وسذذذفمأالياذذذود فذذذ  ال ذذذر  ا -19

 .م1996، ول امأ
 ،دار الىرقذان عمذان: ف، لذداود عبذد التىذور سذنقرف ،الياود فذ  المعسكرال ذرق  -20

 .م1983، ه / ول امأ
 ،القذذاهرة الهللاامنذذة ،مكتبذذة النا ذذة المصذذرية: ف ،حمذذد  ذذلب أللذذدكتور  ،الياوديذذة -21

 .م1988
مكتبذذة الذذدار  :ف ،عظمذذ للذذدكتور محمذذد  ذذياء الذذرحمن امأ ،الياوديذذة والمسذذيحية -22

 .  م1988 ه /1409، ول امأ ،بالمدينة المنورة
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 الىارس
 

 الصىحة            المو وع     

  

 - المقدمة 

 

3 

 - التمايد: وفيه مفلبان 

 

1 

 -  المفلب امأول: فر  الياود قديما 

   

1 

 -المفلب الهللاان : أجناس الياود 

  

11 

 -ة امأرهللاوذكسيةىرقالمبحس امأول: ال  

 

   الياود الحسيديم                      

 

14 
 
 11 

 

 -ة اإلصالحيةرقىالمبحس الهللاان : ال 

  
21 

 -ة المحافظةالمبحس الهللاالس: الىرق 

  
21 

 -المبحس الرابا: الفوا ك المسيحانية  

 

29 

 - ياود الدونمة 

 

30 

 - الحركة الىرانكية 

 

33 

 -المبحس الخامس: الصايونية 

  

31 

 -الخاتمة 

 

39 

 -قا مة المصادر والمراجا 

 

                                     الىارس                                                               
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