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توجد يف اليهودية فرق كثَتة ختتلف الواحدة منها عن األخرى اختالفات جوىرية وعميقة دتتد إىل 
العقائد واألصول، فهي يف الواقع ليست كاالختالفات اليت توجد بُت الفرق ادلختلفة يف الدايانت التوحيدية 

. ال حتمل يف اليهودية الداللة نفسها اليت حتملها يف سياق ديٍت آخر« فرقة»ومن مث، فإن كلمة . األخرى
فال ديكن، على سبيل ادلثال، تصوُّر مسلم يرفض النطق ابلشهادتُت ويُعًَتف بو مسلماً، أو مسيحي يرفض 

أما داخل اليهودية، فيمكن أال يؤمن اليهودي ابالو وال . ااديان  اددة الصلل والقيام ويُعًَتف بو مسيحياً 
وىذا يرجع إىل طبيعة . ابلغيل وال ابليوم اآلخر ويُعترب مع ىذا يهودايً حىت من منظور اليهودية نفسها

ولذا، . اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون دتازج أو انصهار
جتد كل فرقة جديدة داخل ىذا الًتكيل من اآلراء واحلجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما 

 اليت ظلت أقلية معزولة 1وأوىل الفرق اليهودية اليت أدَّت إىل انقسام اليهودية فرقة السامريُت. يكن تطرفو
 . بسبل قوة السلطة الدينية ادلركزية ادلتمثلة يف اذليكل مث السنهدرين

ولكن، مع القرن الثاين قبل ادليالد، خاضت اليهودية أزمتها احلقيقية األوىل بسبل ادلواجهة مع 
فظهر الصدوقيون والفريسيون، والغيورون الذين كانوا يُ َعدون جناحاً متطرفاً من الفريسيُت، . احلضارة اذليلينية
ومما جيدر ذكره أن الصدوقيُت كانوا ينكرون البعث واليوم اآلخر، ومع ىذا كانوا جيلسون يف . مث األسينيون

وقد حققت ىذه الفرق . السنهدرين، جنباً إىل جنل مع الفريسيُت، ويشكلون قيادة اليهود الكهنوتية
أوذلما انتهاء العبادة القرابنية بعد ىدم اذليكل، : ولكنها اختفت لسببُت. ذيوعاً، وأدَّت إىل انقسام اليهودية

مث ظهور ادلسيحية اليت حلت أزمة اليهودية يف مواجهتها مع اذليلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم 
.  اليهود وغَت اليهود وحيرر اليهود من نَت التحرديات العديدة ومن جفاف العبادة القرابنية وشكليتها

                                              

، وأيضا عرفان عبد احلميد فتاح بعّدىا دتثل أول 167ممن أشار أيضا إىل أّولية ظهور السامرة الباحث دمحم  ر عبد اجمليد يف كتابو اليهودية، ص -1
مث ذكر . ويذكر دمحم  ر عبد اجمليد أن خالفها مع غَتىا من اليهود وقع حول قدسية أجزاء العهد القدمي. 112انشقاق ديٍت يف اتريخ اليهودية، ص

ىل تكون للكهنة أم للعلماء؟ فافًتق اليهود فريقُت، أحدمها يراىا للعلماء : أنو بعد انفصال السامرة، وقع خالف بُت اليهود حول أحقية قيادة األمة
 . وىم الفريسيون، وآخر جعلها من نصيل الكهنة وىم الصدوقيون
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فظهرت . وجاهبت اليهودية أزمتها الكربى الثانية حُت دتت ادلواجهة مع الفكر الديٍت ااسالمي
اليهودية القرائية كنوع من رد الفعل، فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسَت يعتمد على القياس 

وديكن أن نضيف إىل الفرق اليهودية يهود الفالشاه . والعقل، أي أأا انشقت عن اليهودية احلاخامية دتاماً 
ويهود اذلند الذين ال يشكلون فرقاً ابدلعٌت الدقيق، فهم مل ينشقوا عن اليهودية احلاخامية بقدر ما انعزلوا عنها 

عرب التاريخ وتطوَّروا بشكل مستقل وخمتلف، فهم ال يعرفون التلمود أو العربية، كما أن كتبهم ادلقدَّسة 
وجتدر مالحظة أن ذتة فرقاً صغَتة، مثل اابيونيُت وادلغارية والعيسوية والثَتابيواتي . مكتوبة ابللغات احمللية

ولكنها، نظراً لعزلتها، مل تؤدر كثَتاً يف . وغَتىا، وىي فرق صغَتة لكل منها تصوُّرىا اخلاص عن اليهودية
أما القرّاءون، فإأم بعد عصرىم الذىيب يف القرن العاشر، . مسار اليهودية وقد اختفى معظمها من الوجود

 . سقطوا يف حرفية التفسَت، األمر الذي قلَّص نفوذىم حىت حتولوا إىل فرقة صغَتة آخذة يف االختفاء

مع االنقالب التجاري  (يف الغرب)وقد جاهبت اليهودية أزمتها الكربى الثالثة يف العصر احلديث 
وقد ظهرت إرى اصات األزم ة يف ش كل دورة شبتاي تسفي على ادلؤسسة احلاخامية، فهو . الرأمسايل الصناعي

مل يهاجم التلمود وحسل، وإمنا أبطل الشريعة نفسها، وأابح كل شيء ألتباعو، األمر الذي يدل على أن 
تراث القبَّااله احللويل، الذي يعادل بُت االو واانسان، كان قد ىيمن على الوجدان الديٍت اليهودي، وقد 

 . وصف احلاخامات تصوُّر القبَّاليُت لإللو أبنو شرك

، ظهر جيكوب فرانك «الدومنو»وبعد أن أسلم شبتاي تسفي، ىو وأتباعو الذين أصبحوا يُعرفون ب  
وقد تفاقمت . وحاول تطوير اليهودية من خالل أطر مسيحية كادوليكية (ىو وأتباعو)الذي اعتنق ادلسيحية 

األزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية، حيث إن الدولة القومية احلديثة يف الغرب منحت اليهود حقوقهم 
السياسية، وطلبت إليهم االنتماء السياسي الكامل، األمر الذي كان يعٍت ضرورة حتديث اليهود واليهودية 

أي اليهود )وما تسبل عن ذلك من أزمة أدَّت إىل تصدعات جعلت أتباع اليهودية احلاخامية التقليدية 
أقلية صغَتة، إذ ظهرت اليهودية ااصالحية مث احملافظة مث التجديدية، وىي فرق أعادت تفسَت  (األردوذكس

كما أأا . الشريعة أو أمهلتها دتاماً، واعًتفت ابلتلمود أو وجدت أنو رلرد كتاب مهم دون أن يكون ُملزماً 
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َعدَّلت معظم الشعائر، مثل شعائر السبت والطعام، وأس قطت بعض ها، وَعدَّلت أيضاً كتل الصلوات 
وش كل الصالة، أي أن فهمها لليهودية وممارستها ذلا خيتلف بشكل جوىري عن اليهودية احلاخامية 

ومن الواضح أن ىذه الفرق اجلديدة ىي اآلخذة يف االنتشار، يف حُت أن األردوذكس يعانون . األردوذكسية
 . من االحنسار التدرجيي

ومنذ أايم الفيلسوف إسبينوزا، ظهر نوع جديد من اليهود ال ديكن أن نقول إنو فرقة ولكن البد من 
وىذا النوع من اليهود ىو الذي يًتك . (%50حنو )تصنيفو حيث يشكل األغلبية العظمى من يهود العامل 

عقيدتو اليهودية، ولكنو ال يتبٌت عقيدة جديدة، وىو ال يؤمن عادًة إبلو على ااطالق، وإن آمن بعقيدة ما 
وىؤالء . فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلل، وال ديارس أية طقوس

، أي أأم ال ينتمون إىل أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، ولكنهم «اليهود اادنيون»ُيطَلق عليهم اآلن اسم 
 وتنعكس اخلالفات بُت الفرق اليهودية ادلختلفة 1!مع ىذا يسمون أنفسهم يهوداً ألأم ولدوا ألم يهودية

. على الدولة الصهيونية األمر الذي يزيد صعوبة تعريف اذلوية اليهودية

                                              

 أّن النزعة السائدة بُت اليهود األردودكس حصر اليهودية يف النسل احملض "عرفان عبد احلميد فّتاح"خبصوص ىذه القضية يذكر الباحث  -1
Biological origine ومن مثّ عّد ادلولود من أم يهودية حصرا يهوداي، وىي النزعة ادلشدودة إىل تعاليم الشريعة كما فّصلتها ادلدونة الفقهية ،

 ليوسف كارو يف القرن السادس عشر، فلدى ىؤالء رتيعا، ومذىبهم ىو الدين الرمسي اسرائيل، يكفي أن يعّد ادلرء يهوداي "شوحلان عاروخ"اجلامعة 
ابنك الذي من امرأة إسرائيلية يدعى ابنك، أما ابنك ادلولود من امرأة ودنية ": جملرد أنو مولود من أّم يهودية، وذلك عمال أبحكام التلمود اليت تنصّ 

وىذا األصل مما اخًتعو عزرا بعد السيب البابلي، فقد شّدد ىو وحنميا على وجوب احلفاظ على الطهر العرقي لليهود، منعا دلخاطر . "فال يدعى ابنك
رجاسات "االنصهار يف األغيار، ومن مثّ إلزامهما اليهود الذين تزوجوا من األغيار أو األمميُت ابالنفصال والطالق، حىت ينفرز اليهود بزعمهما من 

وعليو يعّد ادلولود غَت الشرعي من يهودية اغتصبت كرىا من قبل غريل يهوداي، يف حُت ال يعّد ادلولود من أب يهودي وأم . [9: 12عزرا ] "األمم
 1892وىذا احلكم الشرعي ادلعتمد لدى األردودكس، بينما يرفضو عامة ااصالحيُت، فقد أقّر رللس الرابنيُت ااصالحي عام . غَت يهودية يهوداي

: انظر كتاب اليهودية. اعتبار ادلولود من أب يهودي وأم غَت يهودية يهوداي، وىذا من غَت حاجة دلراسيم اعتناق اليهودية اليت يفرضها األردودكس
    125، 124عرض اترخيي واحلركات احلديثة يف اليهودية، ص


