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 اليهودية األرثودكسية- أوال

يعرب ىذا االسم عن معارضة بعض اليهود للتغيَتات اليت أدخلها االصالحيون على العقيدة 
واجلماعة ادلتطرفة من ىذه احلركة، وىم يهود شرق أوراب، ترفض كل زلاوالت التجديد . اليهودية

واإلصالح يف أي جانب من جوانب احلياة اليهودية، وخباصة احلياة الدينية، وتعدُّ احلسيدية من 
األرثودكسية ادلتطرفة، بينما تبنت اجلماعة األرثودكسية يف أدلانيا و غرب أوراب احلفاظ على احلياة 

اليهودية التقليدية، مع عدم رفض الثياب األوروبية، والتعليم العام، واستخدام اللغة اليت يتحدث هبا 
أىل البلد الذي يقيمون فيو، وغَت ذلك من ادلظاىر العامة للحياة اليت ال دتس صلب العقيدة 

اليهودية، مما دعا البعض إىل تسمية ىذا النوع اجلديد ادلتطور عن األرثودكسية التقليدية ب 
 .1"األرثودكسية اجلديدة"

 ليعّرِفوا بو التقليديُت من "األرثودكس"وادلالحظ أن اإلصالحيُت ىم الذين استخدموا مصطلح 
اليهود واألتقياء منهم، ومع ذلك فقد قبلت اجلماعة اليهودية التقليدية ىذه التسمية للتعريف هبا، ومت 

ومن ادلعروف أن ىذه . م1795استخدامها ألول مرة يف إحدى اجملالت الصادرة يف برلُت عام 
التسمية مأخوذة من ادلسيحية، ولعلو من اخلطأ إطالقها على مجاعة يهودية، ففي ادلسيحية تعٍت كلمة 

 االعتقاد الصحيح، وىي تنطبق على ادلسيحية، حيث تلعب العقيدة دورا ىاما يف نظام "أرثودكسية"
 . 2اإلديان ادلسيحي

 اليهودية اإلصالحية- اثنيا
م، والفرصة اليت مّكنت 1789ظهرت استجابة للحقوق اليت منحتها الثورة الفرنسية عام 

اليهود من االشًتاك يف اجملتمع األوريب، وقد رأى أصحاب ىذه احلركة أّن على اليهود أن يُدخلوا 
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بعض اإلصالحات على اليهودية التقليدية، وتغيَت بعض العادات والتقاليد اليهودية دلواجهة 
 .1التحدايت اليت يفرضها العصر الذي يعيشو اليهود، ورلاهبة التغَت احلاصل يف اجملتمع عامة

وقد ظهرت اليهودية اإلصالحية يف منتصف القرن التاسع عشر يف أدلانيا، وانتشرت منها إىل 
بقية أحناء العامل، وخصوصا الوالايت ادلتحدة، وتسّمى أيضا اليهودية الليربالية واليهودية التقدمية، وقد 

، ولكنهم استفادوا بدرجة أكرب (م1786ت)استفاد اليهود اإلصالحيون من فكر موسى مندلسون 
. وادلمارسات ادلسيحية الربوتستانتية يف أدلانيامن األفكار 

ُهورن ومن أىم مفكري ولكن أكرب ادلفكرين . اليهودية اإلصالحية يف الوالايت ادلتحدة ديفيد أَيَ ن ْ
العربي  ، وكلية االحتاد1873مايَر واْيز الذي أسس احتاد األبرشيات العربية األمريكية عام  ىو إسحق

بِْتسربج اإلصالحي،  ويُ َعدُّ مؤدتر. 1889، وادلؤدتر ادلركزي للحاخامات األمريكيُت عام 1875عام 
ت  ، أىم نقطة يف اتريخ اليهودية اإلصالحية إذ1885الذي ُعقد عام  أصدر قراراتو الشهَتة اليت عربر

انتقلت اليهودية اإلصالحية إىل اجملر حيث  وقد. عن اإلمجاع اإلصالحي، وبلورت منطلقات احلركة
  ».نيولوج»ُيطَلق عليها مصطلح 

اليت أدخلها  ويف ضوء منطلقات الفكر اليهودي اإلصالحي، ديكننا أن ننظر إىل التعديالت
ومن أمههم أبراىام جاجير  زعماء احلركة اإلصالحية، على العبادة اليهودية وبعض ادلفاىيم الدينية،

زعيم اجلناح )وديفيد فرايد لندر « التقدمي «الذي ُيشار إليو عادًة بلفظة (زعيم اجلناح ادلعتدل)
وقام اإلصالحيون إبلغاء الصلوات ذات الطابع . «الليربايل« الذي ُيشار إليو أحياانً بصفة (الثوري

ليتمشوا )ال العربية  (الوالايت ادلتحدةيف مث اإلجنليزية )لغة الصالة األدلانية  القومي اليهودي، وجعلوا
وأدخلوا ادلوسيقى  ، وأبطلوا كل الفوارق بُت الكهنة والالويُت وبقية اليهود،(روح العصر وادلكان مع

ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصالة أو  واألانشيد اجلماعية، كما مسحوا ابختالط اجلنسُت يف الصلوات،
ذلك ابلصلوات الربوتستانتية، وقام بعض اإلصالحيُت  ، ولقد أتثروا يف(تفيلُت)استخدام دتائم الصالة 

، وكانت تلك أول مرة ُيستخَدم فيها ىذا ادلصطلح ألنو «اذليكل»اسم  ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليو
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ومعٌت ذلك أن اإلصالحيُت بتسميتهم معبدىم ىذه . على اذليكل ادلوجود يف القدس مل يكن ُيطَلق إال
احللول  اجلديدة، كانوا حياولون تعميق والء اليهودي إىل الوطن الذي يعيش فيو وحياولون نقل التسمية

 .اإلذلي من مكان سيعودون إليو يف آخر األايم إىل مكان يراتدونو ىذه األايم
 وعلى ادلستوى الفكري، أعاد اإلصالحيون تفسَت اليهودية على أساس عقلي، وأعادوا دراسة 

ادلنظومات  فالعقل أو العلم ىو موضع احللول اإلذلي أو ادلطلق يف)العهد القدمي على ُأُسس علمية 
تستند إىل قيم  (األثَتة لديهم وىي التسمية)، واندوا أبن الدين اليهودي أو العقيدة ادلوسوية (الربوبية

ز. أخالقية تشبو قيم األداين األخرى اإلصالحيون على اجلوىر األخالقي للتوراة، وكذلك  كما ركر
التلمود، مهملُت التحرديات ادلختلفة اليت ينص عليها القانون  اجلوىر األخالقي لبعض جوانب

 .بًتسيم حاخامات إانث (مؤخراً )القوانُت ادلتعلقة ابلطعام والكهانة، وقد مسحوا  اليهودي، وخصوصاً 
شعائر السبت،  وقد أسقطوا معظم. وأنكروا فكرة البعث واجلنة والنار، وأحلوا زللها فكرة خلود الروح

أعضاء األبرش ية أي يوم يف  وىم ال حيتفلون بو يف الوقت احلاضر يف يوم الس بت نفسو وإمنا خيت ار
.  األسبوع لالجتماع

ل اإلصالحيون بع ض األفكار األساس ية يف الداينة اليهودية، فمثالً اندى جاجير  وق د َع در
طقوس الدين وعقيدتو وأخالقو وأدبو،  حبذف مجيع اإلشارات إىل خصوصية الشعب اليهودي من كل

وقد حاولوا اإلبقاء على ىذه . ابلشعب ادلختار كلية مطالباً ابلتخلي عن الفكرة احللولية اخلاصة
عادلية جديدة، فجعلوا الشعب اليهودي شعباً حيمل رسالتو  الفكرة، مع إعطائها داللة أخالقية

كما يؤكد اإلصالحيون أيضاً أن . حىت يستطيع من يشاء أن يؤمن هبا األخالقية لينشرىا يف العامل
أطراف األرض ليحققوا رسالتهم بُت البشر، وأن النفي وسيلة لتقريبهم من اآلخرين  اليهود ُشتتوا يف

  .لعزذلم عنهم وليس
إذ َرَفض ممثلوىم، يف مؤدتر  وأضفى اإلصالحيون على فكرة العودة وادلاشيرح طابعاً إنسانياً 

وأحلوا زللها فكرة العصر ادلشيحاين،  ، فكرة العودة الشخصية للماشيرح ادلخلِّص،(م1885 )بتسربج
فالعصر ادلشيحاين ىو العصر الذي سيحل فيو . العصر وىي فكرة تربط بُت العقيدة ادلشيحانية وروح
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كل اجلنس البشري وينتشر العمران واإلصالح ويتم كل ىذا من  السالم والكمال وأييت اخلالص إىل
فالفكرة ادلشيحانية ىنا ُفصَلت دتاماً عن الشعب اليهودي وعن . واحلضاري خالل التقدم العلمي

 .احلديث ادلاشيرح وارتبطت بكل البشر وابلعلم شخص
 يف (احلركة الصهيونية (بنزعتها االندماجية)كان من ادلنطقي أن تعادي اليهودية اإلصالحية 

حفاظها على النطاق الضيق للحلولية  نزعتها القومية ادلشيحانية، ويف دتجيدىا للجيتو والتلمود، ويف
كما . من ادلؤدترات للتعبَت عن رفضهم للصهيونية وقد َعَقد اإلصالحيون عدداً . (اليهودية التقليدية

السياسية اليت تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو اليت كانت  أهنم رفضوا وعد بلفور وكل احملاوالت
كتلة بشرية متجانسة ذلا مصاحل مستقلة عن مصلحة الوطن الذي ينتمون  ختاطب اليهود كما لو كانوا

ال  ولكن اليهود يف الغرب جزء. ظلت ىذه العداوة قائمة زمناً طويالً يف الوالايت ادلتحدة وقد.إليو
وىذه البالد يف  يتجزأ من ادلصاحل االقتصادية والسياسية لبالدىم، ومن زليطها التارخيي واحلضاري،

داخل وتزايده  للنفوذ الصهيوين ظهورالذا سيالحظ بعد ذلك . رلموعها تشجع ادلشروع الصهيوين
. معسكر اليهودية اإلصالحية

اإلصالحية، وال حباخاماهتا، وال  وال تعًتف ادلؤسسة الدينية األرثوذكسية يف إسرائيل ابليهودية
يقومون هبا، فهم جيعلوهنا سهلة يسَتة على عكس  ابلزجيات اليت يعقدوهنا، وال دبراسم التهود اليت

 .1طقوس التهود األرثوذكسية
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