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التم�سك بروح القدمي واالنفتاح
الفِ رق اليهوديّة املعا�صرة ..بني ّ
على العقل واحلداثة والتجديد!
�أمين البيماين

الن�ص التوراتي هو مركز احلياة اليهود ّية،
يعترب �سقوط مملكة يهوذا -القرن ال�ساد�س قبل امليالد -هو بداية مرحلة ظهور علم التف�سري اليهودي ،حيث �أ�صبح ّ
وتط ّورت الدرا�سات والتفا�سري التابعة له يوماً بعد يوم .ونناق�ش اليوم مقالة الباحث (عامر احلايف) يف جملة الت�سامح حول -الت�أويل وال�ش�أن العام عند الفرق
اليهودية املعا�صرة .-الأثر الكبري يف علم التف�سري اليهودي مت ّثل يف االجتاهني الفكريني اللذين ظهرا بني اليهود الفري�سيني �-أحد الأحزاب ال�سيا�س ّية الدين ّية خالل
القرن الأول داخل املجتمع اليهودي يف فل�سطني -وهما:
يتم�سك بظواهر الن�صو�ص وتفا�صيلها الفقه ّية دون الأخذ بالت�أويل.
ّ .1اتاه ظاهري ّ
ّ .2اتاه عقلي ت�أويلي ير ّكز على مقا�صد ال�شريعة �أكرث من الفروع الفقه ّية.
وال �ت ��أوي��ل ه��و �إرج ��اع ال�ك�لام �إىل ُم ��راد امل�ت�ك� ّل��م ،وذل ��ك من
املف�سر على املعنى الب�سيط واملبا�شر و� ّإنا
خالل عدم وقوف ّ
التع ّمق يف املعنى الباطن للن�ص.
ظ �ه��رت ح ��رك ��ات ال�ت�ن��وي��ر يف ال �ق ��رن ال �ث��ام��ن ع���ش��ر ودع ��ت
لإعمال العقل ورف�ض �أ ّي��ة فكرة دين ّية �أو عقيد ّية �أو فقه ّية
تتعار�ض معه ،وطالبت بحر ّية الفرد الختيار العقيدة بعيداً
تع�صب .وقد ردّت هذه احلركة الإ�صالح ّية (اال�ستنارة
عن �أيّ ّ
ال�ي�ه��ود ّي��ة) على ال�ي�ه��ود ّي��ة التقليد ّية ال�ت��ي ت��دع��و لالنغالق
والتزمت .ويعترب (مو�سى مندل�سون) هو املف ّكر اال ّول لهذه
ّ
عامة للت�أويل
احلركة ،فو�ضع الإ�صالحيون التنويريون �أ�س�ساً ّ
وهي:
 .1العقل :بينما قال مو�سى بن ميمون القرطبي (القرن
الثاين ع�شر امل�ي�لادي) �أ َّن العقل هو ردي��ف الدين وتابع له؛
فقد رف�ض مندل�سون �أيّ عقيدة �أو فكرة يهود ّية ال تقبلها
الإ�صالح ّية العقالن ّية وال ي�ستطيع العقل التث ّبت منها.
 .2ال�ت�ك� ّي��ف م��ع مقت�ضيات ال�ع���ص��ر :داف ��ع م�ن��دل���س��ون عن
�أف�ك��اره الإ�صالح ّية العقالن ّية امل�ت�ح� ّررة م��ن قيود اليهود ّية
التقليد ّية املنغلقة ،و�أ َّن ال�ي�ه��ود ّي��ة ع�ن��ده ذات ن��زع��ة علم ّية
متك ّيفة مع حقائق الع�صر ومقت�ضياته ،ولذلك ترجم التوراة
للأملان ّية و�أ�شرف على تف�سري التلمود -كتاب تعليم الديانة
اليهود ّية -بالعِرب ّية مع ت�أويل ن�صو�صه مبا يتنا�سب مع الفكر
احلديث.
 .3االن ��دم ��اج يف امل �ج �ت �م��اع��ات الإن �� �س ��ان � ّي ��ة :ج ��اء (دي�ف�ي��د
ف��ري��دالن��در) ون��ادى بتغيريات ج��ذر ّي��ة كانت نتيجة ملحاولته
لتطوير منهج عقالين ي�سقط القوم ّية اليهود ّية �سعياً لإقامة
عالقات �سو ّية بني اليهود واملجتمعات الأخرى ،فطالب ب�إلغاء
كل �صالة يهود ّية قوم ّية ،وا�ستبدال اللغة العِرب ّية بالأملان ّية
يف جميع ال�صلوات ،وب��ذل��ك غ��دت اليهود ّية م��ن وجهة نظر
الإ�صالحيني �أ َّنها عقيدة دين ّية �أخالق ّية لي�ست فيها قوم ّية
مت ّيز اليهود عن باقي الأمم.
 .4ال �ت ��أ ّث��ر بامل�سيح ّية الإ� �ص�لاح � ّي��ة :ح � ّف��زت الإ��ص�لاح� ّي��ة
امل�سيح ّية الإ�صالح ّيني اليهود على التق ّرب منها واالندماج
مع املجتمعات الغرب ّية ،واخل��روج عن ال�سلطة الدين ّية .فقام

(�إ�سرائيل جاكب�سون) بت�أ�سي�س كني�سة تقام فيها ال�صلوات
وف��ق ال�صيغ امل�سيح ّية ،وا��س�ت�ب��دال ال�سبت ال�ي�ه��ودي ب��الأح��د
امل�سيحي.
 .5النزعة الإن�سان ّية� :سعت �إىل جتريد الديانة اليهود ّية
ع��ن اخل�صائ�ص القوم ّية ،و�إعطائها ُب�ع��داً �إن�سان ّيا ج��دي��داً.
و�أ��س�ق�ط��ت ك��ا ّف��ة الأدع �ي��ة وال���ص�ل��وات ال�ق��وم� ّي��ة ال�ت��ي تطالب
با�ستعادة بناء الدولة اليهود ّية يف فل�سطني .ومع هذا الغلو يف
التخ ّلي عن قد�س ّية الن�صو�ص الدين ّية اليهود ّية فقد ظهرت
ت��أوي�لات فردية خمتلفة بني الإ�صالحيني �أنف�سهم �أدّت �إىل
ن�شوب اخلالفات بينهم !
ج��اءت بعد ه��ؤالء الإ�صالحيني امل�ستنريين فرقة يهود ّية
حمافظة حاولت اجلمع بني التقليد وامل ��وروث اليهودي مع
مقت�ضيات الع�صر .وم��ن �أه��م الأف�ك��ار التي ن��ادى بها ه��ؤالء
املحافظون:
 .1اجلمع بني حداثة الع�صر (الأفكار التحديث ّية) والرتاث
اليهودي (الروح الرتاثية) ،والتعامل مع الدين مبقت�ضيات
ال�ع���ص��ر وح��اج��ة ال���ش�ع��ب دون ال�ت���ص��ادم م��ع ال�ع�ل��م احل��دي��ث،
كدرا�سة ال��دي��ن اليهودي ب�أ�ساليب البحث العلمي احلديثة
م��ع اال�ستناد للأ�س�س التاريخ ّية ،كما �سمحوا مث ً
ال ب�إقامة
ال�صلوات واخلطب اليهود ّية باللغة التي يفهمها النا�س.
 .2التوفيق بني الثالوث اليهودي (اهلل  -التوراة  -ال�شعب)،
يف حني ق�دّم الإ�صالح ّيون ال�شعب على ال�ت��وراة واهلل ،بينما
و�ضعه الأرثوذك�س يف املرتبة الأخرية.
وه�ن��ا �أدان اليهود الأرث��وذك����س ح��رك��ة الإ� �ص�لاح اليهود ّية
باعتبارها عم ً
ال �آثماً يج ّردهم من خ�صو�ص ّيتهم ،و�أ َّن االندماج
مع الآخ��ر مي ّثل تهديداً عظيماً لل�شعب املختار ،و�أب��ان��وا عن
�سخط كبري للعلمان ّية الغرب ّية وحركات التنوير.
ت��أ ّث��رت اليهود ّية الأرثوذك�س ّية بعد انت�صار ال�صهاينة يف
ح��رب الأ ّي ��ام ال�س ّتة (ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل وك��ل م��ن م�صر و�سوريا
والأردن ع��ام 1967م) ك��دول��ة علمان ّية ا�ستعادت �أر���ض امليعاد
وموطن أ�ج��داده��م -كما يعتقدون ،-حيث ا ّتخذ الأرثوذك�س
موقفاً دين ّياً باعتبار ال�صهيون ّية حركة م�سيح ّية ،رغم مقت
ّ
االت��اه��ات التقليد ّية لل�صهيون ّية باعتبارها ول�ي��دة ع�صور

التنوير وموطن القوم ّيات العلمان ّية ،وهنا يدّعي ال�صهاينة
ّ
التدخل وامل�شيئة الإل�ه� ّي��ة من
�أ َّن دول��ة �إ�سرائيل ه��ي نتيجة
�أجلهم !!! ون�شطت متا�شياً معها حركة (�أغ��ودات ي�سرائيل)
ال�ت��ي ت�سعى لتكون امل�ظ� ّل��ة لليهود املتد ّينني ال��ذي��ن يدينون
العمل ال�صهيوين والعنف يف فل�سطني.
وخالل الت�أويالت امل�سيحان ّية العنف ّية ظهرت حركة غو�ش
اميونيم  -من إ�ف��رازات حرب �أكتوبر 1973م -لتطوير بع�ض
الأف �ك ��ار امل���س�ي�ح� ّي��ة ال�ع�ن�ف� ّي��ة مت�ه�ي��داً ل �ق��دوم امل���س�ي��ح ،ودع ��وة
اليهود ّية �إىل فل�سطني وتوطني اليهود فيها.
وه�ن��اك �أي���ض�اً ال�ت��أوي�لات احل�سيد ّية ال�ت��ي تعترب ام�ت��داداً
املوجهة لليهود الب�سطاء ،والتي
حلركة الت�ص ّوف اليهودي ّ
ت�سعى لتجاوز املعنى الظاهري والو�صول للمعاين العميقة
وال�سر ّية للألفاظ ،وبلوغ احلقائق الروح ّية من خالل عالقة
انفعال اندفاع ّية �صوف ّية ولي�ست عالقة معرف ّية �سطح ّية،
كما ترف�ض احل�سيد ّية احل��رك��ات ال�صهيون ّية بك ّل �أ�شكالها.
وانت�شرت احل�سيد ّية املعا�صرة ب�شكل كبري ب�سبب انفتاحها
ع�ل��ى ال�ع�ق��ل و�إزال� ��ة ال�ت�ن��اق����ض ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ال�ق�ل��ب وف ��ق ر�ؤي ��ة
ت�أويل ّية توفيق ّية ،و�أ َّن الفهم العميق للتوراة والقوى الروح ّية
متاحاً لكل �إن�سان �أ ّياً كان.
ختاماً؛ ن�ستخل�ص ما يلي كنظرة عا ّمة على هذا املو�ضوع:
 .1ح ��اول ��ت ح��رك��ة ال �ت �ن��وي��ر ال �ي �ه��ود ّي��ة ت� ��أوي ��ل امل�ع�ت�ق��دات
ال�ي�ه��ود ّي��ة م��ع مقت�ضيات الع�صر ون�ب��ذ ال �ف��وارق ب�ين اليهود
وغ�يره��م ،م��ع العلم �أ َّن �أغ�ل��ب ت��أوي�لات الن�صو�ص اليهود ّية
لظروف �سيا�س ّي ٍة  -حرب ّية 1967م و1973م-
كانت انعكا�ساً � ّإما
ٍ
�أو اجتماع ّية  -وجودهم داخل املجتمع الفل�سطيني� -أو فكر ّية
�أو دين ّية مع ّينة.
 .2ت�أويل الظواهر الطبيع ّية واالجتماع ّية ب�أ ّنها غ�ضب اهلل
�أو ر�ضاه داللة على ا�ستمرار الإميان بالت�أثري املبا�شر للقوى
الغيب ّية يف العامل.
 .3ت�أويل الأحداث مبا يحقّق الآمال لليهود ،مع ا�ستخدامه
الن�ص كيانه وحقيقته يف ظ ّل �سطوة
كطريقة توفيق ّية تعطي ّ
العقل واملعارف الإن�سان ّية.
albimani92@hotmail.com

