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�أو ال�����ش��روح والر�سائل ايغرييت איגרת والكتابات
ال��ع��ام��ة מכתב כללי وث��ان��ي��ه��م��ا ه���و ال��ن�����ص��و���ص
املكتوبة املعروفة با�سم هاناخا הנחה و�أردف ذلك
ب��ط��ائ��ف��ة م��ن �أع��ل�ام امل��ذه��ب وم���ؤل��ف��ات��ه��م و���س��ع��ى من
خ�لال التدقيق يف البعد ال��ت��اري��خ��ي �إىل التمييز يف
م��ا بينهما ب�ين ن��وع�ين �أول��ه��م��ا ه��وم��ا ميكن ت�سميته
بالن�صو�ص ال�شفوية �أو ذات امل�صدر ال�شفوي و�أخرى
ن�صو�ص مكتوبة م��ن �أول الو�ضع ولي�ست ا�ستتبا ًعا
مل�صدر �شفوي �سابق وهو �أم��ر اعتربه من اجتهاداته
يف درا���س��ة ال��ف��ك��ر احل�����س��ي��دي احل���اب���ادي �أم���ا يف ال��ب��اب
الثالث الذي عنونه بانت�شار �أو توزع املدونة احلابادية
فقد در����س كيفية ان��ت��ق��ال امل��ع��ارف م��ن زع��ي��م الفرقة
�إىل الأت��ب��اع وت�أثريها فيه فيما بعد معرفة و�سلوكاً
وح��اول �أن يجد �صلة ب�ين من��ط انتقال ه��ذه املعارف
وتوزعها وب�ين من��ط الت�أثري امل��رج��و فميز ب�ين املقام
الهدف �أو املتلقني باعتبارهم هدفاً فبع�ض املعارف ال
تنتقل �إىل الأفراد فح�سب يخت�صون بها دون اجلماعة
ويتلقونها �أحياناً ب�شكل مكتوب يدوياً وخطي مبا�شرة
ال�ستعمالهم اخلا�ص وبالتايل مل يكن لها ت�أثري كبري
يف م�لام��ح ال��ف��ك��ر احل�����س��ي��دي احل���اب���ادي وت��ط��وره �إال
ملاماً حني تتحول �أحيانا �إىل ن�ص موزع بني اجلماعة
وميز امل�ؤلف تب ًعا لهذا التق�سيم الأويل بني �صنوف
ممن يتو ّلون نقل هذه املعارف فهم �أ�صناف منهم من
ي�سمى باحلوزر חוזר �أو واملادريخ واملا�شفيع מדריך
ומשפיע ثم توقف عند امل�ؤ�س�سات احلابادية التي
تتوىل هذه العملية املعقدة من مثل م�ؤ�س�سة ي�شيفات
توخمي متييم ישיבת תומכי תמימים .
ويف الباب الرابع والأخري الذي عنونه بنموذج قراءة
الن�ص احلابادي اهتم بالإجابة ع َّما �أ�شار �إليه يف الباب
الأول وهو كيفية اخللو�ص �إىل منهج نقدي يف درا�سة
الن�ص الذي تنتجه هذه احلركة املن�ضوية حتت جناح
احلركة احل�سيدية الأم فاعتمد ما بدا له �أنه منوذج
م��ت��ع��دد الأب���ع���اد �أو امل��ن��ه��ج امل��رك��ب רכיבי המודל
לקריאת טקסט של חב״ד من خ�لال و�ضع
الن�ص يف �سياقه م��ن حيث ه��و ن��ت��اج مفكر ف��رد �أو ًال
ومن حيث هو نتاج تالقح �أفكار بني مفكرين �آخرين
يف الأو�ساط احلابادية بكيفية ت�ساعد القارئ املبتدئ
�أو املهتم مبجال البحث يف الفكر احلابادي باملراوحة
بني ال�سياقني و�سمي هذا املنوال �أو النموذج بالنموذج
الإزائي �أو املقارين وهو ما �سمح له بتبني ما هو �أ�سا�سي
يف فكر اجلماعة وما هو من التوابع �أو الإ�ضافات �أو
االج��ت��ه��ادات منته ًيا يف ج��زء ال��ك��ت��اب التطبيقي �إىل
اال�شتغال عملياً على ن�صو�ص بعينها لكبار مفكري
هذا التيار متوقفا عند املفاهيم حتى يتخذها الباحث
نربا�ساً له يف حتليل فكر التيار الأ�سا�سي يف اليهودية
املعا�صرة ومل يفت الباحث يف الأخ�ير �أن ي�شري �إىل
�أنه قدم درا�سة فريدة مل ي�سبق �إليها يف بيان املفاهيم
والأ�س�س التي تقوم عليها الت�أمالت احلابادية طوال
�أجيال عديدة م�ساعدا بذلك كل من يرغب يف متثل
اجلهاز املفاهيمي والنظري الذي تدور فيه احلابادية

احل�سيدية.
�إن ه���ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي ي��ب��دو يف ظ���اه���ره ك��ت��اب��ا كتبه
يهودي �إىل يهود من �أمثاله مهم على �أكرث من �صعيد
بالن�سبة �إىل الباحثني العرب املتخ�ص�صني يف م�سائل
الفكر اليهودي احلديث وال�صالت املفرت�ضة واملمكنة
ب�ين ال�ت�راث احل�����س��ي��دي ال���ذي ب���د�أ م��ن��ذ �أي���ام ال��دول��ة
العثمانية مع الزعيم الروحي «بعل �شم طوف» والفكر
ال�����ص��ويف الإ���س�لام��ي يف جتلياته العربية والفار�سية
وه��و م��ا ك��ان حم��ط اهتمام الباحثة ف��ال�يري مي�شال
يف كتابها عن الت�صوف واحل�سيدية وهو �أي�ضا ي�ساعد
امل�شتغلني العرب وامل�سلمني عموما على متثل �إ�شكالية
الت�صورات امل�شيحانية يف اليهودية والإ�سالم وهي من
�أعقد الق�ضايا كما �أب��ان عنها النقا�ش حول الإ�سالم
النا�شئ بني �أن�صار املدر�سة الأجنلو�سك�سونية وما رد
به عليهم الباحث فراد دونار حول هذه امل�س�ألة بالذات
وال �شك �أن ال��ت��ي��ار احل�سيدي يف ن�سخته احل��اب��ادي��ة
اللوبافيت�شية ذو �صلة متينة بهذه الإ�شكالية �إ�شكالية
املا�شيحانية يف الفكر اليهودي ورمبا جند يف �صلتها
بهذه امل�شيحانية ما يف�سر من بع�ض الوجوه موقفها
م��ن امللتب�س م��ن احل��رك��ة ال�صهيونية وال�صهيونية
ال��دي��ن��ي��ة ب���الأ����س���ا����س ال���ت���ي ح�����اول ف��ق��ي��د ال���درا����س���ات
اليهودية ر���ش��اد عبد اهلل ال�شامي �أن يكتب يف بع�ض
مالحمهما يف ك��ت��اب��ه امل��ه��م ح���ول ال��ق��وى ال��دي��ن��ي��ة يف
�إ�سرائيل.
	�إن احلركة احلابادية املتفرعة عن احل�سيدية
هي منوذج للتدين ال�شعبي احل�سيدي الذي حاول �أن
يرتقي �شيئا ف�شيا بعد جيل الت�أ�سي�س �إىل �شيء من
عقلنة املمار�سة الدينية ال�شعبية خ�صو�صا مع الربي
�شنيور والربي �شنري�سون يف اجتاه عدم التهوين من
الفكر من �أجل اجلوانب العاطفية واالنفعالية التي
ا�شتهر بها التيار احل�سيدي الأم وهو من حيث الزاوية
مما ميكن للدرا�سات املقارنية بني الأدي��ان والإ�سالم
واليهودية حت��دي��دا �أن يكون م��ادة للتفكري والبحث

يف �أق�����س��ام ال��درا���س��ات الدينية ح��ول ق�ضايا �أ�سا�سية
ميكن اعتبارها ال��ي��وم جوهر م�ساهمة ه��ذه احلركة
يف ال��ت��ف��ك�ير الفل�سفي والأخ�ل�اق���ي م��ن م��ث��ل م�سائل
احلرية الفردية وامل�س�ؤولية الفردية وال�صالت بني
ال��ت�����ص��وف ال��ن��ظ��ري وال��ط��رق��ي وغ�يره��ا م��ن امل�سائل
املرتبطة بالفل�سفة الأخالقية و�أ�س�سها امليتافزيقية
وهو ما تعك�سه ت�سمية هذه احلركة بحباد اخت�صارا
للأحرف الثالث العربية املكونة ملفاهيم ثالثة هي
احلكمة والفهم واملعرفة «חכמה בינה ודעת»
منذ زمن امل�ؤ�س�س الأول �شنيور زاملان يف كتابه امل�شهور
اخت�صارا « بتانيا « و�صوال �إىل الزعيم الروحي الذي
ترك �أكرب الأثر يف �أتباعه بعد وفاته.
�إن ه���ذه امل���در����س���ة احل���اب���ادي���ة م��ه��م��ة ع��ل��ى �أك��ث�ر من
�صعيد بالن�سبة للعرب املعا�صرين فهم يحتاجون �أن
يفهموا هذه الف�سيف�ساء الدينية اليهودية خ�صو�صا
بعد ما عرف ما ي�سمى بال�صحوة الدينية החזרה
בתשובה �أو احل��ازاره بت�شوفا بح�سب اال�صطالح
ال��دي��ن��ي ال��رائ��ج وال��ت��ي جعلت ل��ه��ذه ال��ق��وى الدينية
منزلة يف توجيه الر�أي العام اليهودي فالزعيم الروحي
مناحيم مانديل �شنري�سون زعيم حركة حاباد �ساهم
فكره ال�سيا�سي وبع�ض كتاباته يف ت�شجيع اال�ستيطان
والت�شريع لهم من منطلق ما�شيحاين �صرف ودعا �إىل
رف�ض املفاو�ضات التي ت�ؤدي �إىل «التنازل « عن �أر�ض
�إ�سرائيل �إىل العرب والفل�سطينيني وهو ما يجعل من
احلاباديني رديفا لكل القوى الأخرى املناه�ضة لأية
ت�سوية قانونية عادلة لل�صراع يف فل�سطني بالرغم
م��ن اخل�ل�اف���ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي تف�صله ع��ن الفكر
ال�سيا�سي لل�صهيونية الدينية التي �أر���س��ى دعائمها
الربي حاييم كوك وهي مواقف لي�ست منف�صلة عن
هذا الرتاث احلريدي الذي �سعى الباحث �إىل �ضبطه
وك�شف حمتواه وطرق قراءته وهو �أمر ال يهم اليهود
وحدهم يف نظري بقدر ما يهم العرب �أي�ضا املن�شغلني
بهذا الفكر اليهودي يف جتلياته املعا�صرة.
�إن ال��ي��ه��ودي��ة امل��ع��ا���ص��رة بتياراتها الثالثة
ال���ك�ب�رى حت���ت���اج م���ن ال���ع���رب م���زي���دا م���ن االه��ت��م��ام
والتخ�ص�ص وبذل اجلهد وامل��ال والوقت لعلنا نحقق
ب��ع�����ض م���ا ع��ج��ز اب����ن ح����زم الأن���دل�������س���ي ع���ن حتقيقه
يف ر���س��ال��ة مليئة ب��ال�����ش��ك��وى والأمل يف رده ع��ل��ى اب��ن
النغريلة اليهودي ذات زمن �أندل�سي �ضائع...
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كيف نقرأ التراث الحابادي؟
فوزي البدوي *

أرئيل روط

ال يعرف القراء العرب يف غالبيتهم ال�شيء الكثري عن اليهودية احلديثة واملُعا�صرة يف جماالت الفكر والفل�سفة والت�صوف والدين فقد غطت ال�صهيونية
وال�صراع ال�سيا�سي والع�سكري كل اجلوانب الأخرى وهو �أمر مفهوم يف زمنه ولكن �آن الأوان ليلتفت العرب � ً
أي�ضا �إىل هذه اجلوانب الأخرى التي ال تقل
�أهمية و�إذا كان القر�آن قد �صدر يف ترجمته الرابعة يف اللغة العربية منذ �سنوات خلت على يد �أوري روبني بعد ترجمات كل من هرمان ريكندورف
ويو�سف يوئيل ريفلني واهارون بن �شما�ش فمن باب �أوىل و�أحرى �أن يهتم العرب هم الآخرون ب�شيء مما يكتب عن هذه اليهودية التي ارتبط تاريخهم
بتاريخها منذ زمن الدعوة �إىل �أيامنا حتقيق ًا لو�صية الر�سول الأعظم لزيد بن ثابت الأن�صاري ورعاية حلقوق املعرفة �إن نحن ا�ستعرنا عبارة احلارق
املحا�سبي ب�شيء من الت�صرف.
ولعل من �أه��م الكتب ال�صادرة ه��ذه ال�سنة يف املجال
الديني م�ساهمة الباحث �أرئيل روط يف درا�سة الرتاث
احل��اب��ادي ن�سبة �إىل �أح���د ف���روع احل��رك��ة احل�سيدية
اليهودية חסידות חב’ד التي ظهرت يف القرن
الثامن ع�شر علي ي��د �شنيور زامل��ان الليادي امل�شهور
ب��ل��ق��ب � Alter Rebbeأو ال�����ش��ي��خ امل��ع��ظ��م يف
تقاليدنا.
واليهودية احلديثة واملعا�صرة تتوزعها ثالثة فروع
كربي هي :اليهودية الإ�صالحية بتياراتها الأ�سا�سية
ال��ث�لاث��ة ال��ل��ي�برايل وامل��ح��اف��ظ وال��ت��ج��دي��دي وت��ي��ار
اليهودية العلمانية �أو الالئكية بفرعية الإن�سانوي
وال�لائ��ك��ي وال��ت��ي��ار الثالث الكبري ه��و ه��ذه اليهودية
الأرثوذك�سية وريثة اليهودية الربانية وه��ي املمثلة
جل��م��ه��ور ال��ي��ه��ود ك��م��ا ي��ق��ول �أج���دادن���ا مم��ن ان�شغلوا
ب��درا���س��ة ه��ذه الطائفة وت��ق��ع �ضمنها ه��ذه اليهودية
الأرث���وذك�������س���ي���ة امل��غ��ال��ي��ة Ultra orthodox
حديثة الن�ش�أة وه��ي الفرع ال��ذي ن�ش�أ ك��ر ّد فعل على
التيار املنادي من داخل اليهودية باالندماج يف �أوروبا
وقيمها التي حملها ع�صر الأن���وار يف القرن الثامن
ع�شر ملتزما مت�سكا مت�شددا باليهودية التقليدية
و�أحكامها يف امل�أكل وامللب�س الأ�سود و�إر�سال الذ�ؤابتني
ح��ت��ى �أط��ل��ق عليهم ل��ق��ب �أ���ص��ح��اب الأردي�����ة ال�����س��وداء
وجتنبوا ما �أمكنهم ذلك االختالط بالآداب الدنيوية
الأوروبية من امل�سرح وال�سينما والفنون ب�أنواعها يف
بداياتهم و�أنزلوا املر�أة منزلة هام�شية بل ودونية يف
نظامهم ويف داخل هذه اليهودية الأرثوذك�سية املُغالية
ن�ش�أت الفرق املعروفة باحل�سيدية �أو احل�سيدمي مبعنى
الأت��ق��ي��اء �أو ال��ورع�ين يف اللغة العربية واحلريديني
واللبوبافيت�شيني �أو احلباديني الذين خ�ص�ص لهم
الباحث �أرئيل روط �أطروحته اجلامعية هذه ويعرف
بع�ضهم يف �إ�سرائيل با�سم املتنغدمي وهم املعار�ضون
للتيار احل�سيدي ליטאים  .واحل�سيدية يف �أ�صولها
الأوىل ت��دع��و �إىل تغليب ال��ق��ل��ب وال��ف��رح واالب��ت��ه��اج



متو�سلة العاطفة وتلوناتها �سبيال �إىل الو�صول �إىل
معرفة اخلالق واالقرتاب منه.
ن�شر ه��ذا الكتاب يف الأ���ص��ل �أط��روح��ة جامعية بق�سم
الفل�سفة اليهودية بجامعة بار �إي�لان املتخ�ص�صة يف
ال��درا���س��ات الدينية اليهودية ب���إ���ش��راف الربوفي�سور
دوف ���ش��ف��ارت��ز امل��ت��خ�����ص�����ص يف امل��ا���ش��ي��ح��ان��ي��ة وال��ف��ك��ر
ال��ي��ه��ودي احل��دي��ث وال�صهيونية الدينية  بعنوان
م��دون��ة ال��ت�راث احل���اب���ادي م��ك��ون��ات��ه و���س��ب��ل ان��ت�����ش��اره
ب��اع��ت��ب��اره��ا �أ���س��ا���س ق���راءة ال��ن�����ص احل��اب��ادي ون�����ش��ر يف
�شهر �أب��ري��ل املن�صرم حتت ع��ن��وان :كيف نقر�أ الن�ص
احلابادي؟
وق��د ق�سم الكتاب �إىل مقدمة و�أرب��ع��ة �أب��واب در���س يف
امل��ق��دم��ة م��ا �أ���س��م��اه بالبنية التحتية وم�سائل املنهج
والغاية من البحث ودالالته حمددًا ما �سماه «اخللفية
للنظرية وبنية البحث التحتية وم�سائل البحث يف
احل�سيدية احل��اب��ادي��ة ومناهجها م��ع �سعي ل�ضبط
وج��رد الكتابات التاريخية ذات ال�صلة بهذه احلركة
من جهة ال�صحة واالنتحال والتجان�س ورد امل�ؤلفات
�إىل �أ�صحابها و�أم��اك��ن ت��وزع��ه��م اجل��غ��رايف والزمني
وهي كلها من �صميم البحث التاريخي الأويل الذي
بدونه ال ي�ستقيم بحث �أكادميي جاد وقد بني يف هذا
الق�سم �أن الفرقة احلابادية هي فرقة فريدة �ضمن
ال��ت��ي��ار احل�سيدي منذ ال��رب��ي �شنيور زامل���ان الليادي
امل�شهور بكنية «را���ش��ا « ال��ذي �أث��رت �أق��وال��ه وتعاليمه
يف الكثري م��ن الأت��ب��اع وامل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن يتقا�سمون
وامل�ؤ�س�س الكثري من تعاليمه ولكننا نحتاج �إىل التثبت
�إن كانوا فعال ين�ضوون حتت الفتة هذا امل�سمى الكبري
الفرقة احلابادية �أم هو جم��رد التقاء مو�ضوعي يف
بع�ض النقاط وامل�سائل ولذلك �سعى امل�ؤلف �إىل �ضبط
الو�سائل واملقايي�س التي ُيكن م��ن خاللها حتقيق
االنتماء �إىل املقالة احلابادية دون غريها من خالل
ا���س��ت��خ��راج م��ا ي��ع��ت�بره �سنناً يف ال��ق��ول وا���ص��ط�لاح��ات

خا�صة داخلية ال ميكن للقارئ من خارج هذه الفرقة
�أن ينتبه �إليها �أو يعتمدها لتمييز امل��ق��االت املعربة
ع��ن ج��وه��ر الفكر احل�سيدي يف �صياغته احل��اب��ادي��ة
وهو يعترب �أن هذه املهمة مل تنجز حتى الآن بالرغم
من وف��رة امل��ادة والن�صو�ص ،ولهذا فقد و�ضع ن�صب
عينيه �س ّد هذا الفراغ فطفق ينظر يف ح�صر املدونة
وتدقيق اال�صطالحات ومناهج القراءة حتى ي�صبح
ن�صا مي�سور ال��ت��ن��اول و�أط��ل��ق على
الن�ص احل��اب��ادي ً
هذه املقدمة ت�سمية البنية التحتية واملنهج ثم ق�سم
الكتاب �إىل �أربعة �أبواب ان�شغل يف الأول منها مب�س�ألة
امل��دون��ة احلابادية باحثاً عن املعيار ال��ذي ميكنه من
ال��ق��ول �أن ه���ذا ال��ن�����ص ح��اب��ادي �أم ال وه���ل ي��وج��د ما
ميكن اعتباره مدونة حابادية وانتهي �إىل ا�ستخراج
م��ع��ي��اري��ن �أول��ه��م��ا م��ك��ن��ه م��ن ت�صنيف ب��ع�����ض ال��ك��ت��اب
�ضمن الدائرة احلابادية الداخلية والر�سمية املعربة
ع��ن ج��وه��ر فكر ه��ذه احل��رك��ة وجمموعة �أخ���رى من
الكتاب عرفت بات�صالها بهذه احلركة �إال �أ ّنه ال ميكن
اعتبارها من�شئة لن�صو�ص داخلية ب��ل ه��ي ن�صو�ص
ت�شبه ن�صو�ص الربايتا التلمودية مبا هي «ن�صو�ص
م���ن اخل�����ارج» ق���د مي��ك��ن و���ص��ف��ه��ا ب���أن��ه��ا ت��ت��ح��دث عن
احل���رك���ة احل���اب���ادي���ة ول��ك��ن��ه��ا ال ت��ت��ح��دث م���ن داخ��ل��ه��ا
ولعل من مميزات هذا الباب هو ما �أعلن عنه الباحث
من �أن��ه ق��ام لأول م��رة يف تاريخ الدرا�سات احلابادية
ب��درا���س��ة ت�شكل م��دون��ة ن�صو�صها و���ض��ب��ط ح��دوده��ا
وه���و م���ا ت��ع��ك�����س��ه ق��ائ��م��ة ال�����ض��ب��ط ال��ل��ب��ب��ل��ي��وغ��رايف يف
جم��االت التاريخ والفل�سفة واالجتماع التي �ضمنها
ال��ك��ت��اب ويف ال��ب��اب ال��ث��اين حت��دث امل���ؤل��ف عما �أ�سماه
مب��ك��ون��ات امل���دون���ة احل��اب��ادي��ة وه���و يف احل��ق��ي��ق��ي��ة قد
�سعى �إىل تنظيم امل��ادة التي خل�ص منها �إىل حتديد
مالحمها وف��ق م��ا ميكن �أن ن�سميه جت��� ّوزا ب�أجنا�س
الكتابة داخ��ل امل��دون��ة احل��اب��ادي��ة ب�صرف النظر عن
امل���ؤل��ف من ه��و؟ وانتهى �إىل تق�سيمها �إىل ما يعرف
بالتفا�سري דרוש وامليامر מאמר والبيئور ביאור

