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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك ال يعن ن

الفصل الثالث

مقدمة

 الدينیـة للیھوديـة     –ھذا الفصل مخصص لوصف مفصّل أكثر للبنیة الالھوتیة         
ف، أن        ولكن من الضر  ).1(الكالسیكیة   ي ھـذا الوـص وري لنا، قبل الشروع ـف

نبــدد، علــى األقــل، بعضــًا مــن التصــورات المغلوطــة التــي نشــرت باللغــات  
روايــات ـعـن الیھوديــة، خصوصــًا  )أي، غیــر العبريــة(األجنبیــة كافــة تقريبــًا  

التوصــرات التــي بتّھــا ھــؤالء الــذين يشــیعون عبــارات متداولــة حالیــاً، مثــل  
".القیم المشتركة لألديان التوحیدية"أو "سیحیة الم–التقالید الیھودية "

وإنني، العتبارات تتعلق بالمجـال المتـوافر، سـأكتفي بالتفصـیل، مـع أھـم               
س، أال وھي   "ھذه األوھام الباطلة الشائعة في وسط عامة النا أن الديانـة  :

واآلن، وكمـا يعـرف العديـد       .الیھودية، كانت وما زالت، ديانة تؤمن بإله واحـد        
لماء التوراة، وكما تكشف بسھولة ، القراءة الدقیقة للتوراة، فإن وجھة من ع

ففي العديد  .النظر ھذه التي ال عالقة لھا بالتاريخ، وجھة نظر خاطئة تماماً          
من أسفار التوراة، إن لم يكن في معظمھا، ھناك إقرار واضح، بصحة وجود،             

، يشـعر بغیـرة   )2(ة ، ولكن يھوه، وھو أقوى ھـذه اآللھـ       "آلھة آخرين "وبقوة،  
أما وجود اآللھة كافة، ).3(شديدة من منافسیه، ويمنع شعبه من عبادتھم 

ي                   ي فتـرة متـأخرة جـدًا ـف غیر يھوه، فال ينكره إال بعض األنبیاء الالحقین، ـف
).4(التوراة 

ب، بـل الیھوديـة الكالسـیكیة؛            س الیھودية التوراتیة فحـس ولكن ما يھمنا لی
لو أن األمر غیر مُدرك على نطاق واسع، بـأن الیھوديـة            ومن الواضح تماماً، و   

ي القسـم                 الكالسیكیة، خالل البضع مئات مـن السـنوات األخیـرة، كاـنت ـف
يء   .األكبر منھا، أبعد ما تكون عن الديانة الموحدة الصرفة  ويمكن قـول الـش

ي                 ي األرثوذوكسـیة الیھوديـة ـف نفسه، عن المبـادئ الحقیقیـة السـائدة ـف
 وھــي الیھوديــة التــي تشــكل اســتمرارًا مباشــرًا للیھوديــة  يومنــا الحاضــر،
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ولقــد انــدثر االيمــان بإلــه واحــد بانتشــار الصــوفیة الیھوديــة     .الكالســیكیة
ت مـع             )الكاباله( التي نمت في القرنین الثاني عشر والثالث عشـر، وحقـق

ي مراكـز الیھوديـة كافـة                س عشر، نصرًا كامًال تقريبـاً، ـف .نھاية القرن الساد
على عصر التنوير الیھودي، الذي نشأ من أزمة الیھودية الكالسـیكیة،       وكان  

أن يقاتــل ضــد ھــذه الصــوفیة وتأثیرھــا، أكثــر مــن أي أمــر آخــر، ولكــن نفــوذ 
في األرثوذوكسیة الیھودية الحديثـة، وخصوصـًا       )5(الكاباله بقي ھو الغالب     
ش ايمــونیم، علــى ســبیل المثــال،     .فــي وـسـط الحاخامــات   فحركــة غــو

.، الى حد كبیر، أفكار الصوفیة الیھودية، الكابالیةتستوحي

السـبب  :لذلك، فإن معرفة ھذه األفكـار وفھمھـا، أمـر مھـم لسـببین اثنـین        
األول وھو أن المـرء ال يسـتطیع مـن دون ذلـك، فھـم المعتقـدات الحقیقیـة                   
للیھودية في نھاية فترتھا الكالسیكیة، والسبب الثاني ھو أن ھـذه األفكـار             

رًا سیاسیًا معاصرًا مھماً، بالنظر الى كونھا تشكل جـزءًا مـن نظـام              تلعب دو 
المعتقدات الجلي للعديـد مـن السیاسـیین المتـدينین، بمـن فـیھم معظـم                
ى العديـد مـن               ش ايمونیم، وبالنظر الى تأثیرھا غیـر المباشـر عـل قیادات غو

.القیادات الصھیونیة لألحزاب كافة، بما فیھا الیسار الصھیوني

 الكابااله ال يحكم الكون إلـه واحـد بـل عـدة آلھـة، لھـا شخصـیاتھا                وبحسب
ى النائیـة والمعتمـة، ويسـتطیع               وتأثیراتھا المختلفة، منبعثة من العلّة األوـل

انبـثق أو   :المرء إذا ما حذف الكثیر من التفاصیل، أن يلخص النظام كما يلي           
، ثم إلھة أنثى "األب"أو "الحكمة"وُلد من العلة األولى، إله ذكر أوالً، يدعى 

وقد وُلد من اقتران ھذين االثنین، زوج من اآللھة      ".األم"أو  "المعرفة"تدعى  
أو "الوجـه الصــغیر "االبـن، ويُطـلق علیـه اسـماء عديـدة مـن بینھـا        :األصـغر 

س المبارك " (السیدة"واالبنة، وتسمى أيضًا    ":المقد ي   "ماترونیت"أو  " ، وـھ
، ومــا الــى ذلــك مــن "الملكــة"، و"ینةشــخ"و)كلمــة مشــتقة مــن الالتینیــة

وعلى ھذين االلھین أن يتحدا، ولكن مكائد الشیطان، وھو شخصیة .أسماء
أمـا الخلیقـة فقـد تولتھـا      .مھمة ومستقلة في ھذا النظام، تمنع اتحادھمـا       

العلة األولى من أجل أن تتیح اتحادھما، ولكنھما يصبحان على شقاق أكبر           
د تمكّن الشیطان فعالً، من االقتراب كثیرًا       من أي وقت، بسبب السقوط، وق     

ي الواقـع   (من االبنة االلھیة، وتمكن حتى من اغتصابھا      أما في الظاھر أو ـف
أما خلق الشعب الیھودي فقـد جـرى مـن          ). فاآلراء تختلف حول ھذا األمر     –

أجل إصالح الكسر الذي سببه آدم وحواء، وقد أحرُز ذلك لبرھة قصیرة تحت            
ص موســى، اتحـّـد مــع اإللھــة  اإل:جبــل ســیناء لــه الــذكر االبــن، الــذي تقمــ

ولسـوء الحـظ فقـد تسـببت خطیئـة العجـل الـذھبي مـرة أخـرى،                  .شخینة
ى               بشقاق في األلوھة؛ إال أن توبة الشعب الیھودي أصلحت ذات البـین، اـل

وعلــى نحــو مماثــل، يُعتقــد بــأن كــل حادثــة فــي التــاريخ الیھــودي .حــد مــا
الــزوج اإللھــي أو بشــقاقه، وأن الفــتح الیھــودي   التــوراتي مرتبطــة باتحــاد  

لفلسطین واالستیالء علیھا من الكنعانیین، ثم بناء الھیكلین األول والثاني،          
ي                   ھما أمران مالئمـان بصـفة خاصـة التحادھمـا، بینمـا تـدمیر الھیاكـل ونـف
ى                 س إال مجرد إشـارات خارجیـة تـدل ال عـل الیھود عن األرض المقدسة، لی
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العدْو الحقیقي وراء البغاء مع آلھة  "حسب، بل أيضًا على     الشقاق اإللھي ف  
فاالبنة تكاد تقع في قبضة الشیطان، فیما يصطحب االبن شخصیات ":غرباء

.انثوية مختلفة الى فراشه، بدًال من زوجته الحقیقیة

وواجــب الیھــود االتقیــاء أن يعیــدوا بواســطة صــلواتھم وطقوســھم الدينیــة،  
لة، بشكل اتحاد جنسي بین اإلله الذكر واإللھة األنثى         الوحدة اإللھیة الكام  

ي            ).6( وھكذا تُتلى الكابالیة التالیة قبل أداء معظم األفعال الطقوسـیة، الـت
"ينبغي لكل يھودي ورع تأديتھا عدة مرات في الیوم         )7(من أجل المجمـع     :

س المبـارك وشـخینته    ]الجنسي[ "للمقد . . ت صـلوات الیھوديـة      . وقـد رُتـب
.اً، بحیــث تشــجع علــى ھــذا االتحــاد الجنســي، ولــو مؤقتــاً، فحســب أيضــ

وتتطابق أجزاء متوالیة من الصالة تطابقًا صوفیاً، مع المراحل المتوالیـة لھـذا     
ي لحظـة              :االتحاد ففي لحظة من اللحظات، تقترب اإللھة مـع جارياتھـا، وـف

ي نھايـة المطـاف                ، أخرى يضع اإلله ذراعه حول عنقھا ويـداعب صـدرھا، وـف
.يفترض أن تكون عملیة الجماع قد حصلت

ب تفسـیر الكابـالیین، مكّرسـة             س الدينیـة األخـرى، بحـس فالصلوات والطقو
متخیّلــین كآلھــة ثــانويین يتمتعــون بدرجــة مــن   (لخــداع مالئكــة مختلفــین  

ي صـالة الصـباح،         .، أو السترحام الشیطان   )االستقالل وعند لحظة معینة ـف
(عوضًا عن العبرية المعھودة أكثر    (تُتلى بعض اآليات باآلرامیة    ويفتـرض  ).8)

ي                 أن تكون ھذه التالوة وسیلة لخداع المالئكـة الـذين يشـغّلون البوابـة الـت
ى سـد الطرـيق               تدخل منھا الصلوات الى السماء، والذين يملكون القوة عـل

ي علیھـا            .في وجه صلوات األتقیـاء     فالمالئكـة ال تفقـه إال العبريـة وتستعـص
إذ يُفترض بأنھـا أقـل حذاقـة    (امیة؛ وألنھا بلیدة الذھن الى حد ما      اآليات األر 

، فإنھا تفتح البوابة، فتدخل لحظة فتحھا، الصـلوات بمـا فیھـا         )من الكابالیین 
ت بالعبريـة       قبـل وجبـة الطعـام،      :ولنأخـذ مـثًال آخـر     .الصلوات كافة التي تُلـی

س غسـل الیـدين، وھـو يتمـتم               س الیھودي التقي طق بتبريـك  وبعدھا، يمار
ي حالـة عبـادة اهللا،             .خاص ويكون الیھودي في إحدى ھاتین المناسبتین ـف

ي المناسـبة األخـرى،           بتشجیعه لالتحاد اإللھي بین االبن واالبنة؛ ولكنـه ـف
س الیھوديـة                ب الصـلوات والطقـو يكون في حالة عبادة الشیطان، الـذي يـح

ھـا لـبعض   محبة كبیرة، والى درجـة أنـه عنـدما يُقـدم لـه بعضـھا، ينشـغل ب           
ض                الوقت فینسى أن يضايق االبنة اإللھیة، ويعتقد الكابـالیون فعـالً، بـأن بـع

وعلى .التضحیات التي تُحرق في الھیكل ھي تضحیات مخصصة للشیطان        
سبیل المثال، فإن الثیران السبعة المخصیة التي يُضـّحى بھـا خـالل األيـام         

ون ثیرانـًا مقدمـة     ، يفتـرض أن تكـ     )9((Tabernacles)السبعة لعید الشـھادة     
، من أجـل إبقائـه منشـغًال    )10(للشیطان نفسه بصفته حاكمًا لألغیار كافة      

.الى حد ال يستطیع معه التدخل في الیوم الثامن، عندما تقدم التضحیة هللا
.ويمكننا أن نعطي أمثلة عديدة أخرى من ھذا النوع
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حتى نفھم  وينبغي لنا أن نسجل بعض نقاط بخصوص ھذا النظام وأھمیته،           
ــحیحاً، أن فـــي فترتھـــا الكالســـیكیة، أم فـــي تورطھـــا  الیھودـيــة فھمـــًا ـص

.السیاسي الحالي، في الممارسة الصھیونیة

أوالً، ومھما يمكن قوله في نظام الكابااله ھذا، فإنه نظام ال يمكن أن يُعتبـر               
موحّداً، يؤمن بإلـه واحـد، إال إذا كـان المـرء مسـتعدًا العتبـار الھندوسـیة أو              

 الرومانیة القديمة أو حتى ديانة مصر القديمة، ديانة تقول          –الديانة الیونانیة   
".الواحد"باإلله 

ي جـرى            ثانیاً، تتوضح الطبیعة الحقیقیة للیھودية الكالسیكیة بالسھولة الـت
، يلعبـان  )باستثناء القومیة منھا(فااليمان والمعتقدات   .بھا تبني ھذا النظام   

واألھمیــة األولــى، للعمــل  .ي الیھوديــة الكالســیكیةدورًا صــغیرًا للغايــة فــ 
الطقسي أكثر مما ھي للمغزى الذي يفترض أن يكون له، أو المعتقد الذي             

لذلك، ففي األوقات التي رفضت فیھا أقلیة يھودية متديّنـة، قبـول            .يرتبط به 
ض الیھـود            )كما ھي الحـال الیـوم     (الكابااله   ، يسـتطیع المـرء أن يشـاھد بـع

طقسـًا دينیـًا معینـاً، معتقـدين بأنـه فعـل عبـادة هللا، ويشـاھد                 وھم يـؤدون    
س نفسه لكن بنیّة استرحام للشیطان            لكـن مـا     –بعضھم اآلخر يؤدي الطق

س المؤّدى ھو نفسه، فیستطیعون جمیعًا أداء الصالة معًا والبقـاء             دام الطق
أعضاء في جماعة المؤمنین نفسھا، مھما كانت الكراھیة التي قـد يكنونھـا           

ي            .عضھم بعضاً لب ى إدخـال تجديـد ـف "طريقـة "أمـا إذا مـا تجـرأ أحـدھم عـل
س غسـل األيـدي، فـإن         "القصد"، بدًال من    )11(غسل األيدي    المرتبط بطـق

.انشقاقًا دينیًا حقیقیاً، سوف ينجم عن ذلك بالتأكید

فـالمعنى  .ويمكن قول الشيء نفسه حول الصیغ المقدسة كافة للیھوديـة         
س                في أحسن األحوال،     س باقیـًا بتمامـه ولـم يُـم .أمـر ثـانوي مـا دام الطـق

اـسـمعي "إن الصــیغة الیھوديــة األكثــر قدســیة،    :ولنأخــذ المـثـل التــالي  
، والتي يتلوھا كل يھودي متدين بضـع        "إسرائیل، إن الرب إلھنا، والرب واحد     

ي أمـرين متناقضـین؛ إذ                  مرات في الیوم، يمكنھا في وقتنـا الحاضـر، أن تعـن
حقاً، ويمكنھا أن تعني أيضـاً، بـأن مرحلـة          "واحد"ي بأن الرب    يمكنھا أن تعن  

معینــة فــي اتحــاد اإللھــین، الــذكر واألنثــى، قــد أحــرزت، أو أنھــا فــي طــور   
ولكــن عنــدما يُقــدم يھــود مــن .التشــجیع بــالتالوة الصــحیحة لھــذه الصــیغة

جماعة المؤمنین المُصلحین، على تالوة ھذه الصیغة بـأي لغـة أخـرى غیـر               
س جمیعـاً، غضـبًا شـديدًا حقـاً، سـواء               العبرية،  يغضب الحاخامات األرثـوذوك

.أكانوا من المؤمنین بالوحدة، أم باالتحاد الجنسي اإللھي

ي غیرھـا مـن المراكـز        (وأخیراً، فإن لكل ھذا أھمیة كبیرة في إسـرائیل           وـف
فالمغزى الكبیر الذي يُعطى لما ھو مجرّد .حتى في وقتنا الحاضر)الیھودية

س"مثل (صیغ  ش ايمونیم وحوافزھا؛ واللزوم الكامن ")قانون القد ؛ وأفكار غو
ي فلسـطین؛ والموـقف الجبـري إزاء                  وراء كراھیة األغیـار الـذين يعیشـون ـف

 كــل ھــذا وســواه مــن ســمات –محــاوالت الــدول العربیــة إلحقــاق الســالم 
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ن السیاسة الصھیونیة، المحیّرة لكثیر من ذوي النوايا الطیبة، والـذين يكونـو           
ى فھمنھـا عنـدما                 فكرة خاطئة عن الیھودية الكالسیكیة، كل ھـذا أقـرب اـل

ولـكـن علــّي أن أحــذّر مــن .ندرجــه علــى ھــذه الخلفیــة الصــوفیة والدينیــة 
ى            السقوط في التطرف األخر، ومحاولة تفسیر كل السیاسة الصھیونیة عـل

س ھذه الخلفیة   إال أنه من الواضـح، بـأن مـدى تـأثیرات ھـذه الخلفیـة               .أسا
ب والمنـاورة بھـا، بطريقـة               –فقد كان بن    .يتفاوت ي التالـع  غوريـون بارعـًا ـف

ى            .مضبوطة من أجل غايات محددة     ي مـن تـأثیر عـل ولكن ما أحدثـه الماـض
ي أن يحـاذره                  الحاضر في عھد بیغن، كان أكثر من ذلك بكثیر، إال أن ما ينبـغ

ماضــي المــرء ھــو تجاھــل الماضــي وتأثیراتــه، ألنــه بمجــرد معرفتــه بھــذا ال 
.يستطیع أن يتجاوز قوته العمیاء

تفسیر التوراة

س، الـذين يفتـرض                سوف يتبیّن من المثل السابق أن معظم ما يعتقده النـا
أن يكونوا أناسًا مطّلعین، بأنھم يعرفونه عن الیھودية قد يكون مضلًال تمامـاً،      

ه يمكن  فكل التفاصیل التي وردت أعال    .إال إذا كانوا يستطیعون قراءة العبرية     
العثور علیھا في النصوص األصلیة، أو في بعض الحاالت، في الكتب الحديثة 

وعبثًا يحاول المـرء العثـور علیھـا     .المكتوبة بالعبرية لقراء متخصصین نوعًا ما     
ي أدى فیھـا                   ص الـت ي تلـك األمـاكن مـن النصـو باللغة اإلنكلیزية، خصوصًا ـف

لــى تشــويه الصــورة حــذف حقــائق اجتماعیــة علــى درجــة مــن األھمیــة، ا 
.بكاملھا

وھنـاك فكــرة أخــرى عـن الیھوديــة، خاطئــة وشـائعة، خصوصــاً، فــي وســط    
س متأثرين جداً، بالتقالید والثقافة المسیحیة          .المسیحیین، أو في وسط أنا

؛ وبـأن للعھـد     "ديانة توراتیة "وھذه الفكرة ھي الفكرة المضللة بأن الیھودية        
ركزية نفسھا، والسلطة الشرعیة نفسھا،     القديم في الیھودية، المكانة الم    

.التي لالنجیل لدى المسیحیة البروتستانتیة وحتى الكاثولیكیة

ي        .وھذا مرتبط، مرة أخـرى، بمسـألة التفسـیر         فقـد رأينـا تسـاھًال كبیـرًا ـف
ى                 س تمامـًا ھـو الصـحیح بالنسـبة اـل األمور المتعلقة بالمعتقد، ولكن العـك

فالتفسیر ھنا راسخ رسـوخًا صـارمًا       .ةالتفسیر الشرعي للنصوص المقدس   
س الى التوراة نفسھا          – والعديـد مـن    ).12( ولكن باالستناد الى التلمود ولی

اآليــات التوراتیــة، وربمــا كــان معظمھــا، الــذي يوصــي باألعمــال والفــرائض    
الیھوديــة الكالســیكیة واألرثوذوكســیة فــي وقتنــا  "تفھمھــا"الدينیــة، آيــات 

ي كمـا ھـو               الحاضر، بمعنى مغاير تم    ى منـاقض لمعناھـا الحرـف اماً، بـل حـت
مفھوم لدى المسیحیین أو غیرھم من قارئي العھد القديم، الـذين ال يـرون              
إال الــنص الصــريح، واالنقســام نفســه موجــود فــي إســرائیل، فــي الوقــت    
س الدينیـة الیھوديـة، وبـین                   ي المـدار الحاضر، بین الـذين تلقـوا تعلـیمھم ـف

س عبريـة    الذين تلقوا تعلیمھم في مـ      س عمومـاً،       "علمانیـة "دار ث يُـدر ، حـی
.المعنى الصريح للعھد القديم
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وسوف يُالحظ بـأن    .وال يمكن فھم ھذه النقطة المھمة إال من خالل األمثلة         
التغییــرات فــي المعــاني ال تتخــذ كلھــا االتجــاه نفســه، مــن وجھــة النظــر    

ن الیھوديـة   ويدعي المـدافعون عـ    .األخالقیة، كما يُفھم ھذا المصطلح الیوم     
ي              بأن تفسیر التوراة، الذي يعود باألصل، الى الفريسیین، لیُثبت من ثمّ، ـف

ي              ى الحرـف ض    .التلمود، ھو تفسیر متحرر دائمـاً، أكثـر مـن المعـن ولكـن بـع
س كذلك على اإلطالق .األمثلة أدناه، تظھر بأن األمر لی

ال "يُفھــم مــن الوصــیة الثامنــة،.دعونــا نبــدأ بالوصــايا العشــر بالــذات-1
(تســرق ـن  )15:20الخــروج " (ســرقة"، بأنھــا تنھــى ـع )أي خطــف"

ى              .شخص يھودي  ي تنـھ ي ذلـك أن جمیـع األعمـال، الـت والسبب ـف
عنھا الوصايا العشر في التوراة، ھي بحسب التلمود، جرائم عقوبتـه           

ت جريمـة عقوبتھـا المـوت              .الموت ي لیـس أما سرقة الممتلكـات فـھ
) التلمودي للیھود بخطف األغیارفي الوقت الذي يسمح فیه القانون(
ولكـن جملـة مطابقـة      . ومن ھنا كان ھذا التفسیر للوصـیة الثامنـة         –

(ال تســرق"–تقريبــًا  س " ُيـسـمح لھــا باالحتفــاظ   )11:19لیفیتیكــو
.بمعناھا الحرفي

(الـخ "العین بـالعین والسـن بالسـن      "اآلية الشھیرة القائلة    -2 الخـروج  .
، أي دفع غرامة "مال العین لقاء العین"، تُفھم على أنھا تعني )24:21

.عوضًا من القصاص الجسدي
وھا ھنا حالة شھیرة من حاالت تحويل المعنى الحرفي الى نقیضـه            -3

فالنص التوراتي يحـذر صـراحة مـن التحـازب مـع جوقـة تنـادي                .تمامًا
"بقضیة غیر عادلـة    ي              : وال تتبـع الجمـاھیر بفعـل الشـرّ؛ وال تـتكلم ـف

(كثیرين من أجل انتزاع حكمقضیة تخضع فیھا لل   فقـد  )2:23الخـروج  "
!انتُزعت ھذه الوصیة من مضمونھا، وُفسِّرت كأمر يحذو حذو األكثرية

ب أمـه       "أما اآلية القائلة    -4 (ال تغلي الجدي في حلـی ، )19:23الخـروج،   "
ى مـزج أي نـوع مـن اللحـوم مـع أي نـوع مـن                      فقد ُفسّرت كحظر عـل

ي       وب.الحلیب أو من منتجات الحلیب     ما أن ھذه اآلية نفسھا مكررة ـف
موضعین آخرين من األسفار الخمسة في العھد القـديم، فـإن مجـرد             

ى الیھـودي         ي يحظـر عـل أكـل  )1(ھذا التكرار فُھم على أنه منع ثالـث
طبخ مزيج مـن ھـذا النـوع ألي غـرض كـان؛      )2(مزيج من ھذا النوع؛     

(كالواالستمتاع به أو االستفادة منه بأي شكل من األش)3( .13(

"غريب"و  "رفیقك"أُعطیت في حاالت عديدة، مصطلحات عامة، مثل        -5
أحب رفیقك "فاآلية الشھیرة .، معاني شوفینیة حصرية"رجل"وحتى 

س (كمـــا تحـــب نفســـك   ــة  )18:19لیفیتیكـــو فُھمـــت مـــن الیھودـي
، كــأمر بمحبــة الرفیــق   )وارثوذوكســیة يومنــا الحاضــر  (الكالســیكیة 

س أي إنسان      وعلى نحو مماثل، فـإن اآليـة القائلـة         .آخرالیھودي ولی
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(وال تقف ضد دم رفیقك    " ي بـأن   )16المصدر نفسه،  " ، يُفترض أن تعـن
رفـیق يھـودي   )دمـاء (على المرء أال يقف بال مباالة عندما تكون حیاة          

س، يحظــر علــى   فــي خطــر؛ ولكــن كمــا ســنرى فــي الفصــل الخــام
أمـا الوصـیة   . رفاقـه  الیھودي عموماً، إنقاذ حیاة األغیـار ألنھـم لیسـوا         

ب   "الكريمة التي تقضي بترك لمامات الحقـل والكـرم           "للفقیـر وللغرـي
فتُفسر كوصیة ُتشیر حصراً، الى الفقراء الیھود )10-9المصدر نفسه (

وتبــدأ قــوانین التحــريم .أو الــى الفقــراء الــذين تحولــوا الــى الیھوديــة
ما يمـوت رجـل     ھذا ھو الشرع، عنـد    "المتعلقة بالجثث باآلية القائلة،     

.فإن كل من يدخل الى الخیمة       .في خیمة  . سیكون نجسـًا لمـدة     .
(سبعة أيام  (رجلـال "، ولكن كلمـة     )16:19العدد  " ى    )آدم" ت عـل فُھـم

، بحیــث تكــون الجثــة الیھويــدة ھــي المحرمــة  "يھــودي"أنھــا تعنــي 
ي آن       (فحسب،   ى ھـذا     ).أي أنھا بخسبة ومقدسـة ـف وباالسـتناد اـل

ث وللمقـابر    التفسیر، يكّن ال   یھود المتدينون أجالًال سحريًا كبیـرًا للجـث
.الیھودية، ولكنھم ال يكنون أي احترام للجثث والمقـابر غیـر الیھوديـة           

وھكذا، فقد دُمرت في إسرائیل المئات من المقابر اإلسالمیة تـدمیرًا      
وفي إحدى الحاالت كان التدمیر من أجل إيجاد مُتسع لتشیید (كامًال 

، فیما كانت ھنـاك صـیحات احتجـاج كبیـرة           ) أبیب –تل  فندق ھیلتون   
ي جبـل الزيتـون الخاضـع للحكـم                   ألن المقبرة الیھودية قـد تضـررت ـف

ى حـد ال يمكننـا معـه أن                  .األردني واألمثلة من ھـذا النـوع عديـدة اـل
ض النتـائج       .نستشھد بھا كلھا   س بـع وسوف نبحث في الفصل الخام

.ن التفسیرغیر االنسانیة الناجمة عن ھذا النوع م

ي إدانـة           -6 ي فقـرة مـن الفقـرات النبويـة األجمـل، وـھ ولننظر أخیـراً، ـف
ى كـرم               (Isaiah)اشعیا   س الجوفـاء وحضـه عـل  الرائعـة للريـاء وللطقـو

"، تقول)15:1اشعیا (فإحدى اآليات في ھذه الفقرة      .األخالق عندما :
ي عنــك؛ وعنـدما تــؤدي صــلواتك      تبسـط يــديك نحـوي سأشــیح بعیـن

وبمـا أن الكھنـة الیھـود       ".فیداك مخضبتان بالدماء  :أسمعالعديدة لن   
س أثنـاء خدمـة الصـالة،            "يبسطون أيديھم "كانوا   عنـدما يبـاركون النـا

ب جريمـة قتـل غیـر                  فیفترض أن تعني ھذه اآلية الكـاھن الـذي يرتـك
ى ولـو تـاب     (للمباركـة   "بسط يديـه  "مقصودة، يسقط حقه في      ، )حـت

.ألنه مخضّبة بالدم

س           من الواضح ت   أو الیھـود   (مامًا حتى من ھذه األمثلة، أن الیھـود األرثـوذوك
عنـدما يقـرأون التـوراة، فـإنھم يقـرأون كتابـًا            )1780كافة، قبل حوالي العـام      

ويحمل معاني مختلفة كلیًا عن التوراة كما يقرأه غیـر الیھـود            .مختلفًا تماماً 
س     ى           .أو الیھو من غیر األرثوذوك ى عـل إسـرائیل،  وھـذا التمییـز ينطـبق حـت

ص بالعبريـة     وقـد أكـدت التجربـة ھـذا     .على الرغم من أن الفريقین يقرآن الن
ي  (فالعديد من الیھود في إسرائیل      .1967األمر تكراراً، خصوصًا منذ عام       وـف

س، وال يملكون إال شیئًا قلیًال مـن            )أماكن أخرى  ، الذين لیسوا من األرثوذوك
س     المعرفة التفصیلیة بالديانة الیھودية، حا     ولوا تعییر اإلسرائیلیین األرثـوذوك
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حتــى يقلعــوا عــن مــوقفھم )أو الیمینیــین المتــأثرين تــأثرًا شــديدًا بالــدين (
الالإنساني تجاه الفلسطینیین، وذلك باالستشھاد لھـم بآيـات مـن التـوراة              

.بمعناھا اإلنساني البسیط الواضح

س لھـا أي تـأ           ثیر مھمـا كـان   ولكن تبین دائماً، بأن حججًا مـن ھـذا النـوع لـی
طفیفًا على ھؤالء الـذين يتبعـون الیھوديـة الكالسـیكیة؛ فھـم ببسـاطة، ال                
ص التوراتي يعني لھم شیئًا مختلفًا تمامًا عما     يفھمون ما يُقال لھم، ألن الن

.يعنیه لآلخرين جمیعًا

فإذا كانت مثل ھذه الفجوة في الفھم والتفاھم موجودة في إسرائیل حیث        
س العب  رية ويستطیعون الحصول الفوري على المعلومـات الصـحیحة   يقرأ النا

ي الخـارج،                إذا أرادوا ذلك، يستطیع المرء أن يتخیل عمق التصور المغلـوط ـف
س الذين تثقفوا على التقالید المسیحیة         في الواقع،  .ولنقُل، في وسط النا

كلما قرأ امرؤ كھـذا التـوراة أكثـر، كلمـا قلّـت معرفتـه أو معرفتھـا بالیھوديـة                   
األرثوذوكسیة، ألن ھذه الیھودية تعتبر العھد القديم نصًا لصیغ مقدسة ثابتة 
ي مكـان                ال تتغیر، تالوتھا عمل جزاؤه عظیم، ولكن معانیھا تُحدد برمتھـا، ـف

س         .آخر ي أللـی إن الـذي يـقف وراء مسـألة مـن          :وكمـا قـال ھـامبتي دامبـت
من سیكون ":يستطیع تحديد معاني الكلمات، ھو السؤال الحقیقي التالي

".السیّد؟

بنیة التلمود

لــذلك ينبغــي أن يكــون مفھومــًا فھمــًا واضــحاً، بــأن التلمــود، أو مــا ُيســمى 
ى نكـون دقیقـین، ھـو مصـدر المرجعیـة للممارسـات                  بالتلمود البـابلي، حـت

ي يومنـا الحاضـر       (الیھودية الكالسیكیة كافـة      ، والقاعـدة   )واألرثوذوكسـیة ـف
بمـا فیـه مـا ُيسـمى     ( أما باقي األدب التلمـودي      .المحددة لبنیتھا الشرعیة  

س أو تلمود فلسطین .فإنه يعمل كمرجع إضافي أو مكمّل)تلمود القد

وال نملــك ھنــا الــدخول فــي وصــف مفصــل للتملــود ولــألدب التلمــودي، بــل 
سنحصــر أنفســنا فــي طــرح بعــض النقــاط الرئیســیة التــي نحتاجھــا فــي    

س، يتألف التلمود.مجادلتنا  وھو –األول، المشناه : من قسمینففي األسا
ى                  مجموعة قوانین موجزة تقع في سـتة مجلـدات، ينقسـم مجلـد منھـا اـل
ي فلسـطین،               بضعة أبحاث في مواضیع معینة، مكتوبة بالعبرية، وقد حُـرّر ـف

شـفوية  (م، مستخلص من مواد قانونیـة أوسـع كثیـرًا          200في حوالي العام    
أما القسم الثاني، وھو    . السابقین ، جرى تألیفھا خالل القرنین    )في الغالب 

، وھي سجل واسع لمناقشات     "الجماره"القسم الغالب الى حد كبیر، فھو       
وھنــاك مجموعتــان متوازيتــان تقريبــًا مــن  .تتنــاول المشــناه أو تــدور حولھــا

م 200بـین العـام     )بابـل (، أُلّفت إحداھا في بالد مـا بـین النھـرين            "الجماره"
ي فلسـطین بـین              م تقريباً؛ أما  500والعام   ت ـف  المجموعة األخـرى فقـد أُلّـف
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م بوقت  500م تقريباً، وثمة تاريخ آخر غیر معروف، ولكن قبل العام           200العام  
، أكثـر   )أي المشناه باإلضافة الى الجمـاره البابلیـة       (والتلمود البابلي   .طويل

شــموًال وأفـضـل تنســیقًا ـمـن التلمــود الفلســطیني، ويُعتبــر وحــده نھائیــًا     
، فقد أولي قطعًا مكانة أدنى )الفلسطیني(أما التلمود المقدسي .ًاومُعتمد

ي تُعـرف               كمرجع شرعي، مع عدد من المؤلفات المجموعـة والمصـنفة، الـت
.وتضم المواد التي استبعدھا محررو التلمودين"األدب التلمودي"بمجملھا ـب

بمـزيج مـن    أما باقي التلمود واألدب التلمودي فقد كُتبـا، وخالفـًا للمشـناه،             
ي التلمـود البـابلي                  ي اللغـة الغالبـة ـف .العبرية واآلرامیة، ولكـن اآلرامیـة ـھ

ب أو سـبب         والتلمود ال يقتصر على المسائل الشرعیة، إذ من دون أي ترتـی
ظاھر، يمكن للبحث الشـرعي أن ينقطـع فجـأة، يقطعـه مـا يشـار الیـه كــ                    

(قصة" س      وھي مزيج من النوادر والحكايات عـن ح        –)اغاداه" اخامـات أو أنـا
).15(عاديین، وشخصیات توراتیة ومالئكة وعفاريت وسحر وأعاجیب 

ى   )حتى من التلمود نفسه   (لقد اعتبرت ھذه الفقرات القصصیة دائمًا        ، وعـل
.الرغم من تأثیرھا الشعبي الكبیر في الیھوديـة، اعتُبـرت ذات قیمـة ثانويـة              

ة، ھــي لألقســام فاألھمیــة العظمــى بالنســبة الــى الیھوديــة الكالســیكی 
الشرعیة في النص، وخصوصًا البحث الذي يتناول القضايا التي تُعتبر قضـايا            

ى مشـاكل     فـالتلمود نفسـه يحـدد الفئـات الیھوديـة المختلفـة            .تنطوي عـل
ى           :تحديدًا تصاعديًا كالتالي   ى الیھـود الـذين ھـم عـل يندرج في الفئـة األدـن

 ثم ھؤالء الملمّون بالمشناه     جھل مطبق، يلیھم الذين ال يعرفون إال التوراة،       
، والقادرة على   "الجماره"أو االغاداه، ومن ثم الطبقة المتفوقة التي درست         

البحث في القسم الشرعي منھا، وھي الطبقة الصالحة لقیادة الیھود في           
.األمور كافة

ويمكن وصف النظام الشرعي في التلمود كنظـام شـامل كلیـة، وسـلطوي       
ي        صارم، ومع ذلـك قابـل ل      لتطـور غیـر المحـدود ولكـن مـن دون أي تغییـر ـف

فھذا النظام يغطي كل ناحیة من نواحي الحیاة الیھودية،         .قاعدته العقائدية 
الفردية واالجتماعیة، وبتفصیل مسھب عادة، مع جزاءات وعقوبات مخصصة         

واألحكـام األساسـیة   .لكل خطیئة أو مخالفة ألحكام الشرع يمكـن تصـورھا         
شاكل، ھي أحكـام محـددة تحديـدًا متعنتـاً، وال يمكـن             لكل مشكلة من الم   

أمـا مـا يمكـن التشـكیك فیـه، وقـد بُـحث باستفاضـة، فھـو                  .التشكیك فیھا 
ى       .تفصیل ھذه األحكام وتعريفھا العملي     ودعوني أعطي بعض األمثلـة عـل

:ذلك

ى      "العمـل "ومفھـوم   .يوم السـبت  "عدم القیام بأي عمل   " ھنـا، معـّرف عـل
س أنه يشتمل ع    ى وجـه التحديـد، ال أكثـر             39لى  أسا  نوعًا من األعمال عـل

ومعیار التضمین في ھذه القائمة ال عالقة له بمشقّة عمل معـین؛   .وال أقل 
إنھا بكل بساطة، مسألة تعريف عقائـدي، وإن أحـد أنـواع العمـل المحظـور                

ي للمـرء              :وھنا يثـار السـؤال    .ھي الكتابة  ي ينبـغ مـا ھـو عـدد األحـرف الـت
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وھـل تظـل    .حرفـان :كب خطیئـة الكتابـة يـوم السـبت؟ الجـواب          كتابتھا لیرت 
ض النظر عن الید التي استُخدمت؟ الجواب إال .كال:الخطیئة ھي نفسھا بغ

ي الخطیئـة، يحظـر ثـانوي                   س مـن الوقـوع ـف أن حظر الكتابة قد عُزز لالحترا
س أي أداة من أدوات الكتابة يوم السبت .يحرم لم

أداؤه يوم السبت، أال وھو طحـن القمـح،         وھناك عمل نموذجي آخر محظور      
س علیه، بأن أي نوع من الطحن مھما كان،          ويستنتج من ھذا الحظر، بالقیا

ض على مزاولة التطبیب يوم .ھو ممنوع وھذا المنع معزز بدوره، بحظر مفرو
ى حیـاة فـرد يھـودي            (السبت   ، )إال في الحاالت التي يتشكل فیھا خطر عـل

س من ارتكاب      وال جدوى مـن   .خطیئة سحن عقار من العقاقیر    وذلك لالحترا
ي زماننـا الحـديث                أو أنـه لـم يكـن       (اإلشارة الى انعدام وجود خطـر كھـذا ـف

والتلمــود كتعزيــز ).موجــودًا فــي حــاالت عديــدة، حتــى فــي أزمنــة التلمــود 
ي            للتعزيز، يمنع التلمود صراحة، العقاقیر السائلة والمشروبات المنعشـة ـف

ى األبـد، ومھمـا كـان منافیـًا          فمـا جـرى ت    .يوم السـبت   ى ثابتـًا اـل ثبیتـه يبـق
"وقد كتب ترتالیان، وھو مـن آبـاء الكنیسـة األوائـل، يقـول             .للمعقول ي  : إنـن

ويمكن لھذا القول أن يخدم كشعار ألكثرية      ".أؤمن بھا ألنھا منافیة للمعقول    
س"بكلمة "أؤمن"األحكام التلمودية، بإبدال كلمة  ".أمار

.لي توضیحًا أفضل مستوى السخف الذي بلغه ھذا النظامويوضح المثل التا
وقد جرى توسیع ھذا .فأحد نماذج العمل المحظورة أيام السبت ھو الحصاد

وبالتـالي، يحظـر ركـوب      .الحظر، بالتماثل، لیشمل كسر غصـن مـن شـجرة         
، كاحتیــاط ضــد إغــراء كســر غصــن ـمـن شــجرة  )أو أي حیــوان آخــر(الخیــل 

وال جدوى من المجادلة بالقوةل بأنك تملك سـوطًا         .ةواستخدامه لِلَمز الداب  
فـالمحظور  .جاھزاً، أو أنك تنوي ركوب الخیل في مكـان ال يوجـد فیـه شـجر               

:إال أن ھذا الحظر يمكـن أن يوسـع لیصـبح أكثـر تشـدداً       .يبقى محظورًا أبداً  
ففي أزمنتنا  الحديثة أصبح ركوب الدراجة محظورًا أيضـًا يـوم السـبت، ألنـه                

.ركوب الخیليشبه 

أما المثل األخیر الذي أورده فیوضح كیف تستخدم األسالیب نفسـھا أيضـاً،             
ي الواقـع، تطبـیق يمكـن تصـوره                    .في حاالت نظرية صـرفة، ال يوجـد لھـا، ـف

س الكھنــة بــأن يتــزوج فتــاة عــذراء   فخــالل وجــود الھیكــل كــان يســمح لــرئی
.فحسب

س ك ھنــة خــالل الفتــرة وعلــى الــرغم مــن أنــه لــم يعــد يوجــد ھیكــل أو رئــی
س أحـد أكثـر مناقشـاته تعقیـدًا                   التلمودية بكاملھا تقريبـاً، فـإن التلمـود يكـّر

س        "العـذراء "، للتعريف الـدقیق لمصـطلح       )وغرابة( الصـالحة للـزواج مـن رئـی
ض غشاء بكارتھا عرضـاً؟ وھـل             .كھنة ولكن ماذا بالنسبة الى المرأة التي ف

 عامھـا الثاـلث أم بعـده؟ ونتیجـة     يختلف األمر إذا كان الحادث قد حصل قبـل  
اصطدامھا بقطعة معدنیة أو خشبیة؟ وھل كانت تتسلق شجرة؟ وإذا كانت  
تفعل، ھل كانت تتسلق الشجرة صعودًا أز نزوالً؟ وھل وقع الحـادث بصـورة              
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ث بتفصـیل                 طبیعیة أم غیر طبیعیة؟ كل ھذه المسائل والكثیـر غیرھـا، تبـح
الیھودية الكالسیكیة أن يتضلّع في وكان على كل عالم من علماء  .ُمسھب

س            .مئات المشاكل من ھذا النوع     ى أسـا وكـان العلمـاء الكبـار يُقیّمـون عـل
قدرتھم على تطوير ھذه المشاكل أكثر فأكثر، ألن األمثلـة أظھـرت لنـا بـأن                

ي الواقـع،     – ولو باتجاه واحد     –المجال متاح دائمًا أمام المزيد من التطور          وـف
.التطور، بعد الصیاغة النھائیة للتلمودفقد استمر مثل ھذا 

ي حـوالي        (ولكن ھناك فارقان كبیران بین الفترة التلموديـة          ي ـف ي تنتـھ الـت
).م800ابتداء مـن حـوالي العـام        (والفترة الیھودية الكالسیكیة    )م500العام  

فالمنطقــة الجغرافیــة المعكوســة فــي التلمــود، منطقــة محصــورة، بینمــا     
.، قاعدتـه الزراعـة الیھوديـة   "كامل" يعكسه مجتمع    المجتمع الیھودي الذي  

وعلى الرغم ).وينطبق ذلك على بالد ما بین النھرين وعلى فلسطین أيضًا(
من أن يھودًا كانوا في ذلك الوقت يسكنون في أنحاء االمبراطورية الرومانیة، 
وفي مناطق عديدة من االمبراطورية الساسانیة، فإنه من الواضح تمامًا من 

 كـان شـأنًا محلیـًا       – على مدى خمسـة قـرون        –ص التلمودي، أن تألیفه     الن
محضاً؛ ولم يشارك فیه أي عالم من بلدان أخرى غیر بالد مـا بـین النھـرين                  
س األوضــاع االجتماعیــة خــارج ھــاتین       وفلـسـطین، كمــا أن الــنص ال يعكــ

.المنطقتین

 خــالل القــرن وال يُعــرف إال القلیــل ـعـن أوضــاع الیھــود االجتماعیــة والدينیــة
م، عندما عادت 800ولكننا نجد ابتداء من العام .الثالثة الفاصلة بین الفترتین

وتوافرت معلومات تاريخیة أكثر تفصیالً، بـأن السـمتین االثنتـین المـذكورتین             
والى درجة أقل بكثیر، (فقد بات معترفًا بالتلمود البابلي .أعاله، قد انعكستا

س ويُطــور فــي المجتمعــات   كمرجــ)ببــاقي األدب التلمــودي ع معتمــد ُيــدر
ت نفسـه، بعملیـة               .الیھودية كافة  ي الوـق وكان المجتمع الیھودية قـد مـّر ـف
ت، فإنھـا ال تشـمل                 :تغییر عمیقـة   ت ھـذه العملیـة وحیثمـا كاـن ومھمـا كاـن

.الفالحین

ي الفصـل                 أما النظام االجتماعي الناجم عن ھذا التغییـر، فسـوف نبحثـه ـف
–كیف تكّیف التلمود مـع أوضـاع الیھوديـة الكالسـیكیة     الرابع وسنصف ھنا،    

س، والمختلفـة                س، واألضیق اجتماعیـًا بمـا ال يقـا األوسع جغرافیًا بما ال يقا
ي أي حـال        ى أھـم طـرق ھـذا              .اختالفًا جـذريًا ـف ي، عـل وسـوف نركـز، برأـي

.التكیف، أال وھي الفتاوي

الفتاوي

ام عقائدي غاية في التزمت، وال  إن النظام التلمودي، وكما لحظنا أعاله، نظ      
يسمح بأي تخفیف في أحكامه حتى عندما تصل الى حدود السخف بفعل            

ي حالـة التلمـود       .تغیّر الظـروف   ى     – وبخـالف حالـة التـوراة        –وـف  فـإن المعـن
ص مُلــزم، وال يســمح للمــرء باالسترســال فــي تفســیره لكــن .الحرفــي للــن
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فتـرة الیھوديـة الكالسـیكیة،    أحكامًا مختلفة من أحكام التلمود أصبحت في  
ى الطبقـات الحاكمـة الیھوديـة              –مسائل ال يمكن الـدفاع عنھـا بالنسـبة اـل

فابُتــدعت لمصــلحة ھــذه الطبقــات طريقــة للخــداع   .الحاخامــات واألغنیــاء
ي الوـقت الـذي تنتھـك فیـه روحـه                     ى حرفیـة الشـرع ـف المنتظم تحافظ عـل

للفتـاوي أھـم األسـباب    وفي رأيي، فقد كان ھـذا النظـام المنـافق          .وقصده
ي عھـدھا التـاريخي الكالسـیكي          .المؤدية الى الحط من مقـام الیھوديـة ـف

ي أي حـال،              ( ت ـف ي مورـس أما السبب الثاني فكان الصـوفیة الیھوديـة  الـت
ى أمثلـة توضـح          ).لفترة من الزمن أقصر بكثیر     ونحـن بحاجـة مـرة أخـرى، اـل

:كیفیة عمل ھذا النظام

).الربا(تقاضي الفائدة -1

.السنة السبتیة-2

.الحلب يوم السبت-3

.المحاصیل المختلطة-4

.المواد المخمرة-5

).الغويیم(أغیار يوم السبت -6

.النواحي االجتماعیة للفتاوي-7

)الربا(تقاضي الفائدة 

يحظر التلمود على الیھودي حظرًا متشدداً، وتحت طائلـة العقـاب الشـديد،      
ى لیھـودي آخـر          (تقاضي فائدة على قرض يُعـط ب أكثريـة المراجـع      . وبحـس

ى حـد                ى أقـص التلمودية، فإن الواجب الديني يفرض تقاضي فائدة عالیـة اـل
وھنــاك أحكــام مفصـّـلة تفصــیًال ).ممكـن، علــى قــرض يُعطــى لغیــر يھــودي 

، يطاول المنع فیھا حـاالت مسـتبعدة أشـد االسـتبعاد، يمكـن فیھـا                مسھبًا
ويصم التلمود الیھـود كافـة      .للدائن الیھودي االستفادة من المدين الیھودي     

المتواطئین في معاملة غیر مشـروعة مـن ھـذا النـوع، بمـن فـیھم الكاـتب              
والشــھود، بوصــمة ســوء الســمعة، وُيســقط عــنھم حــق الشــھادة فــي      

لیھودي الذي يشارك في عمل مـن ھـذا النـوع يكـون كمـن             المحكمة، ألن ا  
ومن الواضح أن ھذا الحكم مالئم جدًا    ".ال عالقة له بإله إسرائیل    "يعلن بأن   

لحاجــات الفــالح أو الحرفــي الیھــودي، أو لحاجــات طوائــف يھوديــة صــغیرة   
س عشـر،          .تستخدم أموالھا إلقراض غیر الیھود     ولكـن بحلـول القـرن السـاد

ي بولنـدا بصـورة رئیسـیة       (تلفًا كثیرًا في أوروبا الشـرقیة       كان الوضع مخ   ).ـف



13

ي             فقد كانت ھناك مجتمعات يھودية كبیرة نسبیاً، وكانت تشكل األكثرية ـف
وكان الفالحون الخاضعون لنظام القنانة، الـذي ال يختـلف          .العديد من المدن  

ي وضـع ال يكـاد يسـمح لھـم بـاالقتراض، بینمـا كـا                  ن كثیراً، عن العبودية، ـف
وكـان العديـد مـن      .إقراض النبالء من عمل قلة من الیھـود الشـديدي الثـراء           

.الیھود يتعاملون تجارياً، بعضھم مع بعض

–المسمى الفتاوي التجاريـة  (لقد ابتُدع في ھذه الظروف، الترتیب التالي،     
ض بین الیھود، ذات فوائد، ال تنتھك حرفیة الشرع، ألنھـا           )ھیتر عیسكا  لقرو

ى اإلطـالق      رسمیاً، لی  ي عمـل      "يسـتثمر "فالـدائن   .ست قرضـًا عـل مالـه ـف
وھو في الحقیقة   (المدين التجاري، مشترطًا مبلغًا من المال منصوصًا علیه         

ض  أما الشرط الثاني، فیفتـرض     "من األرباح "وذلك كحصة الدائن    )فائدة القر
ى المـدي              ن بأن المدين سیحقق ربحًا كافیًا إلعطاء الدائن حصـته، إال إذا ادـع

ي الحاخـامي،             س ذلك، وثّبت ادعاءه بشھادة لحاخام المدينة، أو للقاـض عك
ي قضـايا مـن ھـذا                  –الخ   ب، االدالء بشـھادة ـف ب ترتـی  اللذين يرفضان بموـج

.النوع

وكل ما ھو مطلوب، بالممارسة، أخذ نّص لھـذه الفتـوى، مكتـوب باألرامیـة،          
ي       وغیر مفھوم بتاتاً، من األكثرية الساحقة، وتعلیقه عل        ى جـدار الغرفـة الـت

وتُعــرض نـسـخ لھــذا الــنص فــي فــروع المصــارف    (تجــري فیھــا المعاملــة  
ي صـندوق             )اإلسرائیلیة كافـة    لیصـبح مـن ثـم،       –، أو يحـتفظ بھـاذ الـنص ـف

ض ذو الفائدة بین دائن ومدين يھوديین، عملیة شـرعیة تمامـاً، ال غبـار                القر
.علیھا

السنة السبتة

ى   (بحسب الشرع التلمودي     س،     عـل س لیفیتیكـو ب أن تُتـرك      )25أسـا ، يـج
ي فلسـطین       ، ارضـًا بـال زرع كـل ســنة    )16(األرض المملوكـة مـن الیھـود ـف

ى مثـل ھـذه األرض               )سبتیة(سابعة   ي عـل ، عندما يُحظر كل العمـل الزراـع
وھناك شواھد وفیرة تدل على أن ھذا القانون كـان          ).بما في ذلك الحصاد   (

س ق    مطبقًا بحذافیره طـوال أـلف عـام تقر       ى  .م.يبـاً، مـن القـرن الخـام وحـت
وفیما بعد، ولما لم تعد ھنـاك فرصـة        .اختفاء الزراعة الیھودية في فلسطین    

س .تتیح تطبیق ھذا القانون عملیاً، أبقي علیه نظريًا كما ھو، من دون مسا
ي         ي فلسـطین، ـف ولكن مع إقامة أولى المسـتعمرات الزراعیـة الیھوديـة ـف

اسع عشـر، أصـبح ھـذا القـانون موضـوع اھتمـام             العقد الثامن من القرن الت    
ــن بـــاب .عملـــي فالحاخامـــات المتعـــاطون ـمــع المســـتوطنین ابـتــدعوا ـم

المساعدة، فتوى، ما لبث خلفاؤھم في األحـزاب الدينیـة الصـھیونیة، فیمـا      
بعد، أن عملوا على إعطائھـا صـفة الكمـال، فأصـبح ھـذا القـانون ممارسـة                  

.اسرائیلیة ثابتة
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ي وزيـر          :نون كما يلي  يعمل ھذا القا   قبل السنة السبتیة بوقت قصـیر، يعـط
الشــؤون الداخلیــة اإلســرائیلي، الحاخــام الرئیســي وثیقــة تجعلــه الماـلـك  

فیذھب الحاخام .الشرعي لألراضي اإلسرائیلیة كافة، الخاصة منھا والعامة
ي                  ص غیـر يھـودي، مسـلحًا بھـذه الورقـة، فیبیعـه أراـض الرئیسي الى شخ

، وذلك لقاء مبلغ )1967بما فیھا المناطق المحتلة منذ العام (إسرائیل كافة،
وتكــون ھنــاك وثیقــة أخــرى منفصــلة، تــنص علــى أن    .رمــزي ـمـن المــال 

ى الشـخص الـذي باعـه إياھـا، بعـد       "يعیـد بیـع  "سوف  "الشاري" األرض اـل
وتُكرر ھذه المبادلة التجاريـة، عـادة، كـل سـبع سـنوات مـع               .انقضاء السنة 

.الشاري نفسه

، وھــم )17(ال يعتــرف الحاخامــات غیــر الصــھیونیین بشــرعیة ھــذه الفتــوى  
ى الیھـود بیـع                يدّعون، وعن حق، بأن القانون اإلسرائیلي، ما دام يحظـر عـل
أراض في فلسطین الى األغیار، فإن ھذه المبادلة التجارية برمتھـا، مبادلـة             

اخامــات إال أن الح.قائمــة علــى خطیئــة، وبالتــالي، فإنھــا الغیــة وباطلــة    
الصھیونیین يردون على ذلك بالقول، بأن المحظور ھـو عملیـة بیـع حقیقیـة               

س عملیة بیع غیر حقیقیة !ولی
الحلب يوم السبت

 التلمود، وقد فُرض من خالل عملیة زيادة –كان ھذا الحرم في أزمنة ما بعد 
ي      .التشدد الديني المذكور أعاله    وكان يمكن التقید بھذا الحظر بسھولة، ـف

ى درجـة               ال شتات، بما أن الیھود الذين كانوا يملكون األبقاء كانوا، عـادة، عـل
من الثراء تمكنھم من استخدام خدم من غیر الیھود، يمكن أن يُطلب منھم             

وكـان  ).باللجوء الى انتحال األعذار التي نصفھا أدنـاه       (القیام بعملیة الحلب    
دمون العرب لھذه   يھود المستعمرات الیھودية األوائل، في فلسطین، يستخ      

ولكن كانت ھناك حاجة الى فتـوى بھـذا الشـأن    .الغاية ولغیرھا من الغايات 
(في ضوء الفرض بالقوة لسیاسة العمل العبري الصھیوني        وكان لھذا األمر   .

).أھمیة خاصبة قبل إدخال وسائل الحلب الممكننة في أواخر الخمسـینات          
.ین وغیر الصھیونیینوھنا أيضًا نشأ خالف بین الحاخامات الصھیونی

وبحسب الحاخامات الصھیونیین يصبح الحلب الممنوع مباحًا شرط أال يكون          
ويقتصــر اســتخدام ھــذا .الحلیــب أبــیض اللــون، بــل مصــبوغًا بــاللون األزرق

الحلیب السبتي األزرق اللون، على صناعة األجبان، فتُغسل الصبغة الزرقاء      
یر الصھیونیین، خطة ذات داللة أكثر وقد ابتدع الحاخامات غ.في مصل اللبن

س للمتـدينین عـام             (غموضًا   ي كیبـوت كنت شاھدًا شخصیًا على تطبیقھا ـف
فقــد اكتشــف ھــؤالء نصــًا قــديمًا يســمح بــإفراغ ضــروع البقــرة يــوم  ).1952

ي يسـببھا انتفـاخ ضـروعھا،              السبت، فقط من أجل اراحتھا من المعانـاة الـت
. يُھدر، سائًال على األرضولكن بشرط متشدد يقضي بترك الحلیب

ي الواقـع         يـذھب أحـد المسـتوطنین االتقیـاء     :والیكم اآلن ما يجري عمله ـف
إذ ال يوجـد    (صباح يوم السبت، الى حظیرة البقر ويضع الجرادل تحت األبقار           
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ومن ثم يـذھب    ).حظر على ھذا النوع من العمل في األدب التلمودي كافة         
س من أجل الصالة     ف آالم   "النیة الصـادقة  " رفیقه ـب    فیأتي.الى الكنی لتخفـی

ى األرض          ولكـن إذا صـادف وجـود       .ھذه الحیوانات، بجعل حلیبھـا يسـیل عـل
.جردل ھناك، ھل يصبح ھذا الرفیق مجبرًا على رفعه من مكانه؟ بالطبع ال

إنه يكتفي بتجاھل الجرادل، ويؤدي مھمة الرحمة التي يتوالھا، ثم يـذھب             
س  راً، رفیق ثالث نم األتقیاء، فیدخل الى حظیرة البقـر    ويأتي أخی .الى الكنی

ي بـراد               ب، فیضـعھا ـف ويكتشف لدھشته العظیمة، الجرادل الملیئـة بالحلـی
س    واآلن، أصبح كل شيء على ما يـرام، ولیـست          .ويلحق برفاقه في الكنی

.ھناك حاجة لھدر المال على الصبغة الزرقاء

المحاصیل المختلطة

لصــھیونیون فتــاوي مماثلــة بالنســبة الــى الحظــر   لقــد أصــدر الحاخامــات ا 
باالستناد (المفروض على بذر نوعین مختلفین من البذار في الحقل نفسه           

س،  إال أن علم االقتصاد الزراعي الحديث أظھر بأن بذر ).19:19الى لیفیتیكو
ي زراعـة العـلف       (البذار المختلط في بعض الحاالت       .مـربح جـداً   )خصوصـًا ـف

اخامـات فتـوى يسـتطیع رجـل واحـد بموجبھـا، بـذر الحقـل                ولقد اختـرع الح   
بالطول، بنوع واحد من البذار، فیما يأتي رفیقه من بعده، في الیوم نفسـه،              

إال أن ھذه الطريقة اعُتبـرت ھـدرًا   .ويبذر الحقل بالعرض، بنوع آخر من البذار  
ًا يجمع رجل واحد نوع   :للعمل أكثر من اللزوم، فكان أن ابتُكرت طريقة أفضل        

س أو بلـوح        س، بكـی واحدًا من البذار، في كومة بمكان عام، ويغطیھـا بـاحترا
فیـأتي فیمـا بعـد      .ثم يضع نوعًا آخر من البذار فوق ھذا الغطاء        .من الكرتون 

"رجل آخر ويصیح صیحة تعجب أمام شھود، قـائالً         ى ھـذا        : ي بحاجـة اـل إنـن
س أو لوح الكرتـون      ببعضـه، بصـورة     فیزيلـه بطريقـة يخـتلط فیھـا البـذار         "الكی

"ويأتي أخیراً، رجل ثالث، فیُقال لـه  ".طبیعیة" ي      : خـذ ھـذا البـذار وابـذره ـف
(، فیشرع في فعل ذلك"الحقل .18(

المواد المخمرة

أو (ينبغي أال تؤكل، أو تُحفظ بحوزة يھودي، خالل أيام عید الفصـح السـبعة               
"المخمـرة المـواد  "وكـان يجـري توسـیع مفھـوم       ).الثمانیة خـارج فلسـطین    

ى مـن رؤيتھـا خـالل العیـد، قـارب حـدود                    بصورة متواصلة، كما أن النفور حـت
ى الحبـوب غیـر                 .الھستیريا وتتضمن ھـذه المـواد أنـواع الطحـین كافـة وحـت

ي المجتمـع التلمـودي األول،         .المجروشة وكان باإلمكان احتمال ھذا األمرـف
، مرة واحـدة    ) المخمر المخمر أو غیر  (ألنھم كاانوا آنذاك يخبزون عادة، الخبز       

في األسبوع؛ وكانت العائلة الفالحیة تستخدم آخر كمیة متبقیة من مؤونة           
السنة السابقة من الحبوب، لصنع الخبز غیر المخمر مـن أجـل العیـد الـذي       
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ى ھـذه الفريضـة،     .يؤذن بحلول موسم الحصاد الجديـد      إال أن المحافظـة عـل
ى       في أوضاع الیھود األوروبیین، في مرحلة ما         بعد التلمود، كانت صـعبة عـل

ى تجـار الـذرة                .العائلة الیھودية من الطبقة المتوسطة، بل أكثـر صـعوبة عـل
ي                   ى أحـد األغیـار، ـف ولذلك ابتُكرت فتوى، تباع بموجبھا كل ھـذه المـواد اـل
عملیة بیع غیر حقیقیة، قبل حلـول العیـد، ثـم تُعـاد وُتشـترى منـه، بصـورة                   

ي فعلـه ھـو وضـع ھـذه       والشي.أوتوماتیكیة، بعد العید  ء الوحید الـذي ينبـغ
ي مكـان مقفـل طـوال فتـرة العیـد           ي    .المواد المحرمة كلھا ـف وقـد جعلـوا ـف

فـالیھود  .إسرائیل من عملیة البیع غیر الحقیقیـة ھـذه، عملیـة فعّالـة أكثـر              
مــوادھم المخمــرة لحاخامــاتھم المحلیــین، الـــذين     "يبیعــون "المتــدينون  

امات الرئیسیین فیقوم ھؤالء ببیعھا الى أحد       بدورھم، الى الحاخ  "يبیعونھا"
األغیــار، وبــذلك، تصــبح عملیــة البیــع بموجــب الفتــوى، عملیــة يُفتــرض أن   
تشمل أيضاً، المـواد المخمـرة العائـدة للیھـود الـذين ال يمارسـون الفـرائض                 

.الدينیة

)الغويیم(أغیار يوم السبت 

ــ  ربما كانت الفتاوي المطورة أكثر من غیرھا، تلك ا    أغیـار  "لفتاوي المتعلقـة ب
وكمــا ذكرنــا أعــاله، فقــد كانــت سلســلة األعمــال ".يــوم الســبت)غــويیم(

ي     .المحظورة يـوم السـبت، تتوسـع باسـتمرار        ولكـن سلسـلة األعمـال الـت
ينبغي القیام بھا، أو اإلشراف علیھا لتلبیة بعض الحاجات لزيادة الراحة، مـا             

ى أزمنتنـا         وينطبق ذلـ  .زالت ھي األخرى، تتوسع أيضاً     ك بصـفة خاصـة، عـل
س بتأثیر التطور التكنولوجي كـان قـد بـدأ قبـل وـقت                 الحديثة، ولكن اإلحسا

ي يـوم السـبت،                 .طويل ش الحبـوب ـف ى جـر فالحظر الذي كان مفروضـًا عـل
ي               لِنَقُل في فلسطین القرن الثاني، كان أمرًا بسیطًا نسبیاً، لفالح أو لحرـف

ولكن ھـذا الحظـر     .لألغراض البیتیة يھودي، كان يستخدم المطحنة الیدوية      
–كان أمرًا مختلفًا تمامًا بالنسبة الى مستأجر الطاحونة المائیة أو الھوائیـة        

ولكن حتى مشكلة إنسـانیة     .إحدى أكثر المھن شیوعًا في أوروبا الشرقیة      
بسیطة من نوع الرغبة في تناول كوب من الشاي السـاخن بعـد ظھـر يـوم        

لة أكبر بوجود السماور، الـذي يتصـدر الغرفـة،          من أيام السبت، تصبح مشك    
ويستخدم بانتظام خالل أيام األسبوع، وھذان األمران مثاالن اثنان فحسب،          

ى فـرائض يـوم     "من بین عدد كبیر جداً، مما ُيسمى    مشاكل المحافظـة عـل
ويمكــن للمــرء أن يقــول، وھــو علــى يقــین، بــأن ھــذه المشــاكل ".الســبت

ى          بالنسبة الى مجتمع يقتصر أ     ت، عـل س، كاـن فراده على الیھـود األرثـوذوك
األقل خالل القرون الثمانیة أو العشرة األخیرة، مشاكل ال حل لھـا مـن دون         

، أكثر مما "الدولة الیھودية"وھذا األمر صحیح الیوم، في .األغیار"مساعدة"
كــان قبلھــا، ألن العديــد ـمـن الخــدمات العامــة، مـثـل تــوفیر المیــاه والغــاز     

تندرج في ھذه القائمة، والیھودية الكالسیكیة لم تكـن تسـتطیع          والكھرباء،  
ض األشـخاص مـن غیـر                   ش ألسـبوع بكاملـه، مـن دون أن تسـتخدم بـع العی

.الیھود
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ولكن ھناك عقبة كبیرة في وجه استخدام غیر الیھود للقیام بھذه األعمـال             
يوم السبت، من دون فتاوي خاصة بھذا الشأن، فاألنظمـة التلموديـة تمنـع              

یھودي من الطلب الى غیر يھودي أن يقوم بأي عمل يُحظـر علیـه القیـام                ال
وسـوف أـصف ھنـا نـوعین فقـط مـن أنـواع              ).19(به بنفسـه، أيـام السـبت        

.الفتاوي الكثیرة التي ُتستخدم ألغراض من ھذا النوع

ھناك أوالً، طريقة التلمیح التي تعتمد على منطق السفسطة الذي يصـبح            
س علیه لوم إذا صیغ بمكر      الطلب اآلثم بموجبه     والتلمـیح كقاعـدة،    .طلبًا لی

، ولكن في حـاالت الحاجـة الشـديدة يصـبح التلمـیح        "مبھمًا"يجب أن يكون    
مباحــاً، وعلــى ســبیل المثــال، يُلّقــن الجنــود اإلســرائیلیون، فــي "الواضــح"

كتّیب، صدر حديثاً، حول المحافظة على الفرائض الدينیة، كیف يتكلمون مع           
ش، كأغیار يوم السبتالعمال ا ففي الحاالت .لعرب، الذين يستخدمھم الجی

س باردًا جداً، ويجب إشعال النار، أو عندما تكون  الملحة كمثل أن يكون الطق
س الدينیة، يمكن لجندي             س من الطقو ھناك حاجة للنور من أجل إجراء طق

ي   "الواضح"يھودي تقي أن يستخدم التلمیح       "، فیقول للعرـب س بـارد    : الطـق
ي عـادة   "المـبھم "ولكن التلمیح )".أو المكان معتم ھنا  (ھنا   ب أن يكـف .يـج

"كمثل أن يُقال   (لو كان المكان ھنا أكثر دفئًا لكان مريحًا أكثر   : وطريقـة  )20"
ى اسـتخدامھا عـادة،            "التلمیح" ھذه منفّرة ومخزية بصفة خاصة، بالنظر اـل

ت سـیطرة مسـتخدمیھم               الیھـود بسـبب    مع غیر الیھود الـواقعین كلیـة تـح
أو المسـتخدم   (فقرھم ومكانتھم االجتماعیة التابعـة، والخـادم مـن األغیـار            

ش اإلسرائیلي   "التلمیحات المبھمة "الذي ال يتمرّن على تفسیر      )في الجی
.يُصرف من عمله بال رحمة

أما الطريقة الثانیة، فُتستخدم في الحاالت التي يُطلب فیھا من األغیار يوم            
س القیام السبت، القیام  بعمل روتیني، أو منتظم، بدون إشراف يھودي، ولی

ي أو خدمـة شخصـیة، يمكـن            بشـأنھا عنـدما تنشـأ      "التلمـیح "بعمل عرـض
"التضــمین المُضــمر " المســماة –الحاجــة إلیھــا وبموجــب ھــذه الطريقــة    

لألسـبوع  " ُيسـتأجر األغیـار      –لیـوم السـبت بـین أيـام األسـبوع           )ھابالغاه(
ولكـن  .، من دون االتیان بذكر السبت في العقد       )"كاملھاأو السنة ب  (بكامله  

ولقد اسـتخدمت ھـذه الطريقـة       .العمل ال يُؤّدى في الواقع، إال يوم السبت       
س بعـد                 ي الكنـی في الماضي، الستئجار األغیار من أجل إطفـاء الشـموع ـف

ومـن األمثلـة    ).عوضًا عن تركھا تحترق وتذھب سدى     (صالة مساء السبت    
ضـبط إمـدادات المیـاة أو حراسـة خزانـات المیـاه أيـام               :حديثةاإلسرائیلیة ال 

).21(السبت 

.وُتستخدم أيضًا فكرة مماثلة أخرى، في حالة الیھود، ولكـن لغايـة مختلفـة         
فالیھود محظر علیھم تلقي أي مدفوعات لقاء عمل قاموا بـه يـوم السـبت،               

ھنا، يتعلق والمثل الرئیسي .حتى ولو كان ھذا العمل من األعمال المباحة
ي موعظـة أو           :بالمھن المقدسة  أي الحاخام، أو العالم التلمودي، الذي يلـق

ي      يعلم يوم السبت، والمرتل المنفرد الذي يرتل فقط في أيـام السـبت، وـف
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ـن األيــام المقدســة    ، )التــي ينطبــق علیھــا تحريمــات مماثلــة   (غیرھــا ـم
ت ھـذه الوظـائف        .والقندلفت، وأمثاله من المسؤولین    ي األزمنـة    وقد كاـن ـف

ض البلـدان، وظـائف ال                    ي بـع التلمودية، وحتى مـن بعـدھا ببضـعة قـرون، ـف
ى باـتت               .رواتب لھا  ب حـت ولكن ما أن أصبحت فیما بعد، مھنًا مدفوعـة الراـت

س      "التضمین المُضمر"ُتستخدم فتوى    ى أسـا ، وبـات ھـؤالء ُيسـتأجرون عـل
ي حالة  ، ولكن المشكلة كانت معقدة بصفة خاصة، ف       "سنوي"أو  "شھري"

ي أي مـدفوعات          الحاخامات وعلماء التلمـود، ألن التلمـود يحـرم علـیھم تلـق
ي أيـام األسـبوع          ى ـف س مسـائل تلموديـة حـت لقاء الوعظ والتعلیم، أو تـدري

س راتبًا حقیقیـًا             ).22( لذلك كانت لھم فتوى إضافیة تنص على أن راتبھم لی
(تعويض على التكاسل  "على اإلطالق، بل     ي باتـااله   " وتكـون النتیجـة    ).رـم

ي الحقیقـة، لقـاء عمـل                 المجتمعة لھاتین الروايتین أن األجـر الـذي ُيـدفع ـف
يـؤدى بصــورة رئیســیة أيــام الســبت، أو فقــط أيــام الســبت، ينقلــب بســحر  

.ساحر، الى أجر يُدفع لقاء التكاسل في أيام األسبوع

النواحي االجتماعیة للفتاوى

 وغیرھــا مــن الممارســات ســمتان اثنتــان ـمـن ســمات ھــذه الممارســات، 
.المماثلة، تستحقان ذكرًا خاصًا

ــن الـســمات الغالـبــة لنظـــام الفتـــاوى ـھــذا، وللیھودـيــة  أوالً، إن ـســمة ـم
ي سـمة الخـداع                 ي قائمـة علیـه، ـھ  وخـداع اهللا  –الكالسیكیة بقـد رمـا ـھ

بالدرجة األولى، إذا كنا نستطیع أن نسـتخدم ھـذه الكلمـة لكـائن متخّیـل،         
وال .، الحاخامات الذين يعتبرون أنفسھم أكثر حذاقة منهيخدعه بكل سھولة

خصوصـًا إلـه    (يمكن تصوّر تناقض أكبر مـن التنـاقض القـائم بـین إلـه التـوراة                 
فإله الیھوديـة الكالسـیكیة     .، وبین إله الیھودية الكالسیكیة    )األنبیاء األعظم 

ن لـه   على شبه أكبر بإله روما القديم، جوبیتر، الذي كـان يخدعـه المتعبـدو             
".الغصن الذھبي"أيضاً، أو اآللھة الموصوفة في مؤلف فرايزر 

فالیھودية الكالسیكیة من وجھة النظر األخالقیة، تمثـل عملیـة انحطـاط مـا        
س القبلیــة .زالــت مســتمرة وإن لھــذا االنحطــاط الــى مجموعــة مــن الطقــو

إذ.الفارغة والخرافات السحرية تبعات اجتماعیة وسیاسیة شديدة األھمیة       
ينبغــي أن نتــذكر بــأن خرافــات الیھوديــة الكالســیكیة ھــي بالضــبط، التــي   
ي                تستحوذ على ألباب الجماھیر الیھودية، أكثر مما تفعـل تلـك األقسـام ـف
التــوراة، أو حتــى فــي التلمــود، التــي تنطــوي علــى قیمــة دينیــة وأخالقیــة 

(حقیقیة ي ھـذه             . ي ديانـات أخـرى تمـر ـف ويمكننا أن نلحظ األمـر نفسـه ـف
ش  اآل ي تُعتبـر شـعبیاً،           ).ونة، بمرحلة انتعا س "فما ھي المناسـبة الـت "أقـد

المناسبات وأجلّھا في السنة الدينیة الیھودية، والتي تحضرھا أعداد كبیـرة           
جدًا من الیھود الذين ھم، فیما عدا ھذه المناسبة، يھود بعیـدون جـدًا عـن                

ي   –)وريـوم كیبـ   (عشـیة يـوم الغفـران       "كول ينـدري  "الدين؟ إنھا صالة      وـھ
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عبارة عن ترتیل لفتوى تتمیز تمیزًا خاصًا بالمخادعة والسخف، تُعلن مسبقًا 
ي السـنة التالیـة، عھـودًا         بواسطتھا، العھود الخاصة كافة التي تُقطـع هللا ـف

ش،               )23(باطلة والغیة    ي مجـال الديانـة الشخصـیة، صـالة قـدي ؛ أن إنھا، ـف
ى أر         واح آبـائھم وأمھـاتھم مـن أجـل         التي يتلوھا األبناء في أيام الحداد، عـل

ص آرامي غیر مفھـوم مـن          –رفع أرواحھم الراحلة، الى الجنة        وھي تالوة لن
ى               .الغالبیة العظمى  ومن الواضـح تمامـاً، بـأن التقـدير الشـعبي الـذي يُعـط

ى              س، وھي األقسام األكثر خرافة في الديانة الیھوديـة، ال يُعـط لھذه الطقو
.لألقسام األفضل فیھا

اع اهللا يُخدع الیھود اآلخـرون، ولمصـلحة الطبقـة الیھوديـة الحاكمـة              ومع خد 
بالدرجة األولى؛ فمن میّزات نظام الفتاوي إنه لم يسمح بابتـداع أي فتـوى               
ى سـبیل المثـال، الـذين كـانوا                لمصلحة الیھود الفقراء تحديداً، فالیھود، عـل

 لـم يُعطـوا    يعانون من المجاعة، ولكنھم لم يكونوا على شفیر المـوت فعـالً،           
، بتناول أي نوع    )الذين لم يعانوا غالباً، من الجوع     (قط، اإلذن من حاخاماتھم     

طعام )الكاشیرا(من الطعام المحرم، مع أن الطعام المُعد بالطريقة الیھودية 
.غالي الثمن

أما السمة الغالبة الثانیة للفتاوى فھي أنھا في القسم األكبر منھا، فتـاوى         
وإن ھذا المزيج من النفاق وحافز الربح ھو الـذي سـیطر      .تحفزھا روح الربح  

ث تتواصـل        .على الیھودية الكالسیكیة سیطرة مطّـردة      ي إسـرائیل، حـی وـف
ھذه العملیة، يدرك الرأي العام الشعبي األمر إدراكًا مبھماً، على الرغم من 

ـل الــدماغ التــي يعززھــا النظــام التربــوي ووســائل اإلـعـالم      .عملیــة غـس
 وبالمشــاركة، – أي الحاخامــات واألحــزاب الدينیــة   –لدينیــة فالمؤسســة ا

س        الطائفة األرثوذوكسیة ككل، الى حد ما، مكروھتان تمامًا مـن عامـة النـا
ي بالضـبط سـمعتھما         .في إسرائیل  وأحـد أھـم أسـباب ھـذه الكراھیـة، ـھ

الذي قد يكون متحامًال في     (ولكن الرأي العام    .باالزدواجیة وتقاضي الرشوة  
ولكن الصحیح فعـالً،    .يختلف بالطبع عن التحلیل االجتماعي    )حیانأغلب األ 

ى           في ھذه الحالة الخاصة، أن لدى المؤسسة الدينیة الیھودية میًال قويًا اـل
.المخاتلة واالرتشاء بسبب التأثیر المُفسد للديانـة الیھوديـة االرثوذوكسـیة          

 االجتماعیــة وألن الــدين فــي الحیــاة االجتماعیــة العامــة ھــو أحــد المــؤثرات
ى درجـة تضـاھي       س كبیـرًا اـل فحسب، فإن تأثیره على جمھور المؤمنین لی

فأولئـك الیھـود المتـدينون      .تأثیره على الحاخامات وقیادات األحـزاب الدينیـة       
الصادقون في إسرائیل، وال ريب أنھم في غالبیتھم صادقون، لیسـوا كـذلك             

ومـن  . من ھـذا التـأثیر     بسبب تأثیر ديانتھم وحاخاماتھم علیھم، ولكن رغماً      
ي تلـك المجـاالت              جھة أخرى، فإن مستوى المخاتلة واالرتشاء والفساد، ـف
القلیلة في الحیاة العامة في إسرائیل، التي تخضع بكلیتھا لسیطرة الدوائر    

"المتوسـط "الدينیة، مستوى ذائع الصیت، ويجاوز الى حد بعید، المسـتوى     
.ر المتدين عمومًاالذي يصبر علیه المجتمع اإلسرائیلي غی
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ي الیھوديـة                    ف تتصـل سـیطرة حـافز الـربح ـف وسنرى في الفصل الرابـع كـی
ي المجتمـع     الكالسیكیة، ببنیة المجتمع الیھودي، وكیف تعبر عن نفسھا ـف

ش الیھود في وسطه، في الفترة  ".الكالسیكیة"العام الذي عا

 يمیّز الیھوديـة،    وإنني ھنا، أرغب فقط في إبداء المالحظة بأن حافز الربح ال          
.في فترات تاريخیة كافة

ووحده الذي حجب ھذه الحقیقـة، كـان ذـلك االرتبـاك الـذي يتمیّـز بـه مـن                    
الیھودية المیتافیزيقي "جوھر"يتمسك بالنظريات دون الواقع، الساعي وراء 

ي                      ى واقـع التغییـرات التاريخیـة ـف غیر المحـدود بـالزمن، بـدًال مـن النظـر اـل
(يالمجتمع الیھود  ى          . ولقد شجعت الصھیونیة ھذا االرتبـاك باعتمادھـا عـل

التي استخلصـتھا مـن التـوراة استخالصـًا ال عالقـة لـه              "الحقوق التاريخیة "
وھكــذا، يــدعي المــدافعون ـعـن الیھوديــة والمقــارعون الحجــة     ).بالتــاريخ

بالحجة، وعن حق تماماً، بأن التوراة معادية لحافز الربح، فیما يبدي التلمود            
ى األوضـاع االجتماعیـة                .مباالة تجاھـه  ال   ي ذـلك عائـد اـل ولكـن السـبب ـف

وكما سبق أن أشرنا أعاله، فقـد جـرى         .المختلفة التي جرى تألیفھما فیھا    
تألیف التلمود في منطقتین معرّفتین تعريفًا واضحاً، وفي فتـرة كـان يشـكل        

مــه فیھــا الیھــود الــذي يعیشــون فیھمــا، مجتعمــًا قائمــًا علــى الزراعــة، قوا 
 وھو بالحق، مجتمع يختلف اختالفـًا شـديدًا عـن           –الفالحون بصورة رئیسیة    

.مجتمع الیھودية الكالسیكیة

س، وبالتفصــیل، المواقــف المعاديــة،        وســوف نتنــاول فــي الفـصـل الخــام
ولكـن مـا ھـو      .والتضلیالت التي مارستھا الیھودية الكالسیكیة ضـد األغیـار        

ركـه حـافز الـربح، والـذي مارسـه          أھم كسمة اجتماعیـة، الخـداع الـذي يح        
مثل الفتـوى الخاصـة بالفائـدة       (األثرياء الیھود ضد رفاقھم من الفقراء الیھود        

ض وينبغــي لــي أن أقــول ھنــا، وعلــى الــرغم مــن معارضــتي ).علــى القــرو
س            للماركسیة، أن في الفلسفة أم في النظرية االجتماعیة، بأن كارل مارك

یھودية في مقـالتین لـه، كديانـة يسـیطر          كان على حق تماماً، عندما میّز ال      
 ولكن شرط أن ينحصر ھذا القـول بالیھوديـة كمـا    –علیھا السعي وراء الربح    

عرفھا ھو، أي الیھودية الكالسیكیة، التي كانت في شبابه قد دخلت فتـرة             
س قال ھذا الكالم اعتباطاً، وھو قـول ال صـلة لـه               .انحطاطھا صحیح أن مارك

ى مثـل ھـذا           بالتاريخ، ويفتقر الى     البراھین، ولكن من الواضح بأنه توصـل اـل
 فقـد   – وبالحدود التاريخیة الصحیحة     –االستنتاج ببصیرته، وفي ھذه الحالة      

.كانت بصیرته صائبة

الحواشي
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ي الفصـل الثـاني، اسـتخدم مصـطلح الیھوديـة                -1 إنني، وكما فعـلت ـف
 بـین عـام   الكالسیكیة لإلشارة الى الیھودية الحاخامیة في الفترة ما      

وتتواـفق ھـذه الفتـرة،      .م تقريباً، وحتى نھاية القرن الثامن عشر      800
بصورة مجملة، مع القرون الوسطى الیھودية، بمـا أن ظـروف القـرون             
الوسطى، بالنسبة الى معظم الیھود، دامت لوقت أطول ممـا داـمت        

.بالنسبة الى األمم األوروبیة الغربیة، أي حتى فترة الثورة الفرنسیة          
يمكن اعتباره كیھوديـة    "الیھودية الكالسیكیة "ذلك، فإن ما أسمیه     ول

.القرون الوسطى

.11:15سفر الخروج، -2

.6-3:20المصدر نفسه، -3

؛ لقد كرر أشعیا الثاني الفكرة نفسھا فیما بعد، أنظـر         10ارمیا النبي،   -4
.44النبي اشعیا، 

علمــاء إن الكابــااله ھــي بــالطبع، عقیــدة باطنیــة، ولقــد انحصــرت بال  -5
، اتخــذت 1750دراســتھا بالتفصــیل وفــي أوروبــا بعــد حــوالي العــام    

إجراءات متشددة للحفاظ على سـريتھا ومنـع دراسـتھا إال مـن قبـل               
ولم يكن لـدى الجمـاھیر الیھوديـة        .علماء ناضجین وبإشراف متشدد   

في أوروبا الشرقیة معرفة حقیقیة بالعقیدة الكابالیة؛ ولكـن الكابـااله           
.ھم بشكل خرافات وممارسات شعوذةكانت تشرح الی

يعتقد العديد من الصوفیین الیھود المعاصرين بإمكانیة تحقیق الھـدف     -6
ــه بســـرعة أكبـــر، عـــن طريـــق الحـــرب ـضــد العـــرب، وطـــرد     نفـس
ى مـن خـالل إنشـاء العديـد مـن المسـتوطنات                 الفلسطینیین، أو حـت

ء أمـا الحركـة المتنامیـة مـن أجـل إنشـا       .الیھودية في الضفة الغربیـة    
س أفكار من ھذا النوع .الھیكل الثالث، فتقوم ايضاً، على أسا

ي  –إن الكلمة العبرية المستخدمة ھنا      -7  يھود، وتعني حرفیًا االتحاد ـف
ي النصـوص الشـرعیة                ي نفسـھا الكلمـة المسـتخدمة ـف الخلوة، ـھ

.لإلشارة الى االتصال الجنسي)التي تتناول الزواج، الخ(

(كیدوشا شلیشیت"ما يسمى -8 ، التي أدخلت في )القدسیة الثالثة"
س الصباحي"وفالتسیون"صالة  .في نحو نھاية القدا

.29سفر األعداد، -9

تتوضح قوة الشیطان وصلته بغیر الیھود، من خـالل العـادة الشـائعة،             -10
التــي أرســیت تحــت نفــوذ الكابــااله فــي العديــد ـمـن المجتمعــات      

ى ال  .الیھودية، ابتداء من القرن السـابع عشـر        مـرأة العائـدة مـن      فعـل
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الذي يصبح وصالھا مع زوجھـا مـن        (حمام التطھر الطقسي الشھري     
س من التقـاء أحـد المخلوقـات الشـیطانیة           )بعده، أمرًا ملزماً   أن تحتر

ت بأحـد        .األغیار والخنزير والكلب، أو الحمار    :األربعة فـإذا حصـل والتـق
ى ھـذه    ومن بین الدعاة ا   .ھذ المخلوقات علیھا أن تأخذ حمامًا آخر       ـل

، وھــو كتــاب يتنــاول الســلوك األخالقــي   "شــیفیت موســار "العــادة 
، وكـان أحـد أكثـر الكـتب         1712الیھودي، ُنشر للمرة األولى في عـام        

شعبیة بین الیھود في أوروبا الشرقیة والبلدان االسالمیة حتى أوائل 
ھــذا القــرن، ومــا زال يُقــرأ علــى نطــاق واســع فــي بعــض الــدوائر      

.األرثوذوكسیة

ى سـبیل        .ا األمر موصوف بتفاصـیله الدقیقـة      ھذ-11 فغسـیل األيـدي عـل
ى                 المثال، يجب أال يجري تحت حنفیة، بل ينبغي غسـل كـل يـد عـل

ي مـاء مـن قـدح           يُمسـك بالیـد    )مـن حجـم صـغیر موصـوف       (حدة، ـف
وإذا كانت يدا المرء قذرتین فعالً، يسـتحیل تمامـًا تنظیفھمـا            .األخرى

 االعتبـارات الذرائعیـة مـن ھـذا          بھذه الطريقـة، ولكـن مـن الواضـح أن         
ي ھـذا الموضـوع          والیھوديـة الكالسـیكیة    .النوع، اعتبارات ال تدخل ـف

ي             س التفصیلیة، من ھذا النوع، والـت توصي بعدد كبیر جدًا من الطقو
فھناك على سبیل المثال، قواعد .تعلق علیھا الكابااله أھمیة عمیقة

 والیھودي الذي يتغوّط    .دقیقة عديدة تتعلق بالسلوك في دورة المیاه      
ي االتجـاه الشـمالي                الجنـوبي،   –في الخالء ينبغي أال يفعل ذلـك ـف

.ألن الشمال مرتبط بالشیطان

ص "التفســـیر"-12 ــة النظـــر األرثوذوكســـیة  .ھـــو تعبیـــري الخـــا فوجـھ
ھي أن المعنى التلمـودي،     )وارثوذوكسیة يومنا الحاضر  (الكالسیكیة  

فــي، كــان دائمــًا المعنــى  حتــى حیثمــا يكــون مخالفــًا للمعنــى الحر 
.المعمول به

ي              -13 بحسب قصة مشكوك في صحتھا، فإن مھرطقـًا يھوديـًا شـھیرًا ـف
ال ترتكب  "القرن التاسع عشر، الحظ في ھذا الصدد بأن اآلية القائلة           

"مكــررة مــرتین فحســب"الزنــى فیفتــرض علــى المــرء بالتــالي، أن .
س من االس ".تمتاع بهيمتنع عن أكل الزنى أو طبخه، ولكن ال بأ

س      "رعاخا"تُرجمت الكلمة العبرية،    -14 ومعظـم  (، في ترجمة الملك جیم
، ترجمة غیر دقیقة الى حد ما، وكما لـو          )الترجمات االنكلیزية األخرى  

ي      حـیث تُرجـمت     17:16 صـموئیل،    IIولكـن انظـر     ".جـارك "كانت تعـن
س، ترجمـة صـحیحة أكثـر،                  ي ترجمـة المـلك جـیم الكلمة نفسـھا ـف

".يقكصد"بحیث تعني 
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متحررة من كل ھـذا تحـررًا الفتـاً، واالعتقـاد بالشـیاطین             "المیشناه"-15
ولكـن التلمـود البـابلي      .والشعوذة بصفة خاصة، أمر نادر نسبیًا فیھـا       
.من ناحیة أخرى، مليء بالخرافات الفاضحة

ي              -16 أو في أنحاء عديدة من فلسطین، إذا توخینا الدقـة، والمنـاطق الـت
ت فیھـا            ينطبق علیھا القانون ھ    ي كاـن ي على ما يبدو، المنـاطق الـت

.م200–150غلبة ديمغرافیة يھودية، في حوالي 

س غیــر الصــھیونیین فــي إســرائیل،   -17 ولــذلك يــنظم الیھــود األرثــوذوك
ي              حوانیت خاصة في السنوات السـبعیة، تبیـع الفاكھـة والخضـار الـت

.زرعھا العرب في أرض عربیة

 بنفســي، فــي مـثـل ھــذه   ، شــاركت أنــا 1946–1945فــي شــتاء  -18
ي الثالثـة عشـرة مـن العمـر              وكـان الرجـل    .االجراءات، وكنت صـبیًا ـف

ي               ي المدرسـة الزراعیـة الدينیـة الـت المسؤول عن العمل الزراعي ـف
س فیھا، يھوديًا شديد القتوى، وكان يعتقد بأنه مـن األسـلم      كنت أدر
لو أدى الخطوة الحاسمة، خطـوة إزالـة اللـوح، يتـیم يقـل عمـره عـن                
ثالثة عشر عاماً، غیر قادر على أن يكون مذنبًا بارتكـاب خطیـة، أو أن          

إن ولدًا تحت ھذه السـن  .(يجعل أي شخص آخر مذنبًا بارتكاب خطیة    
ال يمكن أن يكون مذنبًا بارتكاب خطیئة، فوالده، إذا كان لـه أب، يُعتبـر      

ولقــد شـُـرح لــي كــل شــيء شــرحًا دقیقــاً، قـبـل القیــام   ).مســؤوًال
ى ھـذا اللـوح   "بما في ذلك فريضة القول،    بالمھمة،   ، "إنني بحاجة اـل

.في وقت لم تكن ھناك حاجة الیه في الواقع

إن التلمــود علــى ســبیل المثــال، يمنــع الیھــودي مــن التمتــع بضــوء  -19
شــمعة يضــیئھا أحــد األغیــار فــي يــوم الســبت، إال إذا كــان ھــذا قــد 

.غرفةأضاءھا الستخدامه الخاص، قبل أن يدخل الیھودي الى ال

، طريقــة 1939لقـد اسـتخدم أحــد أعمـامي فــي وارسـو، قبــل العـام      -20
فقد استخدم خادمة غیر يھودية تـدعى ماريسـیا، وكـان           .حاذقة أكثر 

ي             من عادته أن يستیقظ من قیلولة يـوم السـبت، أن يقـول بھـدوء ـف
. ثم يرفع صوته صائحاً،      –"كم يكون جمیًال لو   "البداية،   . تجلب لنـا   ".

لقد كان يُعتبر رجًال تقیًا جداً، ويخـاف اهللا،         !"ًا من الشاي  ماريسیا كوب 
ب قبـل انقضـاء                  وال يمكن أن يخطر في باله شُرب نقططـة مـن الحلـی

ويوجد في مطبخـه حوضـان،      .ست ساعات كاملة على تناوله اللحم     
أحــدھما لغســیل الصــحون التــي اســتُخدمت ألـكـل اللحــم، واآلخــر    

.للصحون التي استُخدمت للحلیب

ض ھـذه األعمـال ال               تح-21 صل أخطاء مؤسفة بین الحین واآلخـر، ألن بـع
عناء فیھـا أبـداً، وتسـمح للمـوظفین بالتعطیـل لمـدة سـتة أيـام كـل              
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ب      (ولقد أصیبت مدينة بناي براك      .أسبوع ي   )بالقرب مـن تـل أبـی ، الـت
ي السـتینات            س، أصیبت بصدمة ـف يقطنھا حصرًا تقريباً، يھود أرثوذوك

أغیــار يــوم "د اكتشــف عنــد وفــاة أحــد فلقــ.بســبب فضــیحة فظیعــة
ى عشـرين عامـاً، لیشـرف                "السبت ، الذي اسـتخدموه لمـا يزيـد عـل

ي                 على تزويداتھم من المیاه أيام السبت، بأنـه لـم يكـن مسـیحیًا ـف
الحقیقة بل كان يھودياً؛ طالبت المدينة عندما وظفت خلفـه الـدرزي،        

بأن نسبه من بوثیقة حكومیة تشھد بأن الموظف الجديد من األغیار و     
ويقال مـن مصـدر موثـوق، بأنـه طُـلب      .األغیار الصرف، وحصلت علیھا   

.من الشرطة السرية البحث والتحقیق في ھذا األمر

س لقـاء             -22 س الكتـاب المقـد س من ذلك، يمكن القیام بتدري وعلى العك
ولقـد اعتُبـرت ھـذه الوظیفـة دائمـاً، وظیفـة، قلیلـة              .مبلغ من المـال   

.األجر

س آ  -23 ، يقضي بنفخ بوق مصنوع مـن  "غاية في األھمیة "خر  وھناك طق
س السنة، والغاية منه إرباك الشیطان ش، في رأ .قرن الكب


