موجز في التعريف بالدين اليهودي
ٌ
ترمجة وإضافات
د .عايض بن سعد الدوسري

حبسب معهد سياسة الشعب اليهودي ( )JPPIيف عام 2007م كان هناك حوايل 13.1
مليون يهودي يف العامل ،معظمهم يقيمون يف الواليات املتحدة وفلسطني .ووف ًقا لتعداد عام
2001م ،قال  267،000شخص يف اململكة املتحدة الربيطانية :إن هويتهم الدينية هي
اليهودية ،أي ما يُعادل  ٪0.5من السكان تقريبًا.
يف املقالة التعريفية اليت قدمتها ( )BBCعن الدين اليهودي ،بعنوان (اليهودية يف حملة)،
تضمنت معلومات حيسن معرفتها ،منها:
 الرتاث الديين الذي حيرتمه اليهود منوع ،لكن النص الديين املركزي األهم هو التوراة.1

القانون اليهودي التقليدي أو الشفهي ،وتفسري قوانني التوراة ،يسمى اهلالخاه.رجال الدين والقادة الروحيون يطلق عليهم عندهم :احلاخامات. مكان عبادة اليهود يُسمى سيناغوغ (.)Synagogueيعرفون أنفسهم بأهنم يهود دون أن يؤمنوا أو يلتزموا بأي قانون يهودي.
عديدون منهم ّيؤمن اليهود بإله واحد خالق الكون.عالقة اليهود مع اهلل -كما يقولون -هي عالقة العهد الذي بينهم وبني اهلل ،واختار اهللهلم ليكونوا شعبه املختار.
اليهودية هي إميان عائلي إىل حد كبري  ،وتبدأ االحتفاالت يف وقت مبكر  ،عندما يتمختان الطفل اليهودي يف عمر مثانية أيام.
كثري من العادات الدينية اليهودية تدور حول البيت .من أمثلة ذلك :وجبة السبت،تتجمع فيها األسر اليهودية يف هذا اليوم اخلاص احتفاالً به.
يؤمن اليهود بأن حد اليهودي هو طفل ألم يهودية ،هذا هو األصل يف الديانة اليهودية.أيضا األطفال كيهود من آباء اليهود.
لكن بعض مجاعات قلة تقبل ً
-ال ميكن لليهودي تقليديًا أن يفقد "املكانة" الفنية لكونه يهوديًا عن طريق تبين ديانة أخرى

 ،لكنه يفقد العنصر الديين هلويته اليهودية.

عند بعضهم ،ميكن للشخص الذي مل يولد يهوديًا أن يعتنق اليهودية ،لكن ليس منالسهل القيام بذلك.
-إن كونك املرء يهوديًا ليس جمرد تغيري ديين ،فاملتحول ال يقبل فقط العقيدة اليهودية ،بل

عضوا يف الشعب اليهودي ،وحيتضن ويتقبل الثقافة والتاريخ اليهودي.
يصبح ً
أيضا ً
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جدا يف حياة املرء ،ودراسة
أمرا سهالً ،فهو يتضمن تغيري أمور كثرية ً
فالتحول لليهودية ليس ًطويلة لليهودية.

فالتحول إىل اليهودية عملية حيكمها القانون الديين اليهودي .ويتم اإلشراف علىالتحويالت من قبل حمكمة دينية ،واليت جيب أن تكون مقتنعة بأن املتحول :صادق ،وحتوله
ألسباب حقيقية ،وحتول بإرادته احلرة ،ولديه معرفة شاملة باإلميان واملمارسات اليهودية،
وسوف يعيش احلياة اليهودية امللتزمة.
الدين اليهودي ليس إميانًا دعويًا ،ولذلك ال حياول فعليًا دعوة الناس إىل اعتناقه.خصوصا اإلصالحية أو العلمانية] ترحب
وإذا جتاوزنا اليهودية األصلية ،فاليهودية احلديثة [ً

بشكل متزايد باملتحولني.

هذه التحوالت ليست مقبولة من قبل مجيع اليهود بالطبع. يتحرى اليهود املتدينون يوم السبت ،وهو يوم اليهود املقدس ،وحيافظون على قوانينهوعاداته.
 يبدأ السبت عند حلول الظالم يوم اجلمعة ،ويستمر حىت حلول الظالم يوم السبت.عمليًا يبدأ يوم السبت قبل غروب الشمس ببضع دقائق ،ويستمر حىت ساعة بعد غروب
الشمس يوم السبت ،فيستمر حىت حوايل  25ساعة.
مقدسا ،وذلك باعتباره الوصية
 يعتقد اليهود أن اهلل أمرهم مبراعاة السبت واحلفاظ عليهً
الرابعة بني الوصايا العشر.
 وتأيت فكرة يوم الراحة من قصة التوراة [املخرتعة اليت تزعم] أن اهلل اسرتاح من خلق الكونيف اليوم السابع من ذلك األسبوع األول ،لذلك اسرتاح اليهود من العمل يف السبت.
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السبَث= "Shabbatبالعربية ليوم السبت ،والذي يأيت من
 -غالبًا ما يطلق اليهود اسم " َ

الكلمة العربية "الراحة".

أيضا مقدس ألنه جزء من العهد بني اهلل والشعب اليهودي ،لذا فإن
 -والسبت عند اليهود ً

االحتفال به مبثابة تذكرة هلذا العهد ،ومناسبة للفرح بوعود اهلل احملفوظة.

 معظم اليهود يتطلعون إىل السبت كل األسبوع؛ ليشعروا باخلصوصية. فيوم السبت هو وقت ال يوجد فيه تلفزيون ،وال اإلنشغال باهلاتف أو أعمال أخرى. حتية السبت التقليدية هي بالعربية :سبت السالم= يوم السالم ( Shabbat.)Shalom
التيفيلين :عبارة عن صناديق جلدية سوداء مكعبة بأشرطة جلدية يرتديها الرجال اليهوداألرثوذكس على رؤوسهم وذراعهم أثناء صالة الصباح يف أيام األسبوع.
-حتتوي الصناديق على أربعة نصوص مكتوبة خبط اليد من التوراة ،واليت يُطلب من املؤمنني

أن يرتدوا فيها كلمات معينة على اليد وبني العينني.
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 -وال ُميكن صناعة صناديق وشرائط التيفيلني إلال بواسطة متخصصني ،وغالبًا ما يتم تقدميه

من شهادة من احلاخام إلثبات أنه مت تصنيعه بشكل صحيح.

 فيجب أن تكون النصوص مكتوبة حبرب وف ًقا للقانون اليهودي ،وقواعد دقيقة لكتابةالنصوص وأي خطأ يبطلها .فيجب كتابة حروف النص بالرتتيب.

*شهور اليهود:
شهر نيسان.شهر ِزيُو.شهر سيفان ِ ،س َيوان.شهر متوز.شهر آب.شهر أيلول.شهر بُول.شهر َك ْسلُو.5

شهر تيفيت أو ِطيبيِت.شهر َشبَاط.شهر أَ َذار.شهر أَذَار الثاين :هذا الشهر أدخله اليهود كل ثالثة سنوات ليجعلوا السنة القمرية تُعادلالسنة الشمسية تقريباً.
ومن أعياد اليهود ومناسباتهم:
هانوكا :أو تشانوكا هو مهرجان األنوار اليهودي .ويعود تارخيه إىل قرنني قبل بدايةاملسيحية.
-يبدأ املهرجان يف اليوم اخلامس والعشرين من شهر َك ْسلُو ،هو تاسع الشهور العربية املقدسة

(يقابل شهري نوفمرب وديسمرب) وحيتفل به ملدة مثانية أيام.

والطعام يف هذا االحتفال هو فطائر البطاطا والكعك املقلي ،فهي أصناف هانوكاالتقليدية .والطعام املقلي على وجه اخلصوص يذكر اليهود مبعجزة الزيت والشموع اليت
احرتقت ملدة مثانية أيام بعد أن استعاد املكابيون املعبد يف القدس.
 -عيد بورمي :وهو واحد من أكثر األعياد اليهودية املسلية.
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حيتفل اليهود بالبورمي يف الوقت الذي مت فيه إنقاذ الشعب اليهودي الذي يعيش يف بالدفارس من اإلبادة على يد شجاعة امرأة يهودية تدعى إستري[ .أصبح هلا كتاب مقدس بامسها
حيكي قصتها يف العهد القدمي ،استخدمها أبوها لتحمي اليهود].
التلمود هو أحد أهم كتاب اليهود الدينية ،وهو النسخة املكتوبة الشاملة للقانون الشفهياليهودي والتعليقات الالحقة عليه .يعود أصله إىل القرن الثاين امليالدي .كلمة التلمود مشتقة
أيضا باسم "التعلم".
من الفعل العربي :لتُ َد ِّرس ،وميكن التعبري عنه ً

التلمود هو املصدر الذي اشتق منه قانون اهلاخلاه اليهودي .وهو يتكون من املشناةواجلمارا .واملشناة هي النسخة املكتوبة األصلية للقانون الشفوي ،واجلمارا هو سجل
املناقشات احلاخامية اليت تلت هذه الكتابة .ويشمل خالفاهتم يف الرأي.

7

وميكن أيضا أن يسمى التلمود باسم شاس .هذا اختصار عربي لتعبري األوامر الستةللمشناة.
بدأ األمر بني القرنني الثاين واخلامس امليالدي ،حيث مت تسجيل املناقشات احلاخامية حولاملشناة يف القدس ،مث يف بابل (احللة اآلن يف العراق).
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مت استكمال هذا السجل الكبري حبلول القرن اخلامس امليالدي .وعندما يتم ذكر التلموددون مزيد من التوضيح ،فمن املعروف عادة الرجوع إىل النسخة البابلية اليت تعترب ذات
سلطة[ ،وهي التلمود الكامل ،خبالف تلمود أورشليم=القدس].

باإلضافة إىل التلمود ،كانت هناك تعليقات مهمة مكتوبة حوله .وأمهها ما كتبه احلاخامشيلومو يتسحاقي ،من مشال فرنسا ،واحلاخام موسى بن ميمون ،من قرطبة يف األندلس.
أصبحا معروفني ومشهورين لليهود من خالل اختصارات أمسائهم ،األول (راشي) والثاين
(رامبام).
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-بعض اليهود األرثوذكس جعل جزءًا من ممارسته الدينية دراسة صفحة من التلمود كل يوم.

ويُعرف هذا باسم ( ،)Daf Yomiوهو التعبري العربي لصفحة اليوم .بدأ التقليد بعد املؤمتر

الدويل األول حلركة أغوداث يسرائيل العاملية يف أغسطس عام  .1923مت طرحه كوسيلة
للجمع بني اليهود.

إىل جانب إميان اليهود بالتوارة (سفر التكوين ،اخلروج ،الالويني ،العدد ،التثنية) اليتيُسموهنا القانون املكتوب ،يؤمن اليهود أن اهلل أوحى إىل موسى بالشريعة املنطوقة أو
الشفوية .ويُعرف هذا باسم التوراة أو حرفيًا :التوراة من الفم.

 وهذه التعاليم تنتقل شفهيًا من جيل إىل جيل .وهي املعلومات اليت حيتاجها اليهودملمارسة الوصايا يف القانون املكتوب بالكامل .وقد مت تدوينها يف القرن الثاين امليالدي.
10

 يُصلي اليهود ثالث مرات باليوم؛ يف الصباح وبعد الظهر ويف املساء .وحيتوي كتابالصالة اليهودي (يطلق عليه اسم السدر) على تعليمات خاصة منصوص عليها هلذا
الغرض.
مجيعا .وهي :صالة شكر النعم،
وهناك ثالثة أنواع خمتلفة من الصالة ،يؤديها اليهود ًوصالة الثناء واحلمد ،وصالة الطلبات.

أيضا كمكان للدراسة ،وغالبًا
السيناغوغ=الكنيس :هو مكان العبادة اليهودي ،ويستخدم ًأيضا.
كمركز اجتماعي ً
-غالبًا ما يستخدم اليهود األرثوذكس كلمة ( shoolشوول) لإلشارة إىل كنيسهم .أما يف

الواليات املتحدة األمريكية ،فغالبًا ما يطلق على املعابد (َ )templesمتبلز.
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يف الكنيس األرثوذكسي جيلس الرجال والنساء بشكل منفصل عن بعضهما ،ويغطياجلميع (باستثناء الفتيات الصغريات) رؤوسهم .وأما يف احلركات اإلصالحية [حداثية] ُميكن
معا[ .تنبيه :املرأة تغطي رأسها باحلجاب أو غالبًا
يف الكنيس للرجال والنساء اجللوس ً
بالباروكة=الشعر املستعار]
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ميكن قيادة اخلدمة يف الكنيس اليهودي من قبل حاخام أو كانتون (=قائد جوقة الرتتيل) أوعضو يف اجلماعة.
باملينني ( ،)minyanوهو وجود
-والعبادة يف اليهودية تتطلب من أجل إقامتها ما ُميسى َ

مجاعة ال تقل عن العشرة من البالغني ،وال يكون أداؤها بأقل من ذلك.

ختاما ،أتمنى ما قدمته كان مفي ًدا لغير المتخصصين.
ً
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