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لـ يكف السبي اآلشوري، ثـ البابمي، لمييود استرقاقًا واستعبادًا كما يتبادر إلى 
الذىف، بؿ كاف ذلؾ السبي عبارة عف نفي وتغيير مكاف اإلقامة. ولذلؾ فقد عاش 
ييود السامرة )المممكة الشمالية( حيث نفاىـ اآلشورييف حياة حرة بيف سكاف المناطؽ 

طراز حياتيـ وأسموب معيشتيـ وتطبعوا بطباعيـ. األصمية مف األكراد، ثـ أخذوا 
وبسبب انعزاؿ ىذه المناطؽ فقد انقطعت صمتيـ بباقي الييود. أما مف ُسبي إلى بابؿ، 

ومموؾ  –فكانت ظروفيـ أفضؿ والحياة أرغد والمناخ أفضؿ، ال سيما أف نبوخذ نصر 
دة، حتي استفادوا أعطوا الييود الحرية الكاممة بالعمؿ وحرية العبا -بابؿ مف بعده

 .(ٔ)منيـ

وكانت سياسة اآلشورييف أف يشتتوا السبايا في عدة أماكف نائية منعزلة لكي ال يتيسر 
ليـ التجمع في مكاف واحد والتكتؿ فيو عمي أمؿ العودة إلى المناطؽ التي أجموا عنيا. 

ـُ الر  وقد حددت التوراة المناطؽ التي نقؿ الييود إلييا ))..... ُأوَبْيِنيِّيَف َواْلَجاِديِّيَف َفَسَباُى
، (ٕ)((ِإَلى َحَمَح َوَخاُبوَر َوَىاَرا َوَنْيِر ُجوَزاَف ِإَلى ىَذا اْلَيْوـِ  َوِنْصَؼ ِسْبِط َمَنس ى َوَأَتى ِبِيـْ 

ـْ ِفي َحَمَح َوَخاُبوَر َنْيِر ُجوَزاَف َوِفي ))... ُمُدِف َوَسَبى ِإْسَراِئيَؿ ِإَلى َأشُّوَر َوَأْسَكَنُي
بعادىـ إلى (ٖ)((َماِدي . أما الكمدانييف خالفًا لما قاـ بو اآلشورييف مف تشتيت األسرى وا 

مناطؽ جبمية نائية منعزلة، جاؤوا بسباياىـ مف األسرى الييود إلى مركز الدولة )بابؿ( 
وأسكنوىـ في جوار مدنيـ وقراىـ مما مكنيـ مف التجمع في المنفى واالستمرار في 

                                                           

، 2004،  1طٕرٚا، غ رجا ػثض انذًٛض ػزاتٙ، طفز انرارٚز انٕٛٓص٘، صار األٔائم ، (1)

 .223-222صـ

 (.26: 5أر 1) (2)

 (.11: 12، 6: 11يم 2) (3)
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اليدىـ وطقوسيـ الدينية وتكويف مجتمعيـ الخاص بيـ. )السبي األوؿ لييوذا ممارسة تق
 .(ٔ)ؽ.ـ( ٙٛ٘ؽ.ـ . والسبي الثاني لييوذا  ٜٚ٘

ىي المرحمة التي اكتسبت خالليا العبادة  ؽ.ـ( ٚٛ٘مرحمة ما بعد التيجير )بعد وتعد 
وقد  نياية األمر. القربانية المركزية المالمح التي حولتيا إلى العقيدة الييودية في

شيدت ىذه المرحمة التعديؿ التدريجي لمشريعة بحيث تحولت مف كونيا شريعة تشمؿ 
 جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبيا وحسب، إذ تـ َتقبُّؿ قوانيف الدولة كؿ

 وىو ما أد ى إلى« شريعة الدولة ىي الشريعة»الحاكمة في عدة مجاالت باعتبار أف 
 لشريعة الييودية واقتصاره عمى الجوانب الدينية فقط وعمى الجوانبتقمُّص مجاؿ ا

 .(2)الخاصة بالعالقات الداخمية ألعضاء الجماعات الييودية

  إلى عدة أقساـ: ويمكف تقسيـ ىذه المرحمة

القسـ األوؿ: ويشمؿ فترة الحكـ تحت سيادة البابمييف والفرس ، وفترة حكـ اليونانييف 
 ـ(.ٓٚ –ؽ.ـ  ٖٛ٘والروماف )

القسـ الثاني: فترة ما قبؿ الييودية الحاخامية حتى القرف السادس وظيور الفريسييف 
 وىدـ الييكؿ وظيور األكاديميات والمعبد الييودي.

القسـ الثالث: الييودية الحاخامية مف القرف السابع الميالدي )بعد تدويف التممود( حتي 
ات التوحيدية األخرى )المسيحية منتصؼ القرف السابع عشر والمواجية مع الديان

  واالسالـ(.
                                                           

ياليخ يٍ انرارٚز نٕٛٓص انؼزاق، انًؤطظح انؼزتٛح نهضراطاخ ٔانُشز، تٛزٔخ،  ،أدًض طٕطح (1)

 .126، 31صـ  ،2000

 .60-52صـ،5يزجغ طاتك، ج............، يٕطٕػح انٕٛٓصػثض انْٕاب انًظٛز٘ (2)
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يرجع أقدـ وجود لمييود في العراؽ إلى عيد االمبراطورية اآلشورية الذي داـ 
ؽ.ـ. وذلؾ حيف حرر اآلشوريوف فمسطيف مف ٕٔٙ-ٜٔٔثالثة قروف ما بيف عاـ 

الييود في عدة حمالت قاموا بيا عمي فمسطيف ونقموىـ أسرى إلى شمالي العراؽ في 
 .(ٔ)اكف جبمية نائية وأحموا محميـ أقوامًا مف مختمؼ اتحاد اإلمبراطورية اآلشوريةأم

إف كممة "ييود" و "ييودي" التي اعتبرىا الكتاب الييود مرادفة لبني إسرائيؿ، لـ 
-ٖٜٔتستعمؿ إال بعد عيد النبي موسى، حيث نسبت إلى مممكة ومنطقة ييوذا )

ييودي استعمؿ أوؿ مرة في بابؿ عندما ؽ.ـ(. وىناؾ دالئؿ عمي أف مصطمح ٙٛ٘
كاف الييود في األسر، فمنذ ذلؾ التاريخ استعمموا اسـ "ييود" نسبة إلى مممكة ييوذا، 

 . (ٕ)حيث كاف العدد الكثير منيـ كانوا ينتموف الي مممكة ييوذا

-٘ٓٚوأوؿ تسمية "ييودي" وردت عمي لساف الممؾ اآلشوري سنحاريب )
النتصاراتو عمي مممكة ييوذا مسميا حزقيًا ممؾ ييوذا )حزقيا ؽ.ـ( عند وصفو ٔٛٙ

. ثـ انتشر اسـ الييود بعد السبي البابمي الي (ٖ)الييودي( أي المنتسب الي ييوذا
 .(ٗ)مممكة ييوذا المنقرضة

                                                           

انرارٚز انمضٚى نٕٛٓص انؼزاق، انًؤطظح انؼزتٛح نهضراطاخ ٔانُشز، أدًض طٕطّ، ياليخ يٍ  (1)

 .15، صـ2000تٛزٔخ، 

(2) Katie Magnus , Outlines of Jewish History From B.C. 586 to C.E. 1885 

, London , 1924 , P.2. 

(3) Pritchard James B, Ancient Near Eastern Texts Relating To The old 

Testament, Third Edition With Supplement, Princeton University Press, 

New Jersey, 2009, P.287.. 

 .21أدًض طٕطّ، ياليخ يٍ انرارٚز........يزجغ طاتك،صـ (4)
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ويرى البعض أنو لوال أنبياء الميجر الذيف كانوا ال ينفكوف عف تنبيو الييود إلى أخطار 
عمي ضرورة التفكير في العودة إلى ييوذا، النصير الييود في االنصيار وحثيـ 

 . (ٔ)الشعب الكمداني انصيارًا تاما بسبب ما توفر ليـ مف رغد العيش واألمف واالستقرار

مشكمة القيادة في الظيور، إذ تحو ؿ كثير مف الجماعات الييودية  فبعد السبي أخذت
ظيفية بأف قياداتيا تييمف عمى جماعات وظيفية. وتتسـ ىذه الجماعات الو  إلى

جماعة صغيرة عدديًا، وعادًة ما كانت النخبة الحاكمة تطمؽ يد  أعضائيا ألنيا عادةً 
الجماعة كشكؿ مف أشكاؿ اإلدارة الذاتية.  قيادة الجماعة الوظيفية في تصريؼ أمور

أرض  إال أنو ُيالَحظ أف الجماعة الييودية عمى ولكف الوضع في فمسطيف كاف مختمفًا،
السياسي )باستثناء فترة الحشمونييف القصيرة( وأصبحت دولة  فمسطيف فقدت استقالليا

تابعة إلمبراطورية كبرى. ولكف عالقة النخبة الحاكمة اإلمبراطورية بالقيادة الييودية 
كثيرًا عف عالقة أية نخبة حاكمة بقيادات الجماعات الييودية  المحمية كانت ال تختمؼ

فترة التيجير إلى بابؿ، قاـ أعضاء الجماعات الييودية بتصريؼ  الوظيفية. ومنذ
أمورىـ الدنيوية المحمية ذات الطابع اإلداري، بتصريح مف  أمورىـ الدينية وبعض

الحاكمة وفي إطار اإلدارة الذاتية المعموؿ بيا في معظـ اإلمبراطوريات  السمطة
غالب األمر  قد تولي القيادة فياإلطار تـ تأسيس المجمع الكبير. و  القديمة، وفي ىذا

 األحياف تحالؼ مف رجاؿ الديف وأثرياء الييود وكانت التفرقة بينيـ صعبة في معظـ

(ٕ). 

                                                           

 .11، صـ 2002، 1ص. َاجٙ، انًفظضٌٔ فٙ األرض، جار انثشٛز ، انماْزج ، غ (1)

 .52-51،صـ4ػثض انْٕاب انًظٛز٘، يٕطٕػح انٕٛٓص ........يزجغ طاتك، ج (2)



5 
 

ويطمؽ عمي أعضاء  ،(ٔ)ىجدواله" ( "ىكنيستַהגְּדֹוָלח-ַהכְּנֶֶסת: )والمجمـــع الكبــير
الييئة العميا مف رؤساء إسرائيؿ وحاخاماتيا )حكمائيا( في فترة مموؾ فارس )مف أياـ 
عزرا ونحميا وحتى فترة مموؾ فارس(، والذيف كانوا يقضوف في أمور الدنيا والذيف 

وىو المجمس التشريعي الذي ُيقاؿ إف  .(ٕ)قاموا بإصالحات مختمفة في حياة الييود
ؽ.ـ(. ومعنى ىذا  ٖٛ٘مرسوـ قورش ) عزرا أسسو بعد عودتو مف بابؿ بعد صدور

تاريخ الييود في فمسطيف. وكاف  أف المجمع الكبير يرجع إلى الفترة الفارسية مف
الكينة. وُيقاؿ إف عدد أعضاء المجمع  المجمس يضـ ممثميف عف كؿ الييود ومنيـ

البرلماف اإلسرائيمي الذي ُيقاؿ لو  كاف مائة وعشريف، وىو عدد أعضاء الكبير
وثمانيف في بداية األمر. وكاف المجمس  الكنيست. وُيقاؿ أيضًا إف العدد كاف خمسة

واشترؾ في المجمس األوؿ الشيوخ  يعقد اجتماعات كمما ظيرت قضية خطيرة،
ميا وحجاي وزكريا. وكما يبدو أف ونح واألنبياء الذيف عادوا مف بابؿ، مف بينيـ عزرا

أعظـ وقائدًا أعمى، واستمر  ىذا ىو المجمس الذي عي ف شمعوف الحشموني كاىناً 
 .(ٖ) المجمس حتى الفترة اليممينية

ولقد استفاد الييود في أثناء وجودىـ في بابؿ مف ممارسة الحرية الدينية، وواصؿ 
الييودي كتجمع تعبدي ىو مف آثار  الكينة أعماليـ الدينية. ويري البعض أف الكنيس

المنفى، وعف ىذه التجمعات نشأت الكنس كمؤسسات دينية، ثـ استمرت إلى ما بعد 
 .(ٗ)العودة وبناء الييكؿ مف جديد ألنيا وجدت أنيا تؤدي خدمة ال غني لمييود عنيا

                                                           

 .152 עמ׳، ָׁשם ...........ערבי  -מילון עברי ، ׂשגיף דוד  (1)

ָרָחם، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשן (2) ּלֹון ֶהָחָדעֹ.... ָׁשם، ַאבְּ  .153עמ׳ ،  ֶכֶרְך ֵׁשנִּי ،ַחמִּ

 .133-136עמ׳ ، כרְך ד،  ָׁשם .................. ،אנציקלֹופדיה מקראית (3)

انٕٛٓص٘، يؼٓض انثذٕز ٔانضراطاخ اطًاػٛم راجٙ انفارٔلٙ، انًهم انًؼاصزج فٙ انضٍٚ  (4)

 .2، صـ1362انؼزتٛح، 
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 المعبد، فيو يعد واحد مف أىـ المؤسسات الييودية ، فيو يعد بمثابة –أما الكنيس 
المركز الروحي والثقافي والديني ألي طائفة ييودية. وقد حقؽ العديد مف الوظائؼ في 
العصور القديمة ، وكاف مف أىميا إلى جانب الصالة والعبادة ، تدريس الشريعة. 
حيث كاف يجتمع الييود يوـ السبت لمصالة ولالستماع إلى القراءات األسبوعية، 

اؿ لتمقي تعميميـ مف معممييـ. حيث كاف يمكنيـ وتفسير التوراة، وكاف يجتمع األطف
الحصوؿ عمى المشورة بشأف األسئمة اليومية المتعمقة باالحتفاالت واحتراـ الوصايا، 
وباإلضافة إلى ىذه الوظائؼ الدينية، كاف الكنيس أيضًا يفي بوظائؼ المراكز 

لممكية المفقودة" العممانية، فضاًل عف اإلدارة المدنية. فكاف بمثابة نوع مف "مكتب ا
حيث يمكف العثور فيو عمى الشيود القانونيف. وكذلؾ كاف يوفر االقامة لمزوار 

 . (ٔ)وخاصة كنيس األقميات المجتمعات الييودية في الشتات

( "بيت ַהכנֶֶסת-ֵביתمكاف اجتماع الييود لمعبادة ويسمى )ويعد "الكنيس" ىو 
، ويقصد بو (ٕ)بالمعني الضيؽ المحدود ىكنيست"، أي "بيت االجتماع"، ويعني المعبد

دار العبادة الييودية الذي يييمف عمي الييود ويوجييـ لتنفيذ التعاليـ الدينية طبقا 
لمشريعة الييودية، بمعني أنو كاف مخصصا لمعبادة الصرفة، وكاف يغمؽ ابوابو ساعات 

ָּלה-ֵבית. وُيسم ى أيضًا )(ٖ)النيار األخرى في غير أوقات العبادة والصالة פִּ ( "بيت ַהתְּ
َه"، أي "بيت الصالة" وىو مكاف لصالة الجماعة، وتطمؽ كمقب لمييكؿ )إشعيا  ىتِّفال 

ָרׁש-ֵבית. أو )(ٗ)(ٚ: ٙ٘ דְּ ( "بيت ىمِّدراش"، أي "بيت الدراسة"، وىو مكاف لتعميـ ַהמִּ

                                                           

(1) Horbury William, The Cambridge History Of Judaism , The Early 

Roman Period , Cambridge University Press, Vol.3 , 2008, P. 267. 

ָרָחם، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשן (2) ּלֹון ֶהָחָדעֹ.... ָׁשם، ַאבְּ אׁשֹון ،ַחמִּ  .163עמ׳ ،  ֶכֶרְך רִּ

 .132، صـ1333، 1طُاء ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٕٛٓص٘، صار انمهى، صيشك،غ (3)

 .166 עמ׳، ָׁשם،ָׁשם (4)
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أنو كاف ، ويعني المعبد بالمعني الواسع، ويقصد (ٔ)المشنا والتممود، والصالة أيضاً 
مكانا لمدراسة والتعميـ والثقافة والنشاط االجتماعي، إلى جانب النشاط الديني والعبادة، 

. وتعكس األسماء الثالثة بعض الوظائؼ التي كاف (ٕ)وىو يفتح ابوابو طواؿ اليوـ
المعبد يؤدييا. وقد اتسمت أحياء الجيتو بكثرة معابدىا، فكانت ىناؾ معابد خاصة 

لمفقراء، بؿ كانت ىناؾ أيضا معابد لمطوائؼ المينية المختمفة مثؿ:  لألثرياء، وأخري
  .(ٖ)القصابيف ، الخي اطيف، وحتى منظفي المدافف

ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التيجير البابمي. وكاف الييود يجتمعوف لمصالة في 
ود أماكف ُخصِّصت لذلؾ الغرض، وكاف المنزؿ يعتبر بمثابة معبد يقوـ فيو اليي

بممارسة طقوسيـ الدينية، فيؤدوف الصموات اليومية، وتقوـ سيدة المنزؿ بإيقاد شموع 
أياـ السبت، وكذلؾ كاف الييود يحتفموف بمختمؼ المناسبات واألعياد الدينية في 

. وقد بدأت تظير إشارات إلى المعابد الييودية في الكتابات الدينية الييودية (ٗ)منازليـ
مع َىْدـ الييكؿ، أصبح المعبد ىو المركز القومي واالجتماعي بعد ذلؾ التاريخ. و 

لييود فمسطيف والجماعات الييودية المنتشرة في العالـ، والمكاف الذي يتدراسوف فيو 
 . (٘)تراثيـ الديني

                                                           

 .163 עמ׳، ָׁשם،ָׁשם (1)

رشاص ػثض هللا انشايٙ، انششصٛح انٕٛٓصٚح االطزائٛهٛح ٔانزٔح انؼضٔاَٛح، ػانى انًؼزفح، انكٕٚد (2)

 .24، صـ 1326، 

(3) G.F. Abbott, Israel In Europe, first published 1907, New Edition, 1972, 

London, P.116. 

 .2، صـ1311رشاص ػثض هللا انشايٙ، جٕنح فٙ انضٍٚ ٔانرمانٛض انٕٛٓصٚح،  (4)

(5) Isaac Louis Robinowitz , "The Synagogue" , Encyclopedia Judaica 

…………, OP.CIT ,Vol.19, P.355. 
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ويحاوؿ المعبد أف يكوف صدى لمييكؿ، فمعظـ المعابد الييودية في الوقت 
المعبد الصموات اليومية، فبإمكاف أي شخص، الحاضر ُبنيت متجية لمقدس. وتُقاـ في 

مف الناحية النظرية، أف يـؤ المصميف. غير أف مف المعتاد أف يؤـ المصميف أفراد تمقوا 
دراسة خاصة لمقياـ بيذه الوظيفة. وتُقَرأ التوراة في المعبد كؿ يوـ سبت، وفي يومي 

 . (ٔ)االثنيف والخميس مف كؿ أسبوع

، يقوـ بوظيفتيف )تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية(، (ٕ)(ֶהָחָכםوكاف الحاخاـ )
فقد كاف فقييًا ومفتيًا، ولكنو أصبح إلى جانب ذلؾ، القائد الديني لمجماعة الييودية 

كذلؾ كانت لو العديد مف ، (ٖ)وميمتو اإلشراؼ عمى الصموات في المعبد الييودي
، وكاف الحاخاـ يقوـ بشرح التوراة (ٗ)(ןַחדָ كاف يمعب دور المرتؿ "الحز اف" )األدوار، ف

صدار الفتاوى،  في كؿ مف )المعبد والبيت ىمدراش "المدرسة الممحقة بالمعبد"(، وا 
قامة  واإلشراؼ عمى التعميـ الديني، ومراقبة تنفيذ األوامر والنواىي )قوانيف الطعاـ وا 

بكتابة عقود شعائر السبت وغير ذلؾ(. وكاف يحضر حفالت الختاف، كما كاف يقوـ 
                                                           

 .134-133صـطُاء ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٕٛٓص٘..........يزجغ طاتك،  (1)

ًُصطهَخ كاٌ ُٚطهَك ػهٗ  (2) انذاساو : كهًح ػثزٚح يؼُاْا "انزجم انذكٛى أٔ انؼالم"، ْٔذا ان

جًاػح انًؼهًٍٛ انفزٚظٍٛٛ، ٔاطرشضو أٚعاً نإلشارج إنٗ انفمٓاء انٕٛٓص انذٍٚ فظَّزٔا كرة 

ذظرُض إنّٛ انًضراع ٔغٛزْا يٍ انكرة ُٔجًؼد ذفظٛزاذٓى فٙ انرهًٕص ٔجؼهْٕا األطاص انذ٘ 

انٕٛٓصٚح ٔانًذٕر انذ٘ ذضٔر دٕنّ. ٔانًؼُٗ األكثز شٕٛػاً ْٕ اطرشضايٓا نإلشارج إنٗ انمائض 

 Joseph Walter  Fische,"HAKHAM ", Encyclopediaانضُٚٙ نهجًاػح انٕٛٓصٚح. )

Judaica ……… OP.CIT, Vol.8, P.245.  ) 

 .33-31.يزجغ طاتك،صـرشاص انشايٙ، جٕنح فٙ انضٍٚ ٔانرمانٛض انٕٛٓصٚح، .. (3)

اٌ(: ْٕ "االياو" انذٖ ٚصهٙ ػهٗ رأص انجًاػح فٙ انكُٛض انٕٛٓصٖ ،  (4) انًزذم أٔ )انذشَّ

، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשןٔانذٖ ٚرهٕ انصهٕاخ تصٕخ يظًٕع ٔترُغٛى أٔ ترزذٛم أياو جًاػح انًصهٍٛ. )

ָרָחם ּלֹון ֶהָחָדעֹ.... ָׁשם، ַאבְּ انششص انذ٘ ذَُٕكم إنّٛ يًٓح ( ْٕٔ .513עמ׳ ،  ֶכֶרְך ֵׁשנִּי، ַחמִּ

انذفاظ ػهٗ انُظاو ٔاأليٍ فٙ انًضُٚح ٔذُفٛذ أدكاو انَجهض. ٔكاٌ انذشاٌ ٚعطهغ أٚعاً تثؼط 

انٕظائف انضُٚٛح يثم ذالٔج انرٕراج فٙ انًؼثض ٔإَشاص انمصائض انضُٚٛح. ٔذشٛز انكهًح فٙ انٕلد 

 ,Marcus Simonٚح. أَظز: )انذاظز إنٗ انًزذم ْٕٔ لائض اإلَشاص فٙ انصهٕاخ انٕٛٓص

"HAZZAN", Encyclopedia Judaica … OP.CIT. Vol.8, P.502.) 
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. وأحيانًا كاف يقـو بدور (ٔ)الزواج ودفف الموتى إلى جانب القياـ بدور الخاطبة أحياناً 
יָאקֹוןالشماس) ، ولكنيا وظائؼ أصبحت فيما بعد مستقمة. ولما ظيرت الحسيدية (ٕ)(דִּ

دِّيؽ" ) יקحؿ "الصِّ  . (ٖ)( الحسيدي محؿ الحاخاـַצדִּ

وفي حاالت أخرى، كاف يمتمكو الفرد الذي قاـ وكانت الجماعة ككؿ تمتمؾ المعبد. 
ببنائو. وقد صار المعبد مركز الحياة الييودية، فكاف أعضاء الجماعات الييودية 
يجمسوف في المعبد، كؿٌّ عمى حسب موقعو أو انتمائو االجتماعي أو الطبقي، فيجمس 

ـ أثرياء الحاخامات والفقياء وأصحاب المكانة العالية في المقدمة، ويجمس وراءى
التجار ثـ الييود العاديوف. وكانت المكانة تُقاس بمقدار القرب أو الُبعد عف الحائط 
الشرقي في المعبد، فكاف أعمى الناس مكانة يجمسوف بالقرب منو، أما الحائط الغربي 

 .(ٗ)فكاف يجمس إلى جواره الشحاذوف والمعوزوف

السبى البابمى، فمف  ويجب عمي مف يبحث عف أصؿ الكنيس أف يعود إلى فترة
المفترض أف المنفييف المحروميف مف الييكؿ وىـ في األراضى الغريبة يشعروف 
بحاجة إلى مف يعينيـ وينصحيـ في ضيقيـ. فيـ سيجتمعوف مف وقت آلخر، وربما 
عمى السبت، ويقرأوف الكتب المقدسة. ولكننا نجد في سفر "حزقياؿ" نبى ىذا المنفي، 

، يمكف أف يشير (٘)تممة إلى ذلؾ. والذي رأي أف تجمع الشيوخأوؿ اشارة مرجعية مح

                                                           

 .132طُاء ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٕٛٓص٘..... ...يزجغ طاتك، صـ (1)

انشًاص: كهًح ػثزٚح ذؼُٙ انفّزاع، انشاصو ، انثٕاب، ْٔٙ ذطهك ػهٙ ساصو انًؼثض انٕٛٓص٘.  (2)

 .133ٕٓص٘...........يزجغ طاتك، صـأَظز: طُاء ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٛ

ضِّٚك: ْٕ انشػٛى انضُٚٙ انصٕفٙ انذ٘ كاَد ذمٕو تُّٛ ٔتٍٛ أذثاػّ ػاللح يثاشزج دًًٛح،  (3) انصِّ

انصهح انٕدٛضج تُٛٓا ٔتٍٛ اإلنّ دظة انرصٕر انمثَّانٙ.أَظز: جؼفز ْاص٘ دظٍ، انٕٛٓص  فٕٓ

 . 101، صـ1، غ1334انذظٛضٚى، صار انمهى ، طٕرٚا، 

 .134ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٕٛٓص٘،......يزجغ طاتك، صـ طُاء (4)

 (.1: 20؛ 1: 14؛ 6: 2دشلٛال ) (5)
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إلى البداية الفعمية لمكنيس. ولكف األكثر تحديدًا ىي اإلشارة إلى "مقدسًا صغيرًا" 
ـْ ِفي اأَلَراِضي َفِإنِّي َأُكو )) ْف ُكْنُت َقْد َبد ْدُتُي ـْ َبْيَف اأُلَمـِ َواِ  ْف ُكْنُت َقْد َأْبَعْدُتُي ُف .......َواِ 

ـْ َمْقِدًسا َصِغيًرا ِفي اأَلَراِضي ال ِتي َيْأُتوَف ِإَلْيَيا . فإف عبارة "مالذًا صغيرًا" تشير (ٔ)((َلُي
إلى دور الكنيس في أفكار وحياة الناس. وعمى الرغـ مف عدـ ذكر الكنيس في عزرا 

مبوا معيـ ونحميا وأنبياء ما بعد السبى، فإنو يمكف االفتراض أف المنفييف العائديف قد ج
 -الكنيس –أسس تمؾ المؤسسة التى أسسوىا أثناء نفييـ. وكذلؾ ال يوجد ذكر لممعابد 
 .(ٕ)أو تدميرىا أثناء اضطياد أنتيخيوس ابيفيناس والتى أدت إلى ثورة المكابييف

ؽ.ـ( صارت فتوحاتو إلى سوريا وفمسطيف ومف ٖٛ٘-ٜٖ٘لما فتح "كورش" بابؿ )
اد مف األسرى الييود الرجوع إلى فمسطيف، وأعاد إلييـ ضمنيا أورشميـ، فسمح لمف أر 

كنوز الييكؿ التي كاف قد سمبيا نبوخذ نص ر وأمر بإعادة بناء الييكؿ في أورشميـ 
عمي نفقة بيت الممؾ ))ِفي الس َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش اْلَمِمِؾ َأَمَر ُكوَرُش اْلَمِمُؾ ِمْف ِجَيِة 

ـَ ِلُيْبَف اْلَبْيُت اْلَمَكاُف ال ِذي َيْذَبُحوَف ِفيِو َذَباِئَح َوْلُتوَضْع َبْيِت اهلِل ِفي ُأوُرَشِمي
ُأُسُسُو.......... َوْلُتْعَط الن َفَقُة ِمْف َبْيِت اْلَمِمِؾ َوَأْيًضا آِنَيُة َبْيِت اهلِل ال ِتي ِمْف َذَىٍب 

ُر ِمَف اْلَييْ  ٍة ال ِتي َأْخَرَجَيا َنُبوَخْذ َنص  ـَ َوَأَتى ِبَيا ِإَلى َباَبَؿ َفْمُتَرد  َوِفض  َكِؿ ال ِذي ِفي ُأوُرَشِمي
ـَ ِإَلى َمَكاِنَيا َوُتوَضْع ِفي َبْيِت اهلِل(( َوُتْرَجْع ِإَلى اْلَيْيَكِؿ ال ِذي ِفي ُأوُرَشِمي
، وقد ورد (ٖ)

ْلًفا َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَف عدد مف عاد مع زوربابؿ ))ُكؿُّ اْلُجْمُيوِر َمًعا اْثَناِف َوَأْرَبُعوَف أَ 
ـْ  ـْ َفيؤاَُلِء َكاُنوا َسْبَعَة آاَلٍؼ َوَثاَلَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَف َوَلُي َماِئِي ـْ َواِ  َفْضاًل َعْف َعِبيِدِى

                                                           

 (.16: 11دشلثال ) (1)

(2) Isaac Louis Robinowitz , "The Synagogue" , ……..OP.CIT, Vol.19, 

P.353. 

 (.11-1: 1،  6-3: 6ػشرا ) (3)
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 ٘ٔ٘. وقد أتـ الييود بناء الييكؿ والسور في عاـ (ٔ)ِمَف اْلُمَغنِّيَف َواْلُمَغنَِّياِت ِمَئتَاِف((
ؽ.ـ( وعادت جماعة أخري ٚ٘ٗ-ٛ٘ٗؽ.ـ. ثـ عادت جماعة أخري بقيادة عزرا )

ؽ.ـ( وىو الذي قاـ ببناء ما تيدـ مف السور. أما مف بقي ٕٖٗ-ٗٗٗبقيادة نحميا )
مف الييود في بابؿ، فقد منحوا حرية كاممة في ممارسة شعائرىـ الدينية، كما منحوا 

والدينية، وقد حازوا المناصب الرفيعة في  حكمًا ذاتيًا في إدارة شؤونيـ االجتماعية
 ٖٛ٘وبعد مرسـو قورش بالعودة مف بابؿ ). (ٕ)قصر الممؾ في شوشف عاصمة الفرس
المتركزة حوؿ الييكؿ، وتحالؼ معيـ أثرياء  ؽ.ـ(، آلت القيادة إلى طبقة الكينوت

بينيـ ولفترة  العنػاصر الييودية المحمية. ثـ ظير مف الييود الذيف تأغرقػػوا، فقػاومتيـ
( ַהָגדֹול-ַחכֹוֵהןؽ.ـ( الذيف كانوا يحمموف لقب )٘ٙ -ٕٗٔحكـ مموؾ الحشمونييف )

 .(ٖ)الكاىف األعظـ

إطار اإلمبراطوريات الكبرى )البابمية والفارسية واليونانية  ومع دخوؿ الييود في
ارجية تحتفظ لنفسيا بسمطة القرار في الشؤوف العسكرية والخ والرومانية( التي كانت

شيئًا مف االستقالؿ الذاتي إلدارة شئونيا الدينية والداخمية،  وتترؾ لمشعوب المحكومة
األعظـ تكتسب أىمية متزايدة، وخصوصًا أف الُفرس كانوا  بدأت وظيفة الكاىف

كينوتية مأمونة الجانب عمى التعاوف مع أرستقراطية  يفضموف التعاوف مع طبقة
سمطة في فمسطيف، فكاف المرزباف )مندوب عسكرية. وبالفعؿ، تـ تقسيـ ال

ُيمسؾ بالسمطة الدنيوية ويترؾ السمطة الروحية والشؤوف الداخمية في يد  اإلمبراطورية(
ؿ الييود إلى جماعة يرأسيا الكاىػف األعظػـ. وقد أصبح الكاىف كبير الكينة.  وَتحو 

                                                           

 (.63-66: 1(، َذًٛا )66-64: 2ػشرا ) (1)

 .141نٕٛٓص انؼزاق،...... يزجغ طاتك، صـ أدًض طٕطح ، ياليخ يٍ انرارٚز (2)

 .231رجا ػثض انذًٛض، طفز انرارٚز انٕٛٓص٘،...يزجغ طاتك، صـ (3)
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المنصب لـ َيُعد  األعظـ ال يعي ف مدى الحياة، األمر الذي زاد مف ضعفو. كما أف
وكانت األسرة الحشمونية أسرة مف المموؾ الكينة إذ  .(ٔ)عمى أسرة صادوؽ مقصوراً 

 الممؾ ىو نفسو كبير الكينة. فقد انتخب يوناثاف شقيؽ ييودا المكابي قائدًا وكاىناً  كاف
 ؽ.ـ(.  ٕٗٔ - ٓٙٔأعظـ )

 واحتداـ الصراع بيفاحتداـ الصراع الطبقي داخؿ المجتمع الييودي في فمسطيف،  ومع
القوى الدولية )السموقييف ضد البطالمة والروماف ضد الجميع(، احتدـ الصراع حوؿ 

ـ(، ولـ يكف بوسعو ٗ -ؽ.ـ  ٖٚالحكـ ) . وحينما تولى ىيرود(ٕ)كبير الكينة منصب
عمى السيطرة عمى كبير  أف يشغؿ ىذا المنصب ألنو كاف مف أصؿ أدومي، حرص

مقاطعة رومانية، أصبح  ْعزؿ كما يشاء. وحينما أصبحت فمسطيفالكينة فكاف يعيِّف ويَ 
الكاىف األعظـ مجرد موظؼ روماني، وحينما نشب التمرد الييودي األوؿ ضد 

بطرد األرستقراطية الكينوتية التي كانت تقيـ  (ٖ)الغيوروف ـ(، قاـٓٚ - ٙٙالروماف )
صفوؼ الفقراء  أعضائيا، واختاروا كبير الكينة مف في القدس، وذبحوا بعض

شغؿ ىذا المنصب، فبعد دخوؿ تيتوس إلى  وبالقرعة. وكاف ىؤالء الكينة آخر مف
العبادة القربانية تمامًا واختفى  ـ(، اختفتٓٚالقدس، وبعد تحطيمو الييكؿ )

                                                           

 .154، صـ4ػثض انْٕاب انًظٛز٘، يٕطٕػح انٕٛٓص...، يزجغ طاتك، ج (1)

ْاَٙ ػثض انؼشٚش، انٕٛٓص فٙ فهظطٍٛ فٙ انؼصزٍٚ انثطهًٙ ٔانظهٕلٙ، صار ػٍٛ، انماْزج،  (2)

 .131، صـ2005

انمَُّائٍٛ: ْى شؼثح يٍ انفزٚظٍٛ ًٚراسٌٔ تانرطزف انشضٚض، ٔانؼُف، تذٛس ًٚكٍ ٔصفٓى تأَٓى  (3)

طٛاطٛا ٔصُٚٛا "ُغالج" انٕٛٓص، ٔكهًح "لَُّاء" انرٙ ٚرظًٙ تٓا كم فزص فٙ انجًاػح انضُٚٛح يؼُاْا 

ثزٚح لض ، ٔكاٌ االطرؼًال انمضٚى نٓذِ انًاصج فٙ انهغح انؼفٙ اطرؼًال انؼثزٍٚٛ "انغٕٛر" 

اصطثغ تًؼُٙ انجٓاص فٙ طثٛم هللا، ٔاأليز تانًؼزٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكز تمٕج ٔجزأج. أَظز 

 .260، صـ1321، 2دظٍ ظاظا، انفكز انضُٚٙ أغٕارِ ٔيذاْثّ، صار انؼهٕو، تٛزٔخ، غ
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ديني قوي واضح وطابع دنيوي  الصدوقيوف وظير الحاخامات باعتبارىـ قوة ذات طابع
 .(ٔ)خافت

: أنو كاف لمييود في فترة حكـ المممكة الفارسية، ما يضاىي ذلؾ ويذكر"يوسؼ غنيمة"
االستقالؿ والحكـ الذاتي. ففي المدف التي كاف فييا طائفة كبيرة منيـ كاف ليـ 
استقالؿ بمدي، وحؽ انتخاب قضاة، وحارة خصوصية بسكناىـ، وىذا كاف شأنيـ في 

اف يسكنيا الييود فقط فكاف ليـ المدف الكبيرة مثؿ بابؿ وسموقية، أما في المدف التي ك
مف االستقالؿ ما كاف لممدف اليونانية بدوف فرؽ، وكانوا يقوموف بأمور دينيـ وشعائر 

 .(ٕ)مذىبيـ بكؿ حرية

ولمحديث عف أماكف سكف الييود في العراؽ أو بعد التشتت نذكر ما قالو العمماء 
 والمؤرخوف عف ))الجيتو((:

معينة أقيمت بسور وُخصص لمييود في العصور  فالجيتو ىػو كنية لحي أو لحارة
، ومنذ ذلؾ الحيف أقيمت (ٖ)الوسطي في روما. وكاف محظور عمييـ اإلقامة خارجيا

جيتوات لمييود في مختمؼ مدف الشتات الييودي. وأياـ الحرب العممية الثانية جمع 
ف الخاصة النازيوف جموع الييود فى الجيتوات. وفي الفترات األخيرة ألغيت القواني

. و كممة "الجيتو" تطمؽ عمى الحي المقصور عمى إحدى األقميات الدينية أو (ٗ)بالجيتو

                                                           

 .155، صـ4ػثض انْٕاب انًظٛز٘، يٕطٕػح انٕٛٓص،.........يزجغ طاتك، ج (1)

، 1334انًشراق فٙ ذارٚز ٕٚٓص انؼزاق، يطثؼح انفزاخ، تغضاص،  ٕٚطف رسق هللا غًُٛح، َشْح (2)

 .63صـ

 .246 עמ׳، ָׁשם ...........ערבי  -מילון עברי ، ׂשגיף דוד  (3)

ָרָחם، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשן (4) ּלֹון ֶהָחָדעֹ.... ָׁשם، ַאבְּ אׁשֹון ،ַחמִּ  .236עמ׳ ،  ֶכֶרְך רִּ
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اليونانية والرومانية. ولكف  ويعود تاريخ ىذه الجيتوات إلى اإلمبراطورية .(ٔ)القوميػة
 . ولمكممة معنياف: عاـ(ٕ)التسػمية أصبحت مرتبطػة أسػاسًا بأحياء الييود في أوربا

يعني الجيتو بالمعنى العاـ أي مكاف يعيش فيو فقراء الييود دوف قسر مف وخاص. 
الدولة، أو حي الييود بشكؿ عاـ. أما الجيتو بالمعنى الخاص الذي أصبح  جانب

الذي ُيفَرض عمى الييود أف يعيشوا فيو، وىي مأخوذة مف الكممة  شائعًا، فيعني المكاف
 أو "الطالؽ" الواردة في التممود. ومف بمعنى "االنفصاؿ" العبرية "جت" أو "جيط"

أو "حارة الييود"، أو "حي الييود". وكميا كممات  أسماء الجيتو األخػرى "شػارع الييود"،
 .(ٖ)كتمة تصؼ الييود باعتبارىـ

خارجيا محاط بسور عاؿ لو بوابة )أو أكثر( ُتغَمؽ عادًة  وىو مكاف داخؿ المدينة أو
ح بو ألعضاء الجماعات الييودية، في بعض المصر  في المساء. وكاف مف غير

يظيروا خارج الجيتو في يوـ األحد أو في أياـ  المراحؿ التاريخية ببعض الدوؿ، أف
العالية ييدؼ إلى عدة أشياء منيا: حماية  أعياد المسيحييف. وكاف الجيتو بأسواره

عزليـ وسيولة تحصيؿ الضرائب منيـ، ومراقبتيـ و  الييود كجماعة وظيفية وسيطة،
يضمف أال ييرب أعضاء الجماعة إلى بمد  وفصميـ عف األغمبية المسيحية. كما كاف

 . (ٗ)آخر

                                                           

، يزكش انضراطاخ انظٛاطٛح ػثض انْٕاب انًظٛز٘، يٕطٕػح انًفاْٛى ٔانًصطهذاخ انصَٕٓٛٛح (1)

 . 154، صـ1310ٔاإلطرزاذٛجٛح، األْزاو، 

 .24طُاء ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٕٛٓص٘،....يزجغ طاتك، صـ (2)

 .11رشاص انشايٙ، انششصٛح انٕٛٓصٚح.....يزجغ طاتك، صـ (3)

(4) Berenbaum Michael, "GHETTO", Encyclopedia Judaica,……….. vol.7 

. p. 545. 



15 
 

الخارجي أوالىما:  وقد كاف لمجيتو مجموعتاف مف القوانيف تنظـ عالقتو مع العالـ
بمجتمع األغمبية.  المواثيؽ التي كاف يمنحيا األباطرة واألمراء لمييود وتنظـ عالقتيـ

كأعضاء داخؿ  جموعة القوانيف التي تنظـ عالقة الييود بعضيـ ببعضوثانيتيما: م
الداخمي الذي  الجيتو وكجماعات ييودية داخؿ التشكيؿ الحضاري نفسو. وكاف القانوف

 . (ٔ)التممود ينظـ عالقات الييود فيما بينيـ )في األمور الدينية والشخصية( ىو

كثير مف  ية، شأنو في ىذا شأفوكاف الجيتو يتمتع بقسط وفير مف اإلدارة الذات
إلى  المؤسسات في مجتمعات العصور الوسطى. فكانت تديره ىيئة إدارية تصؿ أحياناً 

ف كانت  اثني عشر شخصًا، منتخبة في بعض األحياف ومعينة في البعض اآلخر، وا 
القيادات المنتخبة تنتمي إلى مجموعة مف األسر المحدودة. وكانت ليذه المؤسسة  قوة 

الزواج والطالؽ وتنفيذ العقوبات مثؿ الجمد  ية ضخمة، فكانت تقـو بإتماـ عممياتتنفيذ
وكاف مف حؽ ىذه المجالس أف تصدر قرارًا  والسجف )بؿ اإلعداـ في حاالت نادرة(.

بالطرد مف حظيرة الديف )حيريـ(، وكاف مف حقيا النظر في المنازعات بيف الييود 
الييودية. وكاف أعضاء المجمس يعرفوف كؿ الشريعة  والحكـ في القضايا حسب

صغر حجمو وقمػة عددىـ، ولذا كاف مف  صغيرة وكبيرة عف سكاف الجيتو بسػبب
مجموعة مف الموظفيف بعضيـ ال يتقاضى  السػيؿ التحكـ فييـ. وكاف يتبع المجمس

 . (ٕ)أي مرتب، وبعضيـ اآلخر يعمؿ نظير أجر

رئيس الطائفة الذى يتـ اختياره أو  ( وىوנָסֵּפרְּ وظائؼ القسـ األوؿ "البرناس" ) وأىـ
انتخابو ليرأس ييود الطائفة، وليمثميا أماـ السمطات أو الحكومات، وكذلؾ ليقضي 

                                                           

 .231، صـ4٘، يٕطٕػح انٕٛٓص،....يزجغ طاتك، جػثض انْٕاب انًظٛز (1)

 .226-225طُاء ػثض انهطٛف، انجٛرٕ انٕٛٓص٘.............يزجغ طاتك، صـ (2)
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المطالب والحاجات المادية لمطائفة. وكاف رئيس الطائفة )البرناس( غالبًا واحدًا مف 
ثـ  الديف ليذا المنصب،شرفاء الطائفة وأغنيائيا وكاف يختار مف أكثر الناس تفقيًا في 

 تحوؿ ىذا المنصب إلى منصب دنيوي، وأصبحت مسؤولية الحاخامات مقصورة عمى
، وكاف يمي البرناس (ٔ)األمور الدينية وحدىا حيث تـ فصميا عف األمور الدنيوية
الجماعة الييودية كعنصر  "الجابي أو المحصؿ": ووظيفتو أىـ الوظائؼ بسبب طبيعة

يحدد الضرائب ويقوـ بجمعيا لصالح السمطات  جابي ىو الذينافع مالي. وكاف ال
زاد عدد أعضاء  الحاكمة. وكاف يتبع الجيتو "حاخاـ" لـ يكف ُيدَفع لو راتب، وبعد أف

 . (ٕ)الجماعة، تَفر غ ىذا الحاخاـ لميمتو وأصبح موظفًا بأجر

وىو  (ׁשֹוֵחטالتي كاف يتقاضى صاحبيا راتبًا وظيفة "الشوحيط" ) ومف الوظائؼ
الشخص الذي مينتو ذبح الحيوانات والطيور، ومرخص لو بالذبح حسب أحكاـ 

يقوـ بعمميات  ( وىو الذيמֹוֵהל، و"الموىيؿ" )(ٖ)إسرائيؿ أي "الذابح الشرعي"
 ، وىو"المرتؿ" "الحزاف" الذي يقوـ بالقراءة واإلشراؼ عمى أداء الصالة(ٗ)الختاف

رجاعيا. وكاف  والشعائر المرتبطة بيا مثؿ إخراج لفائؼ الشريعة مف تابوت العيد وا 
أحيانًا مرتؿ ثاف أو بديؿ. وكاف مف أىـ الشخصيات األخرى داخؿ الجيتو  يوجد

المعبد الييودي" الذي كاف يقوـ بوظائؼ متعددة إذ كاف يشرؼ  "الشماس" أو "حارس
 عدار القضاء، وكانت واجباتو ىذه تجعمو مسؤواًل عف جم عمى المعبد وينفذ أحكاـ

                                                           

ָרָחם، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשן (1) ּלֹון ֶהָחָדעֹ.... ׁשם ، ַאבְּ י ، ַחמִּ יעִּ בִּ  .1420 עמ׳، ֶכֶרְך רְּ

 .232، صـ4ػثض انْٕاب انًظٛز٘، يٕطٕػح انٕٛٓص،....يزجغ طاتك، ج (2)

تٕ ػًايح، انٕٛٓص فٙ انًغزب اإلطاليٙ سالل انمزٍَٛ انظاتغ ٔانثايٍ انٓجز٘، كُٕس  فاغًح (3)

 .110، صـ2011انذكًح، انجشائز، 

ָרָחם، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשן (4) ּלֹון ֶהָחָדעֹ.... ׁשם ، ַאבְּ י ، ַחמִּ יׁשִּ לִּ  .213 עמ׳، ֶכֶרְך ׁשְּ
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. ومف (ٔ)معمومات تفصيمية عف الييود فأصبح سيدًا لمجماعة التي كانت تخاؼ إرىابو
( الذي كاف يعيش ַמגִּדالواعظ المتجوؿ "المجيد" ) الوظائؼ األخرى داخؿ الجيتو،

ָכןوالشادخاف ) عمى ىبات المستمعيف وينتقؿ مف جيتو إلى آخر، ( وىي الخاطبة ַׂשדְּ
ييود الجيتو مثؿ  اذج إنسانية أصبحت مألوفة لدىالتي ترتب الزيجات. وظيرت نم

والبتالنيـ أو العاطؿ  الشنورر أو الشحات الوقح المتسوؿ والتساديؾ أو الرجؿ التقي
ال يكتمؿ  الذي يعيش مف ال شيء، ويتسكع بجوار المعبد ليبتز المصميف حيف

 .(ٕ)النصاب الالـز لمصالة

الجيتو فتنقسػـ إلى قسػميف: األعماؿ التي تفيػد يقـو بيا ييود  أما األعماؿ التي كاف
وحدىا، وتمؾ التي كانت تمبي حاجات خاصة بالجماعة الييودية  الجماعة الييودية

األغيار في الوقت نفسو. وتضـ المجموعة األولى الحاخامات  ولكنيا يمكف أف تفيد
وموظفي الحماـ بأعماؿ الذبح والشعائر وكتبة لفائؼ الشريعة  والمدرسيف ومف يقوموف

والمدافف. أما المجموعة الثانية فتضـ الجزاريف وصانعي  الطقوسي وحراس المعابد
شاؿ الصالة )الطاليت(. وكانت ُتوَجد مؤسسات أخرى  الشموع وتجار الكتب وناسجي

في الجيتو مثؿ: المقبرة لدفف موتى أعضاء الجماعة، وحماـ عاـ، وحماـ طقوسي، 
 العجزة ونظاـ تعميمي يضـ المدارس األولية الخيرية )تممود توراه(منزؿ لمفقراء و  وأحياناً 

والمدارس التممودية العميا )يشيفاه(. ولكف أىـ المؤسسات عمى اإلطالؽ كاف المعبد، 
 . (ٖ)واالجتماع فيو بيت العبادة والدراسة

                                                           

، صـ 1322، 1جػثض انْٕاب انًظٛز٘، األٚضٕٚنٕجٛح انصَٕٓٛٛح، ػانى انًؼزفح، انكٕٚد،  (1)

35-32. 

 .232، صـ4ػثض انْٕاب انًظٛز٘، يٕطٕػح انٕٛٓص.....يزجغ طاتك، ج (2)

 .134-133طُاء ػثض انهطٛف، ........يزجغ طاتك، صـ (3)
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أنو كاف يمارس في الجيتو  وفي داخؿ الجيتو وجد الييودي كؿ ما كاف يفتقده. كما
السبت، ويعيش داخؿ  ائر الييودية بكؿ حرفيتيا دوف حرج، ويمتنع عف العمؿ يـوشع

ازدياد حدة الصراع مع  شبكة مف العالقات اإلنسانية الدافئة القوية التي ازدادت قوة مع
األغيار. وكانت كؿ األشكاؿ الثقافية سائدة في الجيتو، فالثقافة شعبية متمثمة في 

متمثمة في الدراسات الدينية والفقيية، كانت تتسـ بكثير  كيةالرقص والغناء، أو الكالسي
الحاؿ كانت مستمدة مف ثقافة عالـ األغيار. وكاف الييودي  مف الثراء، وأنيا بطبيعة

إلى الشعب المقد س والشعب المختار وأف  يتمقى داخؿ الجيتو التأكيدات بأنو ينتمي
األمة وروحيا إلى أف يحيف الحيف ويشاء اإللو  الجيتو ليس إال وجودًا مؤقتًا يحفظ فيو
  .(ٔ)الكاممة إعادة شعبو إلى أرضو المقد سة وحريتو

تداخؿ السمطة الدنيوية  فبعد العودة مف بابؿ زادوعودة إلى الحديث عف الكينة، 
كبير الكينة بوظائؼ دنيوية باعتباره ممثاًل محميًا لمقوة  والسمطة الدينية إذ اضطمع

اضطمع الكينة بمعظـ الوظائؼ اإلدارية والسياسية نظرًا  الحاكمة. كمااإلمبراطورية 
األسرة الحاكمة الييودية. واستمر نفوذ الكينة في  لعدـ ثقة الفرس في أبناء

. (ٕ)اإلمبراطورية اليونانية قويًا، إذ كانوا يمعبوف دورًا أساسيًا في الحضارة اليممينية
والكاىف  .ـ(، أصبح رئيس الدولة قائد القواتؽ ٗٙٔوحينما قامت األسرة الحشمونية )

الكينوتية. وظيرت  األعظـ في آف واحد. وُتَعدُّ ىذه الفترة الزمنية قمة ازدىار المؤسسة
الذيف كانوا  إباف حكـ األسرة الحشمونية فرؽ ييودية مختمفة مف أىميا الصدوقيوف

المقابؿ  وظير فيأساسًا مف كبار الكينة وأعضاء السنيدريف ويمثموف مصالحيـ. 

                                                           

(1) Isaac Louis Robinowitz , "The Synagogue" , Encyclopedia 

Judaica…..OP.CIT, Vol.19, P.355. 

 .153انمضٚى..........يزجغ طاتك، صـأدًض طٕطح، ياليخ يٍ انرارٚز  (2)
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القرباني  فريؽ الفريسييف الذيف أكدوا الجانب الروحي في الييودية عمى حساب الجانب
. ورغـ أف (ٔ)مع أنيـ كانوا يضموف في صفوفيـ بعض الكينة مف متوسطي الحاؿ

اختفت في الييودية تمامًا مع ىدـ الييكؿ عمى يد "تيتوس"، فإف  مؤسسة الكيانة قد
الحاخاـ  مرت بعد أف أخذت شكاًل جديدًا ىو الحاخامية حيث يحؿمؤسسة الكيانة است

 محؿ الكاىف. 

وقد تميز نشاط الييود في بابؿ بالجيود التي بذليا رجاؿ الديف في تأسيس المدارس 
والمعاىد الدينية بالمدف والقري التي أسسوىا ليـ حتى قبؿ أف السبي البابمي كاف 

. كذلؾ تميز المجتمع (ٕ)ي في القروف التاليةعاماًل قويًا في تطور الديف الييود
الييودي في فمسطيف بنشاطاتو الفقيية وذلؾ بجمع الشرائع الييودية وتقنينيا وشرحيا 
وتفسيرىا. ففي فمسطيف كاف المجتمع الييودي بعد رجوع المسبييف مف بابؿ يتألؼ مف 
حكومة "ثيوقراطية" في ظؿ السيادة الفارسية يديرىا الكينة كنواب عف اهلل. وأوؿ مف 

ىذا النظاـ الديني عزرا الكاتب، فيو الذي جمع أسفار التوراة ود ونيا وحث عمي  باشر
التقيد بنصوصيا، ولتطبيؽ ذلؾ عمميًا أخذ يقرأ التوراة أماـ العامة مع ترجمة 
يضاح. وقد امتد النظاـ الثيوقراطي  النصوص إلى العبرية ثـ يمحقيا بشروح وتفسير وا 

ؽ.ـ. ثـ ألغي وأبدؿ بنظاـ "نوموقراطي" يستند ٚٙٔفي فمسطيف حتى ثورة المكابييف 
ـ. وقد نشأ عف ٓٚإلى حكـ القانوف، واستمر ىذا النظاـ األخير حتى ىدـ الييكؿ عاـ 

ىذا النظاـ القائـ عف األحكاـ القانونية لممجمع الديني األعمي "سنيدريف" في أورشميـ 
وماني حتى تـ إلغاؤه عاـ ؽ.ـ. وقد بقي ىذا المجمع قائما حتى في العيد الر ٔٗٔعاـ 

                                                           

 .121-125ْاَٙ ػثض انؼشٚش،....يزجغ طاتك، صـ (1)

(2) Stern  Menahem , " Outlines of the History of the Israelite , 

Encyclopedia Judaica  …. OP.CIT.Vol.16, P.523-524. 
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ـ. وقد منح الروماف السنيدريف صالحيات دينية واجتماعية واسعة شريطة عدـ ٓٚ
 .(ٔ)تأثير ذلؾ عمي المصالح السياسية لمدولة الرومانية

יןوكممة "سنيدريف" " רִּ נְַּהדְּ فى أياـ  –وقد كاف ىذا االسـ ُيطمؽ  " تعني "مجمس"،סִּ
وعمى الييئة القضائية العميا المختصة بالنظر في  عمى مجمس الشيوخ  -الييكؿ الثاني

السياسية والجنائية والدينية الميمة في المناطؽ التي كاف يعيش فييا الييود  القضايا
. وكاف السنيدريف بمنزلة المحكمة )بيت ديف(. ولذا، فإنو ُيطَمؽ عميو (ٕ)فمسطيف في
ין ֵבית" ادوؿ(ַהָגדֹול דִּ لمسنيدريف الكبير الذي كاف فيو واحد كنية وىى  " )بيت ِديف ىج 

وسبعوف عضوًا. والمحكمة العميا تنعقد في أورشميـ في قاعة مف الحجر داخؿ الييكؿ 
، وتقضي في مسائؿ الديف والدنيا وكذلؾ فيما يخص وُيقاؿ ليا أيضًا "قاعة القرارات"

  .(ٖ)(ٔ: ٜالعقوبات عمي الجنايات. )سوطاه 

صداروىي محكمة تمارس تطبيؽ  األحكاـ طبقًا لمشريعة الييودية في ذلؾ  العدالة وا 
ومحاكمة مف ينتيؾ ىذه القوانيف، وكذلؾ  الوقت، وتشريع القوانيف الخاصة بالعبادات

اإلشراؼ عمى االحتفاالت الكينوتية في المعبد. وكاف السنيدريف يقـو أيضًا بوظيفة 
مييود ولو الرأي النيائي في ل . والسنيدريف أعمى سمطة قضائية(ٗ)محكمة االستئناؼ

صدارىا. وقد كانت أحكامو َتصُدر بموافقة أغمبية األعضاء. وكاف  تفسير القوانيف وا 
صالحياتو تعييف القضاة في  السنيدريف يشرؼ عمى المحاكـ الصغرى، كما كاف مف

غيرىا. وىو الذي كاف  المحاكـ الدنيا سواء في محاكـ السنيدريف األصغر أو في

                                                           

 .164أدًض طٕطح، ياليخ يٍ انرارٚز انمضٚى..........يزجغ طاتك، صـ (1)
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كذب مدعي  ر الموظفيف، مثؿ الكاىف األعظـ، ويتحر ى مدى صدؽ أويحاكـ كبا
وفي  . وكاف يترأس السنيدريف في مرحمة مف المراحؿ الكاىف األعظـ،(ٔ)المشيحانية

لقب لألزواج " وىو זּוגֹות ؽ.ـ( كاف يترأسو الزوجوت " ٖٓ –ؽ.ـ  ٓ٘ٔالفترة )
الثاني، في الفترة مف الكنيست الخمسة مف حاخامات )حكماء( إسرائيؿ أياـ الييكؿ 

الكبير وحتى أوائؿ التنائيـ. وفي كؿ زوج مف الحكماء: كاف أوليما رئيس السنيدريف، 
  .(ٕ)والثاني رئيس المحكمة. وىذا وفقًا لمبحث آفوت )اآلباء(

יאأحدىما يحمؿ لقب "ناسػي" ) وجوت )األزواج( والتنائيـ أياـ الييكؿ  (נָׂשִּ في فترة الزُّ
ويحػػمؿ  .(ٖ)لقب لمحاخاـ الذي كاف يرأس المحكمة الدينية العميا )السنيدريف(الثاني: 

ין-ֵבית-ַאב"الثاني لقػب  " )آؼ بيت ديف( في أياـ الييكؿ الثاني كاف كبير القضاة דִּ
في السنيدريف )المحكمة الدينية العميا(، والثاني في الترتيب بعد رئيس السنيدريف 

ة. وىو رئيس القضاة في محكمة ربانية عند جموع )ىن اسي(. وىو رئيس المحكم
وكانت أبرز شخصيتيف في ىذه الرئاسات االزدواجية الرئاسة الخامسة . (ٗ)إسرائيؿ

ֵּללالتي كاف يشغميا كؿ مف "ىميؿ" ) (. ثـ توحدت رئاسة ַׁשַמאי( و "شماي" )חִּ
بر" السنيدريف في الجيؿ األوؿ لمميالد وانحصرت في شخص واحد "جممئيؿ األك

יֵאל) לִּ  . (٘)(. حفيد "ِىمِّيؿ" وبقيت رئاسة السنيدريف في بيت "ِىمِّيؿ" حتى ألغيتַגמִּ

ـ، أي حتى نشوب التمرد الييودي األوؿ ضد الروماف. ٙٙوقد ظؿ قائمًا حتى عاـ 
السنيدريف إلى يفنو، ولكف لـ َتُعد لو السمطة وال الصالحية  وبعد تحطيـ الييكؿ، انتقؿ

                                                           

 .254سكٙ شُٕصج، انًجرًغ انٕٛٓص٘، ...يزجغ طاتك، صـ (1)
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المؤرخيف تسمية سنيدريف "يفنو" بالبطريركية، والتي اعترؼ  بعض السابقة، ويفضؿ
الييود ليا الصوت المسموع في األمور الدينية  الروماف بيا كسمطة مركزية لكؿ

والقضائية وفي تحديد التقويـ. وباضمحالؿ أىمية الجماعة الييودية في فمسطيف، بدأ 
نياية األمر عندما ألغى الروماف السنيدريف أو البطريركية يفقد أىميتو، واختفى في 

 ـ. وقد اختفى السنيدريف٘ٔٗبطريرؾ( عاـ  -الشرقيوف وظيفة أمير الييود )ناسي 
 .(ٔ)تمامًا في القرف الرابع الميالدي

وقد قامت بيف الجماعات الييودية بعد العودة مف السبي فرؽ كبيرة مثؿ )الفريسيوف 
تدعي كؿ فرقة منيا أنيا أمثؿ طريقة،  والصدوقيوف والسامريوف(، وفرؽ أخري صغيرة،

وأشد تمسكا بأصوؿ الديف الييودي وروحو مف الفرؽ األخرى ، وقد ظيرت ىذه الفرؽ 
بعد كتابة أسفار العيد القديـ وتقنينيا )في منتصؼ القرف الخامس قبؿ الميالد(. وكاف 

، واألحاديث أىـ ما يدور حولو اختالؼ ىذه الفرؽ، ىو االعتراؼ بأسفار العيد القديـ
الشفوية المنسوبة الي موسي عميو السالـ، وأسفار التممود، أو انكار بعض ىذه 
األصوؿ، ورفض األخذ بما جاء فييا مف أحكاـ وتعاليـ، وقد انقرضت معظـ ىذه 

 .(ٕ)الفرؽ ولـ يتبؽ منيا إال القميؿ

רֹונִּים" السامرييفوأولى ىذه الفرؽ الييودية التي أد ت إلى انقساـ الييودية فرقة  " ׁשֹומְּ
أبناء طائفة في إسرائيؿ، مف بقايا بني آشور وىـ سكاف مدينة السامرة،  )شومرونيـ(

ؽ.ـ( واندمجوا في ٕٕٚوكوثاه؛ الذيف استوطنوا في السامرة بعد سبي األسباط العشرة )
في العصور  –(. وقد بنى السامريوف ألنفسيـ ٔٗ-ٕٗ: ٜٔمموؾ  ٕبني "إفرايـ" )
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يـ" بجوار مدينة "شكيـ". وعمى ذلؾ، فإنيـ يقدِّسوف  -القديمة ىيكاًل في جبؿ "ِجِرزِّ
الجبؿ ويقرِّبوف عميو قرباف الفصح حتى اليوـ. واآلف تبقت في إسرائيؿ طائفة صغيرة 

  .(ٔ)منيـ تقيـ في "شكيـ" و "حولوف" و "يافا" وغيرىا

حدروا مف صمب ييود ويطمقوف عمى أنفسيـ اسـ "حفظة الشريعة"، باعتبار أنيـ ان
ؽ.ـ،  ٕٕٚالسامرة الذيف لـ يرحموا عف فمسطيف عند تدمير المممكة الشمالية عاـ 

فاحتفظوا بنقاء الشريعة. وىـ يؤمنوف باهلل الواحد وباليوـ اآلخر والمالئكة. ويؤمنوف 
بأف موسى نبي اهلل األوحد وخاتـ رسمو. والكتاب المقد س عند السامرييف ىو أسفار 

لخمسة، وُيضاؼ إلييا أحيانًا سفر يشوع بف نوف. وأنيا منزلة مف عند اهلل. موسى ا
وىـ ال يعترفوف بأنبياء الييود وال بكتب العيد القديـ. وىـ ينكروف الشريعة الشفوية، 
كما أنيـ يأخذوف بظاىر نصوص التوراة. ويؤمنوف بعودة الماشي ح برغـ أنو ال توجد 

رة إليو. وقبمتيـ إلى جبؿ جريزيـ الذي سيعود إليو في أسفار موسى الخمسة أية إشا
. وقد ظمت أقمية معزولة بسبب قوة السمطة الدينية المركزية المتمثمة في (ٕ)الماشي ح

الييكؿ ثـ السنيدريف. ولكنيا اختفت لسببيف: أوليما انتياء العبادة القربانية بعد ىدـ 
ة في مواجيتيا مع الييمينية إذ الييكؿ، ثـ ظيور المسيحية التي حمت أزمة الييودي

طرحت رؤية جديدة لمعيد يضـ الييود وغير الييود ويحرر الييود مف نير التحريمات 
 . (ٖ)العديدة ومف جفاؼ العبادة القربانية وشكميتيا

ومع القرف الثاني قبؿ الميالد، خاضت الييودية أزمتيا الحقيقية األولى بسبب المواجية 
יםوالفريسيوف "مع الحضارة الييمينية. فظير )الصدوقيوف والفريسيوف(،  " ּפְּרּוׁשִּ
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)ِبروشيـ(: وىو لقب ألعضاء فرقة )طائفة( الحاخامات المتمسكيف بالتوراة وبالتممود 
. وىـ طائفة مف عمماء الشريعة مف (ٔ)الصدوقييفأيضًا، وىـ عمي عكس فرقة 

الربانييف قديمًا، وأوسع الفرؽ الييودية انتشارًا، وأػكثرىا عددًا، وأقدميا نشأة. ويسموف 
"الفيريزيوف" أي الذيف امتازوا عف الجميور، وعزلوا عنو، وأصبحوا لورعيـ واتصاليـ 

ف أنفسيـ فيما بينيـ بالحسيديـ "أي بأسرار الشريعة، مف الصفوة المختارة. وكانوا يمقبو 
األتقياء"، وكذلؾ "حبيريـ" أي الرفقاء والزمالء، ولعميا أصؿ استعماؿ العرب لكممة 

 . (ٕ)"أحبار" أي عمماء الييود

ويذكر "حسف ظاظا" أف الفريسيوف لـ يكونوا طائفة أو فرقة دينية منفصمة، وانما 
خر بشريعة اهلل في نصوصيا جماعة تدعي لنفسيا معرفو أدؽ مف أي إنساف آ

المقدسة ومأثوراتيا، وىي بيذه الصفة تنظـ نفسيا بما يتفؽ مع تطبيؽ في منتيي الدقة 
 . (ٖ)ألحكاـ الشريعة، يسمح ليا بأف تفرض كممتيا في ذلؾ عمي اآلخريف

وكاف لمفريسيوف الكممة العميا في توجيو المجتمع الييودي عمي أياـ السيد المسيح، كما 
مف أشد خصومو لتبحرىـ في العمـ، وزعامتيـ بيف الناس، ومنزلتيـ عند الوالة كانوا 

. والفريسيوف آمنوا بالتوراة، ثـ بكؿ األنبياء (ٗ)الروماف التي اكتسبوىا مف تعاونيـ معيـ
الذيف جاءوا بعد موسى، وبجميع األسفار الييودية المقدسة، ثـ بالمشنا والتممود 
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يني لدييـ بالحديث عف المالئكة والجف والشياطيف، وكذلؾ والمدراش. وتطور الفكر الد
قامة مممكة اهلل عمي األرض، وفي اليوـ اآلخر   .(ٔ)االعتقاد في مجيء المسيح، وا 

والذي أخذ شكؿ  وُيَعدُّ ظيور الفريسييف قمة التطور الذي بدأ مع التيجير البابمي
برنامجيـ يتمخص في إيمانيـ انفتاح مستمر عمى العناصر العالمية، وقد كاف جوىر 

بأنو يمكف عبادة الخالؽ في أي مكاف، وليس بالضرورة في الييكؿ في القدس، ووسعوا 
نطاقيا بحيث أصبحت تغطي كؿ جوانب الحياة إذ أف واجب الييودي ال يتحدد في 
نما في العيش حسب التوراة، وعمى الييودي أف ينتظر إلى  العودة إلى أرض الميعاد وا 

العبادة القربانية المركزية الييودية بشكؿ  الخالؽ العودة. وىـ بذلؾ قضوا عمي أف يقرر
نيائي. وتحولت العبادة الييودية القربانية المركزية إلى الييودية الحاخامية. وىـ لـ 
نما قاموا بنشاط تبشيري خارج فمسطيف، األمر الذي  يكونوا كالفرؽ القومية المغمقة، وا 

اإلمبراطورية الرومانية في القرنيف األوؿ قبؿ الميالد واألوؿ يفسر زيادة عدد ييود 
الميالدي. وقد قاـ أحد الفريسييف )يوحناف بف زكاي( بتأسيس حمقػة يفنو التممودية التي 

 .(ٕ)طورت الييودية الحاخامية

יםأما عف الصدوقيوف " " )صادوقيـ(: عمى اسـ الكينة مف أبناء "صادوؽ" ָצדֹוקִּ
مموا بالكينوت حتى أياـ الحشمونائيـ، الذيف طردوا الصدوقييف. ووفقا الكاىف، والذيف ع

تمميذيف لػ  –وىما "صادوؽ" و "كايتوس"  –لمتقاليد التممودية، كاف زعيما الفرقة 
"أنطيجنوس" ، وعاشت ىذه الفرقة في ييودا في فترة الييكؿ الثانى، وعارضت التممود 
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ي الفريسيوف في األىمية، وكاف عددىـ أقؿ مف وىى الفرقة التي تم ،(ٔ)وفرقة الفريسييف
  .الفريسيوف

وقد امتألت صفحات التاريخ الييودي بحوادث الخالفات والمشادات بيف ىاتيف 
أف الصدوقيوف ال يؤمنوف بغير  أوال:الفرقتيف، والتي تدور حوؿ أمور كاف مف أىميا: 

أف الصدوقيوف ال  ثانيا:العيد القديـ، فيـ ينكروف األحاديث الشفوية )التممود(. 
يؤمنوف بالبعث، وبيذا فالصدوقيوف ينكروف الثواب والعقاب في اآلخرة كما ينكروف 
وجود المالئكة والشياطيف، والقضاء والقدر، فيـ يقولوف أف اإلنساف مسؤوؿ عف 

  .(ٕ)أعمالو

وىي فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصولو إلى قروف عدة سابقة عمى ظيور السيد 
سيح. وىـ أعضاء القيادة الكينوتية المرتبطة بالييكؿ وشعائره. وكانوا بوصفيـ الم

طبقة كينوتية مرتبطة بالييكؿ، يعيشوف عمى النذور التي يقدميا الييود، وعمى بواكير 
المحاصيؿ، وكانوا يحصموف عمى ضرائب الييكؿ، كما كانوا يحصموف عمى ضرائب 

ليـ ذلؾ إلى أرستقراطية وراثية تؤلِّؼ كتمة عينية وىدايا مف الجماىير الييودية.  وقد حو 
قوية داخؿ السنيدريف. وقد أد ى ظيور الفريسييف، بصورة أو بػأخرى، إلى إضعاؼ 
مكانة الصدوقييف. ومما ساعد عمى اإلسراع بيذه العممية، ظيور الشريعة الشفوية 

الكتابات ال تقؿ حيث كاف ذلؾ يعني أف الكتاب المقد س بدأت تزاحمو مجموعة مف 
عنو قداسة. كما أف الكتب الخفية والمنسوبة وغيرىا مف الكتابات كانت قد بدأت في 
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ـ( نظرًا الرتباطيا العضوي ٓٚالظيور. وقد اختفت ىذه الفرقة تمامًا بيدـ الييكؿ )
 .(ٔ)بو

ؽ.ـ( عممية جمع نصوص العيد القديـ، فقد جمع  ٜٖ٘ -ٚٛ٘وتعود إلى فترة السبي)
في بابؿ، ثـ ظير في التاريخ في )القرف الرابع أو الخامس قبؿ الميالد(،  ألوؿ مرة

وذلؾ ألف الييود قد جمعوا ىناؾ أثناء السبي تاريخيـ بعضو إلى بعض، وطوروا 
تقاليدىـ ونموىا، ولذا فإف الذيف خرجوا في السبي ليسوا كالذيف عادوا منو، وذلؾ ألنيـ 

 .(ٕ)تعمموا الحضارة ىناؾ مف البابمييف

دينيًا وحيدًا، بؿ أصبحت  وفي القرف السادس، تـ تدويف التممود ولـ َتُعد القدس مركزاً 
تاريخ ظيور الييودية  ىناؾ مراكز عديدة منفصمة يقودىا الحاخامات. وُيعدُّ ىذا

الجماعات الييودية في العالـ  الحاخامية، وىي شكؿ العقيدة الييودية السائد بيف معظـ
القرف الثامف عشر. وىي ثمرة  القرف التاسع الميالدي وحتى نيايةابتداًء مف حوالي 

الشريعة  الحاخامات )الفقياء( الذيف فسروا التوراة )الشريعة المكتوبة( وابتدعوا جيود
رؤيتيـ الدينية والمحور الذي تدور  الشفوية )التممود( وجعموىا األساس الذي تستند إليو

)التوراتية( التي تستند إلى التوراة وحسب )الشريعة  حولو وذلؾ تمييزًا ليا عف الييودية
وىي الييودية السائدة في إسرائيؿ عمى المستوى الرسمي  المكتوبة( المرسمة مف اإللو.

الييودية الحاخامية التممودية، وىو ما يسبب كثيرًا مف المشاكؿ ألعضاء  ىي
  .(ٖ)ونو أصالً الدينية األخرى، ممف ال يعترفوف بالتممود وال يعرف الجماعات
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وقد أثرت حياة التشتت التي عاشيا الييود في جميع أنحاء العالـ عمي الحياة الدينية 
الييودية، بمعني أنو قد حدث تطور في الفكر الديني الييودي، وفي ممارسة الطقوس 
الدينية نتيجة تأثر الييود بمف حوليـ، ففي البالد العربية تأثر الفكر الييودي بظيور 

ـ، حيث حدثت حركة إصالح دينية كبيرة، أحدثت ىزة عنيفة في الفكر الديني اإلسال
الييودي، الذي كاف يخضع لمنظاـ التممودي المتزمت، ونتج عف ذلؾ انقساـ المجتمع 
الييودي إلى القّرائيف والرّبانييف، احتدـ النزاع بينيـ إلى حد تكفير كؿ جماعة منيـ 

فقد رأى الربانيوف ضرورة التمسؾ بالشريعة لألخرى، لالختالؼ الفكري بينيما، 
الييودية وتنفيذ التعاليـ التممودية، بينما رأى القراؤوف أف بعض ىذه التعاليـ التممودية 
ال تتمشي مع الحياة االجتماعية الجديدة، كما تأثروا بالفمسفة اإلسالمية وأخذوا عنيا 

 .(ٔ)ما رأوه يتماشي مع فكرىـ

ضا تأثر الفكر الديني الييودي في الجيتو بتيارات الثقافة وفي الدوؿ األوروبية أي
الغربية، وقد تمخض ىذا التأثر في ظيور المذىب اإلصالحي، الذي ىدؼ إلى تغيير 
بعض الطقوس الدينية الييودية وصبغيا بالصبغة الغربية؛ حتى تتالءـ مع روح 

لتي طرأت عمي العصر الحديث، وقد انعكس ىذا االتجاه الفكري عمي التعديالت ا
الطقوس الدينية الييودية، حيث تخموا عف بعض العادات البالية، مع مراعاة المحافظة 

 .(ٕ)عمي األسس الرئيسية لشرائع الديف الييودي مع إدخاؿ مفاىيـ معاصرة عمييا

الييودية في العالـ تدىورت ىذه القيادات أيضًا وأصبحت فاسدة،  ومع تدىور الجماعة
ؿ القياؿ  الذاتية إلى أداة استغالؿ وقمع. وكاف منصب  ( مف شكؿ لإلدارةַקַחל)وتحو 
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القاضي، وىو ما كاف يجعؿ الرشوة أمرًا طبيعيًا  الحاخاـ ُيباع وُيشَترى وكذلؾ منصب
ازداد انفصاؿ القيادات الدينية والدنيوية عف  في المحاكـ الشرعية الييودية، وىكذا

كة الحسيدية والتي ثارت ضد اضطيادات جماىيرىا. وىذا ما أدي الي ظيور الحر 
 .(ٔ)القيادات الحاخامية والمالية

وتعػػد الحسػػيدية، أحػػد أجنحػػة األرثوذكسػػية الييوديػػة فػػي العػػالـ المعاصػػر، وىػػي حركػػة 
( الممقػب بػػػ)بعؿ شػػـ ٓٙٚٔ-ٜٛٙٔروحيػة صػػوفية أرسػػي قواعػدىا "إسػػرائيؿ أليعػػازر" )

"بعشػػط". وقػػد قػػاـ فكػػره عمػػي طػػوؼ( بمعنػػي )صػػاحب اإلسػػـ الطيػػب( والػػذي اختصػػر 
التحرر مف سمطة الحاخامات واألحبار وتفسيراتيـ التممودية في العبادة، والقضاء عمػى 

وكػػػاف لكػػػؿ جماعػػػة حسػػػيدية قائػػػدىا  .(ٕ)وسػػػاطة رجػػػاؿ الػػػديف واالتصػػػاؿ مباشػػػرة بػػػالرب
יק) ( "الصػػػديؽ" وىػػػو زعيميػػػا الػػػديني الصػػػوفي الػػػذي كانػػػت تقػػػـو بينػػػو وبػػػيف أتباعػػػو ַצדִּ

الصمة الوحيدة بينيا وبيف اإللو حسب التصور القب الي. وقد  عالقة مباشرة حميمة، فيو
الحاخاـ بالنسبة إلى الحسيدييف. وُيعَزى نجاح الحركة الحسيدية إلى  حؿ  الصديؽ محؿ

في الحركة الحسػيدية تشػير إلى أقرب األشػخاص  "ַמגִּיד " الوعاظ. وكانت كممة "مجيد"
ولفظػػػة "الصػػػّديؽ" تعنػػػي )الرجػػػؿ المسػػػتقيـ أو  .(ٖ)يػػػروي عنػػػو كراماتػػػولمتسػػػاديؾ، الػػػذي 

بػػي" تميػػزًا لػػو عػػف كممػػة "الرابػػي" المعروفػػة فػػي الييوديػػة  الصػػالح(، كمػػا يعػػرؼ بإسػػـ "رِّ
מֹו״ר "التممودية. كمػا يعػرؼ بإسػـ  "األدمػور" وىػي اختصػار لػثالث كممػات )سػيدنا " ַאדְּ

. ولمصػػديؽ مكانػػة رفيعػػة بػػيف أتباعػػو، (ٗ)ورابينػػو(وأسػػتاذنا ومعممنػػا: أدونينػػو و مورينػػو 

                                                           

 .3-1جؼفز ْاص٘ دظٍ، انٕٛٓص انذظٛضٚى...يزجغ طاتك، صـ (1)

(2) Jacobs, L: The Jewish Religion: A Companion Oxford University Press 

, Oxford, 1995, P. 218. 

 .101، انٕٛٓص انذظٛضٚى........يزجغ طاتك، صـْاص٘ دظٍجؼفز  (3)

ָרָחם، ֶאֶבן ׁשֹוָׁשן (4) ּלֹון ֶהָחָדעֹ....، ַאבְּ אׁשֹון، ַחמִּ  .20 עמ׳، ֶכֶרְך רִּ



30 
 

فيو صاحب سمطة كطمقة تقارب اإللوىية، وىو ابف اهلل، ووسيط بيف السماء واألرض، 
فتفكيػػػره الروحػػػي يصػػػمو بػػػالرب، واىتمامػػػو بالنػػػاس يجذبػػػو إلػػػى األرض. ومػػػف يعػػػارض 

نما لو سمطة ع مي الحيػاة الصّديؽ يجدؼ عمى اهلل. والصّديؽ ال يشفي المرضي فقط وا 
 .(ٔ)والموت تفوؽ قدرة الخالؽ ذاتو

وينظػر الحسػػيديـ إلػى مرشػػدىـ الروحػي )الصػػديؽ( نظػرة تختمػػؼ عػف نظػػرة بقيػة الييػػود 
نمػػػا يػػػروف فيػػػو  إلػػػى زعمػػػائيـ الػػػدينييف، فيػػػـ ال يعتبػػػروف زعػػػيميـ رجػػػؿ ديػػػف فحسػػػب، وا 

الصػػديؽ معممػػا ومستشػػارا وأبػػا روحيػػا ومخموقػػا مقدسػػا. وقػػد قيػػؿ عػػف "الصػػديؽ": ))إف 
لػػػيس فقػػػط ىػػػو أكثػػػر النػػػاس كمػػػااًل وأنػػػو ال يقتػػػرؼ ذنوبػػػًا، بػػػؿ إنػػػو مثػػػؿ موسػػػي ويمثػػػؿ 
اإللػػػو((. وقيػػػؿ كػػػذلؾ ))إف كممػػػات الصػػػديؽ أكثػػػر أىميػػػة مػػػف كممػػػات التػػػوراة وكممػػػات 
األنبيػػاء((. وىػػـ يػػروف بػػأف مػػا يقػػرره اهلل يمكػػف أف يمغيػػو الصػػديؽ إذ جػػاء فػػي التممػػود: 

ذ. بؿ ويتمكف أف يغير قرار بموت إنساف ويحرز لػو الرحمػة بأف الصديؽ يقرر واهلل ينف
 .(ٕ)، وستمكف أف يغير القرارات اإلليية ضد الييود ويمغييا قبؿ أف تقع

ولقد حؿ "الصّديؽ" عند الحسيدييف محؿ التوراة، وغدا شائعًا بينيـ قوليـ "حديث 
الصّديؽ توراة"، وتجدر اإلشارة إلى أف أساس مكانة "الصّديؽ" السامية وقداستو ليس 
نما شخصيتو اآلسرة، وقدرتو عمي اجتذاب اآلخريف  درجتو العممية وتقواه وورعو. وا 

سيديوف يقدموف لمصديؽ أموااًل تسمي الفدية. تعفيو مف وشعبيتو بيف أتباعو. وكاف الح
ممارسة العمؿ، ويقوـ بجمع ىذه األمواؿ جباة. وضريح الصّديؽ بعد موتو يصبح 
مقامًا يحج إليو أتباعو. وال يعتبر الحسيديوف الصّديؽ ميتا بعد وفاتو، فيو يستمر في 
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و الحسيديوف إلى الوساطة بيف شعب إسرائيؿ والرب. وفي الوقت الذي يدعو في
القضاء عمي سمطة الحاخامات ووساطة رجاؿ الديف بيف العابد وربو، راحوا يستبدلوف 

  .(ٔ)"األدامرة" باألحبار والحاخامات

ويمكف القوؿ بأف، الديانة الييودية في فترة األسر )اآلشورى والبابمي( وحتى بعد العودة 
ما كاف في سابؽ عيودىا ، ولـ تمنح منيا ، لـ تتمتع بالعبادة القربانية المركزية ك

الحرية الكاممة التى كانت تتمتع بيا ، ففي ظؿ حكـ االمبراطوريات الكبيرة التى 
عاشت بينيا ، فرضت عمييا قيود لـ تأخذ العبادة شكميا المركزى حوؿ الييكؿ كما 

يود بدات ، بؿ بدأت بوجود المعابد الصغيرة  في البمدات الصغيرة التى عاش فييا الي
وكانت زيارة المعبد "الييكؿ" في المناسبات فقط. وبعد ىدـ الييكؿ وتششت الييود في 

. تغيرت وتطورت الديانة الييودية ، كذلؾ اختمفت مسميات رجاؿ ـ(ٓٚالعالـ عاـ )
الديف ووظائفيـ في المعابد الصغيرة وفى الكنيس، واختمفت أدوارىـ في الحياة الدينة 

دور الكاىف، ومع ظيور "الحسيديـ" حؿ الصديؽ "اإلدمور"  الييودية، وحؿ الحاخاـ
 محؿ الحاخاـ بؿ أنو حؿ محؿ التوراة نفسيا.
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