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شهد القرن اخلامس عشر والقرن السادس عشر حركة احتجاجية يف الغرب األورويب عرفت 
سة اإلنسية اليت ر فيما بعد باإلصالح الديين، وفد تزعم هذه احلركة زعماء دينيون تأثروا بفكر املد

سة الكاثوليكية اليت كانت ، ووجهوا انتقادات عميقة للكني"دسيدريوس إرامسوس"عمها اهللندي تز 
تسيطر على كل مناحي احلياة يف اجملتمعات الغربية، وطالبوها بإحداث إصالحات دينية جذرية 

 .تتماشى مع التحوالت اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت بدأت تدب يف الغرب األوريب
البية اجملتمعات بدأت هذه احلركة اإلصالحية أوال يف األوساط املسيحية باعتبار أن غ

األوروبية مسيحية الديانة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الوضع الذي آلت إليه الكنيسة 
الكاثوليكية من تعنت وفساد أّلب عليها الكثري من القادة الدينيني الذين رأوا أنه ال مناص من 

 ماواكب يدا يعطاء الدين املسيحي نفسا جدإحداث تغيري ديين جذري داخل الكنيسة من أجل إ
 .تعيشه أوروبا من تغيري وتطور

انتقل هذا اإلصالح الديين داخل أوروبا من اإلصالح الديين داخل الدين املسيحي إىل 
ها اإلصالح اإلصالح داخل الدين اليهودي بعد تأثر موسى موندلسون وأتباعه بالنتائج اليت آل إلي



تمعات الغربية اليت أصبحت ال تؤمن باالنغال  الديين الربوتستانيت، وبالتحوالت اجلديدة داخل اجمل
واخلصوصيات الدينية والثقافية، مما اضطر املصلحون اليهود إىل إجياد حل أوال للمسألة اليهودية 

 .دين اليهودي يف حد ذاتهلل وثانيا
أكيد أن اإلصالح الديين يف أوروبا سواء املسيحي أو اليهودي قد كانت له مجلة من 

فكرية والدينية واالجتماعية، كما كانت له مجلة من النتائج ليس على املستوى القريب املنطلقات ال
 .فقط، بل يف تشكل الغرب اليوم خاصة على املستوى الفكري والفلسفي والديين

حتاول هذه الورقة البحثية دراسة املنطلقات الدينية والفلسفية لإلصالح الديين الغريب 
ائجه على املستوى الديين والفلسفي واالجتماعي يف اجملتمع املسيحي واليهودي، وخاصة نت

واجلتمعات الغربية املسيحية  -الكيان الصهيوين–اليهودي وعالقته بتكوين الدولة اليهودية احلديثة 
وعالقته بظهور الفلسفات الغربية احلديثة واملعاصرة، وبروز ظاهرة اإلحلاد والتدين الطبيعي، ووغريه 

 .متيز هبا الغرب االوريب خاصة يف العصر احلديث واملعاصر من الظواهر اليت
 :الغاية من البحث

حماولة تشريح منطلقات ونتائج اإلصالح الديين الغريب اليهودي املسيحي بغية  -
الوصول إىل اإلختالفات الكبرية واجلوهرية بني اإلصالح الديين الغريب واإلصالح الديين اإلسالمي، 

ان التأثر باالصالح الديين الغريب تأثر مغشوش، وال ميكن بأي حال من واستحالة مقارنتهما، و 
األحوال نقل التجربة الغربية ال يف منطلقاهتا وال يف نتائجها، وأن دعوى فشل اإلصالح الديين 

 .اإلسالمي إمنا كان الرتباطه وعدم حترره من الدين دعوى باطلة
 :منطلقات اإلصالح الديني المسيحي

 .لكنيسة الكاثوليكية وسلطتها املطلقةالثورة على ا -
  :ان الالهوت والكنيسةحترير العقل من سلط -
 .مركزية اإلنسان يف فهم الدين والكتاب املقدس والعامل -
أما على الصعيد السياسي فقد أصبحت قوة : الفصل بين السياسي والديني -

أي هناك صراع بني الدولة . روماينامللوك املتزايدة متثل هتديدًا صارخًا لسلطة البابا واإلمرباطور ال
م إذ أصدر 0101تلك العالقة الصراعّية بني االثنني اليت بدأت منذ ربيع [ . 01]والكنيسة 

جورجيوري مرسومًا يقضي بالغاء التقليد العلماين، أي النظام السابق والذي كان يقوم فيه احلكام 
ائفهم الكنسّية، هذا املرسوم جعل اخلامت العلمانّيون بتعيني رجال الدين من كهنة وأساقفة يف وظ

 . والصوجلان يف يد البابا، او بعبارة أخرى فرض هيمنة البابا على رجال الدين



ومل يكن أمام رجال اإلصالح سوى التعاون مع امللوك أو األمراء من أجل مواجهة البابا 
اإلصالح “إذ جند مناذج  واالحنرفات، وهذا ما ميكن رصده يف حبثنا عن ظاهرة اإلصالح تارخيياً 

جيب : )يقول فيها[ 01]” الدو  جورج“يوم طالب لوثر عرب رسالة اىل حاكم مدينته ”الديين
يف أوروبا ضد هيمنة الكنيسة [. 01( ]القيام بإصالٍح دييٍن عاٍم للطبقات الروحّية والزمنّية

. وسطى املظلمة يف أوروباواإلقطاع وتسلطهما على العقل اإلنساين والعمران البشري يف العصور ال
وقد أضفت هذه الكلمة على ثورة لوثر امسها “: على ذلك بقوله” ول ديورانت“وقد علَّق املؤرُِّخ 

 .”التارخيي
 :المسيحينتائج اإلصالح الديني 

هو االستخدام العام لعقل اإلنسان يف مجيع عصر األنوار،  :حركة التنوير العقلي -
وهو شجاعة استخدام العقل ولو كان " ن على العقل إال للعقل ،ال سلطا"القضايا، وتبين شعار 

ذلك ضد الدين وضد النص، والدعوة إىل جتاوز العقائد الغيبية، واإلميان بقدرة اإلنسان الذاتية 
على الفهم والتحليل والتشريع، والدعوة إىل الدولة العلمانية، وجتاوز النص الديين أو إمهاله أو 

ة عن سياقه وعن قواعد التفسري املوضوعي ، وهو الدعوة إىل املنهج تفسريه تفسريات بعيد
 التجرييب احلسي املادي واعتباره املنهج الوحيد اجلدير بالثقة واالتباع

 
أن العلمانية : نشوء الدولة القومية الديمقراطية العلمانية التي اكتسحت أوروبا -

ًا أيديولوجيًا بقدر ما كانت حاًل إجرائياً السياسية، مبا هي فصل الكنيسة عن الدولة مل تكن خيار 
مطبوعة بالتصدع واألزمات اخلانقة مبا جعل من   فرضته الصراعات الدينية، يف حالة تارخيية كانت

غري املمكن تأسيس االجتماع السياسي والثقافة العامة على أساس وحدة الدين، وقد اقتضى ذلك 
 .نات اجلديدة اليت أفرزهتا هذه احلروب الدينيةإعادة بناء التفكري الديين على ضوء املواز 

العلمنة السياسية يف عموم القارة   قامت اإلصالحية الربوتستانتية دون وعي منها بزرع بذور
األوروبية وخاصة يف الشق الشمايل منه، أين متكنت اللوثرية والكالفينية من مد جذورها وتثبيت 

 .أقدامها
ل ظهور الربوتستانتية يف حد ذاته اإلطار لقد خلخ :انتشار ظاهرة اإللحاد -

ويشكل . املسيحي الكاثوليكي العاملي املوحَّد، فبدأت تظهر تعددية عقائدية يف اجملتمع الغريب
وقد ألقى . هذا، بطبيعة احلال، بداية تقهقر العقيدة املسيحية وتزايد العلمنة يف اجملتمع الغريب

اثوليك بظالل من الشك على العقيدة ذاهتا، األمر الذي انقسام النخبة احلاكمة إىل بروتستانت وك



أدَّى بدوره إىل ظهور أو تشجيع الشك الفلسفي واليقني اإلحلادي واحلركة اإلنسانية اليت حتوِّل 
 .اإلنسان إىل مطلق حيل حمل اإلله

النظرية الروحية بقسادة تايلر وفريزر : نظريات نشأة الدين) :ظهور الدين الطبيعي -
سبينسر، النظرية االجتماعية وأن الدين منشؤه احلاجة االجتماعية أو الطبقبة االجتماعية  وماربرت

 (، النظرية النفسية بقيادة فرويد وا، الرغبة اجلنسية هي الدافع لنشأة الدين-ماركس–
، ظهور النظريات اليت تبحث عن أصل األمور)مركزية اإلنسان بدل مركزية اإلله  -

ان وظهور نظرية التطور وتطور األنثربولوجيا البيولوجية والثقافية والدينية، أصل الدين، أصل اإلنس
أصل اللغة وظهور املناهج الفيلولوجية، أصل الكتاب املقدس وظهور مناهج نقد العهد القدمي 

 (واعهد اجلديد اليت تبحث عن من كتبهما بعيدا عن طرح الكنيسة والكتاب املقدس
ها كل األساطري التوراتية الرتاثية اليت كفرت هبا إحياء فكرة املاسيحانية ومع -

يف الفكر  مل يكن) .الكنيسة الكاثولية وحاربتها وقتلتها مع الزمن يف الفكر الديين املسيحي
الكاثوليكي أي مكان الحتمال العودة اليهودية ايل فلسطني أو لفكرة وجود األمة اليهودية ، أو 

منذ أن أصبحت املسيحية هي الديانة   –قساوسة األوائل فكرة العصر األلفي ذاهتا، ذلك إن ال
عقدوا العزم على استئصال شأفة أفكار املؤمنني بالعصر األلفي   –الرمسية لإلمرباطورية الرومانية

، " مدينة اهلل " السعيد، و مت ذلك على يد أوغسطني الذي وضع حدًا هلذه املشكلة يف كتابة 
عيد جمازا بأهنا حالة روحية وصلت إليها الكنيسة يف عيد حيث فسر فكرة العصر األلفي الس

العنصرة بعد موت و بعث السيد املسيح، رافضا التفسري احلريف للتوراة ، و معتربا إن الفقرات 
الواردة يف العهد القدمي ، و اليت تشري إىل عودة اليهود إىل وطنهم ال تنطبق على اليهود ، بل على 

 .الكنيسة املسيحية جمازا
إما بالنسبة لليهود ، وفقا للعقيدة الكاثوليكية الرمسية ، فقد اقرتفوا إمثا فطردهم اهلل من  

فلسطني إىل منفاهم يف بابل ، و عندما أنكروا أن عيسى هو املسيح املنتظر نفاهم اهلل ثانية ، و 
بل مجاعي ، إىل األبد ، و لذلك ليس لليهود مستق" األمة اليهودية "بذلك انتهى وجود ما يسمى 

إما النبوءات املتعلقة بعودة . ولكنهم كأفراد يستطيعون إجياد اخلالص الروحي بارتدادهم للمسيحية
اليهود فكانت تّؤول على أهنا عودة اإلسرائيليني من املنفى يف بابل ، و قد حتقق ذلك يف القرن 

ات اليت تنبأت مبستقبل إما الفقر . السادس قبل امليالد حني أعادهم قورش الفارسي إىل فلسطني 
، أي الكنيسة املسيحية " إسرائيل اجلديدة " مشر  إلسرائيل ، فكانت تّؤول على أهنا تنطبق على 

الحظ هنا عملية الفصل بني )و الوريث املباشر للديانة اليهودية" إسرائيل احلقيقية " اليت اعتربت 



، و كانت فلسطني تعترب (الكاثوليكيةاليهود املعاصرين و العربانيني القدامى يف فكر الكنيسة 
صهيون " الوطن املقدس الذي أورثه املسيح إلتباعه املسيحيني ، و مل تكن القدس توصف بأهنا 

 ("بل مدينة العهد اجلديد املقدسة" ، " اليهودية 
تقوم التعاليم الصهيونية ) ظهور الصهيونية املسيحية قبل الصهيونية اليهودية بقرون -
و " الشعب املختار " على جمموعة من األساطري الصهيونية التوراتية، و هي أساطري  غري اليهودية

، إذ جعلت أسطورة الشعب املختار اليهود امة منفصلة عن "عودة املسيح املنتظر"و" امليثا  "
اآلخرين ، فيما ركزت أسطورة امليثا  عن االرتباط السرمدي الدائم بني الشعب املختار و األرض 

اليت كتبت هلم بناء على الوعد اإلهلي ، إما أسطورة ترقب املسيح فقد كفلت ( فلسطني)ة املقدس
للشعب املختار إن يضع حدا لتشرده يف الوقت املناسب ، ليعود إىل فلسطني و يقيم وطنه القومي 

 (هناك إىل األبد
 :( [-01) ]أثر األفكار الصهيونية األلفية يف األدب والفكر األورويب  -

هو العصر الذهيب لألدب الديين األلفي واألفكار الالهوتية املتعلقة بعودة اليهود  00القرن الـ يعترب 
ومن هؤالء نيوتن . ولقد ترك هذا االدب اثرا بالغا على عدد من املفكرين والفالسفة والعلماء ,

اليهود "إىل أن   مالحظات حول نبؤات دنيال ورؤيا القديس جون" الذي توصل يف كتابه 
، وذهب إىل أبعد من ذلك "ال أدري كيف سيتم ذلك ولنرتك الزمن يفسره ,سيعودون إىل وطنهم 

وتوقع تدخل قوة أرضية من أجل ,حني حاول وضع جدول زمين لألحداث اليت تفضي إىل العودة 
  ."إعادة اليهود املشتتني

ليهود أبدا حىت لن نعرف الدوافع الداخلية ل: " 0071وجاء يف كتاب ورسو عن التعليم عام 
  "تكون هلم دولتهم احلرة ومدارسهم وجامعاهتم

وعرب عن احرتامه الشديد ,إسرائيل هي البشري الرمزي للمسيح املنتظر " واعترب باسكال أن 
  " ومتسكهم الصاد  بدينهم -"األمة األوىل " –الجنازات اليهود 

س التاريخ اليهودي واعتبار الشعب لتقدي 01ويف املقابل وجه فولتري نقدا عنيفا يف القرن الـ 
 .اليهودي أقدم شعب عرفه اإلنسان

الذي يعترب العصر الكالسيكي للعقل الذي ازدهرت فيه االكتشافات , 01ويف القرن الـ 
حاولوا إجياد ,ات العلماء والفلسفة مع التعاليم املتعلقة باألخريات العلمية وتعارضت فيه اهتمام

إن اهلل " مث جون لوك الذي كتب ,تفسريات علمية لعودة اليهود إىل فلسطني على غرار نيوتن 
تعليقات على " وذلك يف كتابه " قادر على مجع اليهود يف كيان واحد وجعلهم يف موضع مزدهر 



 ."رسائل القديس بولس
ترب الفلسفة األملانية مسئولة عن إجياد اإلطار النظري الذي كان أساس ال سامية القرن العشرين وتع
إذ . فميوهلا كانت صهيونية على الرغم من عدم دخول عودة اليهود يف هيكل نظامها الفلسفي ,

األمم  عن سائر   اعترب الفيلسوف وعامل الالهوت جوترايد هارد اليهود القدامى أمة فريدة مستقلة
وكان يضمر احتقارًا لليهود املعاصرين الذين أخفقوا يف تأكيد قوميتهم وإحساسهم القومي ومل 

 .رغم الظلم الواقع عليهم,يغلب عليهم احلنني ألرض األجداد 
مل يكن يف نظره مكان لليهود يف أوروبا ,الذي كان عداؤه لليهود مشوبا بأفكار صهيونية , وفختة 

ومل يكن لدى أوروبا حل ملشكلتهم إال ,إىل فلسطني حيث نبتت جذورهم وعليهم أن يعودوا ,
  "باحتالل أرضيهم املقدسة وإعادهتم إليها مجيعا"

حسن أن مهدي ويرى : ظهور الحروب الدينية في فرنسا وإنجلترا وألمانيا -
وى فتح باب سفك الدماء بشكل مل يسبق له مثيل على مست( اللوثري)اإلصالح الربوتستانيت "

هل نسينا احلروب الدينية الفرنسية؟ أو احلرب األهلية اإلجنليزية؟ توىف عشرات املاليني من . القارة
من سكان أملانيا قد قتلوا يف حرب الثالثني % 11األبرياء يف أوروبا، ويعتقد أن ما يصل إىل 

صراعات الطائفية هل هذا ما نريده للعامل ذي األغلبية املسلمة؟ وهو املوبوء بالفعل بال. عاًما
واالحتالل األجنيب واإلرث االستعماري املرير الذي يعاين من آثاره حىت اآلن، وكل ذلك باسم 

 ؟"التقدم واإلصالح وحىت احلرية
 0171ما بني )ففرنسا مثاًل امتدت حروهبا الدينية زهاء ستة وثالثني سنة تقريبًا 

عشر، خملفة وراءها ركاما هائال من القتل  قبل أن تتجدد مرة أخرى يف القرن السابع  ( 0151إىل
 .والتدمري واالنتقام املتبادل بني الكاثوليك والطائفة الربوتستانتية الكالفينية

يف إطار ما   0711و  0701الدينية هي األخرى ما بني   امتدت حرهبا أما أملانيا فقد 
 .حبرب الثالثني سنة  عرف وقتها

ا الداخلية مل تكن ألسباب دينية حمضة إال أن العامل وثوراهت ورغم أن حروب بريطانيا 
وقتها بالثورة الطهورية اليت امتدت  الديين مل يكن غائبا منها متاما، سواء أكان ذلك فيما عرف 

كما مرت . 0715– 0711اجملد ما بني سنيت   ثورة  ، مث0711  إىل غاية 0771  من
 .بأجواء مشاهبة تقريباً أسبانيا والنمسا وأغلب ممالك أوروبا الغربية 

ويرى ماكس ظهور وتطور الرأمسالية، أو تزايد النظام التجاري الرأمسايل، : في اإلقتصاد -
فالربوتستانتية هنا هي )فيرب أن مثة عالقة تبادلية بني األخال  الربوتستانتية وروح الرأمسالية الرشيدة 



وقد كان اليهود مجاعة وظيفية . (للمجتمع املسيحي باملعىن الذي استخدمه ماركس« هتويد»
وسيطة تعمل بالتجارة واألعمال املالية مثل الربا، وهو ما زاد من أمهيتها ونشاطها يف اجملتمع 

وقد وجد اليهود املارانو، املطرودون من شبه جزيرة أيربيا . وخروجها عن هامشه وحتركها حنو مركزه
املدن الربوتستانتية مثل أمسرتدام وهامبورج الكاثوليكية ومن حماكم التفتيش، ملجأ يف الدول و 

ومل تـَُعد اجلماعات اليهودية تنفرد بكوهنا األقليات الدينية يف اجملتمع، إذ كانت . ولندن وغريها
توجد الفر  الربوتستانتية يف الدول الكاثوليكية والفر  الكاثوليكية يف الدول الربوتستانتية اليت كان 

. اومة عنيفة أكثر من تلك اليت كان يواجهها أعضاء اجلماعة اليهوديةأعضاؤها يواجهون رفضاً ومق
ففي أمسرتدام اليت كان يُقال هلا القدس الثانية، كان اجملتمع الربوتستانيت هناك يرحب باليهود 

من منظِّري فكرة القانون )وقد حاول املفكر اهلولندي هيوجو جروتيوس . ويضطهد الكاثوليك
أن يُعرِّف املصادر املشرتكة بني املسيحية واليهودية يف حبثه املعنون ( ن الطبيعيالدويل العام والقانو 

كان يُنَظر هلا ( الكاثوليكية أو الربوتستانتية)حقيقة الدين املسيحي فبنيَّ أن الفر  املسيحية 
باعتبارها مصدر خطر حقيقي داخلي يفو  كثريًا اخلطر اليهودي، فاليهود مجاعة معزولة ضعيفة 

كما ظهرت فر  بروتستانتية متطرفة،  . يلة العدد وهامشية، وكان اجملتمع جييد التعامل معهاقل
كاملعمدانيني، هدَّدت البناء السـياسي واالجتماعي ذاته، فضاًل عن أهنا كانت ذات جذور 

 .مجاهريية راسخة
العربية « هسكاله»كلمة : (حركة الهسكااله)ظهور اإلصالح الديني اليهودي  -

وقد ظهر املصطلح عام . «االستنارة»، ويُعربَّ عنها أيضًا يف األدبيات العربية بكلمة «التنوير»تعين 
لإلشارة إىل حركة يف اآلداب املكتوبة بالعربية حاول دعاهتا أن يبتعدوا عن األشكال  0111

ولكن . لغريباألدبية التقليدية املرتبطة إىل حدٍّ كبري بالدين وأن يستعريوا أشكال األدب العلماين ا
. «العقالنية املادية»التنوير مل يكن جمرد حركة أدبية وإمنا كان أيضًا رؤية متكاملة نسميها 

وُتستخَدم الكلمة باملعىن العام لإلشارة إىل احلركة الفكرية االجتماعية اليت ظهرت بني يهود غرب 
ة التنوير يف صورة تيار وقد بدأت حرك. مث انتشرت منها إىل شرقها( يف أملانيا ووسطها)أوربا 

ورغم احنسارها . 0111أساسي بني اليهود منذ منتصف القرن الثامن عشر واستمرت حىت عام 
كحركة فكرية واعية، إال أن مقوالهتا ظلت سائدة بني أعضاء اجلماعات اليهودية بشكل ظاهر أو  

 .غريب العلماينكامن حىت مت اندماج أعضاء اجلماعات اليهودية واستيعاهبم يف اجملتمع ال
 :منطلقات اإلصالح الديني اليهودي



يقول الدكتور رشاد الشامي  :الذي أدى إىل جزلة اليهود :طبيعة الدين اليهودي -
الميكن فهم الطابع االنعزايل للحياة اليهودية دون إلقاء الضوء على دور الدين اليهودي [ ( 10)]

م . ظل لفرتة طويلة ، منذ القرن الثاين    ذلك أن الدين اليهودي. داخل هذا النسق من احلياة 
فالقوانني اليهودية .وحىت منتصف القرن الثامن عشر ، هو العامل الرئيسي يف توجيه احلياة اليهودية 

) وحترمي الزواج املختلط ، واخلتان وصالة اجلماعة ( الكاشري ) املختلفة اخلاصة بقانون الطعام 
كل هذه القواعد ... ، واحملظورات املقدسة اليت حترم متاع الدنيا ، وعادات الدفن اخلاصة ( املنيان 

واحملظورات اليت فرضها حاخامات اليهود بتشدد ال يسمح بأي قدر من التجاوز هي اليت عمقت 
فاليهودية ما برحت ، منذ   .طابع العزلة ، وكانت هتدف إىل تذكري اليهودي بانفصاله ومتيزه وتفرده

اضر ، عبادة قبلية جلماعة خاصة متفردة ، ومل تتوقف يف أي وقت من ظهورها حىت الوقت احل
" تارخيها عن أن تكون جزء ال يتجزأ من الثقافة اخلاصة لتلك اجلماعات ، وذلك رغم تطور فكرة 

ليصبح احلقيقة الروحية املطلقة للكون بأسره باإلضافة إىل أن تشتت اليهود " اإلله اليهودي 
  إىل حتجر الديانة اليهودية وعزلتها بنزعتهم القبلية قادت

كما أن احملاوالت اليت متت على يد احلاخامات اليهود لتدوين الرتاث الشفهي      
، الذي يضم اجتهاداهتم يف تفسري الدين اليهودي ، أدخلت إىل الدين (التلمود ) اليهودي 

، وخلقت عند اليهود اليت كرست سيطرة احلاخامات   اليهودي جمموعة من األفكار احملورية
شعب اهلل " ، وعمقت بعض العقائد لدى اليهود ، مثل عقيدة " االغيار " استعدادا لالنعزال عن 

وغريها من العقائد اليت أكدت مع مرور " انتظار املسيح " و " الشعب املقدس " و" املختار 
  األجيال انفصالية اليهود وإحساسهم بالتفرد

يهودي العقلية اليهودية يف إطار من العنصرية اليت تسبغ على لقد صاغ الفكر الديين ال 
" اجلومي " اليهود صفات املديح والتعظيم ، يف الوقت الذي تتعامل فيه مع الشعوب غري اليهودية 

بسيل من أوصاف العنصرية والشتائم ، اليت تؤكد أن االستعالء هو أساس ثابت يف (   [17)]
جيمع  " ألديب الصهيوين يوسف بريرب عن هذه النزعة االستعالئية وهبذا الصدد يقول ا. تكوينها 

كتاب تارخينا على أن أجدادنا ، يهود اجليتو القدمي ، كانوا حيسون بنوع من الكربياء والسمو 
 حىت عندما كانوا يقبلون يديه ويركعون أمامه" اجلوى " بالنسبة لـ

 .التأثر بحركة اإلصالح الديني المسيحي -
 .ر التنوير والتحررأفكا اإلنسجام مع -

 :نتائج اإلصالح الديني اليهودي



واعترب مندلسون الدين مسألة عقيدة ال دخل للدولة : ظهور حركة الهسكااله -
ودعا إىل فصل الدين عن الدولة و إعطاء اليهود حقوقهم كاملة باعتبارهم مواطنني يف ,هبا 

حد بني العقيدة اليهودية والشعب اليهودي أوطاهنم، وهدم بذلك املفهوم العرباين الرتاثي الذي يو 
. الذي حيركه األمل املسيحاين للعودة إىل صهيون " شعب اهلل املختار"وجيعل من إسرائيل 

 [  .(15) ]فاليهودية عنده عقيدة دينية وليست شعبا 
  0111-0011) اهلسكاله 

مستقلة عن ( مة أو التنويرومعناها احلك  حركة التنوير اليهودي يف شر  أوروبا) نشأت اهلسكاله 
اجتاهات مندلسون ومثلت استجابة اليهود األوروبيني لتحديات العصر وحماولة التوافق مع روحه 
وتياراته الليربالية، ولذلك كانت املهمة الرئيسية هلا عبور العزلة التقليدية لليهود والتخلي عن املفهوم 

األمم واألوطان اليت يعيشون فيها، مع األخذ  القومي اليهودي التقليدي واحملافظ واالندماج يف
  .مببادئ اإلصالح الديين

دعت إىل التخلي عن العزلة واالنغال  واكتساب معارف األمم اليت يعيشون فيها  -
وعاداهتم وتطلعاهتم كما استبدلت التلمود بدراسة املواد احلديثة وعارضت التعصب والغييات 

واجلدير . بالزراعة واحلرف اليدوية والتمشي مع روح العصر ودعت إىل اشتغال اليهود" احلصيدية"
ذكره أن احلركة اإلصالحية االندماجية مل تؤِد إىل زوال اليهودية بثقافتها وتراثها واندثار اليهود، بل 
على العكس صاحب حركة التنوير اليهودي انبعاث للثقافات اليهودية والتاريخ اليهودي وظهرت 

 .ودية لتحل حمل الشخصية اليهودية التقليدية يف األدب االجنليزيالشخصية الطيبة اليه
التخلي عن مفهومها املسيحاين وانتظار املسيح وأن ال تعرتف بشيء غري األمة  -

األملانية، واعرتف جملس برسالو بالسلطة السياسية بكل بلد، وقرر جملس فرانكفورت أن استخدام 
 .قاء املفهوم املسيحاين يف الصلوات ودعا إىل األخوة اإلنسانيةالعربية ليس إلزامياً، ومل يوافق على ب

رفض تعاليم احلاخامني باعتبارها ال تتماشي مع روح العصر، كما رفض األمل  -
املسيحاين والعودة إىل صهيون وانتظار مملكة إسرائيل، ودعا إىل االندماج بني اجلماعة اليهودية 

  .زعة اإلنسانية السائدةواملسيحية احملررة من الدوغما وفقا للن
دعا ابرهام جاجر إىل تأويل الدين اليهودي على شاكلة املسيحي، وشن محلة  -

على احملافظني الذين يقدسون الطقوس والقوانني التلمودية ودعا إىل حذف وإسقاط مجيع 
 اإلشارات املتعلقة خبصوصية الشعب اليهودي من الطقوس الدينية ومن العقيدة واألخال  واألدب
حىت يتحقق انصهار اليهود يف اجملتمعات اليت يعشون فيها، وجلا جاجر إىل التأويل يف الفكرة 



  احملافظة اليت تنتظر املسيح ليعيدهم إىل صهيون وأعطاها مفهوما جديدا يتنبأ خبالص العامل وجميء
 عصر يشارك فيه مجيع البشر يف إحقا  احلق وإقامته يف كل مكان

ذي جلأت إليه اليهودية اإلصالحية لعقيدة املسيح املنتظر إىل أفضى هذا التأويل ال -
واستبدالية باملعىن ( من مضمون العودة إىل فلسطني)جتريد هذه العقيدة من مضموهنا السياسي

على طريقة الكنائس اإلصالحية املسيحية يف تأويلها ( معىن الرسالة اإلنسانية العاملية)الروحي 
  .للعقيدة املسيحية

اليهود من اجليتو إىل فضاء اإلندماج والذوبان يف اجملتمعات الغربية اليت إخراج  -
 .يعشون فيها
خروج مشكلة املسألة اليهودية إىل الواجهة يف اجملتمعات الغربية وضرورة إجيتد حل  -

 .هلا
نشأت الفر  اليهودية احلديثة كرد على أفكار احلركة اإلصالحية اليهودية،  -

 .ألة اليهوديةوكمحاولة إلجياد حل للمس
نشأت احلركة الصهيونية كحل من احللول املطروحة للمسألة اليهودية يف اجملتمعات  -

 .الغربية
 :خاتمة

احلقيقة هي أن احلديث عن إصالح إسالمي على غرار ما حدث للمسيحية هو  -
 .خطأ كبري
 ال بد من التفريق بني إصالح الدين واإلصالح الديين الذي يسند إىل الفكر -
 .ممكن بدون مابرت لوثر مسلم اإلصالح -


