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  "اخلالص الثالث"

1843  

  بقلم احلاخام يهودا القايل

  

ومن املهم والضروري ليهود . علينا اال نذهب جميعنا إىل األرض املقدسة معاً ويف وقت واحد

املستوطنين األوائل يف فلسطين، عديدين أن يبقوا يف أرض التشتت لبعض الوقت وذلك ملساعدة 

والذين سيكونون هناك فقراء دون شك، ثانيًا، الرب يرغب يف أن نخلص بعزة نفس، إذ اننا ال 

نستطيع الهجرة بشكل جماعي، ألننا سنعيش بالنتيجة مثل البدو، مبعثرين يف خيام على حقول 

  .ضر بالتدريجاألرض املقدسة، اخلالص يجب أن يتم بأناة واألرض ستبنى وتعد وحت

  

العودة بشكل فردي تعني أنه على . العودة الفردية، والعودة اجلماعية: هناك نوعان من العودة

اإلنسان أن يبتعد عن طرقه الشريرة الشخصية ويتوب، التوبة بهذه الطريقة مشروحة يف كتب 

ية ألنه نسبي حسب هذا النوع من العودة يسمى العودة الفرد. العبادة املتعلقة بتقاليدنا الدينية

وتعني العودة اجلماعية أن إسرائيل كلها يجب أن تعود إىل األرض التي هي إرث . حاجة الفرد

وقد تنبأ بهذه العودة اجلماعية كل األنبياء، . آبائنا، الستالم األمر اإللهي ولقبول نير السماء

  .سينوبالرغم من عدم، استحقاقنا، فالسماء ستساعدنا من أجل أسالفنا املقد

  

                                                            

  بيروت( األول، مرحلة اإلرهاصات،اجلزء  ،"وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين"أيوب، سمير   :املصدر :
  .82 – 80 ، ص)1984دار احلداثة، 

  برصلا دوهي نيب نييحورلا ءامعزلا نم هوبأ ناكو ،وفيجارس يف دلو )1878 – 1798( يلاقلا ادوهي ماخاحلا. 
 ةيلولحلا ىلإ ديدشلا اهليمو اهتيفوص يف Kabbalah ةلابقلا تاعزن ريثأتل عضخ ثيح ،سدلق ايف اهبص ىضق
 برصلا ةمصاع ،نيلمس ماخاح نوكيل يعد نأ ثبل امو .دوملتلا يف وفرواحلد ادعألاع يمجل يزمرلا اهريسفتو
 يموقلا روعشلا ةظقيب تزيمتو ينانويلا ررحتلا برح تلت لتيا ةرتفلا كلت لالخ ناقلبلا يف شاع .1825 ماع ،كاذنآ
 صاخ يناسنإ دوهجمب مايقلا ةرورض نع هتاباتك يف ربعي حار 1834 ماع ذنم .نامثع لآ نيطالس مكحل ئوانملا
 ،نطيلسدية يف فيهومرات مستعة قامإ يهف رحاقتو "ليئارسإ اي يعمسا" ناونعب اًسارك رشنف .دوهيلا صالخ قيقحتل
ه مرأيام عر آخى نهوأ نيعبسلا هماع يف نيطسلف ىلإ رجاه ."رظتنملا صالخلل" ةيرورض ةمدقم اهرودب  نوكت يكل

  .1878 ماع ويفت يثس حلقدا يف
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. أمنيتنا الكبرى دون شك هي مل شمل منفيّينا من أطراف العامل األربعة كي يصيروا كتلة واحدة

نحن اليوم، واحسرتاه، مبعثرون ومنقسمون ألن كل جالية يهودية تتكلم لغة تختلف عن األخرى 

نت أشعر أود أن أقر باألمل الذي ك. هذه االنقسامات هي عائق للخالص. ولكل منها عادات خمتلفة

بسبب هذا . به دائماً الرتكاب أجدادنا اخلطأ حين سمحوا للغتنا املقدسة بأن تنسى إىل هذه الدرجة

انقسم شعبنا إىل سبعين شعباً، ولغتنا الواحدة حل حملها سبعون لغة وهذه هي لغات أراضي 

يع التكلم مع إذا أراد الله أن يرينا فضله العجيب وأن يجمعنا يف أرضنا فسوف ال نستط. املنفى

هذه املشكلة بقوله أن " يحل"ال تدعوا أحداً . بعضنا بعضًا، فمجتمع من هذا الشكل ال يمكنه النجاح

. الله سيبعث املالك وقت اخلالص كي يعلّمنا لغات العامل السبعين كلها، ألن هذه الفكرة مغلوطة

عقول أن نتخيل بأن البعث هذا النوع من األشياء ال يتم حتقيقه بمعجزة ويكاد يكون من غير امل

لكنه يجب أن يكون عندنا االيمان بأن البعث . احلقيقي للغتنا العبرية سيتم بالوسائل الطبيعية

إذاً تنبأ النبي بأن ". أين أسكب روحي على كل بشر فبتنبأ بنوكم وبناتكم"سيتم ألن يوئيل تنبأ، 

فيجب علينا أن . ستيطعون استعمالهاأبناء وبنات عهد اخلالص سيتنبأون بلغة عامة يعرفونها وي

العبرية يجب . يجب علينا أن نضاعف جهودنا لنحافظ على اللغة العبرية ولنقوي مركزها. ال نيأس

  .أن تكون أساس عملنا التعليمي

  

سيبدأ اخلالص بجهود اليهود أنفسهم، يجب عليهم أن ينتظموا ويتحدوا وأن يختاروا القادة، 

ما أنه ال يوجد جمتمع دون جسم حاكم، فإن أول قضاء سيتم بتعيين وب. ويغادروا أرض املنفى

اقترح بتواضع بأن يكون . حكماء كل مقاطعة من رجال ورع وحكمة، كي يرعوا شؤون اجملتمع

الشيء الذي ينطوي عليه الوعد الذي أعطانا إياه املسيح املنتظر  –جملس حكماء  –هذا اجمللس 

فتنظيم جسم . الء الشيوخ على يد الذين نعتمد عليهم من قادتنايجب أن يتم اختيار هؤ. ابن يوسف

يهودي عاملي هو يف حد ذاته خطوة أوىل للخالص، ألنه من هذا التنظيم سيتكون جملس حكماء 

هذا ومن الضروري لنجاح . معتمد، ومن جملس احلكماء هذا سيظهر املسيح املنتظر ابن يوسف

اء أن يكون هؤالء احلكماء من نوعية جيدة يكون منظمة يهودية عاملية ولنجاح جملس حكم

إن . باستطاعتهم فرض احترامهم وطاعتهم وذلك حتى ال يبقى شعب الله كالقطيع دون راع

ومما ال شك فيه أن لدينا بعض العادات القبيحة كما أن هناك عوامل . اخلالص يعتمد على هذا
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وحتى قبل عودتنا إىل . عيين هؤالء احلكماءسوف ال يكتسب إيماننا قوته ثانية إال بت. تضعف ديننا

األرض املقدسة، التي إليها بعون الله سنعود، يجب علينا أوالً تعيين حكماء كي يعملوا على مراقبة 

الوصايا التي ستطبق، وخاصة يف األرض املقدسة، مثل قانون ترك األرض بوراً يف السنة 

إنه . عتمد على إيماننا الذي يالزم هذه القوانينالسابعة، ألن النعم التي ستحل علينا من األرض ت

السلطان لن يعارض، ألن . ليس من املستحيل أن نطبق هذه الوصايا للعودة إىل األرض املقدسة

جاللته يعرف أن اليهود هم رعاياه اخمللصون ويجب أال يكون الفرق يف الدين عائقاً ألن كل أمة 

  . األبدتعبد إلهها ونحن سوف نطيع الرب إلهنا إىل

  

دعوا هذه . إين أسأل إخوتنا أن ينظموا شركة، على غرار شركات التأمين وشركات السكك احلديدية

وعند إعادة . الشركة ترفع األمر إىل السلطان كي يعيد إلينا أرض أجدادنا مقابل إيجار سنوي

يلة تطبيق اسم اسرائيل على أرضنا سيتحمس اليهود أجمعين ملساعدة هذه الشركة بكل وس

  .ة ستبدأ متواضعة إنما مستقبلها سيكون عظيماًفمع أن هذه اجملاز. يملكونها
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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