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يكرر الكثير من غير المؤمنين ادعاء ان اليهود يرفضوا الرب يسوع او اليهود يروا ان الخصائص
المسيانية ال تنطبق على الرب يسوع او اليهود يقولوا كذا او كذا
وهنا ال أتكلم عن ايمان اليهود بالمسيح فهذا عرضته في
هل رفض كل اليهود الرب يسوع المسيح
وبالطبع أيضا ليس عن هذه الخصائص التي قدمتها في كل من
الرد على شبهات ادلة رفض اليهود ليسوع انه ليس المسيح الذي ينتظروه ألنهم يدعوا أن بعض النبوات
لم تنطبق عليه كامل

ملخص الردود على ادعاء اليهود ان هناك نبوات تنفي ان يسوع هو مسيح اليهود
ولكن هنا اركز عن امر واحد وهو هل اليهود هم كلهم فكر واحد
بل بعض الراباوات مثل طوبيا سنجر من الحداثى يضع هذا الفكر في عناوين كتبه
?Let's Get Biblical: Why Doesn't Judaism Accept the Christian Messiah
فتم ترويج افكاره انها هي الفكر اليهودي الواحد الذي ليس به اي انقسام رغم أن الحقيقة ان التعميم خطأ
ولهذا الجزء من عنوان كتابه خطا  Why Doesn't Judaismكما لو كان هو يمثل كل الفكر اليهودي
فاليهود ليسوا فكر واحد بل مدارس مختلفة وطوائف مختلفة واراء مختلفة تماما بل أحيانا متناقضة .فعندما
يقال فكر اليهود كذا هو أصال تعبير غير دقيق بل يجب ان يشار من اليهودي ألنه فكر شخص يهودي
واحد من أفكار مختلفة كثيرة وليس فكر كل اليهود بل الكثير من اليهود يخالفونه.
فتوضيح مختصر عن طوائف اليهود الحداثي ومقدار اختالفهم الشديد
فمثال في امريكا

والنسب تتغير في كل إحصاء وحسب المنطقة والتوقيت ولكن بطريقة عامة
 Reform Judaismوهؤالء يتمسكوا بالمبادئ األخالقية وليس التقاليد الدينية أي يميلوا للعلمانية
وهؤالء نسبة  %35من اليهود ويوجد رابوات كثيرين يمثلونهم
 No Denomination Judaismوهم الغير متدينيين بالمرة ونسبتهم  %30وتحتها تقسيمات منهم
الملحدين والال ادريين هؤالء منهم علماء يهوديات رغم انهم يهود ملحدين

 Conservative Judaismوهم  %18وتحتها تقسيمات كثيرة وهم المحافظين او الماسورتي ويلقبوا
بالوسطيين وهم ملتزمين بالناموس اليهودي ولكن باستثناءات تختلف فيها مجموعة عن أخرى
 Orthodox Judaismوهم اليهود األرثوذكس وهؤالء نسبتهم  %10فقط ومتمسكين بحرفية الناموس
وهؤالء ينقسموا الى
 Modern Orthodoxوهم يحاولوا ان يطبقوا حرفية الناموس بطريقة تتماشى مع العالم
العلماني
 Haredi (or Ultra) Orthodoxالمتشددين جدا ومميزين بلبسهم األسود والطاقية السوداء
وهؤالء أيضا ينقسموا الى فرق
 Hasidicولهم صلوات وقراءات مميزة
 Yeshivishويركزون على الحياة العقلية في الفكر اليهودي
وطوائف أخرى نسبتها قليلة مثل
 Open Orthodoxالذين يمثلوا التحرر الديني الذي يقبل قيادة المرأة دينيا
 Reconstructionist Judaismويتبعوا أفكار الكاباال مورديكاي فقط
 Jewish Renewalويتبعوا أفكار الراباي زالمان
 Humanistic Judaismويتبعوا راباي شيروين وأفكار يلقبوها باالنسانية

https://www.myjewishlearning.com/article/the-jewish-denominations/

اما في إسرائيل نفسها فقط فاليهود فيها نسب تختلف عن السابقة قليال

واعلى نسبة  Hilonimالعلمانيين وهم  %49من اليهود وهم المتحررين يريدوا فصل الدين عن الحياة
اليومية ومنهم  %18يؤمنون بوجود إله والباقي ملحدين وال ادريين
وبعدهم  Masortimوهم المحافظين الوسطيين  %29وينقسموا الى طوائف كثيرة
وبعدهم  Datiimوهم  %13ومنهم ايضا طوائف ويلتزمون بأغلب الناموس
وبعدهم  Haredimالمتشددين جدا %9
وطوائف أخرى صغيرة
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/08/in-israel-jews-areunited-by-homeland-but-divided-into-very-different-groups/

وكل هؤالء بالطبع يختلفوا عن اليهود المسيانيين الذين يؤمنوا بالرب يسوع ربا ومخلصا الذين هم من عدد
 5.3مليون يهودي في أمريكا  1.6مليون يهودي مسياني

https://www.huffingtonpost.com/2013/10/01/american-jewishsurvey_n_4018961.html

وفي إسرائيل من  6مليون هم تعدوا  600,000يهودي مسياني فهم عدوا  400ألف شخص حتى
إحصاء  2012منهم  350,000أعضاء في جمعيات يهود للمسيح حتى سنة 2012
Posner, Sarah (November 29, 2012). "Kosher Jesus: Messianic Jews in the
Holy Land". The Atlantic.
وبالطبع بعد هذا تضاعفوا حسب كالم راباي جوناثان بيرنس من  Jewish Voiceالذي أعلن في 2016
انهم تعدوا  600,000وفي نمو سريع
بل حتى في إحصاء  %32 2012من اليهود أي ثلث اليهود يقبلون أشياء كثيرة عن الرب يسوع المسيح
بما فيهم  %27من يهود متدينين و %51من يهود غير متدينيين وهذا من موقع يهودي متعصب يقر
بهذا
?Jews for Judaism, How many messianic Jews are there

وكل هذه الطوائف مختلفة في مفهوم النبوات وتفسير الناموس وتطبيقه وهكذا
وكل هؤالء طوائف فكرية حديثة ويختلفوا عن الطوائف اليهودية القديمة مثل الفريسيين والصدوقيين
واالسينيين والهيلينيين وغيرهم
وهذا شرحته في ملف
الطوائف اليهودية ومنشاها وفكرها عن المسيا

فهذا الفكر هو واحد بنسبة قليلة جدا من أفكار كثيرة جدا يهودية مختلفة
ولهذا عندما يقال شيء نقال عن كالم راباي يهودي حديث ويتم تعميم ادعاء ان هذا هو كل الفكر اليهودي
هو دقيق بالمرة كما وضحنا وال بد عندما أقول يوجد فكر يهود ان أقدم المرجع ليعرف المتخصص أي
مدرسة يشار اليها.
فارجوا ان ال تثقوا عندما يقال لكم الفكر اليهودي كما لو كان هو العام وهذا غير دقيق بل هو راباي من
طائفة من طوائف كثيرة مختلفة

والمجد هلل دائما

