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 دین یهود در هویت بخشی به جامعه اسرائیل ویژه کارهای

 نویسنده: پروین شیردل 

 (باشد می ایشان نامه کارشناسی ارشد این مقاله برگرفته از پایان ،کارشناس ارشد ادیان و عرفان )

4231/پاییز 32ای؛ جهان اسالم/سال ششم/ شماره  منطقهفصلنامه مطالعات   

 

 چکیده

رود.  تنوع و تعدد اشکال هویت در جوامع چندپاره، یکی از عوامل تهدید امنیت ملی، تمامیت ارضی و مشروعیت حاکمیت به شمار می

های  عامل مهمی که این جامعه را با وجود شکافکند، اما  های گوناگونی را تجربه می اکنون با داشتن تنوع هویتی، چالش جامعه اسرائیل 

است. مقالة « های دین یهود آموزه»کند،  متعدد قومی، مذهبی و طبقاتی دارای انسجامی نسبی کرده است و خأل هویتی آن را ترمیم می

یی داشته و در این میان، ها بخشی به جامعة اسرائیل چه کارویژه حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که دین یهود، در زمینة هویت

کدام تفسیر از مفاهیم متون مقدس بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. نگارنده با پژوهشی در مبانی دینی و سیاسی در اسرائیل، به این 

ائیل، دهند، به عنوان مذهب رسمی اسر درصد یهودیان اسرائیل را تشکیل می 02های یهودی که فقط  پاسخ رسیده است که ارتدوکس

بخشی  یتاند و با استناد به متون مقدس یهود، بیشترین نقش را در هو تأثیری کیفی در عملکردهای حاکمیت و رفتار سیاسی جامعه داشته

مقدس تورات وتلمود، ارض غیرستیزی در متون چون برگزیدگی قوم یهود، اهیمی هممفبه جامعه اسرائیل دارند.آنان دراین زمینه، باتکیه بر

 .اقلیمی جامعه اسرائیل هستندیفی دینی از هویت قومی، فرهنگی ونمادهای دینی دیگر درصدد ارائة تعروموعود 

 مقدمه

ها به شمار  تنوع هویت دینی و قومی در جوامع چندپاره، اغلب عامل تهدیدی برای جامعه و تمامیت ارضی کشور و حتی مشروعیت رژیم

پذیرترند. هر کشوری که از نظر هویت قومی و دینی دارای  های اجتماعی و سیاسی آسیب رود؛ زیرا چنین جوامعی در برابر بحران می

 .های داخلی و خارجی دارد تری است، انسجام و در نتیجه، مقاومت بیشتری در برابر بحران ساخت همگون

سازی فرهنگی در  اقتصادی و یکسان های سیاسی و ، با تحت تأثیر قرار دادن حوزه«محور عقالنیت»فرایند جهانی شدن به عنوان روندی 

ها  تر شدن هویت های منفی به برجسته کند و از سوی دیگر، با برانگیختن واکنش ها را تهدید می کشورها از یک سو، پایداری تنوع هویت

روی آوردن به هویت  دهی به هویت ملّی دارند، انجامد. از آنجا که عناصر ماندگارتر هویت، مانند دین و زبان نقش بیشتری در شکل می

بخش جوامع چندپاره تبدیل شده است. این مقاله درصدد  دینی، به یکی از اشکال مقاومت در برابر جهانی شدن و از جمله عوامل انسجام

ل به اسرائی اسرائیل به عهده گرفته است.  بخشی به جامعه چندپاره  گویی به این پرسش است که دین یهود چه نقشی در زمینه هویت پاسخ

ای با  های مشروعیت و هویت آن بر مواریث، سنن کهن و نمادهای دینی مبتنی است و نیز به عنوان جامعه عنوان دولتی که پایه

کند، امّا آنچه جامعه  های گوناگونی را در عرصة حاکمیت و حکومت تجربه می های متنوع و گاه متناقض قومی و دینی، چالش هویت

کند،  های متنوع یهودی ـ عربی، سفاردی ـ اشکنازی و دینی ـ سکوالر، از انسجامی نسبی برخوردار می فاسرائیل را با وجود شکا 
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کنند. مقاله  ها بیشترین نقش را در ایجاد هویت دینی و قومی واحد برای یهودیان ایفا می اکنون، این آموزه های دین یهود است. هم آموزه

 .در این زمینه است های دین یهود حاضر درصدد تبیین کارویژه

  

 معنا و منابع هویت -1

هاست. این  به معنی تشابه و یکسانی گرفته شده، به طور خالصه عبارت از کیستی افراد و گروه Identitas واژة هویت که از کلمة التین

جاد هر هویتی به معنی ایجاد مرز و ها و هم متضمّن تمایز آنان از یکدیگر است و اصالً، ای تعریف، هم ناظر بر تشابه بین افراد و گروه

را در آن راهی نیست. هویت دارای سطوح متفاوت فردی، گروهی و ملّی است و انواع گوناگونی دارد. « دیگران»حصری است که 

انتسابی  ها شامل: هویت نظر وی، انواع هویت به. گیرد دربرمی را هویتی اشکال اغلب هویت، منابع از  بندی سامویل هانتینگتون تقسیم

سیاسی )نظیر  ،)نظیر زبان، دین و تمدن(، اقلیمی )نظیر مجاورت افراد در شهر یا کشوری خاص()نظیر سنّ، نژاد و جنس(، فرهنگی 

های صنفی یا طبقة اقتصادی معیّن( و اجتماعی )نظیر  عضویت در یک حزب یا یک ایدئولوژی(، اقتصادی )نظیر عضویت در اتحادیه

 )1(شود. برخورداری از موقعیت اجتماعی خاص( میهمکاری و دوستی یا 

هستند که از آغاز وجود « شده داده»برانگیز بوده است. آیا این عناصر، اموری ذاتی و  های اختالف منشأ اجزای هویت، خود از اندیشه

، «گرایی ازلی»طور عمده سه دیدگاه شوند؟ در پاسخ بدین پرسش، به  می «ساخته»اند، یا عناصری هستند که بنابه شرایط گوناگون  داشته

 وجود دارد. «*** ساختارگرایی»و «** ابزارگرایی»

ای موروثی و غیرقابل تغییر است. هر فردی، با  و مشخصه« شده داده»گرایان معتقدند که هویت، از جمله هویت قومی، امری ازلی و  ازلی

 (0)گونه دارد. عناصر هویتی خویش، احساس تعلّقی قداستشود و نسبت به  هویت قومی، زبانی و دینی خاصی متولد می

های مردم  کنند که ابزاری در دست قدرتمندان برای جلب حمایت توده تلقی می« شده ساخته»برخالف این رویکرد، ابزارگرایان هویت را 

شرایط گوناگون، در هر زمانی یکی از  دانند و معتقدند که قدرتمندان براساس است. آنان متعلّقات هویتی را سیّال و قابل تغییر می

از هند، بر هویت دینی و اسالمی خود و بانیان  استقاللمثالً بانیان پاکستان برای توجیه »کنند.  تر می های هویتی را برجسته الیه

 (3)«کردند. کیشان خود در پاکستان، بر الیه زبانی هویت خویش تأکید می از هم استقاللبنگالدش برای توجیه 

اسرائیل تا زمانی که در کشورهای سکوالر غربی فعال بود، بر هویت سکوالر خود و اعضایش تأکید  نبش صهیونیسم نیز، به عنوان بانی ج

های سفاردی مواجه شد، نمادهای دینی اعتقادات خود را  داشت، امّا وقتی که با متدینین متعصب یهودی در اروپای شرقی و طایفه

 .تر کرد برجسته

شود، امّا این  می «ساخته»ساختارگرایی، حدفاصل دو دیدگاه مذکور است. ساختارگرایان نیز همانند ابزارگرایان معتقدند که هویت  رویکرد

دانند؛ نمادهایی که استفاده از آنها برای ارضای اجتماعی  سازی را از طریق نمادهای دینی، فرهنگی، قومی و زبانی ممکن می هویت

اسرائیل که برای اثبات مشروعیت خود از   چون هم هایی دولت[ 4.]است ضروری …تغییرات حاد سیاسی، اجتماعی و ها، در فرایند  گروه

کنند و از آنجا که در  گیرند، به سرعت در روند ابزارگرایی هویت، به ویژه هویت دینی حرکت می های دینی و سنتی نیز بهره می پایه

 .تری به خود گرفته است این امر شکل جدی ناپذیرند، اسرائیل قومیت و دین تفکیک 
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اسرائیل شکل مکتوبی ندارد، هر سه رویکرد در  های روشنی در باب هویت، در جامعه  بندی به زعم نگارنده، با وجود اینکه چنین تقسیم

 .اسرائیل هویداست ذهنیت و عملکرد اندیشمندان دینی و کارگزاران سیاسی 

انگاران هویت هستند که با تکیه بر متون مقدس یهود، هویت فرهنگی و دینی، قومی و  رائیل، مصداق ازلیاس بنیادگرایان دینی یهودی در 

ترین تغییر در بافت آن  حتی سیاسی یهودیان را اموری ذاتی، موروثی و ازلی محسوب و با هرگونه تالش سکوالرها برای ایجاد کوچک

 .کنند مخالفت می

توان در اندیشة صهیونیسم سیاسی، قبل از تشکیل دولت و نیز در شیوه فکری و عملی سکوالرهای فعلی،  شیوه ابزارانگارانة هویت را می

، 11مشاهده کرد. گروه اول )صهیونیسم سیاسی(، در اواخر قرن   **های هوادار صلح و احزابی چون میرتس *و شینوی نظیر جنبش

رو شدن با یهودیان متدین،  اده از نمادهای دینی هویت نیاز نداشت و پس از روبهسازی، به استف جنبشی کامالً سکوالر بود و در روند ملّت

 .به رویکرد نمادپردازی و ساختارگرایی نزدیک شد

گروه دوم، یعنی سکوالرها و به خصوص هواداران پساصهیونیسم نه تنها هویت دینی و قومی یهودیان را موروثی و ذاتی این قوم 

اسرائیل و تطابق آن با دولت یهودی تورات نیز ندارند و به دموکراسی مدنی و  به روایات ایدئولوژیک احیای دولت دانند، بلکه اعتقادی  نمی

 .اسرائیل معتقد هستند که حقوق همه شهروندان را، اعم از یهودی و غیریهودی، پاس بدارد تشکیل یک دولت غیریهودی در 

اسرائیل  اسرائیل یا همان جنبش صهیونیسم سیاسی، پس از تشکیل دولت  کم بر دولت ساختارگرایی یا نمادپردازی قومی، شیوة اصلی حا

گرای بنیادگرایان دینی و دیدگاه ابزارگرای سکوالرها تعامل ایجاد کند. امّا در این تالش،  های ازلی کند بین دیدگاه است که تالش می

اسرائیل،  کند و شاید به همین دلیل است که مقامات حاکم در  گرایش پیدا می گرایان دینی خود دولت به اجبار یا داوطلبانه به دیدگاه ازلی

های  های دموکراتیک غربی، دغدغه در عین رسمی بودن سکوالریسم و دموکراسی، در قوانین و عملکردهای خویش بسیار بیشتر از نظام

ولت نیز تمایلی ندارند تا این امر، عامل اختالف دو جبهه گیرند و به تعریف ماهیت و هویت د ها و متدینین جامعه را در نظر می خاخام

 .دینی و غیردینی نشود

  

 های دولت برای انسجام هویتی سیاست-2

های نژادی، قومی، تمدنی، فرهنگی و  اسرائیل، به غیر از اشتراک در پیوندهای دینی، در سایر اشکال هویت، مانند هویت بافت جمعیتی 

های  فرهنگ اسرائیل، همراه با خرده ؛ چنان که از نظر فرهنگی و نژادی، سه نوع هویت عمده بین یهودیان اجتماعی بسیار متنوع است

ای یا سفاردی و هویت اروپای غربی و امریکای شمالی؛  خورد: هویت اروپای شرقی یا اشکنازی، هویت خاورمیانه متعدد به چشم می

 همراه به متنوع، جمعیتی بافت این  [5ای باشد.] ای از هویت خاورمیانه د زیرمجموعهتوان اسرائیل( نیز می )متولدین « صابرایی»هویت 

 .اسرائیل به وجود آورده است دهنده آن، مشکالتی را در باب مسئله هویت یهودیان  عناصر تشکیل در موجود تناقضات

اسرائیل قید  ماهیت مبهم دولت نیز بر این مشکل افزوده است و حل و فصل مقولة یهودی بودن دولت که در منشور اعالم موجودیت 

شده، هنوز به جایی نرسیده است. صهیونیسم همواره از قطعی کردن نوع رابطة سیاست با شریعت یهود پرهیز کرده است. در واقع، با 

سازی را  دادند، آنان با رویکردی ساختارگرایانه از هویت، طرح ملت ها را تشکیل می یگاه اجتماعی صهیونیستاینکه سکوالرها اکثریت پا

اسرائیل تاکنون، شاهد سکوالریزاسیون واقعی نبوده است. این تناقضات در هویت  روی میراث دینی یهود شکل دادند. به همین علت، 
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اسرائیل شده و  های فرهنگی، اجتماعی، قومی، دینی، سیاسی و امنیتی  فراوانی در عرصههای  شهروندان و ماهیت دولت، باعث ناآرامی

 .اسرائیل، متأثر از بحران هویت است های اجتماعی و سیاسی در  بسیاری از جریان

از جمله  های ناشی از تنوع هویتی در بین یهودیان تالش کرده است؛ جنبش صهیونیسم از آغاز حرکت خویش، برای پر کردن شکاف

های این جنبش به عنوان تفکر حاکم بر دولت، استفاده از ابزارهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و... برای همگون کردن هویت  تالش

یهودیان بوده است. ادعای حق تاریخی یهودیان در سرزمین فلسطین، با توجه به حکومت باستانی آنان در این سرزمین، القای هویت 

شناختی یهودیان کشورهای مختلف، اقدام به ایجاد  های فیزیکی و مردم ل یهودیان بدون در نظر گرفتن ناهمگونینژادی واحد برای ک

مراکز فرهنگی و ترویج زبان عبری و ادبیات آن برای نشان دادن استمرار هویت فرهنگی یهودیان، ملی کردن زبان عبری برای 

الخره، ایجاد هویت مذهبی واحد در بین یهودیان با تکیه بر برخی آیات کتاب دهی به هویت سیاسی در پرتو زبان مشترک و با شکل

[ اگرچه دولت با سیاست قربانی قلمداد کردن یهودیان 6اسرائیل است.] های دولت برای انسجام هویتی در جامعه  مقدس، از جمله سیاست

های  هیت ملّی واحدی را شکل دهد، سایر تالشتوسط ضدیهودیان و بزرگ کردن خطر دشمن مشترک، توانسته است تا حدودی ما

تری در  فزون  اسرائیل، دارای زمینه کامیابی دینی در جامعه  احزاببدیل دین و  اند. در واقع، قدرت بی مذکور موفقیت چندانی کسب نکرده

 .بخشی است هویت

  

 اسرائیل بنیاد دینی هویت در -3

ی و جمعی در کتاب مقدس یهودیان نیز نظایری دارد. برای مثال، در سِفْر پیدایش عهد های مربوط به هویت اجتماعی، قومی، فرد دغدغه

( نیز 16باب اوّل، آیه ( **آورد.* در کتاب روت درمی« عیسو»( آمده است که یعقوب خود را به هیئت برادرش 16عتیق )باب اوّل، آیه 

اسرائیلی( قوم من و خدای تو خدای  قوم تو )مادرشوهر »تغییر دهد:  اسرائیلی خود را به هویت « موآبی»گیرد که هویت  روت تصمیم می

ورزد، بر هویت  اش امتناع می رغم اینکه از پذیرش رسالت نبوی  ( نیز، یوناه به8-1در کتاب یوناه*** )فصل اوّل، آیات «. من باشد

شود، دریا  گریزد و وقتی سوار کشتی می ا از حضور خدا میدادن قوم نینوا از جانب خداست، امّ  [ )وی مأمور بیم7عبرانی خویش تأکید دارد]

پرسند: تو  افکنند. در آیات مذکور وقتی از او می شود و حاضران برای رهایی از خشم خداوند، یوناه گناهکار را به دریا می متالطم می

 (ام گوید: من عبرانی کیستی؟ می

 :اند ویتی یهودیان دو عنصر دخیلمطرح کرده است، در منابع ه« موشه پلی»گونه که  همان

 قوم یهود و اینکه فرد، نسبت به مقولة قومیت یا ملیّت یهود چه نوع تلقّی دارد؛الف(

 )8(سنت، میراث و گذشته یهودیان )با تأکید بیشتر بر دین، الهیات و فلسفه(.ب( 

های گوناگون با غیریهودیان  ه به ارتباطاتی که در محیطاش و با توج عالوه بر این دو، هر فرد یهودی با توجه به فرهنگ دنیوی یا دینی

های دینی، فرهنگی و حتی  اسرائیل، به عاملی برای کشمکش داشته است، تلقی متفاوتی از منابع هویت یهودی دارد. این مسئله در جامعه 

 .نژادی و قومی تبدیل شده است
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دینی  احزاباسرائیل، و رهبران  وزیر  ئیل بین بن گوریون، اولین نخستاسرا که هنگام تأسیس دولت « حفظ وضعیت موجود»نامة  توافق

اسرائیل نهادینه کرد؛  های ارتدوکس نهاد و این امر، اقتدار روحانیت ارتدوکس را در  منعقد شد، تشخیص هویت یهودی را برعهدة خاخام

های دیگر  ها با فرقه داران و ارتدوکس ختالف بین دینها و سکوالرها از یک سو، و ایجاد ا هرچند باعث تشدید اختالف بین ارتدوکس

 .کاران از سوی دیگر، شد گرایان و محافظه دینی، نظیر اصالح

ها و عملکردهای آنان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کل حیات جامعه را تحت نفوذ خود در آورده  ها، ایده با توجه به اقتدار ارتدوکس

اسرائیل  درصد یهودیان  01شوند ) اسرائیل را شامل می میلیون نفر یهودی  8/4درصد از جمعیت  02ـ05است. گفتنی است آنان تنها 

شان بنابه دالیل هویت فرهنگی  درصد بقیه، یهودیان سنتی هستند که اعمال دینی 51تا  54سکوالر و حتّی دشمن قوانین هاالخایی* و 

 (1)است، نه احساس نیاز به رعایت احکام دینی(.

شوند، در باب هویت یهود معتقدند که یهودیان امت واحدی هستند، امّا  انگاران هویت محسوب می گرایان ارتدوکس که از دستة ازلی دین

هایی متفاوت با یکدیگر دارند و تنها عامل مشترک یهودیان، در طول  شوند و هرکدام زبان، اندیشه و پایه عمالً ملّت واحدی محسوب نمی

مقدس تورات است که پایه مشترک و واحد در حیات یهودیان جهان است. به نظر آنان، پراکندگی ملّت یهود از زمانی هزاران سال کتاب 

 (12)آور بودن تورات، شبهه ایجاد شده است. شروع شده که در قدسیت و الزام

اسرائیل،   هویتی بخش بزرگی از جامعه داران است و نتیجة این تالش، ترمیم خأل بنابراین، ایجاد هویت واحد دینی، محتوای تالش دین

 :های زیر مشاهده کرد توان در مؤلفه بخشی این تعالیم را می با استفاده از تعالیم دین یهود است. نقش هویت

  

 الف( پایه دینی هویت قومی و نژادی

ی کیست و چیست؟ وی پاسخ داد: از حییم وایزمن پرسیدند: یهود 1146زمانی که اعضای کمیسیون تحقیق دربارة فلسطین، در سال 

اسرائیل، پیچیدگی  جمهور  شنیدن این پاسخ از سوی اولین رئیس« یهودی و یهودیت چه چیزی نیست؟»پرسیدید:  تر این بود که می آسان

هفتاد نفر از تعریف یهودی، بیش از وایزمن آگاه بود و به همین علت،   دهد. بن گوریون از دشوار بودن مسئله هویت یهودی را نشان می

 (11)محققان را مأمور پاسخگویی به این موضوع کرد

اسرائیل و کسب شهروندی و تابعیت  یهودیان جهان، حق مهاجرت به   ( که براساس آن، همه1152با تصویب قانون بازگشت در کنست )

ها، به وسیله اعمال  ل شد. قومی که قرناسرائیل تبدی ترین مسائل  به یکی از مهم« تعریف یهودی»این کشور را پیدا کردند، بحران 

از هم، گرفتار تنش بین مفهوم ملّی و مفهوم « مذهب»و « حق شهروندی»دو مفهوم  استقاللشد، اینک، با  اش یهودی تلقی می مذهبی

دارد؛ زیرا ملیت و  اسرائیل و حق بازگشت یهودیان، این بحران تشدید شد و هنوز نیز ادامه دینی از یهودیت شده بود. با تشکیل دولت 

 .شود رو می ها روبه اند و هرگونه تالش دولت برای جدا کردن این دو از هم، با مخالفت شدید ارتدوکس مذهب یهودی با هم آمیخته

کنند. تعریف هاالخایی از  پذیرند و آن را بر همة جامعة یهودی تحمیل می ها تنها تعریف هاالخایی از هویت یهودی را می ارتدوکس

یهودی بر دو عامل نژادی و دینی مبتنی است: یهودی کسی است که از مادری یهودی متولد شده یا طبق آیین هاالخا، به یهودیت 

 .گرویده باشد
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اسرائیل، یهودیان  کند، تردیدهایی جدی دربارة یهودیت بسیاری از مقامات  گونه که محمد ماضی نیز ذکر می این تعریف از یهودیت همان

کند. یهودیت  تبار و یهودیان اتیوپیایی )فالشا( ایجاد می پوست امریکایی قدین به عهد عتیق، بدون پذیرش تلمود(، یهودیان سیاهمعت) هند

اسرائیل، از جمله ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، یوسف، داود و سلیمان نیز ـ که از    در این تعریف حتی شامل بسیاری از انبیای بنی

 [10شود.] اند ـ نمی ی زاده و با زنانی غیریهودی ازدواج کردهمادرانی غیریهود

های ارتدوکس قرار گرفته، این  گرایش به یهودیت طبق آیین هاالخا( عمالً در انحصار خاخام)عالوه بر این، از آنجا که بخش دوم تعریف 

ها   ها نه تنها این فرقه کار تبدیل شده است. خاخام محافظهگرا و  های اصالح داران فرقه ها علیه دین امر به ابزار قدرتی در دست ارتدوکس

دانند، بلکه یهودیت خودشان نیز از نظر آنها مردود است، چون به شیوة هاالخایی و  را واجد صالحیت برای تشخیص فرد یهودی نمی

 !اند ها یهودی نشده توسط ارتدوکس

 :برخورد آنها با غیریهودیان، برگرفته از دو مفهوم در کتاب مقدس یهودیان است گرایان از هویت فرد یهودی و نوع کلّی، تلقّی دینبه طور

  

 ـ مفهوم برگزیدگی قوم یهود

گاه، از میان تمامی اقوام، قوم برگزیدة من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از  پس اگر به درستی، فرمان مرا شنیده، عهد مرا نگاه دارید، آن»

 (5-6، آیات 11)سِفْر خروج، باب « من، کاهنانی بزرگ و قومی مقدس خواهید بود...آن من است و شما از برای 

اسرائیل، از ابراهیم تا موسی، آمده، در تعریف هویت   عهد خداوند با قوم یهود که ذکر آن به دفعات در عهد عتیق، بین خداوند و انبیای بنی

را نیز به عنوان اصطالحی « اسرائیل فرزندان »اسرائیل حتی همین نسبت   ییهودی نقشی ویژه ایفا کرده است. تا پیش از این عهد، بن

« یَهُوه»اند. عهدی که  یا عبری )چادرنشین یا عابرین ازرود( خوانده شده« ایوریم»بخش نداشتند و در کتاب مقدس، با لفظ سادة  هویت

کند. این هویت به  روشن تاریخ وارد و هویتی نوین به آنان اعطا می های اساطیر اقوام کهن به عرصة بندد، آنها را از تاریکی با این قوم می

کنند و خود را از خفت  مقابله می مصربخشد که با قدرت عظیم فرعون  پیمان خداوند قاهر و جبّارشان، چنان نیرویی می آنان به عنوان هم

 .سازند بردگی فرعون رها می

وند به ازای اطاعت قوم از خویش، مقام مقدس کهانت خداوند، قداست و برگزیدگی قوم خدا .ای دینی دارد هویت حاصل از این عهد پایه

 .بار یهودیان، عامل پایداری و نیز وحدت و انسجام آنان بوده است بخشد. این هویت در طول تاریخ محنت و سرزمین موعود را به آنان می

شهروند »مقدس را برای یهودیان قبول دارند. آنان نه به  اسرائیل همین هویت فردی و جمعی برآمده از کتاب های  ارتدوکس

دینی و فراملّی اعتقاد دارند و به شکلی نژادپرستانه، یهود را  مفهومی عنوان به «یهود امّت» به بلکه مدرن، مفهومی عنوان به  «اسرائیل 

 .دانند تر می دارای مرتبه و نژادی واال و ملل دیگر را از نژادی پست

  

 در متون مقدس« غیرستیزی»ـ مفهوم 
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که گفته شد، هویت، شامل  اسرائیل، محصول مفهومی دیگر در کتب مقدس است. چنان ای دینی برای هویت شهروند یهودی  ارائة پایه

 اسرائیل، شود. این اغیار در تعریف دینی از هویت یهودی، هم در دورة کتاب مقدس و هم در جامعه فعلی  مرزبندی با اغیار نیز می

و توجیه نابرابری و  اعرابگیرد. این امر باعث توجیه خشونت، عدم مدارا با  به طور خاص را دربرمی اعرابغیریهودیان به طور عام و 

 .شود عدالتی در حق شهروندان عرب فلسطین اشغالی می بی

از عملکرد قوم، تحت تأثیر و به دستور  فرهنگ نفی غیریهودیان، هم مستند به صفات قهر و جبر یهوه، خداوند یهودیان، و هم برگرفته

سِفْر اعداد،  01و  16های  تابد. وی در باب ترین اعتراض قوم خود را نیز برنمی یهوه است. یهوه به قدری خشن و جبّار است که کوچک

اض دیگران را با گزیده به موسی)ع( در مورد تبعید را با مجازات بلعیده شدن این خاندان، توسط زمین و اعتر« قورح»اعتراض خاندان 

 .دهد شدن توسط مارهای سمی و کشتار آنان پاسخ می

کنند و این کار، به  عام می اسرائیل به دستور خداوند با تصرف هر سرزمین، ساکنان آن را از انسان و حیوان کالً قتل  از سوی دیگر، بنی

 (03:07-08( و )خروج؛ 7:1ـ4و  02: 13ـ17 آید )تثنیه؛ خصوص در فتح سرزمین موعود، واجب دینی قوم به شمار می

، برای «غیر»یابد، چون خشونت یهودیان با  ای مقدس می با توجه به دستور الهی صبغه «غیر»توزانة کتاب مقدس به  این فضای کینه

 (13)چنین تخلّق به اخالق قهرآمیز و جبارانة اوست. پرهیز از خشم خداوند و هم

ترین کتاب یهودیان پس از تورات است، غیریهودیان تا سطح اشیا، حیوانات، اعضای جسمانی شیطان و  که مقدس« تلمود»چنین در  هم

ها و  اسرائیل، با این مستندات دینی، فلسطینی اند که هیچ خصلت نیکی ندارند و باید نابود شوند. روحانیون ارتش  مخلوقات وی تنزل یافته

دانند. معنای بالفعل این تفکّر،  اسرائیل بودند، یکی می رات )عمالقه و کنعانیان( که دشمنان را با همان اقوام قدیمی مذکور در تو اعراب

است تا « سفر یوشع»شود،  ترین منبعی که برای مطالعة بین نظامیان توزیع می با حکم دینی است. به همین علت، مهم اعرابکشتار 

 .عام اعراب، طبق آن صورت موجّهی پیدا کند نژادکشی و قتل

اسرائیل، بخش اوّل تعریف هویت را که مربوط به تلقی فرد از خویشتن است، با ایدة برگزیدگی قوم یهود، و  های  بدین ترتیب، ارتدوکس

 .ای دینی بخشیدند است، با ایدة غیرستیزی در متون مقدس یهود، پایه« غیر»بخش دوم آن را که مربوط به تلقی فرد از 

ها در این  ها عضوی از امّت یهود است، باید برای تجلّی عینی هویت دینی خویش بکوشد. ارتدوکس تدوکسشهروند یهودی که به نظر ار

راستا، پس از به انحصار در آوردن صالحیت تعیین هویت یهودیان، خود را به عنوان متولیان رسمی اجرای احکام تثبیت کردند؛ امری که 

 .اسرائیل، حاصل شد حاکمان با به رسمیت شناخته شدن مذهب ارتدوکس، توسط 

دینی، این احکام را به عنوان مظاهر هویت دینی یهودیان جامعه، یا به صورت قانون در آوردند یا برای تثبیت قانونی آن  احزابنهادها و 

مدرن، عمل به آن  )شنبه( است؛ هرچند در جامعة« سبت»ها در روز  تالشی جدّی کردند؛ از جمله این موارد، قانونی کردن تعطیلی فعالیت

نامه حفظ وضعیت موجود، دولت را به رعایت احکام شرعی در باب ذبح حالل  ها توانستند در توافق چنین ارتدوکس بسیار دشوار است. هم

ند )قانون ازدواج یهودی با غیریهودی( را نیز غیرقانونی اعالم کن)ها و نهادهای دولتی ملزم و ازدواج مختلط  ها )کاشیر( در سازمان خوراکی

چنین مواد دیگری از این قبیل که در جهت تطبیق رفتار یهودیان با هویت دینی خویش  (. هم1153های خاخامی مصوّب سال  دادگاه

 .شود اسرائیل تحمیل می گیرد و در عمل به صورت رسمی بر کلّ جامعه دینی و غیردینی  انجام می
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 ب( پایة دینی هویت فرهنگی

معنای اخصّ آن، یعنی سیستم انتقال دانش و آموزش است. نظام آموزش به عنوان روشی برای ترویج « فرهنگ»در اینجا، منظور از 

اسرائیل، جهت تقویت بنیاد دینیِ فرهنگ و  گرا در  دینهای  و گروه احزاب .ها و احزاب، اهمیت فراوانی دارد ها، برای همة گروه اندیشه

 .آموزش در سطوح مختلف، کوششی پیگیرانه داشته و دارند

(، آموزش دولتی 1141چون آموزش اجباری ) ، نظام آموزشی آن با تصویب قوانینی، هم1148اسرائیل در سال  پس از برپایی دولت 

ای یکسان یافت تا نظارت بر  (، در سراسر کشور سازمان و شیوه1161ظارت بر مدارس )( و قانون ن1158، شورای عالی آموزش )(1953)

شناسند، از  آموزش دینی و غیردینی در اختیار دولت باشد. امّا مدارس بنیادگرایان دینی )حریدیّه( * که مشروعیت دولت را به رسمیت نمی

 استقالل، ((حفظ وضع موجود))نامه  وزشی باقی ماندند. دولت در توافقآموزش دولتی جدا شدند و به عنوان گرایشی مستقل در نظام آم

های مختلف دینی و سیاسی را در زمینة آموزشی و پرورشی به رسمیت شناخت و نظارت خود را به تعیین حداقل سطوح آموزش  گروه

 .ور آموزشی خویش آزادی کامل داشته باشندها در ادارة ام اجباری، یعنی زبان عبری، ریاضیات، تاریخ و... محدود کرد تا همه گروه

دانشگاه بار ـ ایالن )ها و حتی دانشگاه دینی  دار با توجه به این آزادی، شبکه وسیعی از آموزش دینی و مدارس و آموزشگاه نیروهای دین

 .در اورشلیم( را به وجود آوردند

زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و پیرو ایدئولوژی صهیونیسم اسرائیل شامل دو بخش رسمی و دینی است که اوّلی،  آموزش دینی در 

دینی و دومی، آموزش دینی حریدیه است که مستقل و با ایدة صهیونیسم مخالف است. در مدارس حریدی، کتب مربوط به امور دنیوی 

گرا، قشر اندکی از جامعه را  زشی شریعتشود و بیشترین تأکید آن بر فراگیری تورات و تعلیمات دینی است. البته این نظام آمو تدریس نمی

 .های حزب ملی ـ مذهبی مفدال، بیشتر است کند و تأثیر آموزش دینی رسمی، با محوریت اندیشه جذب خویش می

آموز در حال تحصیل شهر قدس، در چارچوب آموزش دینی،  هزار دانش 142درصد از  52 ، 1114اسرائیل، در سال  مطابق آمار دولت 

اند و این روند سیر صعودی داشته است. فرار از خدمت وظیفة عمومی )طالب علوم دینی خدمت سربازی انجام  تحصیل بودهمشغول به 

از دالیل اقبال مردم به مدارس دینی ذکر شده « شاس»دینی نظیر  احزابدهند(، ارزان بودن هزینة مدارس دینی و نیز رشد سیاسی  نمی

آموختگان آن، بیش از  آموزان است، طوری که دانش ن مدارس، در راستای تقویت هویت دینی دانشمحتوای متون درسی در ای[14] .است

بندی به  های دینی و شریعت یهود هستند. قوانین و مقررات این مدارس پای آنکه مطیع قوانین مدنی و حقوقی دولت باشند، پیروان خاخام

 .کند است سبت و استفاده از غذاهای کاشیر را اجباری میشریعت و سنت یهودی و نیز، رعایت احکام دینی نظیر قد

گری مرکزی در نیروهای مسلّح، به  ها، از طریق نمایندگی خاخام ها این هویت دینی در زمینة آموزش را عالوه بر آموزشگاه ارتدوکس

ه سفر یوشع، روحیه سربازان را برای کنند. چنان که از طریق آموزش فرهنگ غیرستیزی متون مقدس، به ویژ نظامیان کشور نیز القا می

های وسیع بومیان اصلی فلسطین توسط  عام کنند. سفر یوشع محتوی قتل کشتار اعراب، حتی زنان و کودکان غیرنظامی، آماده می

قوم و ، جانشین موسی)ع( است. باب ششم این کتاب نیز، توجیهی دینی برای تقویت روحیة برگزیدگی «یوشع»یهودیان و به فرماندهی 

 .نفی غیریهودیان و نابودی آنهاست

http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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شوند، در جهت نزدیک کردن هویت جامعه و  مدارس رسمی دینی که با تفکر صهیونیسم دینی و دیدی ساختارگرایانه از هویت اداره می

و تفکر حاکم بر دولت، یعنی دینی  احزاباند و در این کار با  اسرائیل به میراث دینی یهودیت، دست به نمادپردازی دینی زده ماهیت بانیان 

گذارند. برای مثال، تشکیل دولت  ها را در اختیار دولت می صهیونیسم سیاسی، همراه هستند. در واقع، آنان مواد خام این نمادپردازی

که  ارند، چنانای دینی د کنند؛ حتی نمادهای ملی نیز پایه گوریون را با یوشع همانند می اسرائیل را با ظهور مسیح منجی و شخصیت بن 

دهندة ادعای یهودیان بر سرزمین موعود ـ بین نیل تا فرات ـ و به رنگ شال نماز یهودیان است که ستارة داود بر آن  اسرائیل نشان پرچم 

گذاری دولت یهودیان باستان )هکنست هگدوال( گرفته شده است؛ آرم دولت شمعدان  نقش بسته است؛ نام کنست از نام شورای قانون

را که به احکام و فرایض خداوند اشاره دارد، به کار «* میتسوه»هاست و دولت در مورد فرامین دولتی اصطالح  شاخة کنیسه هفت

بخشی به  اسرائیل و انسجام ملّی آن، عاملی برای مشروعیت بخشی به جامعه  [ استفاده از این نمادها، در کنار تأثیر بر هویت15برد.] می

 .ئیل نیز هستاسرا های دولت  سیاست

  

 ج( پایة دینی هویت اقلیمی: ارض موعود

و به او گفت که من، آن خداوندم که تو را از اورکلدانیان {شود:  در تورات سخن از ارض موعود با مهاجرت ابراهیم از اور به کنعان آغاز می

 (15:7سفر پیدایش؛ ) {ات ببخشم آوردم تا آنکه این زمین را به تو و ذریه

( و باالخره با موسی)ع( در سفر خروج نیز 08:14(، یعقوب )پیدایش؛ 06: 4خدای یهود، بعدها در عهد او با اسحاق )پیدایش؛ این عطای 

 .گیرد. البته وفای به این عهد، مشروط به اطاعت قوم از خداوند است مورد تأکید قرار می

یابی یهودیان به عنوان قوم خداوند، به  ه اولین گام برای هویتارض موعود، چنان در کتاب مقدس و در دستورهای خداوند اهمیت دارد ک

سازی و مهاجرت  آید. لذا صهیونیسم سیاسی از همین ایدة معنوی، یعنی قداست سرزمین موعود، به عنوان ابزاری در روند ملّت شمار می

اگر دولت باستانی تورات به رسمیت شناخت، در این اسرائیل بهره برد و صهیونیسم دینی نیز که دولت را به عنوان احی یهودیان جهان به 

باره یاور دولت شده، از مفاهیم متون مقدس به عنوان مستنداتی جهت ساخت هویت سرزمینی برای یهودیان استفاده کرده است. دولت 

ة ارضی مستند به کتاب مقدس داران به محدود تواند اعتقاد دین اسرائیل هنوز هم محدودة ارضی مشخصی ندارد که یکی از دالیل آن می 

 .باشد

سکوالرها مرزهای  .داران پاسخ متفاوتی دارد گرایان سکوالر و دین اسرائیل کجاست، بین دو گروه ملی این سؤال که محدودة سرزمین 

شده در  مرزهای دینی مشخصداران به  دهند، اما دین جغرافیایی مورد توافق با بریتانیای کبیر در دورة قیمومت را مورد استناد قرار می

 :اسرائیل وجود دارد کنند. در کتاب مقدس سه تعریف از مرزهای  کتاب مقدس و سایر متون دینی سنتی یهود استناد می

هایی از مصر، لبنان،  تا رودخانه بزرگ، یعنی فرات به ابراهیم و ذریه او داده شده است که امروزه بخش مصردر سفر پیدایش، از رود  .1

 .تاکنون است 11شود. این عقیدة محوری یهودیان ارتدوکس، از قرن  را شامل می عراقو  نارد

و ورود به سرزمین کنعان( که با عبارت مرزهای کنعان، از  مصردر تثنیه تعریف دیگری از مرزها صورت گرفته است )پس از خروج از  .2

 .و گیلعاد، از آن استثنا شده است اردنرود در جنوب توصیف شده و بخش شرقی  مصرکوه حور در شمال تا رود 
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اسرائیل است که تعاریف هاالخایی و میشنایی نیز  سومین تعریف کتاب مقدس از مرزها، مربوط به دورة بازگشت یهودیان از بابل به  .3

 .(اند )یعنی از دان تا بئر شبع آن را پذیرفته

وند به ابراهیم در سفر پیدایش و گسترش عملی مرزها توسط یهودیان پس از اسرائیل، جدلی بین وعده خدا بنابراین، ویژگی مرزهای 

اسرائیل در دورة کتاب مقدس،  بار در دورة پادشاهی شائول، اولین پادشاه  برای اولین« اسرائیل سرزمین »است. اصطالح  مصرخروج از 

« سرزمین کنعان»و « سرزمین عبریان»، «اسرائیل سرزمین بنی»مطرح شد، وگرنه اصطالحات معمول کتاب مقدس برای این سرزمین، 

 [16است.]

صهیونیسم سیاسی تالش کرد تا این ناهماهنگی میان قوم مقدس و سرزمین مقدس را از بین ببرد. تعریف آنان از مرزها، براساس 

مین موعود؛ زیرا این مرزها های مرغوب کشاورزی و دسترسی به آب بود نه توصیف کتاب مقدس از سرز معیارهای اقتصادی، نظیر زمین

های بعدی که نقش دین را در این موضوع  دانستند. اما صهیونیست بینانه می اند( غیرواقع بر آن حاکم عراقرا )که اکنون مصر، سوریه و 

کثری (، هواداران حدا1167اسرائیل ) و  اعرابپس از جنگ شش روزه  .کردند درک کرده بودند، بر مرزهای کتاب مقدس تأکید می

دانستند و  اعرابکه با یهودیه و سامریه کتاب مقدس منطق بود( و نیز غزه را غیرقابل برگشت به ) اردناسرائیل کرانة غربی رود  سرزمین 

دار در این امر به اشتراک نظر رسیدند. در این زمینه، رهبر معنوی جنبش دینی گوش آمونیم، زوی  راست، چپ، سکوالر و دین احزابهمه 

 .«اسرائیل مقدس در دست قوم یهود است اینک همة »کوک،* گفت:  یهودا

اسرائیل  ، مناقشاتی را در اردوی دینی برانگیخت، چون این مکان بخشی از سرزمین 1173پس از جنگ  مصربازگرداندن صحرای سینا به 

گرایی به این امر اشاره  ر وقت اسرائیل، با واقعوزی ، بنیامین نتانیاهو، نخست1116بود؛ جایی که تورات بر موسی نازل شده بود. در سال 

توانیم همیشه به رؤیاهای خود جامه عمل بپوشانیم و نباید به شهرهای تحت حاکمیت تشکیالت خودگردان  ما نمی»کرد و گفت: 

 اعراببا اکثریت  نشینی یهودی در بین شهرهایی ، شهرک0221اما با حاکمیت آریل شارون از حزب لیکود در سال «. فلسطین برگردیم

ترین بازوی اجرایی دولت در این امر، جنبش دینی گوش آمونیم بود که با استناد به ارض موعود کتاب مقدس، در جهت  رواج یافت. بزرگ

 .کرد دینی کردن هویت سرزمینی تالش می

های تورات، به  که در برخی از نوشته به دست آوردند، بسیار نزدیک به مرزهایی بود 1967اسرائیل در جنگ  هایی که نیروهای  زمین

اسرائیل و نیروهای دینی و سکوالر آن بود که این پیروزی را  عنوان ارض موعود شناخته شده بود. نتیجة این جنگ، اعتماد به نفس 

زمینه را برای  دینی، آزادسازی سرزمین مقدس احزابمعجزه تلقی و همدلی بیشتری با جنبش افراطی گوش آمونیم پیدا کردند. به نظر 

 [17کند.] تر مسیح آماده می ظهور هر چه سریع

گرایان، غیریهودیان موجوداتی پست و شیطانی هستند، پاک کردن سرزمین مقدس خداوند از وجود آنان  با توجه به اینکه از نظر دین

شود. در این تفکر،  یهود مشاهده می واجب دینی است. قداست ارض موعود، در عرفان یهودی نیز به صورت وصال روح الهی و روح قوم

ای برای تجلّی روح یهوه در کالبد قوم است. تصور قدسیّت برای سرزمین، مبیّن رویکردی دینی به  اسرائیل مقدمه سکونت در سرزمین 

اسرائیل است.  اسرائیل و وحدت آن و پیوند روحی یهودی مؤمن با ارض  ها و اسکان در آن، سرزمین  حوادثی چون جنگ، تصرف سرزمین

 :شد، از زبان رهبرش اعالم کرد و غزه )یهودیه و سامریه کتاب مقدس( ساکن می اردنزمانی که فرقه گوش آمونیم در کرانه باختری رود 

 [18«.]ایم تا حکم خدا را اجرا کنیم وجو کنیم، بلکه آمده ایم تا صلح و آرامش را جست ما به اینجا نیامده»
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انگاران هویتی،  گرایانه و مدرن آن نیست، بلکه هویت آن به عقیدة ازلی سرائیل یک وطن معمولی در اصطالح ملیا بدین ترتیب، سرزمین 

ریشه در متون مقدس یهود دارد و آنان برای حفظ این هویت، حاضر به کشته شدن خود و کشتن دیگران هستند که نمونة بارز آن، ترور 

رارداد صلح اسلو بین وی و تشکیالت خودگردان فلسطین بود. به نظر بنیادگرایان دینی، این ، پس از ق1115نوامبر  4اسحاق رابین در 

شد و حیات ساکنان یهودی و  قتل قابل توجیه بود، زیرا سپردن سرزمینی مقدس به دشمنان توسط رابین، خالف اراده الهی محسوب می

 .انداخت هویت اقلیمی آنان را به خطر می

هایی کامالً سکوالر دارند و به حکومتی دموکراتیک که حقوق همه شهروندان را در نظر بگیرد، معتقد  ویتی، دیدگاهاگرچه ابزارگرایان ه

هستند و هرچند ساختارگرایان هویتی در شکل صهیونیسم سیاسی، اعتقادی به دینی بودن حکومت نداشته، صرفاً از نمادهای دینی به 

گرا که  های ازلی کنند، امّا قدرت عملی و نظری آنان در برابر قدرت دینی ارتدوکس ه میعنوان ابزاری برای کسب مشروعیت استفاد

 .های فکری و عملی صهیونیسم سیاسی را ندارند، حداقل در زمان فعلی ضعیف است تناقض

  

 گیری نتیجه

شان را  شورهای محل سکونت قبلیاسرائیل سرزمینی متشکل از یهودیان حدود صد کشور جهان است که هر کدام اشکال هویتی ویژة ک 

های فراوان فکری، طبقاتی، نژادی و... در ظرف  دار و سکوالر و یهودیانی با گسست دارند. در واقع، یهودیان شرقی و غربی، یهودیان دین

و رسوم مشترک باشند. های ویژه خود؛ یعنی سرزمین، زبان، تاریخ و آداب  اند تا نماد یک ملّت با شاخص اسرائیل جمع شده تنگی به نام 

اسرائیل هنوز با بحران  اسرائیل برای همگون کردن هویت این جامعة چندپاره،  های فراوان جنبش صهیونیسم و رژیم  رغم تالش  امّا به

از  تر بخشی به آن، بسیار قوی بخشی به این جامعة ناهمگون و هویت هویت مواجه است. تنها عاملی که نقش خود را در زمینة انسجام

دینی،  احزاباسرائیل توسط  ها در حیات عینی و ذهنی یهودیان  های دینی یهود و کاربرد این آموزه کند، آموزه های دولت ایفا می سیاست

کنند، با استناد  تلقی می« شده داده»گرایان که اشکال مختلف هویت را امری ازلی و  های دینی بوده و هست. دین به خصوص ارتدوکس

هایی دینی برای هویت قومی و نژادی، هویت فرهنگی و هویت اقلیمی یهودیان قائل هستند و دین یهود و  به متون مقدس خویش پایه

داران ارتدوکس از نظر کمّی در اقلیّت هستند، نفوذ و  دانند. اگرچه دین بخش بین یهودیان در سراسر تاریخ می ل وحدتکتاب تورات را عام

اسرائیل داشته، قدرت تحمیل عقاید دینی خویش را بر همة جامعه دارند. دولت نیز با  تأثیری کیفی در سراسر حیات اجتماعی و سیاسی 

های امنیتی ناشی از تعدّد هویتی، در اغلب موارد، مسئولیت  پذیری بت به هویت، برای کاستن از آسیباش نس وجود دید ساختارگرایانه

 .های آنان را برعهده دارد دینی و توجه به دغدغه احزابحمایت از 
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 ها نوشت پی

-------------------------------------------------------------------------------- 

* Primordialism 

** Instrumentalism 

*** Constructivism 

*  Miretz: طلب یهود در اسرائیل،  این حزب در آستانة انتخابات سیزدهم کنست )پارلمان اسرائیل( به وجود آمد و به اتحاد نیروهای صلح

دیان در مناطق اشغالی و رواج دموکراسی و سازی یهو ها در تعیین سرنوشت خود در کرانه غربی و نوار غزه، توقف شهرک حق فلسطینی

 .سکوالریسم معتقد است

**  Shinui:  گیری لیبرالی ـ صهیونیستی ایجاد شد و رواج دموکراسی، وضع قانون مکتوب برای حمایت  با جهت 1177این حزب در سال

هروندان، اعم از یهودی و غیریهودی، از های برابر برای همه ش از حقوق اساسی شهروندان و تعدیل نظام آموزشی برای ایجاد فرصت

 .های آن است خواسته

، به عنوان جانشین خود برکت و تقدیس ببخشد، امّا یعقوب با جامة عیسو «عیسو»خواهد به پسر ارشدش  اسحاق، هنگام مرگ، می  *

 .کند آید و به جای برادرش، برکت پدر را از آن خود می پیش پدر می

 .اش، به اسرائیل آمد و هویت اسرائیلی برگزید بود، اما بعد از مرگ همسر اسرائیلی« موآب»بی و زنی از والیت روت، جدة پدری داود ن **

رغم   وی به .شود کند، اما با مشیت یهوه اسیر شکم نهنگ می یوناه )یونس( نبی، پس از نافرمانی از یهوه، با کشتی قصد فرار می  ***

 .کند با افتخار خود را دارای هویت عبرانی معرفی می نافرمانی از یهوه، خدای عبرانیان،

* Halakhah: دهد مجموعه قوانین فقهی یهودیان است که حقوق یهود را در همه امور زندگی اجتماعی و فردی تشکیل می. 

* Haridim 

*  Mitzvah: ها، کتب مقدس  مة میتسوهکند. سرچش ای که هر یهودی براساس آن، عمل یا از انجام عملی معین خودداری می فریضه

 .تورات و تلمود است

* Tzevi Jehuda Cook 
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