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 الیھودي  والتراث القیم
 بوسطن في الیھودیة التعاونیة  الخیریة األعمال  من  المھنیة الخدمة  تأسست أوروبا، في تتكشف المحرقة أخبار كانت عندما  ،1938 عام في

 واالستمرار عمل، فرص وإیجاد المھارات، اكتساب  على  ألمانیا في النازي  االضطھاد  من الفارین الیھود  الالجئین  لمساعدة) CJP اآلن  تُسمى(
 .أمریكا  في  ھنا جدیدة حیاة  بناء  في والبدء  مل،الع  في

 كل وكرامة االجتماعیة، للعدالة األساسیة القیم من بمجموعة الیھودیة المھنیة الخدمة  وخدمات رسالة  استرشدت كاملة، عاًما 75 مدار  وعلى  
 قیم وإیضاح فھم  المھم ومن. التقلیدیة  الیھودیة لیمالتعا في بعمق  متجذرة  أنھا إال عالمیة،  القیم ھذه كون من  الرغم وعلى  العمل، وقیمة  شخص، 

JVS ،والھویات الخلفیات جمیع من لألشخاص وخدمتنا  أعمالنا  تُلھم حیث الیھودي، المجتمع من إرثنا ألنھا الیھودیة. 
 

 :المھمة األساسیة  القیم من العدید أساس  على األوسع بوسطن  ومجتمع الیھودي المجتمع في الیھودیة المھنیة الخدمة رسالة تقوم

Olam Tikkun  -   العالم   إصالح 
 كتب كما. المحطم عالمنا إصالح أي " Tikkun Olam" لتحقیق الناس  جمیع مع عملنا وجوب  ھو الیھودیة  الحیاة في األساسیة المفاھیم من

.  بھ القیام  علینا  یتعین عمل  فھناك العالم، في  عالجھ یمكن رض وم  وفقر جوع  ھناك أن طالما" ساكس،  جوناثان الحاخام  المعاصر الفیلسوف 
 فمھمتنا والیأس،  واالكتئاب  والتشرد البطالة مشكلة  ھناك دام وما  السلطة،  أروقة الفساد ویعیث  بعض، ال بعضھم الناس ویكره األمم، تتقاتل طالما 

 "؟أنتم أین " األوائل،  البشر سأل كما یسألنا،  هللا صوت إلى كاٍف، باھتمام استمعنا إذا نستمع، أن وعلینا بعد،  تنتھ لم
 

 Tzedakah  قیمة 
 أو" العدالة " تعني عبریة  كلمة  من  مشتقة وھي بكثیر،  أوسع معنى لھا أن  من الرغم  على ، "صدقة" أنھا  على  Tzedakah تُترجم ما غالبًا

 من أعلى واحدة ،tzedakah من  درجات  ثماني  ثمة أن  عشر الثاني  القرن  في میمون بن موسى العظیم  الیھودي الحكیم علّم وقد ".  البر "
 لتحقیق  والفقر التبعیة من آخر تحریر  على یساعد ما  عمل، على العثور  في غیره  یساعد  من اعلیھ یحصل  التي تلك ھي  درجة أعلى األخرى؛
 .العمل وكرامة  قیمة  حول المعرفة ھذه في والمھن  والوظائف المھارات " على خاًصا تركیًزا JVS تركیز  جذور تكمن .  المستقل الذاتي االكتفاء

 

 الغریب   حب   قیمة 
 یعكس  ما بالموضوع،  صلة وذي مھم سرد  على  أیًضا المھاجرین  من وغیرھم للیھود  والمھن والوظائف اراتالمھ توفیر  في JVS تاریخ یشتمل 
 التي  التحدیات فھم على یساعدنا ما المتحدة، الوالیات إلى الھجرة في الخاصة  مجتمعنا وتجربة  الیھودیة،  تقالیدنا في  بعمق متجذرة تعالیم 

 .رى األخ  المھاجرین یواجھھا 

 مرات بل مرتین أو مرة  فقط لیس  والقمع، بالعبودیة الخاص الیھودي  تاریخنا  سرد عند ) التوراة( الخمسة  موسى أسفار تأمرنا لمثال،ا سبیل على
" غریب" كلمة  حكماؤنا  یفسر ". بیننا  الغریب حب" إلى مدعوون نحن بالفعل، نعم". قبل  من غرباء كنتم ألنكم الغریب، تضطھد ال :  "یلي بما عدة
.  العصور عبر الیھودیة التجربة  میزت وكلھا  - الرئیسیة  المجموعة  خارج ھو الذي الشخص أو  الالجئ، أو الجدید، الوافد تعني ھا أن على

 عن  عاطالً  عامًال  أو الدخل منخفض فرًدا  أو الجئًا  أو مھاجًرا كان سواء ،"الغریب" ویدعم  JVS عمل  یرحب  المشتركة، التجربة  لھذه  واستجابة
 .اإلعاقة ذوي  من خًصاش  أو  العمل
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