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مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

هذا هو الجزء الثامن من موسوعة جامع العقابد وقد تم تخصٌصه للبحث فً
العقابد الٌهودٌة .

وهذا هو الجزء االول من سلسلة اربعة كتب حول الٌهودٌة وٌعتبر مجرد مدخل
للعقٌدة الٌهودٌة ونرجو من هللا ان ٌوفقنا الً اخراج االجزاء الثبلثة االخري عن
الٌهودٌة وتشمل مشكبلت الفكر الٌهودي  ،الطوابؾ الٌهودٌة  ،التلمود

وسوؾ نعتمد فً بحثنا اساسا علً الكتب المقدسة عند الٌهود مع بعض الترجمات
من كتابات الربانٌٌن الٌهود لتوضٌح العقٌدة الٌهودٌة .

فهذا الكتاب لٌس وجهة نظرنا فً عقابد الٌهود وانما هو عقابد الٌهود كما كتبها
كبار علمابهم علً مر التارٌخ مع بعض التعلٌقات البسٌطة علٌها.

بورسعٌد فً ٕٗفبراٌر ٕٓٓ2
المقدمة
نود هنا ان نجٌب عن سإال هام  :ماهً الٌهودٌة ؟
ٌٔ -قول كوفمان كوهلر (ربٌس اتحاد الربانٌن فً الوالٌات المتحدة) فً كتابه
البلهوت الٌهودي ردا علً هذا السإال :
( من الصعب جدا ان نعطً تعرٌفا محددا للٌهودٌة  .....لٌست الٌهودٌة دٌانة
اسمٌة او شرٌعة خاصة بالٌهود كما ٌدعً الكتاب المسٌحٌن والذٌن ٌنقصهم
رإٌة الطبٌعة االنسانٌة والعالمٌة للٌهودٌة وادعابهم انها سلمت تلك الخصابص
للمسٌحٌة  ....الٌهودٌة لٌست سوي رسالة من هللا الواحد القدوس لبلنسانٌة
الموحدة و تهدؾ تلك الرسالة لتوحٌد العالم فً هدؾ مسٌحانً وهً رسالة تم
توصٌلها بالوحً االلهً الً الشعب الٌهودي  ،اسرابٌل هً حارسة تلك الرسالة
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والشاهدة علٌها عبر االجٌال  ،الٌهودٌة هً حقٌقة دٌنٌة وكذلك مهمة موكلة الً
شعب تم اختٌاره خصٌصا لتلك المهمة)
ب -وفً دابرة المعارؾ البرٌطانٌة :
( اهم اساسٌات عقابد الٌهود هو اعتقاد ان ابناء اسرابٌل هم شعب هللا المختار
وانهم هم النور لسابر االمم ،كان هناك مٌثاق بٌن هللا وابراهٌم ثم تم تجدٌده مع
اسحاق ثم ٌعقوب ثم موسً ) ( ...ظهرت عند ذلك االمال الٌهودٌة فً اعادة بناء
الهٌكل وعودة الٌهود الً اورشلٌم علً ٌدي المسٌح ( لٌس مقصود هنا عٌسً
علٌه السبلم وانما مسٌح الٌهود المنتظر )
ج -من هذه االقتباسات ٌتضح ان الٌهودٌة عند الٌهود هً رسالة عالمٌة نورانٌة
تم اختٌارهم لنشرها فً العالم
عن طرٌق شعب هللا المختار (الٌهود)
د -مهمتنا اذن ان نناقش فً هذا الكتاب بالتفصٌل مفهوم تلك الرسالة النورانٌة
وماتدعو الٌه وكذلك مفهوم شعب هللا المختار
ه -سنترك للقاريء فً النهاٌة ان ٌحكم علً هذه الشرٌعة النورانٌة ومدي
نورانٌتها وعلً هذا الشعب المختار ومدي اهلٌته لذلك االختٌار

خطة البحث
الباب االول :العقٌدة الٌهودٌة فً العصر الحدٌث
الفصل االول:مدخل الً الٌهودٌة
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المبحث االولٌ:هودٌة شٌربوك
المبحث الثانًٌ:هودٌة نوٌسنر
المبحث الثالث  :عقٌدة سفر التكوٌن
الفصل الثانً :البلهوت الٌهودي
المبحث االول  :االله
المبحث الثانً  :االنسان
المبحث الثالث  :اسرابٌل
الباب الثانً :مصادر العقٌدة الٌهودٌة
الفصل االول  :التوراة
المبحث االول  :مصدر التوراة( القانون)
المطلب االول  :مقدمة
المطلب الثانً  :تارٌخ التوراة
المطلب الثالث :اتمام التوراة
المطلب الرابع  :مشكبلت صحة بعض اسفار التوراة
المبحث الثانً  :تفسٌر التوراة
المطلب االول  :اختبلؾ العقٌدة باختبلؾ التفسٌر
المطلب الثانً  :انواع التفسٌر
المطلب الثالث  :راشً
المبحث الثالث  :المدراش
المطلب االول  :تعرٌؾ المدراش
المطلب الثانً  :نماذج من المدراش
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المطلب الثالث  :المدراش وانقسام الٌهود
المطلب الرابع  :المدراش المعاصر
المبحث الرابع  :لؽة التوراة
المبحث الخامس  :التلمود (بدٌل التوراة عند الٌهود)

الباب االول
العقٌدة الٌهودٌة فً العصر الحدٌث
فً هذا الباب سنناقش المعنً العام للٌهودٌة فً عالمنا الٌوم ومجمل
معتقدات الٌهود المعاصرٌن من خبلل كتب اشهر الربانٌن المعاصرٌن
وهم (جاكوب نوٌسنر ) و( دان كوهن شربوك) و(كوفمان كوهلر ) من
خبلل ترجمة مختصرة ؼٌر حرفٌة لبعض كتاباتهم
الفصل االول
مدخل الً الٌهودٌة
المبحث االول
ٌهودٌة شٌربوك
مسؤلة ترجمة شٌربوك
من موسوعة وٌكٌبدٌا:
دان كوهن شٌربوك ()Sherbok-Dan Cohn
ٔ -ولد سنة ٘ٗ ٔ2فً دنفر  ،كلورادو  ،بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
ٕ -هو احد الربانٌن فً حركة االصبلح الٌهودٌة
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وهو استاذ البلهوت الٌهودي بجامعة ولز ()wales
ٖ -حصل علً دكتوراة الفلسفة من جامعة كامبردج بانجلترا  ،ودكتوراة
من المعهد الٌهودي للدٌانات بنٌوٌورك
ٗ -وعلً عكس حركة االصبلح الٌهودٌة فان شٌربوك متعاطؾ مع
المسٌحانٌة الٌهودٌة  ،والعلمانٌة الٌهودٌة ومع مجموعة اللوتس التً
تحاول دمج الٌهودٌة والبوذٌة
ٌ٘ -ري ان الٌهودٌة الٌوم ذات اوجه متعددة والتوجد سلطة تحدد العقابد
والشرابع الصحٌحة وهو ماٌعنً انقسام المجتمع الٌهودي الً اقسام
متعددة بدءا من المتحفظٌن وحتً المتحررٌن وبعض هذه االقسام ٌنقل
عن دٌانات اخري
 -ٙالؾ حوالً ٓ 0كتابا ترجمت الً لؽات كثٌرة منها ( الروسٌة
والٌونانٌة والفرنسٌة واالسبانٌة واالٌطالٌة وااللمانٌة وحتً الصٌنٌة
والٌابانٌة
 -7ننقل عن كتاب شٌربوك ( الٌهودٌة – التارٌخ ،
والعقٌدة والشرابع)
()judaism History, Belief and Practice
مسؤلة وحدانٌة هللا
ٔ -النصوص العبرانٌة توضح ان هللا واحد  ،واصرح تعبٌر عن ذلك هو
التثنٌة ٗ : ٙ
ب َوا ِحدٌ.
ب إِل ُه َنا َر ٌّ
الر ُّ
«إِ ْس َم ْع ٌَا إِ ْس َرابٌِلَُّ :
ٕ -وحسب النصوص فان العالم ٌدٌن بوجوده لبلله الواحد خالق
السموات واالرض
ٖ -وحٌث ان االنسان مخلوق علً صورة هللا فان الٌهود ٌعتبرون
االنسانٌة ٌجب ان تكون متحدة والعالم واحد
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ٗ -الٌستحق العبادة اال هللا وحده  ،فمنذ القرن السادس قبل المٌبلدي
اعلن النبً اشعٌاء
اشعٌاء ٘ٗ٘:
س َ
ايَ .ن َّط ْق ُت َك َوأَ ْن َ
ت لَ ْم َت ْع ِر ْفنًِ.
آخ ُر .الَ إِلَ َه سِ َو َ
ب َولَ ٌْ َ
الر ُّ
أَ َنا َّ
اشعٌاء ٘ٗٙ:
ش ِر ِق ال َّ
لِ ٌَ ْعلَ ُموا مِنْ َم ْ
س
ب َولَ ٌْ َ
الر ُّ
س َؼ ٌْ ِري .أَ َنا َّ
س َومِنْ َم ْؽ ِربِ َها أَنْ لَ ٌْ َ
ش ْم ِ
َ
آخ ُر.
اشعٌاء ٘ٗ7:
سبلَ ِم َو َخال ُِق ال َّ
صا ِن ُع
ب َ
الر ُّ
ش ِّر .أَ َنا َّ
صانِ ُع ال َّ
ور َو َخال ُِق ال ُّظ ْل َم ِة َ
ُم َ
ص ِّو ُر ال ُّن ِ
ُكل ِّ َه ِذهِ.
٘ -وظل الصراع ضد الوثنٌة وتعدد االلهة مستمرا وحتً عصر الربانٌٌن
و كذلك الصراع مع عقٌدة االثنٌنٌة الذٌن ٌعتقدون ان فً السماء الهٌن ،
وٌرد علً اولبك :
التثنٌة ٖٕ:ٖ2
س إِل ٌه َمعًِ
ا ُ ْن ُظ ُروا اآلنَ ! أَ َنا أَ َنا ه َُو َول ٌْ َ
 -ٙوفً المشنا ان من ادعً وجود الهٌن ٌتم اسكاته علً الرؼم من
وجود اتجاهات اثنٌنٌة فً عقٌدة فرقة القبااله ولكن التوحٌد هو السابد
فً التراث الٌهودي
 -7فً بداٌات فترة الربانٌٌن حدثت مشكبلت بسبب اعتقاد التجسد عند
المسٌحٌن حٌث اعتبروها عقٌدة اثنٌنٌة كذلك هاجم الٌهود عقٌدة التثلٌث
المسٌحٌة النها تتعارض مع التوحٌد
 -0وقد فسر المسٌحٌون الشٌما الً التثلٌث ورفض الٌهود هذا التفسٌر ،
ففً العصور الوسطً كان البلهوتٌون الٌهود ٌعتقدون بوحدانٌة هللا وانه
ال تعدد فً ذاته
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 -2ففً القرن العاشر ذكر الفٌلسوؾ سعادٌا جاون ( Saadiah
 )Gaonفً كتاب العقابد واالراء
 ))Beliefs and Opinionsان الخالق سبحانه هو واحد ولٌس له
جسم وانه خلق الكون من عدم
ٓٔ -واكد كما قال علماء المسلمٌن المعتزلة
انه اذا كان هللا متعدد الصفات فانه ٌكون مركب واننا نصؾ هللا بصفات
بسبب محدودٌة وقصور اللؽة  ،واكد ان الصفات الموهمة للتجسٌم فً
النصوص المقدسة التفسر حرفٌا النها تإدي الً تعدد هللا
ٔٔ -وفً القرن الحادي عشر اكد سولومون بن جابٌرول Solomon
) )ibn Gabirol
ان هللا والمادة لٌس متعارضٌن كمبدأٌن مطلقٌن وانما المادة مطابقة هلل ،
انها انبثقت عن الجوهر االلهً وكونت اصل كل انواع الفٌض التالً  ،ان
الكون كله صدر عن النور والخٌر االلهً انه صورة انعكاس هللا  ،ورؼم
هذا االنعكاس فاهلل الزال فً ذاته ولم تدخل مخلوقاته فً ذاته
ٕٔ -فً القرن الثانً عشر الفٌلسوؾ ابراهم ابن داود ( Abraham
 )ibn Daudبرهن ان وحدانٌة هللا المطلقة تشكل وجوب وجوده  ،وان
هذه الوحدانٌة المطلقة تنفً اي اضافات او صفات موجبة هلل
ٖٔ -وفً داللة الحابرٌن اصر بن مٌمون انه الٌوصؾ هللا اال بالصفات
السلبٌة الن وحدانٌته مطلقة  ،وان الصفات االٌجابٌة له فً نصوص
التوراة تدل علً افعاله  ،وذلك الن الصفات السلبٌة تنفً التعددٌة وتعنً
الكمال
ٗٔ -فً العصور الوسطً كان القبااله ٌعتقدون بوحدانٌة هللا ولكنهم
بدلوا مفهوم االله الدٌنامٌكً الفاعل باله ساكن له ذات واحدة ولكن
صدرت عنه عشرة وسابط ( )ten sefirotوهً
أ -كٌتر (التاج) وهً ارادة هللا فً ان ٌخلق
ب -حوكماه (الحكمة ) وهً قدرة هللا فً ان ٌخلق
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ت -بٌناه ( الفهم ) وهً خطة هللا للخلق
ث -هسٌد ( المحبة ) وهً الصبلح
ج -جٌفاروه (القوة) حكمة هللا التً تدل علً سرٌان محبة هللا ونعمته
الً مخلوقاته
ح -تٌفٌرٌت (الجمال) وهو التناسق بٌن هسٌد وجٌفاروه
ط – نٌتزا ( النصر)
ي – هود ( االشراق )
ك – ٌسود ( االساس )
ل – ملخوت ( المملكة )
٘ٔ -وعن طرٌق هذه الوسابط العشرة ٌظهر هللا نفسه للبشر  ،وبالطبع
اعتبرت تلك التقسٌمات التً طرحها القبااله من الهرطقات االشد ضررا
من تثلٌث النصاري  ،ورد القبااله بان هذه الوسابط لٌست منفصلة عن
بعضها
 -ٔٙفً ثبلثٌنٌات القرن العشرٌن اعلن موردخاي كاببلن (
 )Mordecai Kaplanانه ٌجب اعادة تفسٌر التراث الٌهودي  ،وفً
وجهة نظره انه من الخطؤ اعتقاد ان هللا هو اله خارج عن العالم وانما
هللا هو تلك العبلقات والقوي التً تنظم حركة الكون وتبعده عن الفوضً
 ،وانه ٌجب فهم معنً هللا من خبلل تؤثٌراته  ،وهذا بالطبع بعٌدا عن
المفاهٌم الكتابٌة والربانٌة والتً تري ان هللا هو خالق العالم ومدبره
وانه هو الذي اختار الٌهود وٌقودهم نحو مصٌرهم النهابً
 -ٔ7ومن البلهوتٌن المتطرفٌن اٌضا اولبك الٌهود الذٌن ٌدعون
االنسانٌة ( )Humanisticوٌرفضون فكرة هللا اصبل  ،ففً ستٌنٌات
القرن العشرٌن شكل الرابً االصبلحً شروٌن واٌن
 ))Sherwin Wineحركة االنسانٌة الٌهودٌة والتً انكرت كل قوي
ماوراء الطبٌعة وانكرت فكرة االلوهٌة نفسها وقالوا ان التوراة والكتب
كلها من صنع البشر وانها بالتالً تخضع للنقض البشري
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 -ٔ0واعتقدوا ان التوراة هً دلٌل الٌعول علٌه بالنسبة لتارٌخ الٌهود
وتبنوا وجهة نظر علمانٌة وان تارٌخ الٌهود ٌمكن استكشافه بالطرق
العلمٌة
ورؼم ذلك فهم ٌتبنون العادات والتقالٌد واالعٌاد الٌهودٌة باعتبارها
تنمً القٌم االنسانٌة
تعلٌق
هل معنً التوحٌد فقط هوان نعتقد ان هللا واحد؟
بالطبع ال  ،فالٌهود والمسلمون ٌعتقدون ان هللا واحد ولكن لٌس توحٌد
الٌهود كتوحٌد المسلمٌن فهناك خبلفات كبٌرة حول طبٌعة هللا الواحد ،
كذلك المسٌحٌن ٌقول ان هللا واحد ولكن وحدانٌته مثلثة  ،والقصد انه
لٌس معنً ان الٌهود ٌقولون ان هللا واحد انهم موحدون (ات)
مسؤلة سمو هللا وحضوره
ٔ -من بداٌة الٌهودٌة وهناك اعتقاد ان هللا ٌسمو عن العالم ( لٌس جزء
منه )
تكوٌن ٔٔ:
الس َم َاوا ِ
ض.
االر َ
ت َو ْ
فًِ ا ْل َبدْ ِء َخلَ َق هللاُ َّ
تكوٌن ٕٔ:
َو َكا َن ِ
ؾ
ح هللاِ ٌَ ِر ُّ
ض َخ ِر َب ًة َو َخالِ ٌَ ًة َو َعلَى َو ْج ِه ا ْل َؽ ْم ِر ُظ ْل َم ٌة َو ُرو ُ
االر ُ
ت ْ
َعلَى َو ْج ِه ا ْل ِم ٌَاهِ.
ٕ -اكد تلك الحقٌقة النبً اشعٌاء
اشعٌاء ٕٓٗٔ:
أَالَ َت ْعلَ ُمونَ ؟ أَالَ َت ْس َم ُعونَ ؟ أَلَ ْم ُت ْخ َب ُروا مِنَ ا ْل َب َدا َءةِ؟ أَلَ ْم َت ْف َه ُموا مِنْ
اسا ِ
ض؟
ت األَ ْر ِ
س َ
أَ َ
اشعٌاء ٕٕٓٗ:
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ب .الَّذِي ٌَ ْن ُ
س َم َاوا ِ
س َّكا ُن َها َكا ْل ُج ْن ُد ِ
ت
ِس َعلَى ُك َر ِة األَ ْر ِ
ش ُر ال َّ
ض َو ُ
ا ْل َجال ُ
س َراد َ
ِلس َك ِن.
س ُط َها َك َخ ٌْ َم ٍة ل َّ
ِق َو ٌَ ْب ُ
َك َ
ٖ -وٌإكد اٌضا ان هللا فوق ادراك البشر
اشعٌاء ٘٘0:
ب.
الر ُّ
ار ُك ْم َوالَ ُط ُرقُ ُك ْم ُط ُرقًِ ٌَقُول ُ َّ
س ْت أَ ْف َك َ
اري لَ ٌْ َ
ألَنَّ أَ ْف َك ِ
اشعٌاء ٘٘2:
الس َم َاو ُ
ألَ َّن ُه َك َما َعلَ ِ
ض َه َك َذا َعلَ ْت ُط ُرقًِ َعنْ ُط ُرقِ ُك ْم
ات َع ِن األَ ْر ِ
ت َّ
ار ُك ْم.
اري َعنْ أَ ْف َك ِ
َوأَ ْف َك ِ
ٗ -وفً سفر اٌوب تؤكٌد اٌضا علً سمو هللا علً خلقه
اٌوب ٔٔ7:
ٌِر َت ْن َت ِهً؟
[أَإِلَى ُع ْم ِق هللاِ َت َّتصِ ل ُ أَ ْم إِلَى نِ َها ٌَ ِة ا ْل َقد ِ
اٌوب ٔٔ0:
الس َم َاوا ِ
او ٌَ ِة َف َما َذا
ت َف َم َاذا َع َ
ه َُو أَ ْعلَى مِنَ َّ
سا َك أَنْ َت ْف َعلَ؟ أَ ْع َم ُق مِنَ ا ْل َه ِ
َتدْ ِري؟
اٌوب ٔٔ2:
ض مِنَ ا ْل َب ْح ِر.
أَ ْط َول ُ مِنَ األَ ْر ِ
ض ُطولُ ُه َوأَ ْع َر ُ
٘ -وبالرؼم من تلك الرإٌة التً توضح ان هللا بعٌد عن خلقه فانه اٌضا
ٌهتم بشإنهم  ،واعتقاد وجود هللا فً كل مكان فً نفس الوقت هو
مفهوم متكرر فً الكتب
مزامٌر 7:ٖٔ2
ب؟
َب مِنْ ُرو ِح َك َومِنْ َو ْج ِه َك أَ ٌْنَ أَهْ ُر ُ
أَ ٌْنَ أَ ْذه ُ
مزامٌر 0:ٖٔ2
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ت ُه َنا َك َوإِنْ َف َر ْ
او ٌَ ِة َف َها أَ ْن َ
ش ُ
ت َفؤ َ ْن َ
صعِدْ ُ
الس َم َاوا ِ
ت.
ت إِلَى َّ
إِنْ َ
ت فًِ ا ْل َه ِ
مزامٌر 2:ٖٔ2
س َك ْن ُ
إِنْ أَ َخ ْذ ُ
ت فًِ أَ َقاصِ ً ا ْل َب ْح ِر
ص ْب ِح َو َ
احًِ ال ُّ
ت َج َن َ
مزامٌر ٔٓ:ٖٔ2
َف ُه َنا َك أَ ٌْضا ً َت ْهدٌِنًِ ٌَ ُد َك َو ُت ْمسِ ُكنًِ ٌَمٌِ ُن َك.
 -ٙوفً عصر الربانٌٌن تم صٌاؼة عقٌدة السكن ))Shekhinah
للتعبٌر عن الحضور االلهً
فحضور هللا ٌشبه النور
 -7ففً المدراش  :ولٌضًء وجه الرب علٌك وٌعطٌك نور السكن (اي
الحضور االلهً)
وفٌها اٌضا  :ان الحضور االلهً مآل خٌمة االجتماع واٌضا مؤل العالم
فً نفس الوقت
 -0وفً القرن الثالث قال الرابً ( فً العالم القادم الٌوجد طعام والشراب
والتنافس ولكن االتقٌاء ٌجلسون وتٌجانهم علً رإسهم وٌستمتعون
بنور السكن
 -2وفً التلمود ( تعال وانظر كم بنً اسرابٌل ٌحبهم هللا فؤٌنما ذهبوا
تذهب معهم السكن
ٓٔ -وفً العصور الوسطً تم تعمٌق مفهوم السكن فٌقول سعادٌا جاون
ان السكن هً مجد هللا وهً الوسٌط بٌنه وبٌن الناس فً زمن النبوة
وٌقول سعادٌا ان مجد الرب مصطلح كتابً بٌنما السكن مصطلح ربانً
ٌرمز الً اشراق النور المخلوق والذي هو واسطة بٌن هللا والناس
واحٌانا ٌتخذ ذلك مظهر بشري فعندما اراد موسً رإٌة التجلً االلهً
رأي السكن
ٔٔ -واكد اٌضا ٌهودا هالٌفً ))Judah Halevi
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ان مارأه االنبٌاء هو السكن ولٌس هللا ذاته وبذلك ٌكون حبل وسطا بٌن
تجسٌم هللا ووحدانٌته ولكنه علً عكس سعادٌا لم ٌقل ان السكن هً نور
مخلوق وانما هً التؤثٌر االلهً  ،وفً البداٌة كانت السكن فً خٌمة
االجتماع ثم فً الهٌكل ولم تعد تظهر بعد انتهاء عصر النبوة وستعود
عند عودة المسٌح
ٕٔ -وٌفرق هالٌفً بٌن السكن المربٌة والتً كانت فً الهٌكل وظهرت
لبلنبٌاء وبٌن السكن الؽٌر مربٌة والتً هً مع كل مولود من بنً
اسرابٌل تقوده الً حٌاة طاهرة وتجعل قلبه وعقله مستقٌما
ٖٔ -وفً داللة الحابرٌن ٌإكد بن مٌمون علً قول سعادٌا بان السكن
هو نور مخلوق ٌدل علً عظمة الرب وكذلك ٌربط السكن بالنبوة فٌقرر
بن مٌمون ان النبوة هً فٌض من هللا خبلل العقل الفعال ثم الً المخٌلة
الكلٌة
ٗٔ -فً عقٌدة القبااله تقوم السكن بدور هام ففً المراحل االولً اعتبر
القبااله ان السكن هو احد السفٌروت العشرة وانها مإنثة والحقا اعتبرت
السكن هً المرحلة االخٌرة فً السفٌروت العشرة
ومثل القمر لم تكن لهذا السفٌروت نور ذاتً وانما تتلقً انوار مقدسة
من السفٌروت االخري  ،وكان للسكن تعلق برموز اخري مثل الصراع
بٌن الخٌر والشر  ،وكذلك تعتبر السكن رمز لبنً اسرابٌل فكل ماٌحدث
لهم ٌنعكس عند السكن فتضعؾ وتقوي حسب طاعة بنً اسرابٌل
ومعصٌتهم  ،واخٌرا اعتبر السكن هو هدؾ الصوفً الذي ٌرؼب االتصال
بالقوي السماوٌة فٌتم ذلك من خبلل السكن
٘ٔ -فً القرن السابع عشر هاجم الفٌلسوؾ باروخ سبٌنوزا هذه
المفاهٌم وتبنً مفهوم وحدة الوجود فاهلل والطبٌعة ٌمكن اعتبارهما كلٌا
واحدا مكون من مكونات منفردة النهابٌة فاهلل موجود فً كل االشٌاء
 -ٔٙفً القرن الثامن عشر اعتبر فبلسفة الٌهود ان هللا ٌهتم بالعالم
وكان من اشهر هإالء (شنور زالمان ) Schneur Zalman-
مإسس حركة (هاباد ( Habadالحسٌدٌة حٌث كتب فً
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(التانٌا  :) Tanya -ان االجابة علً الهراطقة الذٌن ٌنكرون عناٌة هللا
بالعالم والمعجزات الواردة فً الكتب  ،ترجع الً خطبهم فً قٌاس افعال
هللا علً افعال البشر  ،فهإالء االؼبٌاء ٌعتبرون انه كما السفٌنة التحتاج
الً صانعها بعد ان ٌكمل صناعتها فهم ٌتخٌل لهم ان العالم لم ٌعد فً
حاجة الً هللا الذي صنعه  ،فاعٌنهم العمٌاء التدرك الفارق الهام بٌن
اعمال االنسان التً ٌصنع فٌها شًء من شًء اخر وٌتؽٌر الشكل فقط
بدال من قطعة فضة تصبح قطعة حلً ٌ ،قارنون ذلك بخلق السماء
واالرض من العدم  ،الخلق سٌعود مرة اخري الً العدم اذا تخلً هللا عن
عناٌته له
 -ٔ7طوابؾ الٌهود الحالٌة سواء ارثوذوكس او محافظٌن او اصبلحٌٌن
الزالوا ٌعتقدون بعقٌدة النصوص والتً اكد علٌها الربانٌون بسمو هللا
وحضوره
 -ٔ0رؼم ذلك فان الٌهود من حركة اعادة البناء وحركة االنسانٌة
()Reconstructionist andHumanistic
ٌستنكرون هذا الفهم النهم اصبل ٌنكرون الؽٌبٌات
وٌمٌلون للقول بالطبٌعة باعتبارها منشؤ الكون فقد ذكر الرابً
(رٌتشارد روبنشتاٌن –(Richard Rubenstein
فً ستٌنٌات القرن الماضً انه بعد المحرقة لم ٌعد هناك معنً العتقاد
ان هللا ٌتدخل فً شبون البشر
وان الٌهود حالٌا ٌعٌشون فً عالم مات فٌه الرب
 -ٔ2وٌقول الرابً
(الٌعازر بٌركوفتز –( Eliezer Berkovits
اذا لم ٌكن الرب ٌحترم حرٌة االنسان فان االنسان لن ٌصبح انسان ولذلك
فان الرب لم ٌتدخل فً المحرقة الن الحرٌة والمسبولٌة هً متطلبات
مبدبٌة لحٌاة االنسان وهللا اعطً لبلنسان حرٌة االرادة منذ الخلٌقة
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ٕٓ -وعلً نفس المنوال ٌقول الرابً
( ستٌفن جاكوب ) Steven Jacobs
ان البلهوت الٌهودي لم ٌعد كافٌا لتفسٌر مشكبلت الحقبة النازٌة والبد
من اعادة التفكٌر فً البلهوت الٌهودي واعادة تقٌم المعتقدات الٌهودٌة
فلم ٌعد ممكنا االن اعتقاد ان هللا ٌعتنً بالعالم رؼم المحرقة
تعلٌق
ٌٔ -دعً الٌهود بانهم ٌعتقدون ان هللا لٌس فً داخل العالم ورؼم ذلك
ٌقولون انه جالس علً كرة االرض وان له حضور مادي هو السكٌنة
وهذا الشك تناقض فً االعتقاد
ٕ -لو رجعنا الً سفر اشعٌاء حٌث النص :
22 :Isa 40
ب .الَّذِي ٌَ ْن ُ
س َم َاوا ِ
س َّكا ُن َها َكا ْل ُج ْن ُد ِ
ت
ِس َعلَى ُك َر ِة األَ ْر ِ
ش ُر ال َّ
ض َو ُ
ا ْل َجال ُ
س َراد َ
ِلس َك ِن.
س ُط َها َك َخ ٌْ َم ٍة ل َّ
ِق َو ٌَ ْب ُ
َك َ
ٖ -ولدٌنا شكوك فً هذه الترجمة ولكن حتً لو افترضنا انها ترجمة
صحٌحة فكٌؾ ٌكون جالس علً االرض  ،واالرض داخل العالم  ،وٌكون
خارج العالم ؟
ان معنً انه جالس علً االرض انه داخل العالم
ٗ -ماالمقصود بان هللا جالس ؟
٘ -واٌضا فً سفر اٌوب ٌصؾ هللا بانه اطول  ...واعرض  ...وهم
ٌقولون ان هللا لٌس بجسم فكٌؾ ٌوصؾ بطول وعرض ؟
 -ٙسنفرد مبحث خاص لمسؤلة السكن
مسؤلة االبدٌة
ٔ -ورد فً :
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٔٗPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

مزامٌر ٕٓ:2
مِنْ َق ْب ِل أَنْ ُتولَ َد ا ْل ِج َبال ُ أَ ْو أَ ْب َد ْأ َ
ض َوا ْل َم ْس ُكو َن َة ُم ْن ُذ األَ َز ِل إِلَى األَ َب ِد
ت األَ ْر َ
أَ ْن َ
ت هللاُ.
مزامٌر ٕٕٓٔ٘:
الس َم َاو ُ
س ْس َ
ًِ َع َمل ُ ٌَ َد ٌْ َك.
ات ه َ
ض َو َّ
ت األَ ْر َ
ِدَم أَ َّ
مِنْ ق ٍ
مزامٌر ٕٕٓٔٙ:
ًِ َت ِبٌ ُد َوأَ ْن َ
ت َت ْب َقى َو ُكلُّ َها َك َث ْو ٍ
دَاء ُت َؽ ٌِّ ُرهُنَّ َف َت َت َؽ ٌَّ ُر.
ب َت ْبلَى َك ِر ٍ
ه َ
مزامٌر ٕٕٓٔ7:
َوأَ ْن َ
ت ه َُو َوسِ ُنو َك لَنْ َت ْن َت ِه ًَ.
اشعٌاء ٗٗٙ:
ب ا ْل ُج ُنودِ :أَ َنا األَ َّول ُ َوأَ َنا اآلخ ُِر َوالَ
ب َملِ ُك إِ ْس َرابٌِل َ َو َفادٌِ ِه َر ُّ
الر ُّ
َه َك َذا ٌَقُول ُ َّ
إِلَ َه َؼ ٌْ ِري.
تثنٌة ٕٖٖ2:
س َح ْق ُ
س إِل ٌه َمعًِ .أَ َنا أُم ُ
ت َوإِ ِّنً
ٌِت َوأ ُ ْحًٌَِ .
ا ُ ْن ُظ ُروا اآلنَ ! أَ َنا أَ َنا ه َُو َول ٌْ َ
أَ ْ
ص.
س مِنْ ٌَدِي ُم َخلِّ ٌ
شفًِ َول ٌْ َ
تثنٌة ٕٖٗٓ:
اء ٌَدِي َوأَقُولَُ :ح ًٌّ أَ َنا إِلى األَ َبدِ.
الس َم ِ
إِ ِّنً أَ ْر َف ُع إِلى َّ
ٕ -اعتبر علماء الٌهود ان هللا حً ببل بداٌة وببل نهاٌة (من االزل والً
االبد ) كان هذا المفهوم سابد فً التلمود والمدراش
ٖ -رؼم ذلك لم ٌكن لدي الربانٌٌن رؼبة فً مناقشة مفهوم االبدٌة ونهوا
عن ذلك  ،ففً المشنا ( ان الذي ٌفكر فً اربعة اشٌاء كان من االفضل
له اال ٌوجد فً هذا العالم  ،وهذه االبعة هً  ،ماذا قبل ؟ ماذا بعد ؟ ماذا
فوق ؟ ماذا تحت ؟)
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ٗ -رؼم ذلك بدأ مناقشة هذه المفاهٌم فً العصور الوسطً فٌقول موسً
بن مٌمون فً داللة الحابرٌن ( ان الزمن نفسه هو مخلوق وكان هللا قبل
الزمن ولذلك فكرة االبدٌة واالزلٌة العبلقة لها بالزمن )
٘ -فً القرن ٘ٔ قال ٌوسؾ البو ( ان مفهوم الزمن بالنسبة للرب ٌحمل
معنً سلبً  ،فعندما نقول ان الرب كان موجودا قبل او بعد شًء فاننا
نقصد نفً انه لم ٌكن موجود قبل او بعد ذلك الشًء )
 -ٙفً القرن ٖٔ علق البلهوتً باهٌا ابن اشر علً النص :
الخروج ٘ٔٔ0:
ب ٌَ ْملِ ُك الَى الدَّهْ ِر َواال َبدِ.
الر ُّ
َّ
فقال ان كل االوقات الماضً والحاضر منها والمستقبل هً تعتبر حاضر
بالنسبة للرب النه
كان قبل الزمن والٌتؽٌر بمرور الزمن
 -7فً القرن  ٔ0قال نهمان ( من براتسبلؾ )
ان الزمن ٌنطبق علٌنا البشر الن عقولنا قاصرة  ،ففً الحلم مثبل ممكن
ان ٌمر علً االنسان احداث سبعٌن عاما وعندما ٌستٌقظ ٌجد ان كل
االعوام التً كانت فً الحلم هً مجرد لحظات
 -0وطبقا لهذه االراء فاهلل خارج الزمن فلٌس هو فً الزمن الحالً او
كان فً الماضً او سٌكون فً المستقبل وانما هو فً االبدٌة االن كما
كان فً االبدٌة من قبل وكما سٌظل فً المستقبل وبالطبع الٌمكن لنا ان
نفهم ذلك بدقة النه لٌس لدٌنا تجربو مشابهة فً عقولنا  ،واقرب مثال
لذلك هو السٌنما
 -2عندما نجلس فً صالة العرض نري االحداث تتابع فً ساعتٌن مثبل
ولكن عندما نري الشرٌط السٌنمابى نفسه ٌمكننا رإٌة كل االحداث فً
وقت واحد وهكذا تتبلشً زمن االحداث
ٓٔ -مفهوم االبدٌة هو احد العقابد الهامة لدي الٌهود ولذلك وضعه بن
مٌمون فً الترتٌب الرابع بٌن العقابد الٖٔ عند الٌهود
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ٔٙPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

تثنٌة ٖٖٕ7:
لجؤ ٌ
اإلِل ُه ال َقدٌِ ُم َم َ
مسؤلة القدرة والعلم
ٔ -منذ بداٌة الٌهودٌة واالعتقاد بقدرة هللا هو محور اساسً فً
الٌهودٌة
تكوٌن ٔٗ:ٔ0
ب َ
ش ًْ ٌء؟
الر ِّ
َهلْ ٌَ ْس َتحٌِل ُ َعلَى َّ
ارمٌاء ٕٖٕ7:
س ُر َعلَ ًَّ أَ ْم ٌر َما؟
سدٍَ .هلْ ٌَ ْع ُ
ب إِلَ ُه ُكل ِّ ذِي َج َ
الر ُّ
َه َب َن َذا َّ
ٕ -وطبقا لهذه النظرٌة فان كل المستحٌبلت بالنسبة للبشر هً ممكنات
بالنسبة هلل  ،فلٌس هناك مستحٌل فً قدرة هللا
ٖ -فً العصور الوسطً ثار جدال حول االمور المحٌرة التً اثارها
الفبلسفة حول قدرة هللا علً فعل المستحٌبلت
ٌٗ -قول سعادٌا جاون ( ما قٌمة الحدٌث الذي ٌثٌره الفبلسفة حول
امكانٌة ان ٌمرر هللا العالم من خبلل دابرة خاتم دون ان ٌقوم بتصؽٌر
العالم او تكبٌر حلقة الخاتم  ،نحن نعتقد ان قدرة هللا تستطٌع ذلك واكثر
من ذلك ونعتقد اٌضا ان التفكٌر فً ذلك الفابدة منه )
٘ -وٌقول ٌوسؾ البو ( هناك نوعان من المستحٌل
اوال  :مستحٌل حقٌقً  -:وهذا النوع الٌستطٌع هللا ان ٌجعله ممكن ،
فاهلل الٌستطٌع ان ٌجعل قطر المربع مساوٌا الحد اضبلعه  ،وال ٌستطٌع
ان ٌجعل الجزء مساوٌا للكل  ،وال ان ٌجعل زواٌا المثلث مجموعها اكثر
من مجموع زاوٌتٌن قابمتٌن  ،وال ان ٌجعل الشًء ونقٌضه معا فً نفس
الوقت  ،او ان ٌخلق مثٌبل له
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الثانً  :المستحٌل الذي ٌناقض قوانٌن الطبٌعة مثل احٌاء الموتً  ،وهذا
النوع من الممكن تخٌل قدرة هللا علً القٌام به
 -ٙوٌقصد البو ان المستحٌبلت العقلٌة مستحٌلة اٌضا علً قدرة هللا
ولكن المستحٌبلت الطبٌعٌة ممكنة بالنسبة لقدرة هللا
 -7وفً داللة الحابرٌن ٌإكد ابن مٌمون ان المستحٌبلت العقلٌة تستحٌل
علً قدرة هللا
فاالستحالة خاصٌة ثابتة فً ذلك النوع من المستحٌبلت وال تتعلق بعوامل
معٌنة وبالتالً الٌمكن تؽٌرها
 -0فً العصر الحدٌث كتب الرابً لٌفً اوالن )) Levi Olanان هللا
محدود بطبٌعته االلهٌة
 -2وبعد المحرقة وسع البلهوتٌٌن ذلك المفهوم بقولهم ان هللا اعطً
الحرٌة لبلنسان وبذلك اصبح محدود القدرة بالنسبة لبلنسان حتى
التتعارض القدرة مع الحرٌة
ٌٓٔ -قول ستٌفن جاكوب ( بعد المحرقة ٌجب والمعاناة التً عاناها
الٌهود ٌجب اعادة صٌاؼة البلهوت الٌهودي العطاء هامش اكبر
لتصرفات البشر الشرٌرة واثرها علً ؼٌرهم
ٔٔ -فٌما ٌخص العلم االلهً
المزامٌر ٖٖٖٔ:
ٌِع َبنًِ ا ْل َب َ
الس َم َاوا ِ
ش ِر.
بَ .رأَى َجم َ
الر ُّ
ت َن َظ َر َّ
مِنَ َّ
المزامٌر ٖٖٔٗ:
ض.
ان األَ ْر ِ
ٌِع ُ
ان ُ
س َّك ِ
مِنْ َم َك ِ
س ْك َناهُ َت َطلَّ َع إِلَى َجم ِ
المزامٌر ٖٖٔ٘:
ص ِّو ُر قُلُو َب ُه ْم َجمٌِعا ً ا ْل ُم ْن َت ِب ُه إِلَى ُكل ِّ أَ ْع َمالِ ِه ْم.
ا ْل ُم َ
المزامٌر ٕ:ٖٔ2
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ت ُجلُوسِ ً َوقِ ٌَامًَِ .ف ِه ْم َ
ت َع َر ْف َ
أَ ْن َ
ت ف ِْك ِري مِنْ َبعٌِدٍ.
المزامٌر ٖ:ٖٔ2
ت َو ُكل َّ ُط ُرقًِ َع َر ْف َ
َم ْسلَكًِ َو َم ْر َبضِ ً َذ َّر ٌْ َ
ت.
ٕٔ -اكد الربانٌون ان علم هللا ؼٌر محدود ال بزمان وال بمكان وان هللا
الٌخفً علٌه شًء وان علم هللا بالمستقبل الٌنفً حرٌة االرادة لدي
االنسان  ،ففً القرن الثانً المٌبلدي قال الرابً اكٌفا ( كل شًء معلوم
عند هللا ولكنه اعطً لبلنسان حرٌة االختٌار)
ٖٔ -وفً داللة الحابرٌن ٌقول بن مٌمون ( هللا ٌعلم كل شًء قبل حدوثه
ولكن البشر الٌستطٌعون فهم طبٌعة العلم االلهً النه مختلؾ عن علم
البشر ومادمنا النعرؾ طبٌعة العلم االلهً فكٌؾ ٌمكن ان نفهم توافقه مع
حرٌة االرادة االنسانٌة ؟ )
ٗٔ -فً كتاب حروب الرب كتب ))Gersonides
ان هللا ٌعلم العمومٌات وبالتالً هناك احتماالت مفتوحة للبشر وٌعنً
حرٌة االرادة االنسانٌة مجرد احتماالت ولٌس اشٌاء مإكدة فمعرفة هللا
التشمل كل شًء
ٌ٘ٔ -قول كرٌسكاس(  )Crescasفً كتابه نور الرب  ،ان البشر
ٌبدون فً الظاهر لهم حرٌة االختٌار ولكن كل شًء ٌحدث طبقا لعلم هللا
السابق فعلم هللا مطلق واما حرٌة االرادة فهً وهم
 -ٔٙفً العصر الحدٌث تم اعادة التؤكٌد علً ان علم هللا ٌشمل كل شًء
وان حرٌة االرادة االنسانٌة حقٌقة كذلك
تعلٌق
الٌهود مختلفون قدٌما وحدٌثا فً قدرة هللا وعلمه ومسؤلة حرٌة االنسان
والتستطٌع ان تجزم ماهو التٌار السابد عندهم فالٌهودٌة تتؽٌر فً كل
عصر
مسؤلة الخلق
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ٔ -ترتٌب الخلق فً سفر التكوٌن
تكوٌن ٔٔ:
س َم َاوا ِ
ض.
االر َ
ت َو ْ
فًِ ا ْل َبدْ ِء َخلَ َق هللا ُ ال َّ
تكوٌن ٕٔ:
َو َكا َن ِ
ؾ َعلَى
ح هللاِ ٌَ ِر ُّ
ض َخ ِر َب ًة َو َخالِ ٌَ ًة َو َعلَى َو ْج ِه ا ْل َؽ ْم ِر ُظ ْل َم ٌة َو ُرو ُ
االر ُ
ت ْ
َو ْج ِه ا ْل ِم ٌَاهِ.
تكوٌن ٖٔ:
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ ُنو ٌر» َف َكانَ ُنو ٌر.
تكوٌن ٔٗ:
ور َوال ُّظ ْل َمةِ.
سنٌ َ .و َف َ
ور ا َّن ُه َح َ
َو َراى هللاُ ال ُّن َ
صل َ هللا ُ َب ٌْنَ ال ُّن ِ
تكوٌن ٔ٘:
ح ٌَ ْوما
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
دَعاهَا لَ ٌْبلَ .و َكانَ َم َ
ور َن َهارا َوال ُّظ ْل َم ُة َ
دَعا هللاُ ال ُّن َ
َو َ
َواحِدا.
تكوٌن ٔٙ:
سطِ ا ْل ِم ٌَاهَِ .و ْل ٌَ ُكنْ َفاصِ بل َب ٌْنَ ِم ٌَا ٍه َو ِم ٌَا ٍه».
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ َجلَ ٌد فًِ َو َ
تكوٌن ٔ7:
صل َ َب ٌْنَ ا ْل ِم ٌَا ِه الَّتًِ َت ْح َ
ت ا ْل َجلَ ِد َوا ْل ِم ٌَا ِه الَّتًِ َف ْو َق ا ْل َجلَدِ.
َف َع ِمل َ هللاُ ا ْل َجلَدَ َو َف َ
َو َكانَ َك َذلِ َك.
تكوٌن ٔ0:
ح ٌَ ْوما َثانٌِا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
اءَ .و َكانَ َم َ
س َم ً
دَعا هللاُ ا ْل َجلَ َد َ
َو َ
تكوٌن ٔ2:
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َو َقال َ هللاُ« :لِ َت ْج َتم ِِع ا ْل ِم ٌَاهُ َت ْح َ
ان َوا ِح ٍد َو ْل َت ْظ َه ِر
الس َم ِ
ت َّ
اء الَى َم َك ٍ
س ُة»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
اب َ
ا ْل ٌَ ِ
تكوٌن ٔٔٓ:
َعاهُ ِب َحاراَ .و َراى هللا ُ َذلِ َك ا َّن ُه
س َة ْارضا َو ُم ْج َت َم َع ا ْل ِم ٌَا ِه د َ
اب َ
َو َ
دَعا هللاُ ا ْل ٌَ ِ
سنٌ .
َح َ
تكوٌن ٔٔٔ:
شبا َو َب ْقبل ٌُ ْب ِز ُر ِب ْزرا َو َ
ض ُع ْ
َو َقال َ هللاُ« :لِ ُت ْن ِب ِ
االر ُ
ت ْ
ش َجرا َذا َث َم ٍر ٌَ ْع َمل ُ
ض»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
االر ِ
ج ْنسِ ِه ِب ْز ُرهُ فٌِ ِه َعلَى ْ
َث َمرا َك ِ
تكوٌن ٕٔٔ:
شبا َو َب ْقبل ٌُ ْب ِز ُر ِب ْزرا َك ِج ْنسِ ِه َو َ
ض ُع ْ
َف ْ
اخ َر َج ِ
ش َجرا ٌَ ْع َمل ُ َث َمرا ِب ْز ُرهُ
االر ُ
ت ْ
سنٌ .
فٌِ ِه َك ِج ْنسِ هَِ .و َراى هللاُ َذلِ َك ا َّن ُه َح َ
تكوٌن ٖٔٔ:
ح ٌَ ْوما َثالِثا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
َو َكانَ َم َ
تكوٌن ٔٔٗ:
ار َواللَّ ٌْ ِل َو َت ُكونَ
الس َم ِ
ار فًِ َجلَ ِد َّ
َو َقال َ هللاُ« :لِ َت ُكنْ ا ْن َو ٌ
اء لِ َت ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال َّن َه ِ
ت َو ْاو َقا ٍ
ال ٌَا ٍ
ٌِن.
ت َوا ٌَّ ٍام َوسِ ن ٍ
تكوٌن ٔٔ٘:
ض»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
االر ِ
الس َم ِ
ٌِر َعلَى ْ
اء لِ ُتن َ
َو َت ُكونَ ا ْن َوارا فًِ َجلَ ِد َّ
تكوٌن ٔٔٙ:
ور ْ
االص َؽ َر
ور
ْ
ار َوال ُّن َ
ور ٌْ ِن ا ْل َعظِ ٌ َم ٌْ ِن :ال ُّن َ
َف َع ِمل َ هللا ُ ال ُّن َ
االك َب َر ل ُِح ْك ِم ال َّن َه ِ
ل ُِح ْك ِم اللَّ ٌْ ِل َوال ُّن ُجو َم.
تكوٌن ٔٔ7:
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ض
االر ِ
س َم ِ
ٌِر َعلَى ْ
اء لِ ُتن َ
َو َج َعلَ َها هللاُ فًِ َجلَ ِد ال َّ
تكوٌن ٔٔ0:
ور َوال ُّظ ْل َمةَِ .و َراى هللاُ َذلِ َك
ار َواللَّ ٌْ ِل َولِ َت ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال ُّن ِ
َولِ َت ْح ُك َم َعلَى ال َّن َه ِ
سنٌ .
ا َّن ُه َح َ
تكوٌن ٔٔ2:
ح ٌَ ْوما َرابِعا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
َو َكانَ َم َ
تكوٌن ٕٔٓ:
ت َذ َ
ِض ا ْل ِم ٌَاهُ َز َّحا َفا ٍ
س َح ٌَّ ٍة َو ْل ٌَطِ ْر َط ٌْ ٌر َف ْو َق
َو َقال َ هللاُ« :لِ َتف ِ
ات َن ْف ٍ
اء».
س َم ِ
االر ِ
ض َعلَى َو ْج ِه َجلَ ِد ال َّ
ْ
تكوٌن ٕٔٔ:
ض ْت ِب َها ا ْل ِم ٌَا ُه
ِب الَّتًِ َفا َ
س َح ٌَّ ٍة َتد ُّ
َف َخلَ َق هللاُ ال َّت َنانٌِنَ ا ْلع َِظا َم َو ُكل َّ َن ْف ٍ
سنٌ .
ج ْنسِ هَِ .و َراى هللاُ َذلِ َك ا َّن ُه َح َ
َك ْ
اح َك ِ
اج َناسِ َها َو ُكل َّ َطاب ٍِر ذِي َج َن ٍ
تكوٌن ٕٕٔ:
ارَ .و ْل ٌَ ْك ُث ِر
َو َب َ
ار َك َها هللاُ َقابِبل« :ا ْثم ِِري َوا ْك ُث ِري َوا ْمبلي ا ْل ِم ٌَا َه فًِ ا ْلبِ َح ِ
َّ
ض».
االر ِ
الط ٌْ ُر َعلَى ْ
تكوٌن ٕٖٔ:

ح ٌَ ْوما َخامِسا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
َو َكانَ َم َ
تكوٌن ٕٔٗ:
س َح ٌَّ ٍة َك ِج ْنسِ َهاَ :ب َهابِ َم َو َد َّبا َبا ٍ
ض َذ َوا ِ
ت
االر ُ
ج ْ
ت ا ْنفُ ٍ
َو َقال َ هللاُ« :لِ ُت ْخ ِر ِ
اج َناسِ َها»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
وش ْار ٍ
ض َك ْ
َو ُو ُح َ
تكوٌن ٕٔ٘:
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ٌِع دَ َّبا َبا ِ
ت
االر ِ
اج َناسِ َها َو َجم َ
اج َناسِ َها َوا ْل َب َهابِ َم َك ْ
ض َك ْ
وش ْ
َف َع ِمل َ هللاُ ُو ُح َ
سنٌ .
االر ِ
اج َناسِ َهاَ .و َراى هللا ُ َذلِ َك ا َّن ُه َح َ
ض َك ْ
ْ
تكوٌن ٕٔٙ:
ورتِ َنا َك َ
س َمكِ
س َّل ُطونَ َعلَى َ
ش َب ِه َنا َف ٌَ َت َ
ص َ
سانَ َع َلى ُ
َو َقال َ هللاَُ « :ن ْع َمل ُ اال ْن َ
ٌِع
االر ِ
س َم ِ
اء َو َعلَى ا ْل َب َهاب ِِم َو َعلَى ُكل ِّ ْ
ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر ال َّ
ض َو َعلَى َجم ِ
الدَّ َّبا َبا ِ
ض».
االر ِ
ِب َعلَى ْ
ت الَّتًِ َتد ُّ
تكوٌن ٕٔ7:
ور ِة هللاِ َخلَ َق ُهَ .ذ َكرا َوا ْن َثى
ص َ
ورتِهَِ .علَى ُ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َف َخلَ َق هللاُ اال ْن َ
َخلَ َق ُه ْم.
تكوٌن ٕٔ0:
ض َو ْ
اخضِ ُعوهَا
االر َ
امبلوا ْ
ار َك ُه ُم هللاُ َو َقال َ لَ ُه ْم« :ا ْثم ُِروا َوا ْك ُث ُروا َو ْ
َو َب َ
ِب َعلَى
الس َم ِ
ان ٌَد ُّ
س َمكِ ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر َّ
سلَّ ُطوا َعلَى َ
َو َت َ
اء َو َعلَى ُكل ِّ َح ٌَ َو ٍ
ض».
االر ِ
ْ
تكوٌن ٕٔ2:
االر ِ
اع َط ٌْ ُت ُك ْم ُكل َّ َب ْق ٍل ٌُ ْب ِز ُر بِ ْزرا َعلَى َو ْج ِه ُكل ِّ ْ
َو َقال َ هللاُ« :ا ِّنً َقدْ ْ
ض َو ُكل َّ
ش َج ٍر فٌِ ِه َث َم ُر َ
َ
ش َج ٍر ٌُ ْب ِز ُر ِب ْزرا لَ ُك ْم ٌَ ُكونُ َط َعاما.
تكوٌن ٖٔٓ:
س
االر ِ
س َم ِ
االر ِ
ض فٌِ َها َن ْف ٌ
اء َو ُكل ِّ دَ َّبا َب ٍة َعلَى ْ
ض َو ُكل ِّ َط ٌْ ِر ال َّ
ان ْ
َولِ ُكل ِّ َح ٌَ َو ِ
ب ْ
ت ُكل َّ ُع ْ
اع َط ٌْ ُ
ش ٍ
ض َر َط َعاما»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
اخ َ
َح ٌَّ ٌة ْ
تكوٌن ٖٔٔ:
ح ٌَ ْوما
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
سنٌ ِجدّ اَ .و َكانَ َم َ
َو َراى هللاُ ُكل َّ َما َع ِملَ ُه َف َاذا ه َُو َح َ
سادِسا.
َ
تكوٌن ٕٔ:
الس َم َاو ُ
َف ْاك ِملَ ِ
ض َو ُكل ُّ ُج ْن ِدهَا.
االر ُ
ات َو ْ
ت َّ
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تكوٌن ٕٕ:
اح فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم
اس َت َر َ
اب ِع مِنْ َع َملِ ِه الَّذِي َع ِملََ .ف ْ
َو َف َر َغ هللا ُ فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم َّ
الس ِ
ٌِع َع َملِ ِه الَّذِي َع ِملَ.
ال َّ
سابِ ِع مِنْ َجم ِ
تكوٌن ٕٖ:
ٌِع َع َملِ ِه الَّذِي
اس َت َر َ
َّس ُه ال َّن ُه فٌِ ِه ْ
اب َع َو َقد َ
ار َك هللا ُ ا ْل ٌَ ْو َم ال َّ
َو َب َ
س ِ
اح ِمنْ َجم ِ
َع ِمل َ هللاُ َخالِقا.
ٕ -هذا االعتقاد بان هللا خالق كل شًء وترتٌب الخلق ظل راسخا لدي
الٌهود  ،ففً ترنٌمة الخدمة فً المعبد قبل قراءة المزامٌر كان ٌتلً
( تبارك الذي تكلم ونشؤ العالم تبعا لكبلمه  ،تبارك سٌد العالم منذ خلق
العالم) وكان ٌقال اٌضا
(انت التتؽٌر  ،فكما انت قبل خلق العالم  ،الزلت كما انت بعد خلق العالم
)
ٖ -وفً صبلة ( انا اإمن ) ٌقال ( واإمن باوثق اٌمان بان الخالق تبارك
اسمه هو خالق كل شًء ومدبره  ،وانه وحده خلق وٌخلق وسٌخلق كل
االشٌاء
ٗ -وفً عصر الربانٌٌن ناقش الربانٌٌن عملٌة الخلق  ،ففً المدراش
حول الخلق ( كان العالم فكرة فً عقل هللا قبل ان ٌخلقه  ،فاهلل كان ٌنظر
فً التوراة وٌنفذ الخلق  ،فالتوراة هً الخطة التً بنً هللا علٌها العالم
٘ -وفٌما ٌخص ترتٌب الخلق  ،فمدرسة السماء تعتقد ان السماء خلقت
اوال ثم االرض  ،وعلً عكس ذلك مدرسة هلٌل ان السماء واالرض
خلقتا فً نفس الوقت
 -ٙوفً القرن االول بعد المٌبلد كتب الرابً جامالٌل ( ان هللا صانع
ماهر ولكنه كانت لدٌه خامات اساسٌة هً  ،تاهو  ،فاهو  ،والظبلم ،
والروح  ،والماء  ،واالعماق  ،كل هذه العناصر كان خلقها قبل ذلك
 -7وفً القرن الثالث قال الرباي ٌوحانان  ،ان الرب اخذ حبلٌن احدهما
نار واالخر ثلج ونسجهما معا وخلق منهما العالم
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 -0وٌري بعضهم ان كل االشٌاء خلقت فً وقت واحد فً الٌوم االول ثم
ظهرت فً االٌام المتتالٌة
 -2وٌإكد الربانٌون ان هللا خلق عوالم اخري دمرها قبل ان ٌخلق عالمنا
هذا
ٓٔ -وٌري الربانٌون ان هللا خلق العالم لٌظهر مجده
ٔٔ -فً العصور الوسطً كان البلهوتٌون الٌهود ٌعتقدون ان هللا خلق
الكون من عدم
ٌٕٔ -عتقد القبااله ان الرب هو نفسه العدم المقدس ولذلك فهو خلق
الكون من ذات هللا من خبلل عدٌد من الفٌوضات وفً القرن  ٔ2كتب
عالم القبااله ( كالمان )Kalonymous Kalman -
ان كلمة الخبلء فً سفر التكوٌن هً ذلك الفراغ الذي صنعه الرب بعد ان
انكمش لٌفسح مكانا للعالم الذي سٌخلقه  ،ومعنً لٌكن نور – ان هللا
افاض من نوره علً الخبلء لٌمنحه القوة لٌتكون فٌه العالم
ٖٔ -وفً القرن  ٔ2كتب فنٌاس بن مٌر انه ٌوجد كابنات عاقلة فً
كواكب اخري ولكن لٌس لدٌها ارادة حرة الن االنسان فقط هو الذي خلق
هللا له االرادة الحرة وعلً ذلك الٌوجد توراة والشرٌعة اال فً عامنا الن
وجودها ٌستلزم االرادة الحرة
ٌٗٔ -قول الرابً نورمان الم ()Norman Lamm
ان االعتقاد بوجود كابنات ؼٌر ارضٌة ٌثٌر مشكبلت بالنسبة للٌهود وهً
انها اوال تهدم نظرٌة ان االنسان هو محور الخلق عند هللا  ،وانها ستحدد
مفهوم جدٌد للكون  ،وقال ان الٌهودٌة تستطٌع مواجهة تلك التحدٌات
٘ٔ -وكتب لوٌس جاكوبس ()Louis Jacobs
ان هذه لٌست مشكبلت وانما المشكلة الكبري انه الٌوجد سوي توراة
واحدة فاذا كان هناك عوالم اخري فان هذه التوراة التعنً لها شٌبا
وبذلك سٌعنً انه المصداقٌة للٌهودٌة
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 -ٔٙوردا علً كل هذا نعود الً بن مٌمون فً داللة الحابرٌن حٌث
ٌقول ( انه من الخطؤ االعتقاد ان الؽرض من خلق العالم كله هو فقط
مصلحة االنسان
 -ٔ7فً العصر الحدٌث لم ٌعد الٌهود ٌإمنون بالمبلبكة وال بالشٌاطٌن
تعلٌق
ان مسؤلة هللا الخالق شبه محسومة عند الٌهود فهم لم ٌختلفوا كثٌرا فً
ذلك وان كان مسؤلة خلق الشر محٌرة عندهم  ،ومشكلتهم الكبري ان
تفصٌل عملٌة الخلق كما فً التوراة تتعارض مع العقل والعلم وسنوضح
ذلك فً مبحث خاص
مسؤلة العناٌة االلهٌة
ٔ -فً التوراة نوعان من العناٌة االلهٌة  ،احداهما عامة لجمٌع الخلق
واالخري خاصة بالبعض دون البعض االخر
ٕ -من العناٌة العامة باالسرابٌلٌن اخراج الرب لهم من ذل العبودٌة فً
مصر وتوجٌهه لهم حتً وصلوا ارض المٌعاد
ٖ -ومن امثلة اهتمام هللا باالنسان عموما
ارمٌاء ٕٖٓٔ:
َع َر ْف ُ
ِي
ان ٌَ ْمشِ ً أَنْ ٌَ ْهد َ
س إلِ ْن َ
ان َط ِرٌقُ ُه .لَ ٌْ َ
س ل ِِئل ْن َ
ب أَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ت ٌَا َر ُّ
س ٍ
س ِ
َخ َط َواتِ ِه.
ٗ -وفً التلمود ان االنسان الٌستطٌع ان ٌفعل شٌبا علً االرض قبل ان
ٌتقرر ذلك فً السماء
( ٌعنً ان ٌؤذن به الرب ) وان الرب ٌعلم كل شًء حتً همس الرجل
لزوجته
٘ -اثناء النفً الٌهودي بعد هدم الهٌكل كان الٌهود ٌتطلعون دابما الً
ظهور شخص ملكً من نسل الملك داود ٌخلصهم من النفً وٌعٌد بناء
المدٌنة المقدسة
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 -ٙومن هذا المعنً ظهرت فكرة المسٌح المخلص  ،وكان الربانٌون
ٌقولون ان كثرة الصدقات واالخبلص فً العبادات واتباع شرٌعة التوراة
ٌعجل بظهور المخلص
 -7ولكن قبل ظهور المسٌح ستحدث اهوال وفظابع فً العالم تعرؾ بانها
االم المخاض لوالدة المسٌح  ،ثم سٌظهر اٌلٌا وبعد ذلك المسٌح بن
ٌوسؾ الذي ٌقاتل ٌاجوج وماجوج اعداء االسرابٌلٌن
 -0ورؼم ان المسٌح بن داود سٌقتل فً المعركة اال انه سٌعد منتصرا
الن االم الٌهود ستنتهً وٌعود المنفٌٌن جمٌعا الً صهٌون وستتؽٌر
الحٌاة تماما علً االرض  ،وبعد نهاٌة فترة المسٌح سٌحاكم البشر جمٌعا
وٌكون مصٌر البعض الً النعٌم السماوي واالخرٌن الً العذاب االبدي
ٌ -2قول بن مٌمون ان العناٌة االلهٌة الخاصة موجهة للبشر فقط وهً
تتناسب مع تقوي كل فرد واخبلقه  ،وعلً عكس ذلك كان قول
كرٌسكاس فً القرن ٘ٔ حٌث قال ان هللا خلق البشر لمحبته لهم وان
عناٌته التختلؾ حسب طبابع البشر
ٌٓٔ -قول عالم القبااله ( ٌوسؾ ارجاس ) ان هناك عدة انواع من
العناٌة االلهٌة وال شًء ٌحدث مصادفة فكل شًء ٌتم بعناٌة هللا وعن
قصد
ٔٔ -وٌقول ارجاس ان عناٌة هللا الخاصة التشمل الحٌوانات والبهابم
المفردة وانما عناٌة هللا تتم للنوع منها فقط وعلً ذلك فان ماٌحدث لها
قد ٌكون مصادفة
ٕٔ -هاجم الحسٌدٌون هذا المفهوم وقالوا ان عناٌة هللا شاملة لكل شًء
فٌقول فنٌاس الكورٌتزي ان كل شًء ٌتم بعناٌة هللا حتً القشة التتحرك
بؽٌر اذن من هللا وٌإكد علً ذلك اٌضا حاٌم السانزي فٌقول  :من
المستحٌل ان ٌتواجد مخلوق دون حفظ هللا لوجوده وذلك من خبلل العناٌة
االلهٌة
ٌٖٔ -قول بن مٌمون ان هللا ٌعلم كل شًء قبل وقوعه وان ذلك
الٌتعارض مع حرٌة االرادة االنسانٌة وذلك الن علم هللا لٌس منفصبل عنه
كعلم االنسان وانما علم هللا هو هللا وان ادراك ذلك فوق ادراك البشر
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ٌٗٔ-قول ابراهام بن داود  ،ان علم هللا لبلشٌاء قبل وقوعها لٌس هو
السبب فً وقوعها وانما هو نوع من المعرفة تشبه تنبإ الفلكٌون بسلوك
االشٌاء قبل حدوثها
٘ٔ -فً العصر الحدٌث لم ٌعد البلهوتٌون الٌهود ٌفكرون فً اشٌاء من
هذا القبٌل وانما ٌعتقدون ان العالم تحكمه قوانٌن صارمة ومعقدة كما
اثبت البحث العلمً الحدٌث ولم ٌعد الٌهود ٌعتقدون بالعناٌة االلهٌة للعالم
وان كان بعضهم ٌقول ان هللا ٌتحكم فً العالم من خبلل القوانٌن العلمٌة
 -ٔٙوبالنسبة للعناٌة االلهٌة الخاصة ٌقر الٌهود حالٌا بان هللا ٌتدخل فً
وعً االنسان واٌقاظ ضمٌره واٌمانه وبذلك الٌتدخل فً حرٌة ارادة
االنسان
تعلٌق
انكر الٌهود المعاصرون مسؤلة العناٌة االلهٌة واعتقدوا ان هناك قوانٌن
ثابتة فً الكون تحكم حتً افعال هللا ذاته وبالتالً انكروا المعجزات
والوحً كما سٌؤتً الحقا
مسؤلة الصبلح االلهً
ٔ -هللا هو الخٌر المطلق ولتحقٌق ذلك الخٌر اختار اسرابٌل كحاكم للعالم
مزامٌر ٕ٘0:
صالِ ٌح َو ُم ْس َتقٌِ ٌم ل َِذلِ َك ٌُ َعلِّ ُم ا ْل ُخ َطا َة ال َّط ِر َ
ٌق.
ب َ
لر ُّ
اَ َّ
مزامٌر ٗ٘ٙ:
صالِ ٌح.
ب ألَ َّن ُه َ
اس َم َك ٌَا َر ُّ
أَ ْذ َب ُح لَ َك ُم ْن َتدِباً .أَ ْح َم ُد ْ
مزامٌر ٘ٗٔ2:
صالِ ٌح لِ ْل ُكل ِّ َو َم َرا ِح ُم ُه َعلَى ُكل ِّ أَ ْع َمالِ ِه.
ب َ
الر ُّ
َّ
ٕ -اذا كان الرب صالح فلماذا ٌعٌش الصالحٌن فً الدنٌا حٌاة سٌبة ؟
كان هذا السإال فً سفر اٌوب
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سفر اٌوب ٔ0:
ب لِل َّ
انَ :هلْ َج َع ْل َ
س ِم ْثلُ ُه
وب؟ ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ت َق ْل َب َك َعلَى َع ْبدِي أَ ٌُّ َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
هللا َو ٌَحٌِ ُد َع ِن ال َّ
ش ِّر.
فًِ األَ ْر ِ
ضَ .ر ُجل ٌ َكا ِمل ٌ َو ُم ْس َتقٌِ ٌم ٌَ َّتقًِ َ
سفر اٌوب ٔ2:
اب ال َّ
هللا؟
ش ٌْ َطانُ َ :هلْ َم َّجانا ً ٌَ َّتقًِ أَ ٌُّ ُ
َفؤ َ َج َ
وب َ
سفر اٌوب ٔٔٓ:
ار ْك َ
س ٌَّ ْج َ
ت َح ْولَ ُه َو َح ْول َ َب ٌْتِ ِه َو َح ْول َ ُكل ِّ َما لَ ُه مِنْ ُكل ِّ َنا ِ
ت
ح ٌَةٍ؟ َب َ
س أَ َّن َك َ
أَلَ ٌْ َ
أَ ْع َمال َ ٌَدَ ٌْ ِه َفا ْن َت َ
ض!
ش َر ْت َم َواشِ ٌ ِه فًِ األَ ْر ِ
سفر اٌوب ٔٔٔ:
ؾ َعلَ ٌْ َك.
س ُكل َّ َما لَ ُه َفإِ َّن ُه فًِ َو ْج ِه َك ٌُ َجدِّ ُ
ِن ا ْبسِ ْط ٌَ َد َك اآلنَ َو َم َّ
َولَك ِ
سفر اٌوب ٗٔ7:
الر ُجل ُ أَ ْط َه ُر مِنْ َخالِقِهِ؟
سانُ أَ َب ُّر مِنَ هللاِ أَ ِم َّ
أَاإلِ ْن َ
سفر اٌوب ٔ:7
ٌر أَ ٌَّا ُم ُه؟
ان ِج َهاداً َعلَى األَ ْر ِ
س ْت َح ٌَاةُ اإلِ ْن َ
أَلَ ٌْ َ
س ِ
ض َو َكؤ َ ٌَّ ِام األَ ِج ِ
سفر اٌوب ٔ7:7
ض َع َعلَ ٌْ ِه َق ْل َب َك
سانُ َح َّتى َت ْع َت ِب َرهُ َو َح َّتى َت َ
َما ه َُو اإلِ ْن َ
سفر اٌوب ٔ0:7
اح َو ُكل َّ لَ ْح َظ ٍة َت ْم َت ِح ُن ُه!
َو َت َت َع َّهدَ هُ ُكل َّ َ
ص َب ٍ
سفر اٌوب ٔ2:7
َح َّتى َم َتى الَ َت ْل َتف ُ
ِت َع ِّنً َوالَ ُت ْرخٌِنًِ َر ٌْ َث َما أَ ْبلَ ُع ِرٌقًِ؟
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سفر اٌوب ٕٓ:7
أَأَ ْخ َطؤْ ُ
اس! لِ َم َاذا َج َع ْل َتنًِ هَدَ فا ً لَ َك َح َّتى أَ ُكونَ
ت؟ َم َاذا أَ ْف َعل ُ لَ َك ٌَا َرق َ
ٌِب ال َّن ِ
َعلَى َن ْفسِ ً ِح ْمبلً!
سفر اٌوب ٖ:0
ِس ا ْل َح َّق؟
ٌِر ٌَ ْعك ُ
ضا َء أَ ِو ا ْل َقد ُ
ج ا ْل َق َ
ه َِل هللاُ ٌُ َع ِّو ُ
سفر اٌوب ٕٗ:2
ٌرَ ٌُ .ؽ ِّ
سلَّ َم ٌة لِ ٌَ ِد ال ِّ
ضاتِ َهاَ .وإِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ ه َُو َفإِذاً
شً ُو ُجو َه قُ َ
ض ُم َ
األَ ْر ُ
ش ِّر ِ
َمنْ ؟
سفر اٌوب ٕٗٔ:
ب:
الر َّ
وب َّ
اب أَ ٌُّ ُ
َفؤ َ َج َ
سفر اٌوب ٕٕٗ:
ٌع ُكل َّ َ
َقدْ َعل ِْم ُ
س ُر َعلَ ٌْ َك أَ ْم ٌر.
ش ًْ ٍء َوالَ ٌَ ْع ُ
ت أَ َّن َك َت ْس َتطِ ُ
سفر اٌوب ٕٖٗ:
اء بِبلَ َم ْع ِر َفةٍ! َولَ ِك ِّنً َقدْ َن َط ْق ُ
ت بِ َما لَ ْم أَ ْف َه ْم.
ض َ
َف َمنْ َذا الَّذِي ٌُ ْخفًِ ا ْل َق َ
ِب َع َجاب َِب َف ْوقًِ لَ ْم أَ ْع ِر ْف َها.
سفر اٌوب ٕٗٗ:
ا ِْس َم ِع اآلنَ َوأَ َنا أَ َت َكلَّ ُم .أَ ْسؤَلُ َك َف ُت َعلِّ ُمنًِ.
وانتقل الً كتابات الربانٌٌن وظل هذا السإال حتً تصدي الفبلسفة
الٌهود فً العصور الوسطً للبحث عن اٌباب وجود الشر فً العالم
ٖ -فً القرن ٕٔ كتب ابراهام بن داود  :انه ال العقل البشري وال الكتاب
المقدس ٌعتبران ان هللا مصدر الشر  ،ان هللا هو الخٌر المطلق فاذا كان
هو اٌضا مصدر الشر فان ذلك ٌعنً التعارض داخل الذات االلهٌة ،
واٌضا هللا ؼٌر مركب ولذلك الٌمكن ان ٌكون مصدر الخٌر والشر معا ،
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لماذا اذن ٌوجد الشر ؟ الفقر مثبل هو ؼٌاب الثروة  ،والظبلم ؼٌاب النور
 ،والؽباء ذهاب العقل  ،ومن الخطؤ اعتقاد ان هللا خلق تلك االشٌاء
ٗ -وفً داللة الحابرٌن ٌقول بن مٌمون  :الشر هو عدم ولذلك هللا لٌس
مسبوال عن الشر انه فقط ٌخلق الخٌر
ٌ٘ -قول القبااله ان الشر لٌس حقٌقٌا  ،بعض البشر الٌستطٌعون
استقبال كل الفٌض من السفٌروت وهذا هو مصدر الشر  ،وفً كتاب
الزوهر ٌقال ان شجرة المعرفة وشجرة الحٌاة كانتا مرتبطتٌن حتً اخطؤ
ادم وحدث الشر بسبب خطٌبة البشر
 -ٙبعد المحرقة كان الٌهود ٌتساءلون هل من الممكن استمرار التصدٌق
بالصبلح االلهً ؟
البعض قال ان الٌهود كانوا ثمنا من اجل ان ٌتؽٌر العالم وهذا دورهم فً
الحٌاة وهو اظهار اوامر هللا حتً مع التضحٌة بانفسهم
ٌ -7قول ربٌس الربانٌٌن فً حٌفا شعار ٌاشوؾ كوهن  :من الخطؤ
اعتقاد ان المحرقة كانت عقاب من هللا  ،ان مقتل مبلٌٌن الٌهود فً
االعتقال هو جزء من الرإٌة االلهٌة ان معاناة الٌهود هً اخر االم
مخاض مٌبلد المسٌح
 -0فً كتابات امٌل فاكنهاٌم تؤكٌد ان هللا ظهر للٌهود من خبلل الرماد
وافران الؽاز واظهر وصٌة رقم ٗٔ ٙوهً انه ممنوع علً الٌهود
معاونة هتلر لٌنتصر
 -2البعض االخر رأي ان هللا قد مات والٌمكن االعتقاد بوجوده بعد
المحرقة
تعلٌق
مسؤلة الشر عند الٌهود شابكة جدا وسنفرد لها مبحث خاص
مسؤلة الوحً
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ٌٔ -إمن الٌهود بان التوراة التً بٌن اٌدٌهم االن هً نفس التوراة التً
اوحً هللا بها الً موسً وانها جمٌعا كبلم هللا الذي كلم هللا به موسً
والٌعرؾ احد كٌفٌة هذا الكبلم اال موسً علٌه السبلم
ٌٕ -قول موسً بن مٌمون فً تعلٌقاته علً المشنا ان هناك فارق بٌن
اسفار موسً الخمسة وبقٌة االسفار
ٖ -فقد تسلم موسً االسفار الخمسة من هللا مباشرة بٌنما بقٌة االسفار
النبوٌة كانت وحٌا لبلنبٌاء اما بقٌة اسفار الكتاب كانت عن طرٌق الروح
القدس ولٌس الوحً
ٌٗ -طلق الٌهود علً مجموع االسفار (تناخ ) وهً مختصر للكلمات
الثبلث  ،توراة  ،نفٌم (انبٌاء) كتوفٌم ( الكتب) وتسمً اٌضا التوراة
المكتوبة
ٌ٘ -إمن الربانٌون بان التفسٌرات الملحقة بالكتب تسلمها موسً من هللا
علً جبل سٌناء  ،مع التوراة ولكن شفهٌا  ،ونقلت شفاهة جٌبل بعد جٌل
وسمٌت التوراة الشفهٌة
 -ٙفً القرن ٖٔ اكد الفٌلسوؾ الٌهودي نحمانٌدس (ابن نحمان) ان هللا
املً علً موسً االسفار الخمسة باكملها وان موسً كتب سفر التكوٌن
وجزء من سفر الخروج قبل ان ٌنزل من الجبل واكمل كتابة بقٌة االسفار
الخمسة خبلل سنوات التٌه االربعٌن  ،وهذا معنً ان التوراة قد اعطٌت
لفافة بلفافة كما ٌقول الربانٌون فالتوراة هً نسخة لكتاب فً السماء
مكتوب فٌه كل شًء قبل الخلق
 -7وٌقول نحمانٌدس ان اسرار التوراة اوحً بها الً موسً وكانت
مكتوبة فً التوراة بشكل كودي كارقام وحروؾ
 -0وتؤكٌدا لرأي نحمنٌدس ٌقول كتاب الزوهر :
واحسرتاه علً أي انسان ٌري فً التوراة مجرد حكاٌات وقصص  ،فلو
كان االمر كذلك فهناك قصص فً كتب اخري  ،ان ماٌمٌز التوراة هو تلك
االسرار الموجودة بها  ،فالقصص هو رداء خارجً للتوراة مثل القشور
فمن شؽلته القشور عن اللب لم ٌفهم التوراة
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 -2بعد االكتشافات العلمٌة والتارٌخٌة الحدٌث اصبح من الصعب تبنً
وجهة نظر ان التوراة كلها وحً الهً
ٓٔ -فً القرن التاسع قدم هٌوي البلخ ( ) Balkhi-Hiwi Alمبتً
اعتراض حول عقٌدة المصدر االلهً للتوراة  ،وقد كتب سعادٌا جاون
ردا علً تلك االعتراضات واعتبر هٌوي من الهراطقة
ٔٔ -فً القرن ٕٔ قال ابراهام بن عزرا ان هناك اضافات فً االسفار
الخمسة بعد موت موسً  ،ففً تعلٌق بن عزرا علً التوراة وجد النص
التالً :
تثنٌة ٔٔ:
ٌِع إِ ْس َرابٌِل فًِ َع ْب ِر األ ُ ْردُنِّ فًِ
وسى َجم َ
ه ََذا ه َُو ال َكبل ُم الذِي َكل َم ِب ِه ُم َ
الع َر َب ِة قُ َب َ
ض ٌْ ُر َ
وت َوذِي
ارانَ َو ُتو َفل َوال َبانَ َو َح َ
سوؾٍََ َب ٌْنَ َف َ
الة ُ
ال َب ِّر ٌَّ ِة فًِ َ
َذ َهبٍ.
تثنٌة ٕٔ:
أَ َحدَ َع َ
ٌِع.
ِش َب ْرن َ
ٌِر إِلى َقاد َ
سع َ
ٌق َج َب ِل َ
ور َ
ٌب َعلى َط ِر ِ
ش َر ٌَ ْوما ً مِنْ ُح ِ
ٕٔ -كٌؾ كلم موسً الٌهود بعد نهر االردن وهو مات قبل ان ٌعبروا
االردن
ٖٔ -فً القرن  ٔٙاشار الكتاب الٌهود ان كتب موسً الخمسة تم
تركٌبها من عدة مصادر مختلفة
وقد توسعت نظرٌات النقد الكتابً فً العصر الحدٌث وكان ابرزها نظرٌة
جراؾ وفلهاوزن التً اصبحت قلبا لعدٌد من النظرٌات الفرعٌة
( )Graf–Wellhausen
ٗٔ -هناك حالٌا شبه اجماع بٌن الٌهود المعاصرٌن عدا االرثوذوكس
منهم بان التوراة لم ٌكتبها موسً وانها مجموعة من التقالٌد التً نشؤت
ففً فترات زمنٌة مختلفة وتم تجمٌعها معا فً كتاب واحد
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٘ٔ -هناك دراسات حول تؤثٌر الشعوب المجاورة للٌهود علً النص
التوراتً حٌث ان كثٌرا من عقابد وقصص الٌهود موجودة عند الشعوب
االخري وانه ربما تم نقل تلك العقابد االجنبٌة الً داخل النص التوراتً
 -ٔٙالطوابؾ الٌهودٌة عدا االرثوذكس ٌطالبون بتؽٌر العقابد والشرابع
طبقا للعلوم الحدٌثة وٌإكدون عدم صحة نظرٌة الوحً االلهً للتوراة
تعلٌق
مسؤلة الوحً والنصوص ومدي قدسٌتها عند الٌهود شدٌدة التعقٌد فهم
درجات بٌن االعتقاد ان التوراة كلها شفهٌة ومكتوبة وحً هللا الً انكار
ذلك الوحً اصبل
سنفرد لذلك مبحثا خاصا
مسؤلة الوصاٌا
ٌٔ -عتقد الٌهود ان هللا اوحً لموسً ٖٔ ٙوصٌة علً جبل سٌناء
فسجلها موسً فً االسفار الخمسة
ٕ -هذه الوصاٌا جزء من العهد بٌن الٌهود وهللا ،
وهً قسمان احدهما ٌشمل العبلقة بٌن البشر وهللا  ،واالخر العبلقة بٌن
البشر انفسهم
ٖ -تشمل الوصاٌا ٘ ٖٙوصٌة سلبٌة (تحرٌم)  ٕٗ0 ،وصٌة اٌجابٌة
(واجبات ٌتم تؤدٌتها)
ٗ -تلقً موسً الشرٌعة الشفهٌة والتً انتقلت جٌبل بعد جٌل ثم كتبها
ٌهودا هاناسً ( )Nasi-Judah Haفً المشنا فً القرن الثانً
المٌبلدي
٘ -اضٌؾ الً المشنا اقوال الربانٌٌن المتؤخرٌن والمعروفة بالجمارا ،
والمشنا والجمارا ٌسمٌان معا بالتلمود والذي اكتمل فً القرن السادس
المٌبلدي
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 -ٙتفسٌرات واراء واجوبة الربانٌٌن بعد ذلك عرفت باسم رسبونزا
(االجوبة)
 -7فً القرن ٔٔ كتب اسحاق الفاسً مدونة للقانون الٌهودي للسفرادٌم
 ،وبعد قرنٌن كتب اشر بن جاهٌل مدونة لبلشكناز  ،وفً القرن  ٔٙنشر
ٌوسؾ كارو(  ، )Joseph Caroكتاب
( شولخان اروخ ) )) Shulkhan Arukh
والذي ٌعد قانون الٌهود االرثوذكس حتً الٌوم
 -0الٌعتمد الٌهود المعاصرٌن علً الشرٌعة والقانون الٌهودي كثٌرا ،
ولم ٌعد المفهوم الٌهودي القدٌم بان الوصاٌا صالحة لكل االزمان مقبوال
الٌوم
تعلٌق
سنفرد مبحثا مستقبل للشرٌعة عند الٌهود
مسؤلة الخطٌبة والتوبة
ٔ -الخطٌبة عند الٌهود هً مخالفة اوامر هللا وهً اٌضا نوع من عدم
الكمال فً اداء الواجبات
فالخاطًء هو الذي الٌإدي واجبه نحو هللا
ٌٕ -ري الربانٌون انه ٌمكن تقسٌم الخطٌبة الً انواع حسب العقوبة
المقدرة لها فكلما اشتدت العقوبة كانت دلٌل علً ان الخطٌبة شدٌدة
ٖ -وهناك فارق عند الربانٌٌن بٌن الخطٌبة فً حق البشر والخطٌبة فً
حق هللا  ،فالخطٌبة فً حق هللا ٌمكن ؼفرانها بالصلوات والدعاء
والصدقات  ،واما فً حق البشر فٌجب تعوٌضهم واستسماحهم
ٗ -وٌري الربانٌون ان فً االنسان مٌل نحو الخٌر  ،ومٌل نحو الشر ،
وهللا ٌعلم كل شًء  ،ففً المشنا ( ان هللا ٌسمع وٌري وكل افعال البشر
مكتوبة فً كتاب)
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖ٘Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

٘ -والذي ٌدفع االنسان نحو الشر هو اتباعه شهواته  ،وٌري الربانٌون
ان الشر ضروري فً العالم والٌمكن القضاء علٌه  ،النه البد لبلنسان من
ان ٌكون فً صراع مستمر مع الشر وان التوراة هً خط الدفاع االول
فً ذلك الصراع وان االلتزام بالتوراة ٌحرر االنسان من الشر
 -ٙفالتوراة مثل الضمادة التً تؽطً الجرح وتحفظه من ان ٌضر
االنسان  ،واالنسان الٌستطٌع التخلص من نوازع الشر داخله وقتلها
وانما ٌستطٌع محاربتها وعدم االستجابة لها
تكوٌن ٘:ٙ
ب انَّ َ
ار َق ْل ِب ِه
االر ِ
ض َوانَّ ُكل َّ َت َ
ان َقدْ َك ُث َر فًِ ْ
ش َّر اال ْن َ
الر ُّ
َو َراى َّ
س ِ
ص ُّو ِر ا ْف َك ِ
ا َّن َما ه َُو شِ ِّرٌ ٌر ُكل َّ ٌَ ْو ٍم.
الملوك الثانً ٖٔ:ٔ7
ب َعلَى إِ ْس َرابٌِل َ َو َعلَى ٌَ ُه َ
َوأَ ْ
اء
اء َو ُكل ِّ َر ٍ
ٌِع األَ ْن ِب ٌَ ِ
الر ُّ
ش َه َد َّ
وذا َعنْ ٌَ ِد َجم ِ
س َ
اي َف َرابِضِ ً َح َ
صا ٌَ َ
اح َف ُظوا َو َ
الردٌِ َب ِة َو ْ
َقابِبلًْ :ار ِج ُعوا َعنْ ُط ُرقِ ُك ُم َّ
ب ُكل ِّ
ال َّ
ص ٌْ ُ
س ْل ُت َها إِلَ ٌْ ُك ْم َعنْ ٌَ ِد َع ِبٌدِي
اء ُك ْمَ ،والَّتًِ أَ ْر َ
ت ِب َها آ َب َ
ٌع ِة الَّتًِ أَ ْو َ
ش ِر َ
اء.
األَ ْن ِب ٌَ ِ
الملوك الثانً ٔٗ:ٔ7
ب إِلَ ِه ِه ْم.
الر ِّ
صلَّ ُبوا أَ ْقفِ ٌَ َت ُه ْم َكؤ َ ْقفِ ٌَ ِة آ َبابِ ِه ِم الَّذٌِنَ لَ ْم ٌُ ْإ ِم ُنوا ِب َّ
َفلَ ْم ٌَ ْس َم ُعوا َبلْ َ
الملوك الثانً ٔ٘:ٔ7
ِض ُه َو َع ْهدَ ُه الَّذِي َق َط َع ُه َم َع آ َبابِ ِه ْم َو َ
ش َها َدا ِت ِه
ضوا َف َراب َ
َو َر َف ُ
اروا َباطِ بلً َو َرا َء األ ُ َم ِم
ص ُ
اء ا ْل َباطِ ِلَ ،و َ
سا ُروا َو َر َ
َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،و َ
ب أَنْ الَ ٌَ ْع َملُوا ِم ْثلَ ُه ْم.
الر ُّ
الَّذٌِنَ أَ َم َر ُه ُم َّ

الَّتًِ َ
ش ِه َد ِب َها
الَّذٌِنَ َح ْولَ ُه ُم،

الملوك الثانً ٔٙ:ٔ7
ب إِلَ ِه ِه ْم َو َع ِملُوا ألَ ْنفُسِ ِه ْم َم ْس ُبو َكا ٍ
ت ِع ْجلَ ٌْ ِن،
الر ِّ
صا ٌَا َّ
ٌِع َو َ
َو َت َر ُكوا َجم َ
اءَ ،و َع َبدُوا ا ْل َب ْعلَ.
الس َم ِ
ٌِع ُج ْن ِد َّ
ي َو َ
ار َ
َو َع ِملُوا َ
س َو ِ
س َجدُوا ل َِجم ِ
الملوك الثانً ٔ7:ٔ7
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اءلُواَ ،و َبا ُعوا
ارَ ،و َع َرفُوا عِ َرا َف ًة َو َت َف َ
َو َع َّب ُروا َبنٌِ ِه ْم َو َب َناتِ ِه ْم فًِ ال َّن ِ
س ُه ْم ل َِع َم ِل ال َّ
ب إلِ َؼا َظتِ ِه.
الر ِّ
ش ِّر فًِ َع ٌْ َنًِ َّ
أَ ْنفُ َ
الملوك الثانً ٔ0:ٔ7
ب ِج ّداً َعلَى إِ ْس َرابٌِل َ َو َن َّحا ُه ْم مِنْ أَ َما ِمهَِ ،ولَ ْم ٌَ ْب َق إِالَّ سِ ْب ُط
الر ُّ
ب َّ
َف َؽضِ َ
ٌَ ُه َ
وذا َو ْح َد ُه.
الملوك الثانً ٔ2:ٔ7
َو ٌَ ُه َ
ِض
سلَ ُكوا فًِ َف َراب ِ
ب إِلَ ِه ِه ْم َبلْ َ
الر ِّ
صا ٌَا َّ
وذا أَ ٌْضا ً لَ ْم ٌَ ْح َف ُظوا َو َ
إِ ْس َرابٌِل َ الَّتًِ َع ِملُوهَا.
الملوك الثانً ٕٓ:ٔ7
ب ُكل َّ َن ْس ِل إِ ْس َرابٌِلََ ،وأَ َذلَّ ُه ْم َودَ َف َع ُه ْم لِ ٌَ ِد َناه ِِبٌنَ َح َّتى َط َر َح ُه ْم مِنْ
الر ُّ
َف َر َذل َ َّ
أَ َما ِم ِه،
 -7هذه النصوص توضح خطٌبة البشر ودعوة الرب لهم للتوبة ،
والتوبة عند الربانٌن تستلزم معرفة الخطٌبة واالعتراؾ بها وااللتزام بعد
العودة الٌها  ،وهللا الٌرؼب فً موت الخطاة وانما فً رجوعهم عن
الخطٌبة
ٌ -0قول بن مٌمون عندما ٌخطًء االنسان سواء عن قصد او ؼٌر قصد
فانه ٌجب ان ٌعترؾ بخطٌبته امام هللا  ،ومن الخٌر له اٌضا ان ٌعترؾ
امام العامة اذا كان الخطؤ فً حق االخرٌن
 -2فً القرن ٖٔ حدد ٌونان بن ابراهام الجٌروندي ٕٓ عنصرا من
عناصر التوبة منها تعذٌب النفس بقتل الشهوات
ٓٔ -اسحاق الفاسً حدد ٕٗ عنصرا تمنع التوبة منها عقوق الوالدٌن
تعلٌق
سنفرد مبحثا لمسؤلة التوبة عند الحدٌث حول نسخ احكام التوراة
مسؤلة الشعب المختار
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ٔ -الزال مفهوم ان الٌهود هم شعب هللا المختار مستمرا فً العقٌدة
الٌهودٌة منذ بداٌتها وحتً الٌوم  ،ان هللا اختار الٌهود من بٌن جمٌع
االمم
ٕ -ولٌس ذلك بسبب كثرة او قلة عدد الٌهود وانما لمحبة هللا لهم
تثنٌة ٙ:7
ب إِل ِه َك .إِ ٌَّا َك َق ِد ْ
ت َ
ألَ َّن َك أَ ْن َ
ب إِل ُه َك لِ َت ُكونَ ل ُه
الر ُّ
ار َّ
اخ َت َ
ِلر ِّ
س ل َّ
ب ُم َقدَّ ٌ
ش ْع ٌ
ٌِع ال ُّ
َ
ش ُعو ِ
ض
ب الذٌِنَ َعلى َو ْج ِه األَ ْر ِ
ش ْعبا ً أَ َخ َّ
ص مِنْ َجم ِ
تثنٌة 7:7
ب ِب ُك ْم َو ْ
ساب ِِر ال ُّ
ش ُعو ِ
ار ُك ْم ألَ َّن ُك ْم
اخ َت َ
الر ُّ
ص َق َّ
ب ال َت َ
س مِنْ َك ْونِ ُك ْم أَ ْك َث َر مِنْ َ
ل ٌْ َ
ساب ِِر ال ُّ
ش ُعو ِ
ب.
أَ َقل ُّ مِنْ َ
تثنٌة 0:7
ب
الر ُّ
س َم آلِ َبابِ ُك ْم أَ ْخ َر َج ُك ُم َّ
س َم الذِي أَ ْق َ
ب إِ ٌَّا ُك ْم َو ِح ْفظِ ِه ال َق َ
الر ِّ
َبل مِنْ َم َح َّب ِة َّ
ِب ٌَ ٍد َ
شدٌِدَ ٍة َو َفدَ ا ُك ْم مِنْ َب ٌْ ِ
ِص َر.
ت ال ُع ُبو ِد ٌَّ ِة مِنْ ٌَ ِد ف ِْر َع ْونَ َملِكِ م ْ
هامش :
ا -نذكر بقٌة االٌات لتوضٌح الموضوع اكثر
تثنٌة 2:7
سانَ لِلذٌِنَ
الع ْه َد َواإلِ ْح َ
الحافِ ُظ َ
ب إِل َه َك ه َُو هللاُ اإلِل ُه األَمٌِنُ َ
الر َّ
اعل ْم أَنَّ َّ
َف ْ
صا ٌَاهُ إِلى أَل ِ
ٌل
ٌُ ِح ُّبو َن ُه َو ٌَ ْح َف ُظونَ َو َ
ؾ ِج ٍ
تثنٌة ٔٓ:7
ض ُه.
ضو َن ُه بِ ُو ُجو ِه ِه ْم لِ ٌُ ْهلِ َك ُه ْم .ال ٌُ ْم ِهل ُ َمنْ ٌُ ْب ِؽ ُ
ازي الذٌِنَ ٌُ ْب ِؽ ُ
َوال ُم َج ِ
ازٌهِ.
ِب َو ْج ِه ِه ٌُ َج ِ
تثنٌة ٔٔ:7
ِض َواألَ ْح َكا َم التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ َك ال ٌَ ْو َم لِ َت ْع َمل َها.
صا ٌَا َوال َف َراب َ
الو َ
اح َفظِ َ
َف ْ
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تثنٌة ٕٔ:7
ب
الر ُّ
َومِنْ أَ ْج ِل أَ َّن ُك ْم َت ْس َم ُعونَ َه ِذ ِه األَ ْح َكا َم َو َت ْح َف ُظونَ َو َت ْع َملُو َن َها ٌَ ْح َف ُظ ل َك َّ
س َم آلِ َبابِ َك
سانَ الل َذ ٌْ ِن أَ ْق َ
الع ْهدَ َواإلِ ْح َ
إِل ُه َك َ
ب -فلٌس عهد هللا محاباة للٌهود وتمٌز وانما هو مٌثاق ٌجب ان ٌحفظوا
وصاٌا هللا وٌحفظوا عهده فٌحفظ عهدهم (ات)
ٖ -واختٌار هللا للٌهود اعطاهم مهمة تارٌخٌة وهً حمل الحقابق االلهٌة
وتقدٌمها لبلنسانٌة
خروج ٗ:ٔ2
ور َو ِج ْب ُ
ص َن ْع ُ
ت
اجن َِح ِة ال ُّن ُ
ِص ِر ٌٌِّنَ َ .وا َنا َح َم ْل ُت ُك ْم َعلَى ْ
ت بِا ْلم ْ
ا ْن ُت ْم َرا ٌْ ُت ْم َما َ
س ِ
ِب ُك ْم الَ ًَّ.
خروج ٘:ٔ2
ص ًة مِنْ َب ٌْ ِن
ص ْوتًِ َو َحف ِْظ ُت ْم َع ْهدِي َت ُكو ُنونَ لًِ َخا َّ
سم ِْع ُت ْم لِ َ
َفاالنَ انْ َ
ٌِع ال ُّ
ش ُعو ِ
ض.
االر ِ
بَ .فانَّ لًِ ُكل َّ ْ
َجم ِ
خروج ٙ:ٔ2
ًِ ا ْل َكلِ َم ُ
ات الَّتًِ ُت َكلِّ ُم
دَّس ًةَ .ه ِذ ِه ه َ
َوا ْن ُت ْم َت ُكو ُنونَ لًِ َم ْملَ َك َة َك َه َن ٍة َوا َّم ًة ُم َق َ
اس َرابٌِلَ.
ِب َها َبنًِ ْ
ٗ -اختٌار الرب للٌهود ٌحملهم مسبولٌات جسٌمة
تكوٌن ٔ2:ٔ0
ال ِّنً َع َر ْف ُت ُه لِ َك ًْ ٌُوصِ ًَ َبنٌِ ِه َو َب ٌْ َت ُه مِنْ َب ْع ِد ِه انْ ٌَ ْح َف ُظوا َط ِر َ
ب
الر ِّ
ٌق َّ
ب ال ْب َراهٌِ َم ِب َما َت َكلَّ َم ِب ِه.
لِ ٌَ ْع َملُوا ِب ّرا َو َعدْ ال لِ َك ًْ ٌَات ًَِ ال َّر ُّ
٘ -هذا االختٌار االلهً ٌستوجب مسبولٌات متبادلة  ،فالٌهود ٌجب ان
ٌحفظوا وصاٌا الرب وٌعملوا بها  ،وحٌن ذلك ٌعرؾ كل االمم وصاٌا
الرب  ،بمعنً ان امة الٌهود كالرسول لسابر االمم
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 -ٙتقول النصوص ان الرب لن ٌترك الٌهود حتً لو لم ٌوفوا بعهدهم
معه
الوٌٌن ٗٗ:ٕٙ
اعدَ ابِ ِه ْم َما ا َب ٌْ ُت ُه ْم َوال َك ِرهْ ُت ُه ْم
َولَكِنْ َم َع َذلِ َك ا ٌْضا َم َتى َكا ُنوا فًِ ْار ِ
ض ْ
َح َّتى ِابٌدَ ُه ْم َوا ْن ُك َ
ب الَ ُه ُه ْم.
الر ُّ
ث مٌِ َثاقًِ َم َع ُه ْم ال ِّنً ا َنا َّ
الوٌٌن ٗ٘:ٕٙ
االولٌِنَ الَّذٌِنَ ْ
َبلْ ْاذ ُك ُر لَ ُه ْم ا ْلمٌِ َث َ
ِص َر ا َما َم
اخ َر ْج ُت ُه ْم مِنْ ْار ِ
ضم ْ
اق َم َع َّ
اع ٌُ ِن ال ُّ
ش ُعو ِ
ب.
الر ُّ
ب ال ُكونَ لَ ُه ْم الَها .ا َنا َّ
ْ
 -7وفً اقوال الربانٌٌن ان هللا اختار الٌهود النهم قبلوا التوراة ،
وٌستدلون علً ذلك :
خروج ٘:ٔ2
ِص ْوتًِ َو َحف ِْظ ُت ْم َع ْهدِي َت ُكو ُنونَ لًِ َخ َّ ً
ٌِع
سم ِْع ُت ْم ل َ
َفاالنَ انْ َ
اصة مِنْ َب ٌْ ِن َجم ِ
ال ُّ
ض.
االر ِ
ش ُعوبَِ .فانَّ لًِ ُكل َّ ْ
 -0وٌقول الربانٌون ان التوراة اعطٌت فً البداٌة لكل امم االرض
ولكنهم رفضوها النها التتناسب مع اسلوب معٌشتهم  ،والٌهود فقط هم
الذٌن قبلوها  ،وذلك القبول كان بسبب ان الرب رفع قمة الجبل فوق
رإسهم فقبلوا لكً الٌقتلهم جمٌعا
 -2فً العصور الوسطً اعتبرت الكنٌسة انها المقصودة باسرابٌل فً
التوراة ولقبت نفسها باسرابٌل الحقٌقٌة
ٓٔ -رد الٌهود علً ذلك بان هناك عناٌة خاصة انتقلت من ادم عبر
االجٌال الً كل الٌهود بالذات دون سابر االمم  ،وقال سعادٌا جاون ان
امة الٌهود ستستمر مادامت السموات واالرض  ،الٌهود فقط لن ٌنقرضوا
وسٌبقوا حتً قٌامة االموات
ٌٔٔ -ري القبااله ان سابر االمم من اصل سًء ولٌست نورانٌة االصل
كالٌهود
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ٕٔ -فً العصر الحدٌث قال بعض الٌهود بان عهد هللا معهم الٌعنً
فوقٌتهم علً البشر والٌعنً ان االمم ادنً منهم منزلة  ،وان كل شخص
ٌمكن ان ٌكون ٌهودٌا اذا قبل التوراة وحفظ الوصاٌا ولٌس العهد حكرا
علً شعب معٌن  ،ودلٌل ذلك ان مجموعة من اخٌار الٌهود السابقٌن
كانوا متحولٌن من امم اخري (متهودٌن)
ٖٔ -وقالوا ان هناك عهد متبادل بٌن هللا والناس :
تثنٌة ٔ7:ٕٙ
َقدْ َوا َعدْ َ
ب ال ٌَ ْو َم أَنْ ٌَ ُكونَ ل َك إِلها ً َوأَنْ َت ْسلُ َك فًِ ُط ُرقِ ِه َو َت ْح َف َظ
الر َّ
ت َّ
ِص ْوتِ ِه.
صا ٌَاهُ َوأَ ْح َكا َم ُه َو َت ْس َم َع ل َ
ِض ُه َو َو َ
َف َراب َ
تثنٌة ٔ0:ٕٙ
ب ال ٌَ ْو َم أَنْ َت ُكونَ ل ُه َ
ٌِع
اصا ً َك َما َقال ل َك َو َت ْح َف َظ َجم َ
ش ْعبا ً َخ ّ
الر ُّ
اع َد َك َّ
َو َو َ
صا ٌَاهُ
َو َ
تثنٌة ٔ2:ٕٙ
َ
اء َواالِ ْس ِم
ٌِع ال َق َباب ِِل التًِ َعمِل َها فًِ ال َّث َن ِ
َوأنْ ٌَ ْج َعل َك ُم ْس َت ْعلٌِا ً َعلى َجم ِ
اء َوأَنْ َت ُكونَ َ
ب إِل ِه َك َك َما َقال.
َوال َب َه ِ
ِلر ِّ
ش ْعبا ً ُم َقدَّسا ً ل َّ
تعلٌق
سنفرد عدة مباحث فً مفهوم الشعب المختار وتارٌخه
مسؤلة ارض المٌعاد
ٔ -كان الٌهود دابما ٌتطلعون الً ارض تكون وطنا لهم
ٕ -ففً البداٌة تذكر التوراة
تكوٌن ٕٔٔ:
ٌرتِ َك َومِنْ َب ٌْ ِ
ت ابٌِ َك الَى
َب مِنْ ْارضِ َك َومِنْ َعشِ َ
ب ال ْب َرا َمْ :اذه ْ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
ارٌ َك.
االر ِ
ْ
ض الَّتًِ ِ
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تكوٌن ٕٕٔ:
اس َم َك َو َت ُكونَ َب َر َك ًة.
اع ِّظ َم ْ
ار َك َك َو َ
َف ْ
اج َعلَ َك ا َّم ًة َعظِ ٌ َم ًة َوا َب ِ
ٖ -وكرر الرب ذلك الوعد لٌعقوب الذي استقر مع ابنابه فً مصر حتً
اخرجهم موسً الً ارض المٌعاد
ٗ -اقام الٌهود مملكة ولكن بسبب فسادهم انتقم منهم الرب وسلمهم
العدابهم فقضوا علً مملكتهم ودمروا الهٌكل واستمر نفً الٌهود فً
الشتات قرون والزال الٌهود ٌنتظرون المسٌح الذي سٌعٌدهم الً
صهٌون
٘ -ادعً كثٌر من الٌهود انهم المسٌح ولكن االحداث كذبتهم  ،كان من
اشهر ذلك سنة ٘ٔٙٙ
حٌن ظهر شاباتاي زٌفً (( Shabbatai Zevi
وجمع الٌهود حوله ولكنه تحول الً االسبلم مما خٌب امل الكثٌر من
الٌهود فتركوا تلك العقٌدة ولكن كثٌرا منهم اٌضا الزالوا فً انتظار
المسٌح
 -ٙومن شروط ظهور المسٌح تجمع الٌهود فً االراضً المقدسة (بٌت
المقدس) وهذا مادفع الٌهود العلمانٌٌن لتبنً تلك الرإٌا ولكن بشكل
مؽاٌر للتخلص من معاداة السامٌة
 -7قال تٌودور هرتز الن الحل الوحٌد لعقدة الخوؾ من الٌهود فً كل
الببلد هو ان ٌكون للٌهود وطن خاص بهم وحدهم
 -0عارض الٌهود االرثوذكس اقامة تلك الدولة الن ذلك خٌانة لمبدأ
ظهور المسٌح  ،وان التعجٌل بظهور المسٌح من خبلل جهود البشر هو
حرام
كذلك هاجمت حركة االصبلح الٌهودٌة دعاة الصهٌونٌة الن الصهٌونٌة
من وجهت نظرهم دعوي طوباوٌة ؼٌر واقعٌة
 -2ورؼم كل المعارضات استمر الصهاٌنة فً مشروعهم واقاموا دولة
اسرابٌل وٌدعون انها ستصبح مملكة هللا علً االرض
جامع العقابد – الجزء الثامن
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تعلٌق
مسؤلة ارض المٌعاد هذه قتلها السٌاسٌون بحثا فلن نضٌع فٌها وقت
مسؤلة مابعد الموت
ٔ -الٌوجد فً التوراة وال االسفار االخري ذكر تفصٌلً للحٌاة بعد الموت
ولكن بعض اشارات مبهمة هنا وهناك  ،ولم ٌؤخذ مفهوم الحٌاة بعد
الموت معنً واضح اال فً العصر الٌونانً الرومانً
ٕ -كان هناك اعتقاد ان االنسان المتبع للتعالٌم ٌحٌا حٌاة سعٌدة فً الدنٌا
وان المسًء ٌعاقب اٌضا فً الدنٌا  ،ولما لم ٌستقم ذلك الفهم مع حٌاة
الٌهود  ،صاغ الربانٌون نظرٌة الحساب فً عالم مابعد الموت
ٖ -كان ذلك الفهم دافعا للٌهود لٌتحملوا االم حٌاتهم طمعا فً حٌاة اخري
اكثر طمؤنٌنة  ،والنه الٌوجد فً االسفار المقدسة أي اشارة لقٌامة
االموات ابتكر الربانٌون نظرٌة حسب النص
العددٖ٘ٔٔ:
سَ .ذ ْن ُب َها
ض ْت َوصِ ٌَّ َت ُهَ .ق ْطعا ً ُت ْق َط ُع تِل َك ال َّن ْف ُ
ب َو َن َق َ
الر ِّ
اح َت َق َر ْت َكبل َم َّ
ألَ َّن َها ْ
َعل ٌْ َها.
ٗ -فادعً الٌعازر بن روس فً القرن الثانً ان هذا النص دلٌل القٌامة
وان الذٌن ٌنكرون وجود ذكر القٌامة فً النصوص كفار
٘ -ادعً الربانٌون انه بعد انتهاء عصر المسٌح سٌقوم االموات
وٌحاسبون وٌذهب المحسنٌن الً جنة عدن واالشرار الً جهنم
ٌ -ٙصؾ الٌهود جنة عدن بانها ناحٌة الشرق ومسٌرتها ٓٓ 0الؾ سنة
باعتبار ان مسٌرة الٌوم الواحد عشرة امٌال وان فٌها خمسة اقسام ،
ادنً مافٌها مبنً من االرز مع سقؾ من الكرٌستال الشفاؾ وان هذا
القسم للمخلصٌن من المتهودٌن امثال اونكٌلوس  ،وزعٌم هذا القسم هو
عوبدٌا النبً
 -7القسم الثانً من االرز وسقفه من الفضة  ،والثالث من الذهب
والفضة المرصع بالجواهر وبوسط تلك االقسام شجرة الحٌاة وارتفاعها
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مسٌرة ٓٓ٘سنة وفً ظبللها ٌجلس ابراهٌم واسحاق وٌعقوب وهً
كالسلم تصعد علٌه االرواح وتهبط الً جنة عدن لٌبلقوا معارفهم
 -0القسم الرابع من شجر الزٌتون وبه الذٌن عانوا من اجل الدٌن
الٌهودي  ،والقسم الخامس من االحجار الكرٌمة والذهب والفضة وٌمر
تحتها نهر جٌحون وحوله مقاعد من ذهب وفضة وفً هذه الؽرفة
المسٌح واٌلٌا
 -2واما جهنم فقد طاؾ بها موسً مع المبلك حٌث رأي بعض المذنبٌن
معلقٌن من رإوسهم واثدٌتهم بحبال من نار  ،والبعض معلقٌن من
عٌونهم او اذانهم
ٓٔ -فً العصر الحدٌث اهمل الٌهود هذه االفكار النها ال اصل لها فً
النصوص التوراتٌة وبدال من القٌامة ٌعتقد الٌهود حالٌا بخلود الروح
تعلٌق
سنفرد بحثا خاصا للقٌامة عند الٌهود
خبلصة المبحث االول
ٌٔ -دعً شٌربوك ان الٌهود موحدون ودٌانتهم هً التوحٌد ولكنه لم
ٌوضح لنا من التوحٌد سوي قول الٌهود ان هللا واحد ونقل عن علمابهم
اقوال :
ٌدعً بن مٌمون ان التوحٌد هو وصؾ هللا بالصفات السلبٌة فقط منعاالٌهام التعددٌة
 ٌقول بن جبٌرول ان المادة انبثقت عن هللا ادعً القبااله نظرٌة الوسابط ادعً سبٌنوزا وحدة الوجود المادٌةٕ-نقل عن اسبلفه ان هللا لٌس جسم ورؼم ذلك وصفه بالحضور المادي
داخل العالم وان له طول وعرض
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ٖ -نقل عن اسبلفه مفهوم ان هللا حً ابدي وازلً ولكنه نقل عنهم منع
التفكٌر فً معنً االبدٌة واالزلٌة
ٗ -نقل عن اسبلفه ان هلل علم وقدرة ولكنه نقل عنه محدودٌة العلم
والقدرة حتً ٌكون لبلنسان حرٌة اختٌار فً زعمهم وان هللا الٌفعل
المستحٌبلت العقلٌة
٘ -نقل ان هللا خالق الخالق سواه ولكن نظرٌة الخلق الٌهودٌة ؼٌر
معقولة انكرها حتً اؼلب الٌهود
 -ٙنقل عن اسبلفه ان هللا الٌخلق (لٌس مصدر) الشر
 -7نقل خبلؾ الٌهود فً مسؤلة الوحً وماهو الذي ٌعتبر نصوص
موحاة
 -0نقل ان الٌهود شعب مختار ٌحمل نور هللا (التوراة) الً كل االمم
 -2نقل اٌمان الٌهود بارض المٌعاد وبالمسٌح المخلص وقٌامة االموات
علً خبلؾ بٌن فصابل الٌهود
ٓٔ -هل ٌمكن وصؾ اٌا مما سبق بانه توحٌد او ان اصحابه موحدون ؟
المبحث الثانً
ٌهودٌة نوٌسنر
مسؤلة التعرٌؾ بالمإلؾ من وٌكٌبدٌا :
ٔ -ولد جاكوب نوٌسنر فً هارتفورد بوالٌة كونتٌكت بالوالٌات المتحدة
وٌعتبر من اكثر الكتاب تؤلٌفا حٌث الؾ ٓ٘ 2كتابا
ٕ -منح العدٌد من الجوابز ودرس فً عدة جامعات
ٖ -مجال اختصاصه االساسً فً الٌهودٌة فً عصر الربانٌٌن من خبلل
التلمود وٌعتبر رابدا فً النقد الكتابً للتلمود
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ٗ -ترجم القانون الربانً الً االنجلٌزٌة  ،وترجم العدٌد من الكتب من
العبرٌة واالرامٌة الً االنجلٌزٌة
٘ -ترجمت كتبه الً عدة لؽات منها العبرٌة
 -ٙتعتمد طرٌقته فً الدراسة علً وضع االفكار فً سٌاقها االجتماعً
والتارٌخ ولٌس دراستها كعقابد منفصلة
 -7حاول فً كتبه صٌاؼة نظرٌات تطبق علً كل االدٌان كما انه كتب
العدٌد من الكتب حول عبلقة الٌهودٌة باالدٌان االخري
ٌ -0عتبر رابدا فً الحوار بٌن االدٌان
 -2عرضته طرٌقته فً الدراسة لبلنتقاد من كثٌر من الٌهود الذي
هاجموا كبل من فهمه للنصوص الٌهودٌة وكذلك لطرٌقته فً دراسة
النصوص
 -2ننقل عن كتاب نوٌسنر
(دلٌل ببلكوٌل للٌهودٌة )
()The Blackwell Companion to Judaism
مسؤلة تعرٌؾ الٌهودٌة
ٔ -الٌكفً لتعرٌؾ الدٌن توضٌح مجموعة من العقابد وانما ٌجب وضع
الدٌن فً سٌاقه االجتماعً
ٕ -وعلً ذلك فان الٌهودٌة ٌمكن تعرٌفها بانها مجموعة من االطر
توضح رسالة حٌاة مجموعة من الناس تسمً نفسها اسرابٌل وتعتبر
انها ورٌثة تلك الشخصٌات المقدسة الواردة فى التوراة
ٖ -فالٌهودٌة هً دٌانة مجموعة عرقٌة محددة تسمً بالٌهود  ،ولكن
ذلك ٌتسبب لنا فً مشكبلت الن هناك ٌهود الٌعتقدون بالعقابد الٌهودٌة
والؼٌرها من العقابد
ٌٗ -عنً هذا انه الالعقابد وال الممارسات كافٌة لتعرٌؾ الٌهودي بشكل
منفرد وانما تدل علً تعرٌؾ الدٌانة بشكل عام
٘ -والمقصود ان الٌهودٌة هً االٌمان بكذا وكذا  .....واما انا ( كشخص
) الٌلزم ان اإمن بذلك كله الكون ٌهودٌا
جامع العقابد – الجزء الثامن
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 -ٙفٌجب ان نفرق بٌن الٌهودٌة كعقٌدة والٌهود كافراد وهكذا نفرق بٌن
الدٌن نفسه وبٌن االفراد المتدٌنٌن او ؼٌر المتدٌنٌن
 -7الٌهودٌة مثبل تإمن باله واحد بٌنما بعض الٌهود الٌإمنون باله اصبل
 ،بعض الٌهود الٌإمنون بالقٌامة  ...وهكذا
 -0هناك خبلؾ بٌن الكتب الٌهودٌة القدٌمة والكتب الحدٌثة ولذلك ٌجب
ان ٌشمل الحدٌث عن الٌهودٌة المصدرٌن معا
 -2لٌست الٌهودٌة شٌبا واحدا وانما تشمل مجموعات متعددة  ،فكما ان
هناك مسٌحٌن كاثولٌك وارثوذكس وبروتستانت  ،وداخل كل من هذه
الثبلثة افرع اخري  ،كذلك حال الٌهودٌة
ٓٔ -القصد من ذلك انه التوجد ٌهودٌة واحدة وانما عدة اصناؾ من
الٌهودٌة  ،فٌجب ان نفرق بٌن الٌهودٌة وؼٌرها من االدٌان بتحدٌد
االطار الكلً لكل دٌن  ،ثم داخل الٌهودٌة كما داخل كل دٌن نفرق بٌن
المجموعات المختلفة
ٔٔ -واالن السإال  :ما االطار الذي ٌجمع كل تلك الفرق الٌهودٌة
ونسمٌه الٌهودٌة ؟
ٕٔ -الذي ٌجمع الٌهود هو اسفار موسً الخمسة واسرابٌل ( مع تباٌن
معنً اسرابٌل بٌن الطوابؾ الٌهودٌة)  ،هذا هو االطار العام للٌهودٌة ،
كتاب مقدس ومجتمع واحد
ٖٔ -بالطبع الٌمكن اختصار دٌن فً عدة عناصر ولكن سنحاول تحدد ما
ٌفرق بٌن الٌهودٌة وؼٌرها من االدٌان
ٗٔ -من اهم تلك العناصر هو اعتقاد الٌهود بالعودة الً ارض المٌعاد ،
ونحن نعرؾ ان الٌهود الذٌن تم نفٌهم فً العصر االٌرانً ثم عودتهم الً
فلسطٌن واعادة كتابة التوراة علً ٌدي عزرا
( نابب الحاكم االٌرانً ) هم الذٌن صاؼوا مفهوم النفً والعودة ولكن
الذٌن لم ٌؽادروا الً المنفً ولم ٌعودوا التجد عندهم هذا المعنً
٘ٔ -القصد من ذلك ان الخبرة الشخصٌة لمجموعة معٌنة فً وقت من
اوقات التارٌخ هل تصلح كمقٌاس وعقٌدة لكل من جاء بعدهم؟
 -ٔٙهذه المجموعة ٌحٌط بتارٌخها الشكوك وعلً ذلك الٌعتبر الٌهود
حالٌا ان تفسٌرات عزرا ومن معه ٌشكلون اسرابٌل التً هً فً التوراة
وٌنبؽً اتباعها وانما تعٌد كل مجموعة تفسٌر االسفار الخمسة بحسب
رإٌتها وظروفها ومن هنا نشؤ تباٌن العقابد بٌن الٌهود
 -ٔ7ان االطار الٌهودي العام ٌضم ٖ عناصر
( رإٌة عالمٌة  ،طرٌقة حٌاة  ،مجتمع معٌن )
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 -ٔ0الرإٌة العالمٌة تشمل ( خلق العالم  ،الوحً االلهً  -التوراة ،
الهدؾ من الحٌاة والمصٌر النهابً للناس )
 -ٔ2طرٌقة الحٌاة تشمل ماهو خاص بحٌاة تلك المجموعة
ٕٓ -المجتمع المحدد هو المجموعة التً تمثل الٌهودٌة
ٕٔ -وهذه االخٌرة هً اهم العناصر  ،فمن هم اسرابٌل ؟ من هم ورثة
ابراهٌم واسحاق وٌعقوب ....
ٕٕ -اذا وجدنا تلك المجموعة ٌجب ان نبحث فً القانون الذي تستخدمه
( ٌفضل استخدام كلمة قانون بدال من توراة الختبلؾ الٌهود حول مفهوم
التوراة ) وماٌقدمه من رإٌا لطرٌقتها فً الحٌاة
لذلك الٌكفً دراسة الكتب وانما طرٌقة الحٌاة كاملة بما فٌها الملبس
والمشرب والمؤكل بل وحتً االفكار وبدراسة هذه معا نعرؾ مدي
تماسك الرإٌة والواقع)
ٖٕ -هناك تباٌن وتصارع بٌن الفصابل المختلفة من الٌهود وبعض
الفرق ٌنتصر والبعض ٌندثر  ،ولذلك ٌجب دراسة جمٌع الطوابؾ حتً
التً اندثرت فلٌس معنً اندثار طابفة انها لٌست ٌهودٌة  ،ولٌس معنً
ان طابفة انتصرت انها اكثر ٌهودٌة  ،فالظروؾ التارٌخٌة هً التً تحدد
مصٌر كل فرقة
ٕٗ -لٌس للٌهود تارٌخ متصل فً مكان واحد وانما هم متناثرون فً
المكان وفً الزمان وبالطبع تختبر كل مجموعة مالم تختبره االخري
فٌنشؤ التباٌن
ٕ٘ -بٌنما كان الٌهود فً اسبانٌا متقدمٌن كان الٌهود فً انجلترا
وفرنسا والمانٌا ٌتضابل عددهم وٌتعرضون الشد المعاناة  ،انعكس ذلك
الوضع بعد عام ٕ ،ٔٗ2حٌث تم طرد الٌهود من اسبانٌا ولكن انتعش
الٌهود فً بولندا وماحولها فً العصر العثمانً
 -ٕٙفً العصر الحدٌث سادت العلمانٌة فً العالم وبالطبع طالت الفكر
الٌهودي
ٌ -ٕ7مكن تقسٌم تارٌخ الٌهود الً اربعة عصور أ -عصر التباٌن من
سنة ٓٓ٘قبل المٌبلد الً سنةٓ 7مٌبلدٌة
ٔ -بدأ عصر التباٌن االول مع كتابة عزرا لبلسفار كما هً فً شكلها
الحالً  ،وفً هذه الفترة كان هناك عدد من الطوابؾ الٌهودٌة فً
فلسطٌن وفً بابل وفً االسكندرٌة وفً اماكن اخري  ،ولقد التقطت تلك
الفرق هذه النصوص وفسرتها حسب مفاهٌمها وظروفها التً تعٌش فٌها
ومن هنا نشؤت عدة انواع من الٌهودٌة
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ٕ -تدمٌر الهٌكل سنة  ٘0ٙقبل المٌبلد ادي لظهور عقابد ؼرٌبة عند
الٌهود  ،فقد اعتقد العامة ان الهة الشعوب االخري قد انتصرت علً اله
الٌهود  ،بٌنما كانت رإٌة انبٌاء بنً اسرابٌل ان هللا ٌعاقب الٌهود علً
ذنوبهم وان العقاب ٌتم باٌدي الشعوب االخري بمعنً ان الرب لم ٌنهزم
وانما ٌنتقم
ٖ -كما قالوا انه ٌمكن خدمة الرب فً أي مكان ولٌس شرطا ان ٌتم ذلك
فً ارض المٌعاد وانما ٌمكن ان ٌتم فً بابل وعندما عاد الٌهود الً
فلسطٌن حوالً سنة ٓٓ٘ قبل المٌبلد اعتبروا ذلك من رحمة هللا الذي
تاب علٌهم رؼم ذنوبهم
اعٌدت اقامة الشعابر فً الهٌكل الثانً ولكن مع متؽٌرات الحٌاة تطلب
االمر اعادة تفسٌر التوراة وصٌاؼة فقه جدٌد ٌبلبم الحٌاة فً ذلك الوقت
 ،فنشؤت حركة تفسٌرٌة نشطة للتوراة ومنذ ذلك الوقت اصبح تارٌخ
الٌهود هو تارٌخ تلك التفسٌرات
ب -عصر التحدٌد من ٓٙٗٓ-7
ٔ -اما عصر التحدٌد فقد تمٌز بثبلثة عناصر
(الكهنة  ،والكتبة  ،والداعٌن للمسٌح)  ،وكانت المسٌحانٌة هً
المسٌطرة علً افكار الٌهود فً ذلك العصر وكانت افكارها ثورٌة وتدعو
للتصادم مع الحكام الٌونانٌٌن ثم الرومان من بعدهم  ،اما الطابفتان
االخرٌان فقد اندمجتا وكونتا ماعرؾ بالٌهودٌة الربانٌة
ٕ -اهم مامٌز تلك الربانٌة هو ازدواج المصدر المقدس فقد اعتبرت
اقوال الربانٌن فً نفس درجة التوراة باعتبار ان موسً تلقاها شفهٌا
من الرب فوق الجبل ومررها جٌل بعد جٌل الً الربانٌٌن
ت -عصر االقناع من ٓٗٔ0ٓٓ-ٙ
ٔ -فً هذا العصر كان مفهوم التوراة المزدوجة
( التوراة والتلمود) والذي تم صٌاؼته فً العصر السابق اصبح سابدا
عند كل طوابؾ الٌهود فً كل انحاء العالم
ٕ -لم ٌكن ٌشؽل بال الٌهود فً ذلك العصر سوي االجابة علً سإال
واحد  :كٌؾ نجحت االدٌان الجدٌدة  ،المسٌحٌة واالسبلم والتً تدعً
انها حلت محل الٌهودٌة ؟
ث -عصر التفرق الثانً من ٓٓ ٔ0حتً االن
ٔ -لم ٌكن هذا العصر مجرد انقسام وانما نشؤت حركات فرق متناحرة
من الٌهود وكذلك حركات معادٌة للعلمانٌة التً اجتذبت مبلٌٌن الٌهود
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ٕ -نشؤت انواع جدٌدة من الٌهودٌة تتجاهل تماما كل الموروث الٌهودي
ونشؤت دعوة للفردٌة ومحاولة التخلص من سٌطرة الكتب علً حٌاة
االفراد
ٖ -تنوعت حركات االصبلح والتحرٌر الٌهودٌة وكلها تتجاهل ماضً
الٌهود وتحاول صٌاؼة عثٌدة جدٌدة تناسب العصر الحدٌث
تعلٌق
حار الناس والزالوا حابرٌن فً معنً هذه الٌهودٌة التً ٌبدو انها
المعنً لها ثابت ومحدد حتً االن
مسؤلة االسفار القانونٌة للٌهودٌة الربانٌة
ٔ -االسفار القانونٌة قدٌما وحدٌثا هً مجموعة متنوعة من الكتب التً
تشكل كتاب مقدس عند هذه الفرقة من الٌهود او تلك
ٕ -نحن نعرؾ انه لم ٌوجد ابدا صٌؽة لٌهودٌة واحدة متفق علٌها عند
كل الٌهود وانما علً العكس من ذلك كان هناك دابما عدد من االنظمة
الٌهودٌة كل منها بقؾ علً جانب مستقل
ٖ -كل من هذه االنظمة كانت له عقٌدته الخاصة وممارساته واساطٌره ،
فهناك ٌهودٌة فٌلون وهناك ٌهودٌة الربانٌن وؼٌر ذلك
ٗ -محاولة التنسٌق بٌن االنماط المختلفة للٌهودٌة لخلق صورة واحدة
منها ٌخلق مشكبلت تارٌخٌة كبٌرة  ،لذا ٌجب وصؾ كل نظام فً سٌاقه
التارٌخً ومعتقداته الخاصة به فبل ٌوجد نظام شامل ٌمكن مقارنة كل
الطوابؾ به
٘ -هنا سنناقش االسفار المقدسة عند الربانٌن فٌما ٌعرؾ بالتوراة
المزدوجة والذي تم صٌاؼته فً القرون السبعة التً قبل المٌبلد مباشرة
وتشمل التوراة المكتوبة والتلمود واقوال الربانٌٌن
 -ٙمن بٌن الكثٌر من الكتب المتنوعة التً كانت متاحة فً تلك القرون
السبعة اختار الربانٌون عدد من االسفار اقروا صحتها واعتبروها هً
فقط كتاب الٌهود المقدس
 -7اعتمد نظرٌة الربانٌون فً اقرار الكتب علً ثبلثة عناصر هً
(التوراة المكتوبة وتفسٌراتها  ،الٌوجد كتب اخري لدي االمم االخري او
الٌهود االخرٌن  ،كل من كتب فً هذه الكتب من تفسٌرات كان رباي)
 -0اعتمد الربانٌون فً اقرار تلك الكتب علً سلطتهم الدٌنٌة فقد كانت
هناك كتب تحقق شرط او اثنٌن فقط من الشروط الثبلثة ولذلك لم ٌتم
ضمها للمجموعة
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 -2بالطبع حدث تباٌن بٌن نصوص التوراة المكتوبة وبٌن نصوص
التوراة الشفهٌة ( التلمود) وللتوفٌق بٌن النظرٌتٌن كتب الٌهود ماٌعرؾ
بالمدراش لشرح التباٌن وتفسٌره
ٓٔ -فً البداٌة كانت عملٌة التفسٌر تتم بتفسٌر الكلمات منفردة ثم بعد
ذلك تم تفسٌر االٌات مجتمعة ثم اخٌرا بدأت مرحلة االستنباط القٌاسً
للؽرض من االٌات ومن االسفار
ٔٔ -بهذا التسلسل التارٌخً ٌمكننا تتبع االفكار العقابدٌة فنعرؾ كٌؾ
بدأت فً التوراة المكتوبة وكٌؾ تطورت خبلل نصوصها المتتالٌة ؟
فً نفس الوقت ندرس كٌؾ بدأت نفس االفكار فً التلمود ثم فً المشنا ،
بمعنً ان ندرس نفس الفكرة فً الكتب الثبلثة مع تطورها الزمنً
تعلٌق
سنفرد مبحثا خاصا للنصوص الٌهودٌة
ننقل عن كتاب))JUDAISM THE BASICS
ومعناه ( اسس الٌهودٌة)
مسؤلة الؽرض من الوصاٌا
ٔ -تصرفات وافعال الٌهود المطابقة للتوراة تسمً الوصاٌا (متزفوت)
والٌهودي الذي ٌطبق الوصاٌا ٌصبح مقدسا وٌكون له مكان فً مملكة
هللا حٌث ٌخضع لحكم هللا
ٕ -والؽرض من الوصاٌا هو حفظ تعالٌم النبوة
حبقوق ٕٗ:
ار ِبإٌِ َمانِ ِه ٌَ ْح ٌَا.
س ُه فٌِهَِ .وا ْل َب ُّ
«ه َُو َذا ُم ْن َتف َِخ ٌة َؼ ٌْ ُر ُم ْس َتقٌِ َم ٍة َن ْف ُ
ٖ -والحٌاة باالٌمان هً التصرؾ من منطلق اٌمانً  ،والوصاٌا العشر
تجسد المباديء االساسٌة للحٌاة المقدسة
ٗ -فاحٌاء السبت ٌذكر بخلق هللا للكون وبخروج اسرابٌل من مصر  ،من
الذل  ،فالراحة هنا تعنً االبتعاد عن ذل العمل
٘ -ولتوضٌح مختصر للوصاٌا ٌقول الراباي (سٌمٌبلي) فً التلمود :
ٖٔ ٙوصٌة تلقاها موسً من هللا  ،منها ٘ ٖٙنواهً  ،بعدد اٌام السنة
الشمسٌة  ٕٗ0 ،منها اوامر  ،بعدد اجزاء جسم االنسان ،
اختصرها داود فً المزامٌر الً ٔٔ وصٌة
مزمور ٘ٔٔ:
ب َمنْ ٌَ ْن ِزل ُ فًِ َم ْس َكنِ َك؟ َمنْ ٌَ ْس ُكنُ فًِ َج َب ِل قُدْ سِ َك؟
ور لِدَ ُاودَ ٌَا َر ُّ
َم ْز ُم ٌ
مزمور ٕ٘ٔ:
جامع العقابد – الجزء الثامن

٘ٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

ال
َّ
السالِ ُك ِبا ْل َك َم ِ
َوا ْل َعا ِمل ُ ا ْل َح َّق
صدْ ِق فًِ َق ْل ِبهِ.
َوا ْل ُم َت َكلِّ ُم ِبال ِّ
مزمور ٖ٘ٔ:
الَّذِي الَ ٌَشِ ً ِبل َِسانِ ِه
ص َن ُع َ
صاحِبِ ِه
ش ّراً بِ َ
َوالَ ٌَ ْ
ٌبهِ.
َوالَ ٌَ ْح ِمل ُ َت ْعٌٌِراً َعلَى َق ِر ِ
مزمور ٘ٔٗ:
الرذٌِل ُ ُم ْح َت َق ٌر فًِ َع ٌْ َن ٌْ ِه
َو َّ
ب.
الر ِّ
َو ٌُ ْك ِر ُم َخابِفًِ َّ
ض َر ِر َوالَ ٌُ َؽ ٌِّ ُر.
ِؾ لِل َّ
ٌَ ْحل ُ
مزمور ٘ٔ٘:
الر َبا
ض ُت ُه الَ ٌُ ْعطِ ٌ َها ِب ِّ
فِ َّ
الر ْ
يء.
ش َو َة َعلَى ا ْل َب ِر ِ
َوالَ ٌَؤْ ُخ ُذ َّ
ص َن ُع ه ََذا الَ ٌَ َت َز ْع َز ُع إِلَى الدَّهْ ِر.
الَّذِي ٌَ ْ
 -ٙاختصر اشعٌاء الوصاٌا الً ستة
اشعٌاء ٖٖٔ٘:
السالِ ُك ِبا ْل َح ِّق
َّ
َوا ْل ُم َت َكلِّ ُم ِباالِ ْستِ َقا َم ِة
ب ا ْل َم َظال ِِم
س َ
الرا ِذل ُ َم ْك َ
َّ
الر ْ
ش َو ِة
ِض ٌَدَ ٌْ ِه مِنْ َق ْب ِ
ض َّ
ال َّناف ُ
اء
س ْم ِع الدِّ َم ِ
س ُّد أ ُ ُذ َن ٌْ ِه َعنْ َ
الَّذِي ٌَ ُ
ض َع ٌْ َن ٌْ ِه َع ِن ال َّن َظ ِر إِلَى ال َّ
ش ِّر
َو ٌُ َؽ ِّم ُ
اشعٌاء ٖٖٔٙ:
ور َم ْل َجؤُهُْ ٌُ .ع َطى ُخ ْب َزهُ َو ِم ٌَا ُه ُه
صونُ ال ُّ
ه َُو فًِ األَ َعالًِ ٌَ ْس ُكنُ ُ .ح ُ
ص ُخ ِ
َمؤْ ُمو َن ٌة.
 -7واختصرها مٌخا الً ٖ
مٌخا 0:ٙ
ب
الر ُّ
صالِ ٌح َو َم َاذا ٌَ ْطلُ ُب ُه ِم ْن َك َّ
سانُ َما ه َُو َ
َقدْ أَ ْخ َب َر َك أَ ٌُّ َها اإلِ ْن َ
ص َن َع ا ْل َح َّق
إِالَّ أَنْ َت ْ
الر ْح َم َة
ِب َّ
َو ُتح َّ
َو َت ْسلُ َك ُم َت َواضِ عا ً َم َع إِلَ ِه َك.
 -0ثم عاد اشعٌاء واختصرها الً اثنتٌن
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اشعٌاء ٔ:٘ٙ
ب:
الر ُّ
َه َك َذا َقال َ َّ
اح َف ُظوا ا ْل َح َّق
ْ
َوأَ ْج ُروا ا ْل َعدْ ل َ.
است ِْعبلَنُ ِب ِّري.
جً ُء َخبلَصِ ً َو ْ
ألَ َّن ُه َق ِر ٌ
ٌب َم ِ
 -2ثم اختصرها عاموس الً وصٌة واحدة
(ابحثوا عنً لتحٌوا )
واكد حبقوق علً وصٌة واحدة
حبقوق ٕٗ:
س ُه فٌِهِ.
«ه َُو َذا ُم ْن َتف َِخ ٌة َؼ ٌْ ُر ُم ْس َتقٌِ َم ٍة َن ْف ُ
ار ِبإٌِ َمانِ ِه ٌَ ْح ٌَا.
َوا ْل َب ُّ
ٓٔ -فالؽرض من حٌاة االسرابٌلً هً االٌمان باهلل واالستقامة علً
طرٌق هللا
ٔٔ -لٌست الوصاٌا مجرد اوامر ونواهً وانما تشمل امور عقابدٌة مثل
تثنٌة ٘:ٙ
لب َك َومِنْ ُكل ِّ َن ْفسِ َك َومِنْ ُكل ِّ قُ َّوتِ َك.
الر َّ
ِب َّ
َف ُتح ُّ
ب إِل َه َك مِنْ ُكل ِّ َق ِ
ٕٔ -وتشمل كذلك امور اخبلقٌة مثل
(ماتكرههه لنفسك التفعله الخٌك)
ٖٔ -والوصاٌا تمثل مٌثاق كما فً النص
البلوٌٌن ٕ:ٔ2
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
ُّوس َّ
اس َرابٌِلََ :ت ُكو ُنونَ قِدِّ ٌسِ ٌنَ ال ِّنً قُد ٌ
اع ِة َبنًِ ْ
«قُلْ لِ ُكل ِّ َج َم َ
ٗٔ -ومفهوم القداسة ٌشمل الوصاٌا ومنها
البلوٌٌن ٔ0:ٔ2
اء َ
ب.
ال َت ْن َتقِ ْم َوال َت ْحقِدْ َعلَى ا ْب َن ِ
الر ُّ
ِب َق ِرٌ َب َك َك َن ْفسِ َك .ا َنا َّ
ش ْع ِب َك َبلْ ُتح ُّ
٘ٔ -وقد شؽل الربانٌون كثٌرا البحث عن الؽرض االساسً أي روح تلك
الوصاٌا اجماال او مااسموه روح التوراة وهو كما ذكرنا (تحب قرٌبك
كنفسك)
 -ٔٙولكً تحٌا فً االٌمان ٌجب ان تطبق الوصاٌا وتطبٌق الوصاٌا
ٌستلزم دراسة التوراة وٌعنً هذا ان دراسة التوراة من اهم الوصاٌا وان
الجهل بالتوراة الٌمكن معه كمال االٌمان
 -ٔ7وهنا سإال هل دراسة التورتة اهم ام العمل بالوصاٌا ؟
اجاب الراباي تارفون (العمل اهم ) واجاب الراباي عقٌبا ( الدراسة اهم )
واجاب الجمٌع ( ان الدراسة اهم الن العمل الٌؤتً اال من خبلل الدراسة
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 -ٔ0وبسط ذلك الراباي الٌعازر بن عزارٌا فقال :
أ -من دون تعلم التوراة الٌكون العمل صحٌحا  ،واذا لم ٌكن العمل
صحٌحا فلن ٌكون هناك تعلم فً التوراة  ،اذا كان الشخص حكمته اعظم
من افعاله فانه ٌشبه الشجرة كثٌرة االوراق قلٌلة الجذور وعندما تؤتً
الرٌاح تقتلعها بسهولة كما فً
ارمٌاء ٙ:ٔ7
اء ا ْل َخ ٌْ ُر َبلْ ٌَ ْس ُكنُ ا ْل َح َّر َة فًِ
َو ٌَ ُكونُ ِم ْثل َ ا ْل َع ْر َع ِر فًِ ا ْل َبا ِد ٌَ ِة َوالَ ٌَ َرى إِ َذا َج َ
سبِ َخ ًة َو َؼ ٌْ َر َم ْس ُكو َن ٍة.
ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة أَ ْرضا ً َ
ب -اما الذي افعاله اعظم من حكمته فهو كالشجرة قلٌلة االوراق كثٌرة
الفروع التستطٌع أي رٌاح اقتبلعها كما فً النص
ارمٌاء 0:ٔ7
َفإِ َّن ُه ٌَ ُكونُ َك َ
صولَ َها َوالَ َت َرى
وس ٍة َعلَى ِم ٌَا ٍه َو َعلَى َن ْه ٍر َت ُم ُّد أ ُ ُ
ش َج َر ٍة َم ْؽ ُر َ
ؾ َع ِن
اؾ َوالَ َت ُك ُّ
س َن ِة ا ْل َق ْحطِ الَ َت َخ ُ
ض َر َوفًِ َ
اء ا ْل َح ُّر َو ٌَ ُكونُ َو َرقُ َها أَ ْخ َ
إِ َذا َج َ
ار.
اإلِ ْث َم ِ
ت -ان الحٌاة طبقا لقوانٌن التوراة بإرتها هو هللا وحبه السرابٌل
 -ٔ2ادرك الربانٌون ان بعض الوصاٌا اهم من االخري  ،مثبل انقاذ
االرواح اهم من تقدٌس السبت
ٕٓ -تقع الوصاٌا العشر فً سفر الخروج وفً سفر التثنٌة  ،والنص فً
سفر الخروج كالتالً:
الخروج ٕٕٓ:
ب الَ ُه َك الَّذِي ْ
ِص َر مِنْ َب ٌْ ِ
ت ا ْل ُع ُبو ِد ٌَّةِ.
اخ َر َج َك مِنْ ْار ِ
ضم ْ
الر ُّ
ا َنا َّ
الخروج ٕٖٓ:
ال ٌَ ُكنْ لَ َك الِ َه ٌة ْ
اخ َرى ا َمامًِ.
الخروج ٕٓٗ:
اء مِنْ َف ْو ُق َو َما
الس َم ِ
ور ًة َما ِم َّما فًِ َّ
ص َ
ص َن ْع لَ َك ت ِْم َثاال َم ْن ُحوتا َوال ُ
ال َت ْ
ض مِنْ َت ْح ُ
اء مِنْ َت ْح ِ
ض.
االر ِ
ت َو َما فًِ ا ْل َم ِ
االر ِ
ت ْ
فًِ ْ
الخروج ٕٓ٘:
وب
ب الَ َه َك الَ ٌه َؼ ٌُو ٌر ا ْف َتقِ ُد ُذ ُن َ
الر َّ
ال َت ْس ُجدْ لَ ُهنَّ َوال َت ْع ُبدْ هُنَّ ال ِّنً ا َنا َّ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع مِنْ ُم ْبؽِضِ ًَّ
اء فًِ اال ْب َن ِ
اال َب ِ
ث َو َّ
اء فًِ ا ْل ِج ِ
الخروج ٕٓٙ:
اي.
صا ٌَ َ
سانا الَى الُوؾٍ مِنْ ُم ِح ِّب ًَّ َو َحافِظِ ً َو َ
اح َ
اص َن ُع ْ
َو ْ
الخروج ٕٓ7:
اس ِم ِه َباطِ بل.
ئ َمنْ َن َط َق ِب ْ
ب ال ٌُ ْب ِر ُ
الر َّ
ب الَ ِه َك َباطِ بل النَّ َّ
الر ِّ
اس ِم َّ
ال َت ْنطِ ْق ِب ْ
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الخروج ٕٓ0:
الس ْب ِ
س ُه.
ت لِ ُت َق ِّد َ
ْاذ ُك ْر ٌَ ْو َم َّ
الخروج ٕٓ2:
ٌِع َع َملِ َك
ص َن ُع َجم َ
سِ َّت َة ا ٌَّ ٍام َت ْع َمل ُ َو َت ْ
الخروج ٕٓٔٓ:
ص َن ْع َع َمبل َما ا ْن َ
س ْب ٌ
ت َوا ْب ُن َك
ب الَ ِه َك .ال َت ْ
ِلر ِّ
ت ل َّ
السابِ ُع َففٌِ ِه َ
َوا َّما ا ْل ٌَ ْو ُم َّ
َوا ْب َن ُت َك َو َع ْب ُد َك َوا َم ُت َك َو َب ِهٌ َم ُت َك َو َن ِزٌلُ َك الَّذِي َدا ِخل َ ا ْب َو ِاب َك -
الخروج ٕٓٔٔ:
ض َوا ْل َب ْح َر َو ُكل َّ َما فٌِ َها
االر َ
اء َو ْ
الس َم َ
ب َّ
الر ُّ
ص َن َع َّ
النْ فًِ سِ َّت ِة ا ٌَّ ٍام َ
الس ْب ِ
َّس ُه.
ت َو َقد َ
ب ٌَ ْو َم َّ
الر ُّ
ار َك َّ
اب ِع .ل َِذلِ َك َب َ
اح فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم َّ
اس َت َر َ
َو ْ
الس ِ
الخروج ٕٕٓٔ:
ب الَ ُه َك.
االر ِ
الر ُّ
ض الَّتًِ ٌُ ْعطِ ٌ َك َّ
ْاك ِر ْم ا َبا َك َوا َّم َك لِ َت ُطول َ ا ٌَّا ُم َك َعلَى ْ
الخروج ٕٖٓٔ:
ال َت ْق ُتلْ.
الخروج ٕٓٔٗ:
ال َت ْز ِن.
الخروج ٕٓٔ٘:
ال َت ْس ِر ْق.
الخروج ٕٓٔٙ:
ٌب َك َ
ال َت ْ
ور.
ش َهدْ َعلَى َق ِر ِ
ش َهادَ َة ُز ٍ
الخروج ٕٓٔ7:
ٌب َك .ال َت ْ
ال َت ْ
ش َت ِه َب ٌْ َ
ٌب َك َوال َع ْبدَ ُه َوال ا َم َت ُه َوال َث ْو َر ُه
ش َت ِه ْ
ام َرا َة َق ِر ِ
ت َق ِر ِ
ارهُ َوال َ
ش ٌْبا ِم َّما لِ َق ِرٌبِ َك».
َوال ِح َم َ
ٕٔ -هذه الوصاٌا منها ماهو عقابدي ومنها اخبلقً ومنها عبادات ،
لذلك تعتبر تلك الوصاٌا محور الٌهودٌة  ،وهً اساس العهد مع هللا
ٕٕ -ولٌست الوصاٌا العشر هً عشرة موضوعات ولكنها شٌبا واحدا
فً عشرة صٌػ  ،ومحور الوصاٌا هو الجملة قبلها (انا الرب الهك )
فما دمت تعترؾ ان الرب الهك اذن ٌجب ان تنفذ الوصاٌا  ،فالوصاٌا هً
تفصٌل لمعنً الرب الهك
وهً الطرٌق لبلعتراؾ بان الرب الهك
ٖٕ -وقبل الوصاٌا (الذي اخرجك من ارض مصر من بٌت العبودٌة )
فالرب ٌذكرنا دابما بمحبته لنا ومساعدته لنا لنخرج من المحنة
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ٕٗ -الوصاٌا تذكرك دابما بمحبة الرب واهتمامه بامرك  ،والوصاٌا تحدد
العبلقة مع الرب  ،فالرب االله (الحاكم) ولذلك ٌجب قبول حكمه  ،وهذا
محور االمر  ،القبول بالسٌادة االلهٌة وبالتالً قبول كل ماٌتبع االعتراؾ
بتلك السٌادة
ٕ٘ -واول مظاهر االعتراؾ بتلك السٌادة هو عدم القبول بالهة اخري ،
وٌنسب للرابً اسماعٌل :
ٌشبه ذلك قدوم ملك الً مكان فقال له مستشاروه اعلن شرٌعة للناس
فقال ٌجب اوال ان ٌعترفوا بسٌادتً علٌهم قبل الشرٌعة  ،فاذا كانوا
الٌقبلون سٌادتً علٌهم فكٌؾ ٌنفذون الشرٌعة ؟
 -ٕٙولٌست الوصاٌا هً امور عامة وانما هً تفتح مواضٌع للبحث
حول كل االحتماالت مثال :
تقول التوراة
الخروج ٕٓٗ:
اء مِنْ َف ْو ُق َو َما
س َم ِ
ور ًة َما ِم َّما فًِ ال َّ
ص َ
ص َن ْع لَ َك ت ِْم َثاال َم ْن ُحوتا َوال ُ
أ -ال َت ْ
ض مِنْ َت ْح ُ
اء مِنْ َت ْح ِ
ض.
االر ِ
ت َو َما فًِ ا ْل َم ِ
االر ِ
ت ْ
فًِ ْ
ب -فهل ٌجوز عمل تمثال ؼٌر منحوت ؟
ت -تجٌب التوراة بالنفً
تثنٌة ٗٔٙ:
ال َما شِ ْب َه َذ َك ٍر أَ ْو
ص َ
سدُوا َو َت ْع َملُوا ألَ ْنفُسِ ُك ْم تِ ْم َثاالً َم ْن ُحوتا ً ُ
لِ َببل َت ْف ُ
ور َة ِم َث ٍ
أ ُ ْن َثى
تثنٌة ٗٔ7:
ٌر فًِ
شِ ْب َه َب ِهٌ َم ٍة َما ِم َّما َعلى األَ ْر ِ
اح ِم َّما ٌَطِ ُ
ض شِ ْب َه َط ٌْ ٍر َما ذِي َج َن ٍ
اء
س َم ِ
ال َّ
تثنٌة ٗٔ0:
اء مِنْ َت ْح ِ
شِ ْب َه َد ِبٌ ٍ
ض.
ت األَ ْر ِ
س َمكٍ َما ِم َّما فًِ ال َم ِ
ب َما َعلى األَ ْر ِ
ض شِ ْب َه َ
تثنٌة ٗٔ2:
اء َو َت ْن ُظ َر ال َّ
س َوال َق َم َر َوال ُّن ُجو َم ُكل ُج ْن ِد
الس َم ِ
ش ْم َ
َولِ َببل َت ْر َف َع َع ٌْ َن ٌْ َك إِلى َّ
ٌِع ال ُّ
ب التًِ َت ْح َ
ش ُعو ِ
اء
س َم ِ
الس َم ِ
ت ُكل ِّ ال َّ
الر ُّ
س َم َها َّ
اء التًِ َق َ
َّ
ب إِل ُه َك ل َِجم ِ
َف َت ْؽ َت َّر َو َت ْس ُجدَ ل َها َو َت ْع ُبدَ هَا.
 -ٕ7فهكذا اجمال فً الوصاٌا وتفصٌل فً بقٌة االسفار
مسؤلة هللا واحد ورحٌم وعادل
ٔ -تدعو الٌهودٌة لبلٌمان باله واحد  ،خالق السموات واالرض  ،مدبر
الكون بشكل متناسق وبقوانٌن عقبلنٌة
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ٕ -هذا االله ٌعلن عن نفسه للبشر بطرق مختلفة وذلك بسبب اختبلؾ
طبابع البشر  ،ولكنه فً النهاٌة نفس االله الواحد
ٌٖ -سمً ذلك بالتوحٌد االخبلقً  ،وٌواجه ذلك التوحٌد مشكلتٌن هما
مفهوم العدالة ومفهوم الشر
بمعنً  ،لماذا ٌصاب بعض االخٌار بمصابب واالم فً الدنٌا بٌنما ٌتمتع
بعض االشرار بالخٌر والنعٌم فً الدنٌا ؟
ٗ -لبلجابة علً ذلك افترضت الٌهودٌة ان الحٌاة التنتهً عند القبر
وانما هناك حٌاة اخري حٌث ٌقوم االموات وٌكون هناك حساب نهابً
للبشرٌة
٘ -فً هذا الحساب ٌبارك هللا الصالحٌن وٌنعم علٌهم بالنعٌم االبدي بٌنما
ٌعاقب االشرار  ،وعند ذلك تظهر رحمة هللا وعدله
 -ٙوفً التوحٌد الٌوجد سوي اله واحد وال اله ؼٌره  ،وهللا هو
المتصرؾ فً الكون والٌحدث شٌا فً الكون مصادفة  ،وفً التوحٌد هللا
قادر علً كل شًء
 -7وعكس التوحٌد تعدد االلهة  ،حٌث ٌعتقد الناس ان هناك الهة متعددة
 ،لكل من تلك االلهة القدرة المحدودة علً عمل اشٌاء معٌنة فقط دون
ؼٌرها
 -0والتوحٌد االخبلقً ٌعنً ان هللا ملتزم بقوانٌن الخٌر والشر والصواب
والخطؤ التً ٌلتزم بها البشر  ،واما فً تعدد االلهة فهناك الهة خٌرة
والهة شرٌرة قاسٌة
 -2وفً التوحٌد هناك فً الكون ارادة هللا المنفردة اما فً التعدد فهناك
عدة ارادات لعدة الهة ومن ثم تتصارع تلك االرادات وتتضارب افعالها
فً الكون
ٓٔ -التوحٌد االخبلقً لٌس نظرٌة فلسفٌة  ،فالفبلسفة ٌعرفون هللا من
خبلل براهٌن عقبلنٌة قابمة علً المنطق
ٔٔ -بٌنما الٌهود ٌعرفون هللا من خبلل التوراة التً تشمل انشطة هللا فً
االرض وتدخله فً حٌاة الٌهود سواء النقاذهم او معاقبتهم
ٕٔ -هللا ٌعرؾ الناس من خبلل صلواتهم ودعابهم  ،وهللا ٌحب الناس
وٌدعوهم دابما لمحبته
ٌٖٔ -قول الراباي كاهانا فً القرن السادس المٌبلدي  :لقد ظهر الرب
لبلسرابٌلٌن فً عدة صور  ،فهو الجندي البطل الذي انقذهم عند البحر ،
وهو المعلم فً جبل سٌناء  ،وهو الحكٌم فً عصر دانٌال ٌعلمهم التوراة
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 ،وهو المحب فً عصر سلٌمان  ،وهكذا ٌقول لهم انه تتعدد الصور
وٌبقً الرب واحد هو الذي اخرجهم من مصر
ٗٔ -وٌقول الراباي حٌوة الكبٌر  ،انه من خبلل كل االفعال وكل الظروؾ
ٌظهر الرب
٘ٔ -هللا الخالق :
ٌقول الٌهود فً صبلة الصباح ( الحمد لك اٌها الرب الهنا مالك الكون ،
انت الذي ٌثبت دورات النور والظبلم  ،انت الذي ٌنظم امر الخلق  ،انت
الذي ٌجعل النور ٌشرق علً االرض  ،انت الذي ٌرحم كل سكان االرض
 ،انت الذي بقدرتك ٌتجدد الخلق ٌوم بعد ٌوم  ،لتجعل النور ٌشرق من
جدٌد علً صهٌون )
 -ٔٙهللا الذي اوحً بالتوراة :
أ -لٌس هللا مجرد خالق للكون وانما هو الذي اوحً للبشرٌة الؽرض من
خلق الكون  ،ان عملٌة الخلق هً شهادة وتبرٌر للتوراة  ،وحً هللا فً
سٌناء
ب -فلٌست التوراة مجرد دلٌل علً سٌادة هللا وانما اٌضا دلٌل محبته
ورحمته  ،مصدر الحٌاة االن وفً االبدٌة حٌث انها تشمل قوانٌن الحٌاة
تٌ -قول الٌهود فً صلواتهم ( عمٌقة هً محبتك لنا ٌاهللا  ،فقد علمت
اباءنا قوانٌن الحٌاة  ،واعطٌتهم اٌمان بك كاب وملك  ،والجلهم ارحمنا
وعلمنا ان نطبق شرٌعتك ونإمن بك  ،ابانا الرحٌم  :ارحمنا وانعم علٌنا
بالفهم واعطنا االرادة لنتعلم التوراة  ،لنقرأها ونعمل بها  ،نور عٌوننا
بتوراتك  ،افتح قلوبنا لوصاٌاك )
ٌ -ٔ7جب علً الٌهود حفظ الوصاٌا:
التثنٌة ٗ:ٙ
ب َوا ِحدٌ.
ب إِل ُه َنا َر ٌّ
الر ُّ
«إِ ْس َم ْع ٌَا إِ ْس َرابٌِلَُّ :
التثنٌة ٘:ٙ
لب َك َومِنْ ُكل ِّ َن ْفسِ َك َومِنْ ُكل ِّ قُ َّوتِ َك.
الر َّ
ِب َّ
َف ُتح ُّ
ب إِل َه َك مِنْ ُكل ِّ َق ِ
التثنٌة ٙ:ٙ
َول َت ُكنْ َه ِذ ِه ال َكلِ َم ُ
لب َك
ات التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ َك ِب َها ال ٌَ ْو َم َعلى َق ِ
التثنٌة 7:ٙ
ِس فًِ َب ٌْتِ َك َوحٌِنَ َت ْمشِ ً فًِ
ص َها َعلى أَ ْوال ِد َك َو َت َكل ْم ِب َها حٌِنَ َت ْجل ُ
َوقُ َّ
ٌق َوحٌِنَ َت َنا ُم َوحٌِنَ َتقُو ُم
ال َّط ِر ِ
التثنٌة 0:ٙ
صاب َِب َب ٌْنَ َع ٌْ َن ٌْ َك
َو ْار ُب ْط َها َعبل َم ًة َعلى ٌَ ِد َك َول َت ُكنْ َع َ
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التثنٌة 2:ٙ
َو ْاك ُت ْب َها َعلى َق َواب ِِم أَ ْب َوا ِ
ب َب ٌْتِ َك َو َعلى أَ ْب َوابِ َك.
التثنٌة ٔٔٔٓ:
ض التًِ أَ ْن َ
ِص َر التًِ
س ْت ِم ْثل أَ ْر ِ
ضم ْ
ت دَ ا ِخل ٌ إِل ٌْ َها لِ َت ْم َتلِ َك َها ل ٌْ َ
ألَنَّ األَ ْر َ
ت ِم ْن َها َح ٌْ ُ
ث ُك ْن َ
َخ َر ْج َ
ول.
ان ُبقُ ٍ
ت َت ْز َر ُع َز ْر َع َك َو َت ْسقٌِ ِه ِب ِر ْجلِ َك َك ُب ْس َت ِ
التثنٌة ٔٔٔٔ:
اء َت ْ
اء.
الس َم ِ
ب َم ً
ش َر ُ
اع .مِنْ َم َط ِر َّ
ًِ أَ ْر ُ
َبل ه َ
ج َب ٍ
ض ِ
ال َوبِ َق ٍ
التثنٌة ٕٔٔٔ:
س َن ِة
ب إِل ِه َك َعل ٌْ َها دَ ابِما ً مِنْ أَ َّو ِل ال َّ
الر ِّ
ب إِل ُه َكَ .ع ٌْ َنا َّ
الر ُّ
ض ٌَ ْع َتنًِ بِ َها َّ
أَ ْر ٌ
إِلى آخ ِِرهَا.
التثنٌة ٖٔٔٔ:
اي التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ ُك ْم بِ َها ال ٌَ ْو َم لِ ُت ِ
ب إِل َه ُك ْم
الر َّ
ح ُّبوا َّ
صا ٌَ َ
سم ِْع ُت ْم ل َِو َ
« َفإِ َذا َ
وب ُك ْم َومِنْ ُكل ِّ أَ ْنفُسِ ُك ْم
َو َت ْع ُبدُوهُ مِنْ ُكل ِّ قُل ُ ِ
العددٖ٘ٔ7:
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َّ
العددٖ٘ٔ0:
اب ِه ْم فًِ أَ ْج ٌَالِ ِه ْم
«قُل لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل أَنْ ٌَ ْ
ص َن ُعوا ل ُه ْم أَهْ دَ ابا ً فًِ أَ ْذ ٌَ ِ
ال ثِ ٌَ ِ
ب َّ
َو ٌَ ْج َعلُوا َعلى هُدْ ِ
صا َب ًة مِنْ أَ ْس َما ْن ُجونًِ.
الذ ٌْ ِل عِ َ
العددٖ٘ٔ2:
ب َو َت ْع َملُو َن َها َوال
الر ِّ
صا ٌَا َّ
َف َت ُكونُ ل ُك ْم هُدْ با ً َف َت ُرو َن َها َو َت ْذ ُك ُرونَ ُكل َو َ
اءهَا
وب ُك ْم َوأَ ْع ٌُنِ ُك ُم التًِ أَ ْن ُت ْم َفاسِ قُونَ َو َر َ
َت ُطوفُونَ َو َر َ
اء قُلُ ِ
العدد٘ٔٗٓ:
اي َو َت ُكو ُنوا ُم َقدَّسِ ٌنَ ِإلِل ِه ُك ْم.
صا ٌَ َ
لِ َك ًْ َت ْذ ُك ُروا َو َت ْع َملُوا ُكل َو َ
العدد٘ٔٗٔ:
ب
ب إِل ُه ُك ُم الذِي أَ ْخ َر َج ُك ْم مِنْ أَ ْر ِ
الر ُّ
ِص َر لِ ٌَ ُكونَ ل ُك ْم إِلهاً .أَ َنا َّ
ضم ْ
الر ُّ
أَ َنا َّ
إِل ُه ُك ْم».
 -ٔ0الرب ٌخلص اسرابٌل:
لٌس انقاذ الرب السرابٌل ٌقتصر علً الماضً حٌث نجاهم من فرعون
وانما الزال مستمرا الً االن وفً المستقبل  ،وفً صلوات الٌهود :
( انت ملكنا وملك اباءنا  ،مخلصنا ومخلص اباءنا  ،انت خالقنا ومخلصنا
والرب لنا سواك  ،انت ربنا والهنا انقذتنا من بٌت العبودٌة فً مصر
وشققت مٌاه البحر االحمر وانقذت المخلصٌن واؼرقت المذنبٌن)
 -ٔ2كٌؾ تستدل التوراة علً عدالة هللا ؟
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عندما ٌحاكم الرب الناس فلٌس فقط المحاكمة عادلة وانما كذلك العقوبة
تتناسب مع الجرٌمة
ٕٓ -فً سفر العدد االصحاح الخامس ٌشمل قصة الزوجة التً اتهمت
بالزنا وقال الربانٌون انها مثال علً عدالة الرب :
سفر العدد ٘ٔٔ:
وسى:
ب ُم َ
الر ُّ
َوأَ َم َر َّ
سفر العدد ٕ٘ٔ:
«قُل لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل :إِ َذا َز َ
اؼ ِ
ام َرأَةُ َر ُج ٍل َو َخا َن ْت ُه ِخ ٌَا َن ًة
ت ْ
سفر العدد ٖ٘ٔ:
اع َز ْر ٍع َوأ ُ ْخف ًَِ َذلِ َك َعنْ َع ٌْ َن ًْ َر ُجلِ َها
اضطِ َج َ
اض َط َج َع َم َع َها َر ُجل ٌ ْ
َو ْ
س َ
ًِ ل ْم ُت ْإ َخ ْذ
شا ِه ٌد َعل ٌْ َها َوه َ
س ٌة َول ٌْ َ
اس َت َت َر ْت َوه ًَِ َن ِج َ
َو ْ
سفر العدد ٘ٔٗ:
ح َ
ح
اع َت َراهُ ُرو ُ
س ٌة أَ ِو ْ
ًِ َن ِج َ
ام َرأَتِ ِه َوه َ
ار َعلى ْ
الؽ ٌْ َر ِة َو َؼ َ
اع َت َراهُ ُرو ُ
َف ْ
َ
س ًة
س ْت َن ِج َ
ًِ ل ٌْ َ
ام َرأَتِ ِه َوه َ
ار َعلى ْ
الؽ ٌْ َر ِة َو َؼ َ
سفر العدد ٘ٔ٘:
ِن َو ٌَؤْتًِ ِبقُ ْر َبانِ َها َم َع َهاُ :ع ْ
ش ِر اإلٌِ َف ِة مِنْ
ٌَؤْتًِ َّ
الر ُجل ُ َبا ْم َرأَتِ ِه إِلى ال َكاه ِ
ٌِن َ
ب َعل ٌْ ِه َز ٌْتا ً َوال ٌَ ْج َعل ُ َعل ٌْ ِه لُ َبانا ً ألَ َّن ُه َت ْق ِد َم ُة َؼ ٌْ َر ٍة
ص ُّ
ٌِر ال ٌَ ُ
َطح ِ
شع ٍ
ار ُت َذ ِّك ُر َذ ْنباً.
َت ْق ِد َم ُة ت ِْذ َك ٍ
سفر العدد ٘ٔٙ:
ب
الر ِّ
َف ٌُ َقدِّ ُم َها ال َكاهِنُ َو ٌُوقِفُ َها أَ َما َم َّ
سفر العدد ٘ٔ7:
اء َخ َز ٍ
ار الذِي
اء ُم َقدَّسا ً فًِ إِ َن ِ
َو ٌَؤْ ُخ ُذ ال َكاهِنُ َم ً
ؾ َو ٌَؤْ ُخ ُذ ال َكاهِنُ مِنَ ال ُؽ َب ِ
اء
ض ال َم ْس َك ِن َو ٌَ ْج َعل ُ فًِ ال َم ِ
فًِ أَ ْر ِ
سفر العدد ٘ٔ0:
س ال َم ْرأَ ِة َو ٌَ ْج َعل ُ فًِ ٌَدَ ٌْ َها
ؾ َر ْأ َ
ب َو ٌَ ْكشِ ُ
الر ِّ
ِؾ ال َكاهِنُ ال َم ْرأَ َة أَ َما َم َّ
َو ٌُوق ُ
اللع َن ِة
ِن ٌَ ُكونُ َما ُء ْ
ار التًِ ه َ
ًِ َت ْق ِد َم ُة ال َؽ ٌْ َر ِة َوفًِ ٌَ ِد ال َكاه ِ
َت ْق ِد َم َة ال ِّت ْذ َك ِ
ال ُم ُّر.
سفر العدد ٘ٔ2:
ض َط ِج ْع َم َعكِ َر ُجل ٌ َوإِنْ
ِؾ ال َكاهِنُ ال َم ْرأَ َة َو ٌَقُول ُ ل َها :إِنْ َكانَ ل ْم ٌَ ْ
َو ٌَ ْس َت ْحل ُ
اس ٍة مِنْ َت ْح ِ
ُك ْن ِ
اللع َن ِة َه َذا
ت َر ُجلِكِ َف ُكونًِ َب ِرٌ َب ًة مِنْ َم ِ
اء ْ
ت ل ْم َت ِزٌؽًِ إِلى َن َج َ
ال ُم ِّر.
سفر العدد ٕ٘ٓ:
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ت َر ُجلِكِ َو َت َن َّج ْس ِ
ت مِنْ َت ْح ِ
ت َقدْ ُز ْؼ ِ
َولكِنْ إِنْ ُك ْن ِ
ت َو َج َعل َم َعكِ َر ُجل ٌ َؼ ٌْ ُر
ض َج َع ُه.
َر ُجلِكِ َم ْ
سفر العدد ٕ٘ٔ:
ِؾ ال َكاهِنُ ال َم ْرأَ َة ِب َحل ِ
ب
الر ُّ
اللع َن ِة َو ٌَقُول ُ ال َكاهِنُ لِل َم ْرأَةِْ ٌَ :ج َعلُكِ َّ
ؾ ْ
ٌَ ْس َت ْحل ُ
ْلع َن ًة َو َحلفا ً َب ٌْنَ َ
ارما ً.
ب َف ْخ َذكِ َ
الر ُّ
ش ْع ِبكِ ِبؤَنْ ٌَ ْج َعل َّ
ساق َِط ًة َو َب ْط َنكِ َو ِ
سفر العدد ٕٕ٘:
اللع َن ِة ه ََذا فًِ أَ ْح َ
َو ٌَدْ ُخل ُ َما ُء ْ
شابِكِ ل َِو َر ِم ال َب ْط ِن َو ِإلِ ْس َقاطِ ال َف ْخذَِ .ف َتقُول ُ
ال َم ْرأَةُ :آمٌِنَ آمٌِنَ .
سفر العدد ٕٖ٘:
ت فًِ ال ِك َتا ِ
اللع َنا ِ
اء ال ُم ِّر
ب ُث َّم ٌَ ْم ُحوهَا فًِ ال َم ِ
ب ال َكاهِنُ َه ِذ ِه ْ
َو ٌَ ْك ُت ُ
سفر العدد ٕ٘ٗ:
ارةِ.
اللع َن ِة لِل َم َر َ
اللع َن ِة ال ُم َّر َف ٌَدْ ُخل ُ فٌِ َها َما ُء ْ
اء ْ
َو ٌَ ْسقًِ ال َم ْرأَ َة َم َ
سفر العدد ٕ٘٘:
َو ٌَؤْ ُخ ُذ ال َكاهِنُ مِنْ ٌَ ِد ال َم ْرأَ ِة َت ْق ِد َم َة َ
ب
الر ِّ
الؽ ٌْ َر ِة َو ٌُ َردِّ ُد ال َّت ْق ِد َم َة أَ َما َم َّ
َو ٌُ َقدِّ ُم َها إِلى ال َم ْذ َب ِح.
سفر العدد ٕ٘ٙ:
ارهَا َو ٌُوقِ ُد ُه َعلى ال َم ْذ َب ِح َو َب ْع َد َذلِ َك ٌَ ْسقًِ
ض ال َكاهِنُ مِنَ ال َّت ْق ِد َم ِة ت ِْذ َك َ
َو ٌَ ْق ِب ُ
اء.
ال َم ْرأَ َة ال َم َ
سفر العدد ٕ٘7:
س ْت َو َخا َن ْت َر ُجل َها ٌَدْ ُخل ُ فٌِ َها َما ُء
س َقاهَا ال َما َء َفإِنْ َكا َن ْت َقدْ َت َن َّج َ
َو َم َتى َ
سطِ
ار ِة َف ٌَ ِر ُم َب ْط ُن َها َو َت ْسقُ ُط َف ْخ ُذهَا َف َتصِ ٌ ُر ال َم ْرأَةُ ْلع َن ًة فًِ َو َ
اللع َن ِة لِل َم َر َ
ْ
َ
ش ْع ِب َها.
سفر العدد ٕ٘0:
س ْت َبل َكا َن ْت َطاه َِر ًة َت َت َب َّرأ ُ َو َت ْح َبل ُ ِب َز ْر ٍع».
َوإِنْ ل ْم َت ُك ِن ال َم ْرأَةُ َقدْ َت َن َّج َ
سفر العدد ٕ٘2:
ش ِرٌ َع ُة ال َؽ ٌْ َرةِ .إِ َذا َز َ
َه ِذ ِه َ
ت ا ْم َرأَةٌ مِنْ َت ْح ِ
اؼ ِ
س ْت
ت َر ُجلِ َها َو َت َن َّج َ
سفر العدد ٖ٘ٓ:
ب
الر ِّ
ِؾ ال َم ْرأَ َة أَ َما َم َّ
ام َرأَتِ ِه ٌُوق ُ
ار َعلى ْ
ح َؼ ٌْ َر ٍة َف َؽ َ
اع َت َرى َر ُجبلً ُرو ُ
أَ ْو إِ َذا ْ
َو ٌَ ْع َمل ُ ل َها ال َكاهِنُ ُكل َه ِذ ِه ال َّ
ٌع ِة
ش ِر َ
سفر العدد ٖ٘ٔ:
الر ُجل ُ مِنَ ال َّذ ْن ِ
ب َوتِل َك ال َم ْرأَةُ َت ْح ِمل ُ َذ ْن َب َها.
َف ٌَ َت َب َّرأ ُ َّ
ٕٔ -الذي سٌحكم علً تلك المرأة بالذنب او البراءة هو الرب الشاهد
علً كل االفعال
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ٕٕ -مشكلة الشر :
أ -اذا كان الرب قادرا وعادال ورحٌما فلماذا ٌنتشر الظلم فً العالم ؟ لماذا
النعمة والثروة فً اٌدي االشرار والبإس والحرمان والظلم لبلخٌار؟
ب -فً سفر اٌوب معاناة اٌوب المستقٌم المطٌع اشد المعاناة فلماذا
ٌسمح الرب العادل بذلك ؟
ت -التوراة حلت تلك المشكلة بالحدٌث عن ٌوم الحساب  ،فاهلل ٌحصً
كل اعمال البشر والحٌاة التنتهً بالموت وانما هناك قٌامة وحساب حٌث
ٌلقً االخٌار النعٌم االبدي وٌلقً االشرار الجحٌم االبدي وتظهر عدالة
هللا
ٖٕ -كٌؾ اثبتت التوراة رحمة هللا ؟
أ -فً ٌوم الحساب تظهر رحمة هللا مع عدله  ،فاذا تعادل كفتً المٌزان
ؼلب هللا كفة الرحمة
فرحمة هللا تكمل عدالته  ،فبل عدالة بؽٌر رحمة  ،وهذه الرحمة احد معالم
محبة هللا لمخلوقاته
ب -ان الذٌن ٌنكرون ٌوم القٌامة سٌتركهم الرب فً مقابرهم اما
االسرابٌلٌن فسوؾ ٌبعثوا وٌعٌشوا فً النعٌم االبدي  ،فلٌس كل الموتً
سٌبعثون
ت -مثبل لن ٌبعث الذٌن هلكوا فً الطوفان وال قوم لوط وؼٌرهم
ٌٕٗ -جب ان ٌعترؾ المخطًء قبل موته واال لن ٌكون له نصٌب فً
االبدٌة كما فً النص :
ٌوشع ٔ2:7
َف َقال َ ٌَ ُ
ب إِلَ ِه إِ ْس َرابٌِلَ،
ِلر ِّ
شو ُع ل َِع َخانَ ٌَ « :ا ا ْبنًِ ،أَ ْعطِ اآلنَ َم ْجداً ل َّ
ؾ لَ ُه َوأَ ْخبِ ْرنًِ اآلنَ َما َذا َع ِم ْل َ
ت .الَ ُت ْخؾِ َع ِّنً».
اع َت ِر ْ
َو ْ
ٌوشع ٕٓ:7
اخانُ ٌَ ُ
اب َع َ
وعَ « :ح ّقا ً إِ ِّنً َقدْ أَ ْخ َطؤْ ُ
الر ِّ
ت إِلَى َّ
ش َ
َفؤ َ َج َ
ب إِلَ ِه إِ ْس َرابٌِل َ
ص َن ْع ُ
ت َك َذا َو َك َذا.
َو َ
ٌوشع ٕٔ:7
ار ٌّا ً َنفٌِساًَ ،و ِم َب َت ًْ َ
َرأَ ٌْ ُ
سانَ َذ َه ٍ
ب
ِضةٍَ ،ولِ َ
شاق ِِل ف َّ
ت فًِ ا ْل َؽنٌِ َم ِة ِر ً
دَاء شِ ْن َع ِ
شاقِبلًَ ،فا ْ
سونَ َ
ض
ورةٌ فًِ األَ ْر ِ
ًِ َم ْط ُم َ
ش َت َه ٌْ ُت َها َوأَ َخ ْذ ُت َهاَ .وهَا ه َ
َو ْز ُن ُه َخ ْم ُ
ض ُة َت ْح َت َها».
سطِ َخ ٌْ َمتًَِ ،وا ْلفِ َّ
فًِ َو َ
ٌوشع ٕٕ:7
سل َ ٌَ ُ
ورةٌ فًِ َخ ٌْ َمتِ ِه
ًِ َم ْط ُم َ
ضوا إِلَى ا ْل َخ ٌْ َم ِة َوإِ َذا ه َ
سبلً َف َر َك ُ
وع ُر ُ
ش ُ
َفؤ َ ْر َ
ِض ُة َت ْح َت َها.
َوا ْلف َّ
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ٌوشع ٕٖ:7
سطِ ا ْل َخ ٌْ َم ِة َوأَ ُتوا ِب َها إِلَى ٌَ ُ
ٌِع َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ،
ش َ
َفؤ َ َخ ُذوهَا مِنْ َو َ
وع َوإِلَى َجم ِ
ب.
الر ِّ
س ُطوهَا أَ َما َم َّ
َو َب َ
ٌوشع ٕٗ:7
اء َول َِسانَ َّ
َفؤ َ َخ َذ ٌَ ُ
الذ َه ِ
ب َو َبنٌِ ِه َو َب َناتِ ِه
الردَ َ
ض َة َو ِّ
ار َح َوا ْلفِ َّ
وع َع َخانَ ْبنَ َز َ
ش ُ
ص ِعدُوا
ٌِع إِ ْس َرابٌِل َ َم َع ُهَ ،و َ
ٌِرهُ َو َؼ َن َم ُه َو َخ ٌْ َم َت ُه َو ُكل َّ َما لَ ُهَ ،و َجم ُ
َو َب َق َرهُ َو َحم َ
ور.
ِب ِه ْم إِلَى َوادِي َع ُخ َ
ٌوشع ٕ٘:7
َف َقال َ ٌَ ُ
ب فًِ َه َذا ا ْل ٌَ ْو ِم!» َف َر َج َم ُه َجمٌِ ُع
الر ُّ
ؾ َكدَّ ْر َت َنا؟ ٌُ َكدِّ ُر َك َّ
شو ُعَ « :ك ٌْ َ
ار ِة
ار َو َر ُمو ُه ْم ِبا ْلح َِج َ
إِ ْس َرابٌِل َ ِبا ْلح َِج َ
ار ِة َوأَ ْح َرقُو ُه ْم ِبال َّن ِ
ٌوشع ٕٙ:7
ب َعنْ ُح ُم ِّو
الر ُّ
ار ٍة َعظِ ٌ َم ًة إِلَى َه َذا ا ْل ٌَ ْو ِمَ .ف َر َج َع َّ
َوأَ َقا ُموا َف ْو َق ُه ُر ْج َم َة ح َِج َ
ور» إِلَى َه َذا ا ْل ٌَ ْو ِم.
ِي َع ُخ َ
ان « َواد َ
ض ِبهَِ .ول َِذلِ َك دُعِ ًَ ْ
َؼ َ
اس ُم َذلِ َك ا ْل َم َك ِ
ٕ٘ -اعتراؾ عخان تسبب فً موته فً الدنٌا بٌنما تسبب اٌضا انه
سٌكون من الذٌن ٌرثون االبدٌة ولو انه لم ٌعترؾ لعاش فً الدنٌا ولكنه
لم ٌكن سٌبعث فً القٌامة
 -ٕٙاسرابٌل كلها لها نصٌب فً االبدٌة كما فً النص :
اشعٌاء ٕٓٔ:ٙ
َو َ
ي
صنُ َؼ ْرسِ ً َع َمل ُ ٌَدَ َّ
ض ُؼ ْ
ش ْع ُبكِ ُكلُّ ُه ْم أَ ْب َرا ٌر .إِلَى األَ َب ِد ٌَ ِر ُثونَ األَ ْر َ
ألَ َت َم َّج َد.
 -ٕ7وٌستثنً من االسرابٌلٌن من ٌقول ان القول بالقٌامة لٌس موجودا
فً التوراة  ،والذي الٌإمن بان التوراة وحً هللا  ،والذٌن ٌقرأون كتب
الهراطقة  .....وؼٌرهم
 -ٕ0والقٌامة مبدأ هام عند الٌهود حٌث انهم فً صلواتهم ٌقولون (اٌها
الرب القادر االبدي  ،القادر علً اعادة االموات الً الحٌاة  ،فبرحمتك
تعٌد الموتً الً الحٌاة من جدٌد )
خبلصة المبحث الثانً
ٔ -لٌست العقابد وال الممارسات كافٌة لتعرٌؾ الٌهودي فالٌهودٌة مثبل
تإمن باله واحد بٌنما بعض الٌهود الٌإمنون باله اصبل
ٕ -لٌست الٌهودٌة شٌبا واحدا وانما تشمل عدة اصناؾ من الٌهودٌة
والذي ٌجمع الٌهود هو اسفار موسً الخمسة واسرابٌل هذا هو االطار
العام للٌهودٌة
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ٖ -هناك تباٌن وتصارع بٌن الفصابل المختلفة من الٌهود وبعض الفرق
ٌنتصر والبعض ٌندثر
ولٌس معنً ان طابفة انتصرت انها اكثر ٌهودٌة
ٗ -لم ٌوجد ابدا صٌؽة لٌهودٌة واحدة متفق علٌها عند كل الٌهود
ومحاولة التنسٌق بٌن االنماط المختلفة للٌهودٌة لخلق صورة واحدة
منها ٌخلق مشكبلت تارٌخٌة كبٌرة لذا ٌجب وصؾ كل نظام فً سٌاقه
التارٌخً ومعتقداته الخاصة به فبل ٌوجد نظام شامل ٌمكن مقارنة كل
الطوابؾ به
٘ -من الكتب المتنوعة التً كانت متاحة اختار الربانٌون عدد من
االسفار اقروا صحتها واعتبروها هً فقط كتاب الٌهود المقدس واعتمد
الربانٌون فً اقرار تلك الكتب علً سلطتهم الدٌنٌة
 -ٙبالطبع حدث تباٌن بٌن نصوص التوراة المكتوبة وبٌن نصوص
التوراة الشفهٌة ( التلمود) وللتوفٌق بٌن النظرٌتٌن كتب الٌهود ماٌعرؾ
بالمدراش
ار ِبإٌِ َمانِ ِه ٌَ ْح ٌَا) فالؽرض من حٌاة االسرابٌلً
(وا ْل َب ُّ
 -7فً سفر حبقوق َ
هً االٌمان باهلل واالستقامة علً طرٌق هللا
 -0ولكً تحٌا فً االٌمان ٌجب ان تطبق الوصاٌا وتطبٌق الوصاٌا
ٌستلزم دراسة التوراة وٌعنً هذا ان الجهل بالتوراة الٌمكن معه كمال
االٌمان
 -2ومحور الوصاٌا هو الجملة قبلها (انا الرب الهك ) فتنفٌذ الوصاٌا هً
الطرٌق لبلعتراؾ بان الرب الهك
ٓٔ -اذا كان الرب قادرا وعادال ورحٌما فلماذا ٌنتشر الظلم فً العالم ؟
لماذا النعمة والثروة فً اٌدي االشرار والبإس والحرمان والظلم
لبلخٌار؟
التوراة حلت تلك المشكلة بالحدٌث عن ٌوم الحساب
ٔٔ -افترضت الٌهودٌة ان هناك حٌاة اخري حٌث ٌقوم االموات وٌبارك
هللا الصالحٌن بالنعٌم االبدي و ٌعاقب االشرار اسرابٌل كلها لها نصٌب
فً االبدٌة وٌستثنً من االسرابٌلٌن من ٌقول ان القول بالقٌامة لٌس
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موجودا فً التوراة  ،والذي الٌإمن بان التوراة وحً هللا  ،والذٌن
ٌقرأون كتب الهراطقة
ٕٔ -هللا ملتزم بقوانٌن الخٌر والشر والصواب والخطؤ التً ٌلتزم بها
البشر
ٖٔ -الٌهود ٌعرفون هللا من خبلل التوراة و هللا ٌعرؾ الناس من خبلل
صلواتهم
ٗٔ -ان عملٌة الخلق هً شهادة وتبرٌر للتوراة مصدر الحٌاة االن وفً
االبدٌة حٌث انها تشمل قوانٌن الحٌاة
المبحث الثالث  :عقٌدة سفر التكوٌن
ننقل عن موقع
 The Israel Koschitzky Virtual Beit Midrashاالمور العقابدٌة
فً سفر التكوٌن
المحاضرة االولً  :هللا والعالم (حاٌم نافون)
Theological Issues In Sefer Bereishit
LECTURE 1 :God and the world
ٔ -اختلؾ مفسرو التوراة حول معنً العبارة االولً فً سفر التكوٌن
(برشٌت برا الوهٌم)
قال راشً  :تعنً  ،فً بداٌة خلق هللا للعالم  ،وانها عنوان لبلحداث
بعدها
ٕ -قال بن عزرا  :ان العبارة الثانٌة ( وكانت االرض خالٌة وخربة )
اٌضا هً عنوان وان الخلق الحقٌقً بدأ فً االٌة الثالثة ( وقال هللا لٌكن
نور)
ٖ -قال رامبان ان االٌة االولً مستقلة وتعنً انه فً البداٌة خلق هللا
السموات واالرض  ،اي ان السموات واالرض خلقتا فً البداٌة
ٗ -عبلوة علً المشكلة النصٌة ( فً بدء ماذا؟)
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فان كل التفسٌرات تثٌر مشكبلت خطٌرة  ،فحسب قول راشً ان االٌة تدل
علً ان السموات واالرض كانت موجودة بالفعل قبل عملٌة التخلٌق ٘-
وكما ٌقول رامبان  ،ان عبارة لٌكن نور  ،تدل علً ان السماء كانت
موجودة مع انه فً االٌات التالٌة نص صرٌح ان السماء خلقت فً الٌوم
الثانً
 -ٙوالفهم الحرفً ٌساند قول رامبان  ،بمعنً انه فً البداٌة خلق هللا
السموات واالرض خلقا مبدبٌا تصفه االٌة الثانٌة  ،وكانت االرض خربة
 -7وهنا المشكلة  ،اذا كانت السماء خلقت اوال فماذا حدث فً الٌوم
الثانً ؟
 -0هذه فقط واحدة من مشكبلت كثٌرة فً نص عملٌة الخلق  ،هناك
مشاكل اخري ،
مثبل ماذا ٌعنً ان النور تم خلقه فً الٌوم االول بٌنما الشمس والقمر
خلقتا فً الٌوم الرابع ؟
ماذا ٌعنً وكان مساءا وكان صباحا ؟ رؼم انه لم ٌكن هناك شمس وال
قمر
 -2كل مانستطٌع فعله ان نقبل عجزنا عن فهم عملٌة خلق العالم
ٓٔ -حٌنما تقول التوراة ان هللا خلق السموات واالرض فان ذلك ٌعنً ان
هللا لٌس هو السموات وال االرض وانما هو الخالق  ،والسموات واالرض
مخلوقتان
ٔٔ -هناك طوابؾ ٌهودٌة التجعل هللا خارج العالم وانما تجعل له وجود
داخل العالم وٌتضح هذا من المدراش الذي ٌسؤل لماذا اظهر هللا نفسه
لموسً فً العلٌقة
ٕٔ -سؤل احد الكفار الراباي ٌهوشوا بن كورشا  ،ماالذي رأه هللا مناسبا
لٌظهر لموسً فً مجرد علٌقة تحترق ؟
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قال الراباي  :وما الفارق بٌن العلٌقة او الشجرة الضخمة او اي شًء
اخر ؟ وعموما ٌعلمنا الرب انه الٌخلو مكان من حضوره االلهً ( شكٌنا)
وال حتً العلٌقة
ٖٔ -فكرة المبلزمة االلهٌة ()God's immanence
موجودة فً فكر القبااله ( صوفٌة الٌهود)  ،الراباي ابراهام ٌتسحاق
كوك  ،كتب :الٌوجد شًء خارج هللا
ٌٗٔ -قصد الراباي ان هللا المتناهً فكٌؾ ٌكون هناك شًء اخر معه ؟
٘ٔ -شرح ذلك الراباي دافٌد هاكوهٌن ( تلمٌذ الراباي كوك) فقال  :ان
وحدة الوجود تعنً ان كل المخلوقات هً هللا  ،ولكن بعد تنقٌحها من
رواسبها وعبلتها تصل الً ان كل شًء فً داخل هللا بمعنً ان وجود هللا
ٌعطً الحٌاة للموجودات بٌنما هو بعٌد عنها وخارجها  ،وهذا ٌنفً
ماقاله سبٌنوزا ان هللا داخل الطبٌعة
 -ٔٙفاهلل لٌس الطبٌعة وانما هو ٌحوي الطبٌعة واٌضا فوقها وخارجها ،
فنحن النصؾ ذرات المادة بانها هللا وانما الحٌاة داخل تلك الذرات فاهلل
هو حٌاة العالم  ،فالطاقة والقوة التً تحرك العالم هً مقدسة
 -ٔ7والقصد من ذلك ان حتً هذه الطوابؾ تفرق بٌن هللا والطبٌعة
المحاضرة الثالثة  :التوراة والعلم (حاٌم نافون)
Torah and Science By Rav Chaim Navon
ٔ -ان بداٌة سفر التكوٌن وشرح عملٌة الخلق تمثل رإٌة علمٌة  ،وهنا
ٌثور تساإل حول تعارض تلك النظرٌة مع نظرٌات العلم الحدٌث
فالكثٌرون ٌحٌرهم ذلك التعارض الوهمً احٌانا او الحقٌقً احٌان اخري
 ،وعموما هذا التعارض الٌضر االٌمان الٌهودي
ٕ -هناك من ٌرفض اراء العلم الحدٌث باعتبار انها لٌست حقابق ثابتة
وانما مجرد افتراضات  ،بمثل هذا االتجاه الراباي( مناحٌم مندل
شنٌرزون ) حٌث قال ان محاولة العلم الحدٌث اعادة بناء الماضً هً
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ؼٌر علمٌة النه الٌمكن اعادة تشكٌل نفس الظروؾ التً حدث فٌها
الماض عبلوة علً انه الٌمكن تجرٌب ذلك فً المعامل
ٖ -وقال اٌضا  :ما الذي ٌمنع ان تكون الدٌناصورات كانت تعٌش منذ
ٓٓٓ٘ سنة كما تحدد التوراة بدء الخلٌقة ولٌس منذ مبلٌٌن السنٌن كما
ٌدعً العلم الحدٌث ؟
ٌٗ -قول برتراند راسل نحن لم نر الذرات ولكن الحسابات المنطقٌة تإٌد
وجودها فهً لٌست حقابق مطلقة
٘ -هذا ٌعنً ان العلم الٌخبرنا عن حقٌقة العالم وانما عن احتماالت
لتفسٌر ماٌحدث حولنا  ،فكما ٌقول الراباي شنٌرزون  :انه ال دلٌل علً
ان هللا خلق العالم بشكل متطور كما ٌدعً دارون  ،فلماذا النفترض ان
هللا خلق فصابل متكاملة كما خلق االنسان وانه الصحة الن الحٌوانات
تطورت من وحٌدة الخلٌة الً ؼٌرها
 -ٙما الذي ٌمنع ان هللا خلق العالم بعظام الدٌناصورات مدفونة فً تربته
وانها لم تكن تعٌش فً االرض ثم ماتت وانقرضت
 -7هناك اتجاه ثان للتعامل مع المسؤلة كما اوضح رامبام فً داللة
الحابرٌن  ،هل نحن فهمنا نصوص التوراة ؟ مثبل التوراة تقول ان قوس
المطر كان عبلمة بعد الطوفان لكً الٌؽرق هللا االرض  ،والعلم ٌقول انه
ظاهرة طبٌعٌة  ،فما المانع ان ٌكون فعبل ظاهرة طبٌعٌة استخدمها الرب
بعد الطوفان بطرٌقة مختلفة عن قبل الطوفان ؟
 -0فً العصر الحدٌث اتبع ذلك المسار الراباي اسرابٌل لٌبشوتز ٌ ،قول
 :ان اكتشاؾ عظم الماموث ٌإكد اقوال القبااله بان العالم تم خلقه
وتدمٌره عدة مرات وفً كل مرة ٌكون اكمل من التً قبلها  ،فعظام
الدٌناصورات والماموث بقاٌا من خلق قبل الذي نحن فٌه والذي تتحدث
عنه التوراة

جامع العقابد – الجزء الثامن

ٙ0Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

 -2واتجاه ثالث ٌقول ان العلم ٌعلمنا االفتراضات العلمٌة واما التوراة
فتعلمنا الفرابض واالخبلق وال تداخل بٌنهما فعندما ٌترك اي منهما مجاله
وٌتدخل فً مجال االخر ٌكون تعارض
ٓٔ-هذا االتجاه نشؤ مع جالٌلٌو وحول فصل مسار العلم والدٌن  ،فقد
فهم القساوسة نصوص الكتاب المقدس بان االرض ثابتة والشمس تدور
وحٌنما تحدث جالٌلو عن دوران االرض اعتبروه ٌكذب الكتاب المقدس
وحاكموه
ٔٔ -اٌد ذلك الراباي ابراهام كووك وقال  :ان قصة الخلق من اسرار
التوراة ونحن نإمن بالتوراة ولسنا فً حاجة لشرح العلماء الطبٌعٌٌن
لها النها لٌست داخل مجالهم العلمً  ،ان مؽزي قصة الخلق هو معرفة
ان هللا الخالق ولٌس معرفة كٌؾ تم الخلق
ٕٔ -الخبلصة انه الٌجب ان ننزعج من نظرٌة التطور رؼم تعارضها مع
التوراة  ،فالتوراة لٌس هدفها تعلٌمنا العلوم الدنٌوٌة وانما الروحانٌات ،
فالهدؾ من قصة الخلق ان نعرؾ ان هللا الخالق والمحرك للعالم ونفً
الوثنٌة
ٖٔ -ونفس هذا المنظور ٌنطبق علً حقابق التارٌخ  ،فالتوراة تصور
االباء ٌركبون الجمال ولكن العلم ٌقول ان تدجٌن الجمال تم بعد عصر
االباء  ،وسواء كان االباء ٌركبون الجمال او الحمٌر او حتً خٌول
مجنحة  ،من ٌهتم  ،فلٌس ذلك مقصد التوراة  ،فلم ٌكن هللا ٌحدثنا عن
حقابق تارٌخٌة  ،وانما عن دروس اخبلقٌة من تارٌخ االباء
المحاضرة الرابعة  :صورة هللا (حاٌم نافون)
LECTURE 4 :The Image of God By Rav Chaim
Navon
ٔ -فً سفر التكوٌن :
26 :Gen 1
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ورتِ َنا َك َ
س َمكِ ا ْل َب ْح ِر
سلَّ ُطونَ َعلَى َ
ش َب ِه َنا َف ٌَ َت َ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َو َقال َ هللاَُ :ن ْع َمل ُ اال ْن َ
ٌِع الدَّ َّبا َبا ِ
ت
االر ِ
الس َم ِ
اء َو َعلَى ا ْل َب َهاب ِِم َو َعلَى ُكل ِّ ْ
َو َعلَى َط ٌْ ِر َّ
ض َو َعلَى َجم ِ
ض».
االر ِ
ِب َعلَى ْ
الَّتًِ َتد ُّ
27 :Gen 1
ور ِة هللاِ َخلَ َق ُهَ .ذ َكرا َوا ْن َثى
ص َ
ورتِهَِ .علَى ُ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َف َخلَ َق هللاُ اال ْن َ
َخلَ َق ُه ْم.
ٌٔ -قول الربانٌون ان صورة هللا فً االنسان هً التً تجبرنا علً
احترام االنسان  ،وهً التً تعطٌه قٌمة ومعنً لوجوده
ٕ -بعض الربانٌون فهم صورة هللا علً انها صورة المبلبكة ولٌست
صورة هللا نفسه كما قال بن عزرا  ،ولكن كٌؾ ٌفسر ذلك العبارة
( فخلق هللا االنسان علً صورته  ،علً صورة هللا خلقه ) ؟
ٌٖ -قول راشبام  :ان هذا ٌعنً ان االنسان تم خلقه بصورة خاصة به
هً صورة المبلبكة  ،وٌقول الراباي ٌهودا هالٌفً  :ان بصر االنبٌاء
ٌصل الً السماء فٌري المخلوقات السماوٌة التً بالقرب من هللا فً
شكل انسانً  ،لقد خلق هللا االنسان فً صورة المبلبكة المقربٌن فً
الرتبة ولٌس فً المكان
ٌٗ -ري اخرون ان المعنً الحرفً واضح وهو ان هللا خلق االنسان علً
صورة هللا نفسه
ٌ٘ -ري البعض ان صورة هللا فً االنسان هً عقل االنسان  ،من امثلة
ذلك تفسٌر راشً  ،وكتاب رامبام (داللة الحابرٌن) حٌث قال ان الرب
لٌس له جسم وٌعنً ذلك ان المقصود بصورة هللا لٌس جسم االنسان
وانما عقله
 -ٙالشك ان قبول افكار رامبام كان تحت تؤثٌر الفلسفة الٌونانٌة التً
نقلها فٌلون السكندري فً زمن الهٌكل الثانً وهو من خلط الٌهودٌة
بالفلسفة الٌونانٌة  ،وقد اكد علً ان المقصود بصورة هللا عقل االنسان
ولٌس جسده
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 -7الراباي مٌر سٌمخا هاكوهٌن قال ان المقصود بذلك ارادة االنسان
الحرة فً االختٌار والفعل  ،رؼم ان رامبان انكر ان لبلنسان ارادة حرة
قبل ذلك بعدة قرون  ،وفً العصر الحدٌث بعض مدارس الطب النفسً
تنكر ان لبلنسان ارادة حرة
 -0الراباي سعادٌا جاون ترجم صورة هللا  ،بمعنً ان هللا خلق االنسان
كحاكم صاحب سلطان وذلك طبق للفهم الحرفً للنص الذي ٌقول :
ورتِ َنا َك َ
سلَّ ُطونَ
ش َب ِه َنا َف ٌَ َت َ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َو َقال َ هللاَُ :ن ْع َمل ُ اال ْن َ
 -2هنا ٌري سعادٌا جاون ان التشابه لٌس فً الصورة الجسدٌة
المبلبكٌة وال فً العقل وانما فً السلطان  ،وقد طور تلك النظرٌة الراباي
سولوفٌتشٌك فً العصر الحالً وقال ان صورة هللا فً االنسان هً
قدرته علً االبداع  ،وان التسلط علً المخلوقات هو احد مظاهر ذلك
االبداع
ٓٔ -وٌقول  :فً المدراش القدٌم ٌطلب من الٌهود ان ٌتشبهوا بالرب
اخبلقٌا  ،وهذا نوع من االبداع  ،كذلك التشبه بالرب فً التخلٌق  ،فبناء
الحضارات والكباري والمبانً هو عملٌة خلق فالرب ترك لبلنسان اكمال
عملٌة التخلٌق داخل االرض
ٌٔٔ -قو الراباي سامسون رافاٌٌل هرش فً تعلٌق مدهش واستثنابً :
ان المقصود هو الصورة الجسمٌة  ،فالتوراة تعلمنا ان نحترم جسد
االنسان النه علً صورة هللا  ،وان كل تعالٌم التوراة تإدي الً جعل
الجسد مقدسا
ٕٔ -كتب راشً تعلٌقا مشابها فً تفسٌره للنص
فً سفر التثنٌة:
23 :Deu 21
الخ َ
َفبل َت ِب ْت ُج َّث ُت ُه َعلى َ
ش َب ِة َبل َتدْ فِ ُن ُه فًِ َذلِ َك ال ٌَ ْو ِم ألَنَّ ال ُم َع َ
لق َمل ُعونٌ مِنَ
ب إِل ُه َك َنصِ ٌبا ً».
الر ُّ
ض َك التًِ ٌُ ْعطِ ٌ َك َّ
س أَ ْر َ
هللاَِ .فبل ُت َن ِّج ْ
ٌٖٔ -قول راشً :
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ان هذا امتهان للملك القدوس الذ خلق االنسان علً صورته واالسرابٌلٌن
ابناءه  ،وٌقارن ذلك بمثل توأمٌن احدهما ملك واالخر لص وعندما
ٌقبض علً اللص وٌعلق فً المشنقة فان من ٌراه ٌخٌل الٌه ان الملك
مشنوق لذلك امر الملك وتم انزال المعلق من المشنقة
This is a degradation of the [Divine ]King in
Whose image Man is created, and the Israelites
are God‘s children .This is comparable to two
identical twin brothers .One [of them ]became
king, while the other was arrested for robbery
and hanged .Whoever saw him [the second
brother, suspended on the gallows], would
say,―The king is hanging!‖ [Therefore, the king
ordered, and they removed him
ٗٔ -فً الزوهر ٌقول القبااله ان صورة هللا فً االنسان هً ذلك السر
فً اعماق االنسان وال ٌمكن تحدٌده ٌ ،قول الراباي افاهو  :ما هو وجه
الشبه بٌن هللا واالنسان ؟
انها الروح التً اخذت من هللا ولٌس الجسد الذي خلق من التراب  ،هذه
الروح الخالدة ولٌس الجسد الفانً هو صورة هللا
٘ٔ -ذكر رامبان ماٌشبه ذلك التفسٌر عند تفسٌره للنص فً سفر
التكوٌن:
7 :Gen 2
ار
االر ِ
ص َ
س َم َة َح ٌَا ٍةَ .ف َ
ض َو َن َف َخ فًِ ا ْنفِ ِه َن َ
ب االلَ ُه ادَ َم ُت َرابا مِنَ ْ
الر ُّ
َو َج َبل َ َّ
ادَ ُم َن ْفسا َح ٌَّ ًة.
 -ٔٙهذه النفخة نقلت لبلنسان شًء من هللا هو صورة هللا
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خبلصة الفصل االول
ٔ -كما عند شٌربوك نجد كتاب نوٌسنر  ،لٌس هناك تعرٌؾ للٌهودٌة ،
هناك اكثر من ٌهودٌة  ،مشكلة الشر عند الٌهود تم حلها بافتراض ٌوم
القٌامة للبعض دون االخرٌن  ،التوراة محور العالم رؼم انهم انكروا
انها منزلة من عند هللا
ٕ -سنفصل تلك المسابل فً المباحث القادمة

الفصل الثانً
البلهوت الٌهودي
فً هذا الف صل سنناقش بالتف صٌل الق ضاٌا البلهوت ٌة ع ند الٌ هود ب شكل
عااام فٌمااا ٌتعلااق بااللااه واالنسااان واساارابٌل وذلااك ماان خاابلل ترجمااة
مختصرة لكتاب كاوفمان كوهلر (البلهوت الٌهودي)
المبحث االول  :االله
معنً علم البلهوت
ٌٔ -قصد بعلم البلهوت ذلك العلم الذي ٌناقش المسابل المتعلقة باالله
واالشٌاء االلهٌة  ،وهذه الكلمة مشتقة من المصطلحات الفلسفٌة
الٌونانٌة
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ٕ -استخدمها افبلطون لٌقصد بها المعرفة المتعلقة باالله واالشٌاء
االلهٌة  ،وسماها ارسطو علم ماوراء الطبٌعة
ٖ -فً العصر المسٌحً كان ٌقصد بها الشرح المنهجً للعقٌدة ،
ومعناها الشابع ٌرمً الً توضٌح اسس احد النظم االٌمانٌة بطرٌقة
منطقٌة
ٌٗ -نقسم البلهوت الً علم البلهوت التارٌخً
( وٌقصد به مناقشة عقٌدة ما من حٌث تطورها بمرور الزمن)  ،وعلم
البلهوت النظامً ( وٌقصد به دراسة المسابل الخاصة بعقٌدة معٌنة فً
شكلها النهابً )
٘ -وٌتناول علم البلهوت مناقشة العقٌدة من منظور الكتب المقدسة
وتفسٌرات السلطة الدسنٌة صاحبة العقٌدة
 -ٙفلسفة االدٌان تنظر الً المسابل العقٌدٌة فً جمٌع االدٌان دون
اعتبار قداسة الكتب او ترجٌح دٌن علً اخر وانما من حٌث تطابق تلك
المفاهٌم العقابدٌة مع العقل
 -7من الخطؤ الحدٌث عن شًء ٌسمً الفلسفة الدٌنٌة الٌهودٌة  ،ففلسفة
االدٌان التختص بدٌن محدد
 -0فً العصر االسبلمً فً اسبانٌا حاول فبلسفة الٌهود استخدام
الفلسفة االفبلطونٌة الحدٌثة وفلسفة ارسطو فً التوفٌق بٌن الوحً
الٌهودي والفلسفة
 -2كان ذلك بتؤثٌر البلهوت االسبلمً حٌث استخدم الفبلسفة الٌهود نفس
اسالٌب المسلمٌن وحاولوا تقدٌم الوحً الٌهودي باعتباره حقٌقة قابمة
علً العقل
ٓٔ -ورؼم ادعاء الفبلسفة انهم سٌبنون الهوت ٌهودي قابم علس اسس
فلسفٌة فانه الهم وال سابقٌهم من المسلمٌن نجحوا فً اقامة نظام
الهوتً متكامل
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ٔٔ -كان السبب الربٌس فً ذلك هو انهم لم ٌتمكنوا من ادخال نقاط
معٌنة فً النقاش الفلسفً  ،كذلك لم ٌستخدموا ذلك الكنز من التعالٌم
الكتابٌة والكتابات الربانٌة
ٕٔ -الٌعتبر الهوت موسً بن مٌمون استثناء من ذلك  ،رؼم انه سٌطر
علً الفكر الٌهودي لقرون  ،كذلك لم ٌلتفت الً الجانب الروحانً
للٌهودٌة سوي الصوفٌة
ٖٔ -العصر الحالً ٌتطلب الهوت جدٌد ٌقدم صٌؽة متكاملة تمكن
الٌهودي من فهم الحقابق الدٌنٌة الٌهودٌة وتمكنه اٌضا من الدفاع عن
تلك الحقابق ضد الهجوم العنٌؾ من الطوابؾ االخري
ٗٔ -محاوالت صٌاؼة ذلك البلهوت الحدٌثة كانت متقطعة وضعٌفة ،
وسبب ذلك ان كثٌرا من الحقابق الكتابٌة والعقابدٌة كان ٌجب ان تواجه
النقد الكتابً العنٌؾ وكذلك تواجه العلوم الطبٌعٌة الحدٌثة واٌضا الحقابق
التارٌخٌة التً اكدتها علوم الحفرٌات وؼٌرها  ،مع االخذ فً االعتبار
مقارنة االدٌان  ،و الٌمكن بالطبع الدفاع عن أي حقابق كتابٌة او تلمودٌة
التتفق مع العلوم الحدٌثة
٘ٔ -ان الٌهودٌة تدعً انها الصٌؽة النهابٌة للحقٌقة  ،وهً رؼم ذلك
تتجدد مع مرور الزمن  ،والهدؾ من البلهوت النظامً هو عرض
الحقابق الٌهودٌة االساسٌة التً الزالت ثاٌتة تتحدي تؽٌر الظروؾ
ومرور الزمن مما ٌعنً ان بداخلها قوة الٌستطٌع الزمن قهرها
بنود االٌمان الٌهودي
ٔ -توضح التوراة وكذلك كتابات الربانٌن انه ٌجب االٌمان باهلل وبرسله
وبكبلمه  ،ولٌس بصٌؽة بنود اصطبلحٌة تدل علً االٌمان مثل قانون
االٌمان المسٌحً مثبل
ٕ -مع االختبلط باالمم االخري تمت عدة تحوالت فً مفهوم االٌمان
الٌهودي ولذلك كان البد تحت تؤثٌر العقابد االخري خاصة المسٌحٌة
واالسبلم كتابة بنود توضح العقٌدة الٌهودٌة
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ٖ -كانت صلوات المعبد هً التً تحدد االٌمان الٌهودي  ،فالٌهودٌة تهتم
بالسلوك ولٌس باالقرار  ،انها تتطلب حٌاة مقدسة ولٌس بنود عقابدٌة
مقدسة
ٗ -النجد فً التوراة وال فً كتابات الربانٌٌن نص ٌقول مثبل ( ٌجب ان
تإمن بكذا وكذا  ...لتصبح ٌهودٌا )
٘ -اول ماٌمكن اعتباره بنود عقٌدة هو نص المشنا الذي ٌحدد ٖ أنواع
الٌدخلون عالم االبدٌة
( المنكرٌن لقٌامة االموات  ،الذٌن ٌعتبرون التوراة الشفهٌة لٌست وحٌا
الهً  ،واالبٌقورٌون الذٌن ٌنكرون الحكومة االخبلقٌة للعالم)
 -ٙالراباي حنانٌل  ،من كبار علماء التلمود فً شمال افرٌقٌا فً القرن
العاشر المٌبلدي  ،تحت تؤثٌر المسلمٌن والقرابٌن  ،حدد اربعة بنود
لبلٌمان ( االٌمان باهلل  ،االٌمان بالنبوة  ،االٌمان بالثواب والعقاب بعد
البعث  ،المسٌح المنتظر)
 -7فٌلون السكندري حدد خمسة بنود هً االٌمان ب ( وجود هللا
والحكومة االلهٌة التً تدبر العالم  ،وحدانٌة هللا  ،العالم باعتباره مخلوق
هلل  ،تناسق العالم  ،عناٌة هللا)
 -0حدد ٌوسفٌوس فً رده علً ابٌون بنود االٌمان وهً ( االٌمان باهلل
ورحمته وعناٌته  ،انه لٌس بجسم  ،واستؽناءه عن مخلوقاته)
 -2ذكر ابٌقور (لٌس هذا الفٌلسوؾ الٌونانً وانما هو شخص ٌهودي)
فً المشنا باعتباره ٌنكر ان هللا ٌدبر العالم وقال ان العالم ٌشبه العربة
التً تتحرك ببل سابق )
ٓٔ -اثر المسلمون فً البداٌة علً القرابٌن ثم علً الربانٌٌن فدفعوهم
لصٌاؼة االٌمان الٌهودي فً شكل بنود فلسفٌة
ٔٔ -حدد القراءون عشرة بنود اهمها ( ان هللا خلق الكون من عدم ،
وجود هللا الخالق  ،وحدانٌته  ،انه لٌس بجسم)
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ٕٔ -ذكر ابراهام بن دافٌد ( المعروؾ بابن داود ) وهومن سكان طلٌطلة
،ستة بنود لبلٌمان الٌهودي
( وجود هللا  ،وحدانٌته  ،انه لٌس بجسم  ،قدرته  ،االٌمان بالوحً وعدم
نسخ الشرابع  ،العناٌة االلهٌة )
ٖٔ -حدد بن مٌمون ٖٔ بندا لبلٌمان الٌهودي ظلت تتلً فً المعابد
لقرون طوٌلة حٌث تم اضافتها الً الصلوات الٌهودٌة وهً كاالتً :
( وجود هللا  ،وحدانٌته  ،انه لٌس بجسم  ،انه ابدي ،وانه فقط مستحق
العبادة).....
ٗٔ-هاجم صاموٌل دافٌد لوتساتو(ٓٓ)ٔ0ٙ٘-ٔ0
ما اسماه باالتٌكٌة ( واالصل ان اتٌكا هً مدٌنة ٌونانٌة كان اهلها
ٌستخدمون الكتابات المنمقة والببلؼٌة ) وكان قصد صاموٌل هو ان
ٌهاجم االتجاهات الفلسفٌة التً تحاول ان تحول الدٌن الٌهودي الً نظام
فكري ولٌس قوي روحانٌة واخبلقٌة تدفع حٌاة االنسان  ،وقال  :ان
االٌمان الذي نقله لنا اسبلفنا منذ عهد ابراهٌم لٌس مجرد طرٌقة تفكٌر
او بناء فكري وانما هو حٌاة اخبلقٌة مبنٌة علً اساس االستقامة
واالخوة  ،وان اهم مافً النص التوراتً الذي نقله لنا االنبٌاء هو تلك
االخبلق التً ٌعلمنا اٌاها هللا  ،وان الوحً لٌس مجرد اخبار عماوراء
الطبٌعة وانما هً توحٌد اخبلقً
٘ٔ -العنصر الثانً فً االٌمان الٌهودي بعد االٌمان باهلل هو االٌمان
بالنبوة  ،وقد صاغ ذلك بن مٌمون فً اربعة بنود هً ( االٌمان باالنبٌاء
 ،نبوة موسً هً اعظم النبوات  ،االصل االلهً للتوراة بقسمٌها
المكتوب والشفهً  ،عدم قابلٌة التوراة للنسخ)
 -ٔٙهاجم الٌهود وخاصة (حسداي كرٌسكاس  ،وتلمٌذاه سٌمون
دوران وٌوسؾ البو) نظرٌة بن مٌمون باعتبارها لٌست قابمة علً
التراث التوراتً الربانً وانما علً اسس اسبلمٌة  ،وانها امبلءات
الؽرض منها الدفاع ضد هجوم المسلمٌن والمسٌحٌن علً الٌهودٌة
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 -ٔ7عموما  ،فً عصرنا الحدٌث لٌس مقبوال ان التوراة هً وحً الهً
سواء المكتوبة او الشفهٌة وانما مسؤلة الوحً تتم طبقا لدراسات علم
النفس ومقارنة االدٌان
 -ٔ0العنصر الثالث فً االٌمان الٌهودي هو الحكومة االخبلقٌة العالمٌة
والتً تعنً معاقبة المسًء ومجازاة المحسن سواء فً الدنٌا او ٌوم
القٌامة
 -ٔ2قسم بن مٌمون ذلك البند فً قسمٌن  ،االول ان هللا ٌعلم كل ماٌفعله
البشر  ،والثانً انه ٌبعث وٌجازي الناس جمٌعا ٌوم القٌامة ولٌس
بعضهم
ٕٓ – وختم بن مٌمون بنوده الٖٔ باالٌمان بقٌامة االموات  ،ومفهوم
قٌامة االموات كان له دالالت دٌنٌة وفلسفٌة عند الفرٌسٌٌن وكان مرتبطا
بارض المٌعاد كما سنري الحقا
ٕٔ -اتبع بن مٌمون الفهم االفبلطونً ولٌس التوراتً وال التلمودي ،
حٌث قرر مبدأ خلود الروح وبقاءها بعد الموت
ٕٕ -امل الٌهود فً العودة الً ارض المٌعاد صاؼه بن مٌمون فً عقٌدة
المسٌح المنتظر حٌث ذكر فً شرحه للمشنا عودة نسل داود
ٖٕ -انتقد كرٌسكاس عقٌدة بن مٌمون وقال  :انه سٌتم اختٌار اسرابٌل
كلها بدال من القول بالمسٌح الموعود  ،واهم من ذلك قول كرٌسكاس
بجواز نسخ التوراة واستكمالها نحو الكمال ردا علً قول بن مٌمون بعد
جواز النسخ
ٕٗ -عارض اسحاق ابرافانٌل ودافٌد بن زٌمرا  ،الدعوة الً صٌاؼة
بنود اٌمان ٌهودي وقاال  :ان كل حرؾ من حروؾ التوراة هو بند من
بنود االٌمان
ٕ٘ -والخبلصة اننا ٌجب ان نفعل كما فعل بن مٌمون ونعٌد صٌاؼة
االٌمان الٌهودي بما ٌتوافق مع مفاهٌم العصر الحدٌث  ،ان سبب حٌوٌة
العقٌدة الٌهودٌة انها تتؽٌر طبقا للعصر ومفاهٌمه
الوحً والنبوة وااللهام
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ٔ -الظهور او االعبلن االلهً نوعان :
أ -ظهور هللا ذاته وٌسمٌه الربانٌون ( مظاهر الحضور االلهً ) وهو
ٌشمل االفكار التجسٌمٌة مثل نزول هللا الً االرض وظهوره للبشر فً
صورة مربٌة او معجزة  ،وهذا النوع ٌمثل مرحلة العقابد الطفولٌة فً
العصر الكتابً
ب -ظهور ارادة هللا وٌسمٌه الربانٌون ( التوراة من السماء ) وٌعنون به
ان التوراة صادرة عن هللا وهذا النوع اكثر قبوال لدي اصحاب وجهات
النظر الدٌنٌة المتقدمة
ٕ -كبل النوعان ٌحددان حقٌقة ان تلك الحقابق التوراتٌة للوحً قد سلمها
هللا لبلنسان بعمل الهً خاص قام به هللا و ان هذه االعمال االلهٌة فً
الوحً هً فوق قدرة المبلحظة البشرٌة
ٖ -فً عصر العقابد الطفولٌة كان ٌسود الخٌال والعواطؾ علً العقل
االنسانً  ،كان ٌعتقد ان الرب ٌؽٌر من روح الرابً او النبً لتسود علً
حواسه وبالتالً ٌصبح ممرا الستقبال الكبلم االلهً  ،كان الرب ٌتحدث
علً لسان ذلك الشخص
هذا االنعكاس للكبلم االلهً الذي ٌشبه فٌه الرابً المرأة ٌسمً بالوحً
ٗ -كانت هذه النظرٌة سابدة فً بداٌة كل االدٌان وتذكر التوراة انه كان
هناك انبٌاء ؼٌر اسرابٌلٌن مثل بلعام وابٌمالك وؼٌرهما  ،ولٌس هناك
ماٌمٌز بٌن النبً االسرابٌلً وؼٌر االسرابٌلً من حٌث تلقً الوحً
وانما فقط نوعٌة النص المتلقً
٘ -النبً فً التوراة ٌشبه الحالم وهناك انبٌاء كذبة رؼم انهم ٌقدمون
معجزات النهم ٌخالفون التوراة
تثنٌة ٖٔٔ:
سطِ َك َن ِب ًٌّ أَ ْو َحالِ ٌم ُحلما ً َوأَ ْع َطا َك آ ٌَ ًة أَ ْو أ ُ ْع ُجو َب ًة
«إِ َذا َقا َم فًِ َو َ
تثنٌة ٖٕٔ:
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َو ْلو َحدَ َث ِ
َب َو َرا َء آلِ َه ٍة
ت اآل ٌَ ُة أَ ِو األ ُ ْع ُجو َب ُة التًِ َكل َم َك َع ْن َها َقابِبلً :لِ َن ْذه ْ
أ ُ ْخ َرى ل ْم َت ْع ِر ْف َها َو َن ْع ُبدْ هَا
تثنٌة ٖٖٔ:
ب إِل َه ُك ْم ٌَ ْم َت ِح ُن ُك ْم
الر َّ
الحال ِِم َذلِ َك ال ُحل َم ألَنَّ َّ
بلم َذلِ َك ال َّن ِب ًِّ أَ ِو َ
َفبل َت ْس َم ْع لِ َك ِ
لِ ٌَ ْعل َم هَل ُت ِ
وب ُك ْم َومِنْ ُكل ِّ أَ ْنفُسِ ُك ْم.
الر َّ
ح ُّبونَ َّ
ب إِل َه ُك ْم مِنْ ُكل ِّ قُلُ ِ
تثنٌة ٖٔٗ:
ص ْو َت ُه
صا ٌَاهُ َت ْح َف ُظونَ َو َ
ٌرونَ َوإِ ٌَّاهُ َت َّتقُونَ َو َو َ
ب إِل ِه ُك ْم َتسِ ُ
الر ِّ
اء َّ
َو َر َ
َت ْس َم ُعونَ َوإِ ٌَّاهُ َت ْع ُبدُونَ َو ِب ِه َتل َتصِ قُونَ .
تثنٌة ٖٔ٘:
الحالِ ُم َذلِ َك ال ُحل َم ٌُ ْق َتل ُ ألَ َّن ُه َت َكل َم ِب َّ
ب
الز ٌْ ِػ مِنْ َو َر ِ
الر ِّ
اء َّ
َو َذلِ َك ال َّن ِب ًُّ أَ ِو َ
ِص َر َو َفدَ ا ُك ْم مِنْ َب ٌْ ِ
ت ال ُع ُبو ِد ٌَّ ِة لِ ٌُ َط ِّو َح ُك ْم
إِل ِه ُك ُم الذِي أَ ْخ َر َج ُك ْم مِنْ أَ ْر ِ
ضم ْ
َع ِن َّ
ب إِل ُه ُك ْم أَنْ َت ْسلُ ُكوا فٌِ َهاَ .ف َت ْن ِز ُعونَ ال َّ
ش َّر مِنْ
الر ُّ
ٌق التًِ أَ َم َر ُك ُم َّ
الط ِر ِ
َب ٌْنِ ُك ْم.
 -ٙظهر الرب فً الحلم للكثٌرٌن منهم ابراهٌو وٌعقوب وابٌمالك ....
تكوٌن ٘ٔٔ:
ؾ ٌَا ا ْب َرا ُم.
الر ْإ ٌَا« :ال َت َخ ْ
ب الَى ا ْب َرا َم فًِ ُّ
الر ِّ
ار َكبل ُم َّ
ص َ
ور َ
َب ْعدَ َه ِذ ِه اال ُم ِ
اج ُر َك َكثٌِ ٌر ِجدّا».
س لَ َكْ .
ا َنا ُت ْر ٌ
 -7نصت التوراة علً نبوة بلعام وهو ؼٌر اسرابٌلً
العدد ٕٕٗ:
ح هللاِ
ب أَ ْس َباطِ ِه َف َكانَ َعل ٌْ ِه ُرو ُ
س َ
َو َر َف َع َب َلعا ُم َع ٌْ َن ٌْ ِه َو َرأَى إِ ْس َرابٌِل َحاالًّ َح َ
العدد ٕٖٗ:
وح ال َع ٌْ َن ٌْ ِن.
ورَ .و ْح ًُ َّ
َف َن َط َق ِب َم َثلِ ِه َو َقالَ « :و ْح ًُ َبل َعا َم ْب ِن َب ُع َ
الر ُج ِل ال َم ْف ُت ِ
العدد ٕٗٗ:
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ٌِر َم ْط ُروحا ً َوه َُو
َو ْح ًُ الذِي ٌَ ْس َم ُع أَ ْق َوال هللاِ .الذِي ٌَ َرى ُر ْإ ٌَا ال َقد ِ
َم ْك ُ
الع ٌْ َن ٌْ ِن.
وؾ َ
ش ُ
 -0كانت الرإٌا التً تشبه الحلم هً اول طرٌق النبوة عند موسً
الخروج ٖٔ:
س َ
اق ا ْل َؽ َن َم الَى
ِن مِدْ ٌَانَ َف َ
َوا َّما ُم َ
وسى َف َكانَ ٌَ ْر َعى َؼ َن َم ٌَ ْث ُرونَ َحمٌِ ِه َكاه ِ
ٌب.
َو َر ِ
ور َ
اء ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة َو َجا َء الَى َج َب ِل هللاِ ُح ِ
الخروج ٖٕ:
ب ِبلَ ِهٌ ِ
سطِ ُعلَّ ٌْ َق ٍة َف َن َظ َر َوا َذا ا ْل ُعلَّ ٌْ َق ُة َت َت َو َّق ُد
ار مِنْ َو َ
الر ِّ
َو َظ َه َر لَ ُه َمبل ُك َّ
ب َن ٍ
ار َوا ْل ُعلَّ ٌْ َق ُة لَ ْم َت ُكنْ َت ْح َت ِر ُق!
ِبال َّن ِ
الخروج ٖٖ:
وسى« :امٌِل ُ االنَ ال ْن ُظ َر ه ََذا ا ْل َم ْن َظ َر ا ْل َعظِ ٌ َم .لِ َما َذا ال َت ْح َت ِر ُق
َف َقال َ ُم َ
ا ْل ُعلَّ ٌْ َق ُة؟»
الخروج ٖٗ:
سى
سطِ ا ْل ُعلَّ ٌْ َق ِة َو َقالَُ « :مو َ
ب ا َّن ُه َمال َ لِ ٌَ ْن ُظ َر َنادَ ا ُه هللا ُ مِنْ َو َ
الر ُّ
َفلَ َّما َراى َّ
وسى»َ .ف َقالََ « :ه َب َن َذا».
ُم َ
الخروج ٖ٘:
َف َقالَ« :ال َت ْق َت ِر ْب الَى َه ُه َناْ .
اء َك مِنْ ِر ْجلَ ٌْ َك النَّ ا ْل َم ْوضِ َع الَّذِي
اخلَ ْع ح َِذ َ
ا ْن َ
دَّس ٌة».
ض ُم َق َ
ِؾ َعلَ ٌْ ِه ْار ٌ
ت َواق ٌ
الخروج ٖٙ:
اس َح َ
وب»َ .ف َؽ َّطى
اق َوالَ ُه ٌَ ْعقُ َ
ُث َّم َقالَ« :ا َنا الَ ُه ابٌِ َك الَ ُه ا ْب َراهٌِ َم َوالَ ُه ْ
اؾ انْ ٌَ ْن ُظ َر الَى هللاِ.
وسى َو ْج َه ُه ال َّن ُه َخ َ
ُم َ
 -2كذلك عند صموبٌل
صموبٌل االول ٖٔ:
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ب َع ِز َ
ٌز ًة
الر ِّ
ب أَ َما َم َعالًَِ .و َكا َن ْت َكلِ َم ُة َّ
الر َّ
ص ُموبٌِل ُ ٌَ ْخ ِد ُم َّ
ص ِب ًُّ َ
َو َكانَ ال َّ
فًِ تِ ْل َك األَ ٌَّ ِام .لَ ْم َت ُكنْ ُر ْإ ٌَا َكثٌِراً.
صموبٌل االول ٖٕ:
َو َكانَ فًِ َذلِ َك َّ
جعا ً فًِ
ان إِ ْذ َكانَ َعالًِ ُم ْ
ض َط ِ
الز َم ِ
ان  -لَ ْم ٌَ ْقد ِْر أَنْ ٌُ ْبصِ َر.
َم َكانِ ِه َو َع ٌْ َناهُ ا ْب َتدَأَ َتا َت ْ
ض ُع َف ِ
صموبٌل االول ٖٖ:
ج َّ
ب الَّذِي فٌِ ِه
الر ِّ
ض َط ِج ٌع فًِ َه ٌْ َك ِل َّ
ص ُموبٌِل ُ ُم ْ
هللاَِ ،و َ
َو َق ْبل َ أَنْ ٌَ ْن َطف َِا سِ َرا ُ
َتا ُب ُ
هللا،
وت َّ ِ
صموبٌل االول ٖٗ:
ص ُموبٌِل ََ ،ف َقالََ « :ه َب َن َذا».
دَعا َ
ب َ
الر َّ
أَنَّ َّ
صموبٌل االول ٖ٘:
ض إِلَى َعالًِ َو َقالََ « :ه َب َن َذا ألَ َّن َك دَ َع ْو َتنًِ»َ .ف َقالَ« :لَ ْم أَدْ ُعْ .ار ِج ِع
َو َر َك َ
اض َط َج َع.
َب َو ْ
اض َط ِج ْع»َ .ف َذه َ
ْ
صموبٌل االول ٖٙ:
َب إِلَى َعالًِ َو َقالَ:
ص ُموبٌِل ُ َو َذه َ
ص ُموبٌِلََ .ف َقا َم َ
دَعا أَ ٌْضا ً َ
ب َو َ
الر ُّ
ُث َّم َعادَ َّ
اض َط ِج ْع».
َع ْو َتنًِ»َ .ف َقالَ« :لَ ْم أَدْ ُع ٌَا ا ْبنًِْ .ار ِج ِع ْ
« َه َب َن َذا ألَ َّن َك د َ
صموبٌل االول ٖ7:
ب َب ْع ُد).
الر ِّ
ب َب ْعدَُ ،والَ أ ُ ْعلِنَ لَ ُه َكبلَ ُم َّ
الر َّ
ص ُموبٌِل ُ َّ
ؾ َ
( َولَ ْم ٌَ ْع ِر ْ
صموبٌل االول ٖ0:
َب إِ َلى َعالًِ َو َقالََ « :ه َب َن َذا
ص ُموبٌِل َ َثالِ َث ًةَ .ف َقا َم َو َذه َ
ب َفدَ َعا َ
الر ُّ
َو َعادَ َّ
صبِ ًَّ.
ب ٌَدْ ُعو ال َّ
الر َّ
َع ْو َتنًِ»َ .ف َف ِه َم َعالًِ أَنَّ َّ
ألَ َّن َك د َ
صموبٌل االول ٖ2:
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ِص ُموبٌِلَْ « :اذ َه ِ
اض َط ِج ْعَ ،و ٌَ ُكونُ إِ َذا دَ َعا َك َتقُولَُ :ت َكلَّ ْم ٌَا
ب ْ
َف َقال َ َعالًِ ل َ
اض َط َج َع فًِ َم َكانِهِ.
ص ُموبٌِل ُ َو ْ
َب َ
سام ٌِع»َ .ف َذه َ
ب ألَنَّ َع ْب َد َك َ
َر ُّ
صموبٌل االول ٖٔٓ:
دَعا َكا ْل َم َّرا ِ
ص ُموبٌِل ُ َ
ت األ ُ َو ِلَ « :
ؾ َو َ
ب َو َو َق َ
الر ُّ
اء َّ
َف َج َ
ص ُموبٌِل ُ»َ .ف َقال َ
سام ٌِع».
ص ُموبٌِلَُ « :ت َكلَّ ْم ألَنَّ َع ْبدَ َك َ
َ
صموبٌل االول ٖٔٔ:
سم َِع ِب ِه
ِص ُموبٌِلَ« :ه َُو َذا أَ َنا َفاعِ ل ٌ أَ ْمراً فًِ إِ ْس َرابٌِل َ ُكل ُّ َمنْ َ
بل َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
َتطِ نُّ أ ُ ُذ َناهُ.
ٓٔ -استعلن الرب لموسً وحده دون حلم
العددٕٔٙ:
الر ْإ ٌَا أَ ْس َت ْعلِنُ ل ُه .فًِ
ب َف ِب ُّ
ِلر ِّ
اس َم َعا َكبلمًِ .إِنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم َنبِ ًٌّ ل َّ
َف َقالْ « :
الح ِلم أ ُ َكلِّ ُم ُه.
ُ
العددٕٔ7:
س َه َك َذا َبل ه َُو أَمٌِنٌ فًِ ُكل ِّ َب ٌْتًِ.
وسى َفل ٌْ َ
َوأَ َّما َع ْبدِي ُم َ
العددٕٔ0:
اٌنُ َ .فلِ َما َذا ال
الر ِّ
ازَ .وشِ ْب َه َّ
ب ٌُ َع ِ
َفما ً إِلى َف ٍم َو َع ٌَانا ً أَ َت َكل ُم َم َع ُه ال ِباألَل َؽ ِ
َت ْخ َ
وسى؟».
ان أَنْ َت َت َكل َما َعلى َع ْبدِي ُم َ
ش ٌَ ِ
ٔٔ -كان الوحً ٌتم احٌانا بسماع صوت
التثنٌة ٕٗٔ:
ص ْو َ
بلم َولكِنْ ل ْم َت ُروا
سا ِم ُعونَ َ
ار َوأَ ْن ُت ْم َ
ب مِنْ َو َ
الر ُّ
َف َكل َم ُك ُم َّ
سطِ ال َّن ِ
ت َك ٍ
ص ْوتا ً.
ور ًة َبل َ
ص َ
ُ
ٕٔ -كان االنبٌاء المتؤخرون ٌرون المبلك وٌحدثهم المبلك بدال من هللا
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ٖٔ -كانت عملٌة الوحً ومفهومه تتؽٌر تدرٌجٌا مع نمو المجتمع
االسرابٌلً  ،وفً العصور الوسطً تؤثر مفهوم النبوة عند الٌهود
بالفبلسفة المسلمٌن وٌتضح ذلك فً كتابات بن مٌمون
ٗٔ -قسم بن مٌمون النبوة ٔٔدرجة وقال ان موسً هو اكبر االنبٌاء
ولن ٌؤتً مثله النه كلم هللا مباشرة
٘ٔ -وبعٌدا عن االسفار الخمسة لموسً فان مسؤلة االٌحاء الكامل
بالنصوص هً فكرة ؼرٌبة عن الٌهودٌة  ،وكان الربانٌون ٌعتقدون انها
كتبت بتؤثٌر الروح القدس الذي انتهً مع زكرٌا ومبلخً وعزرا
 -ٔٙوفً االسبلم والمسٌحٌة اٌمان بكتب مقدسة سابقة اما الٌهودٌة فبل
تعترؾ اال بكتبها فقط
التوراة ( التعالٌم االلهٌة المقدسة)
ٔ -اثناء النفً الً بابل كانت كلمات التوراة هً مصدر العزاء الوحٌد
وكذلك االمل المرتقب للٌهود
ٕ -فً فترة الهٌكل الثانً اعاد عزرا كتابة االسفار الخمسة واعتبرت
هً المحور االساسً للصلوات الٌهودٌة واعتبرت مصدر الشرٌعة
والقانون والمحرك االساسً للحٌاة الٌهودٌة العامة والخاصة وكذلك
النموذج العام لبلخبلق
ٖ -االسفار االخري اعتبرت مجرد شروح لبلسفار الخمسة وكانت تتلً
فً اخر الصلوات
ٗ -وننقل عن التوراة :
نحمٌا ٕ:0
ِب بِال َّ
س ِ
ال َوال ِّن َ
ٌع ِة أَ َما َم ا ْل َج َما َع ِة مِنَ ِّ
ش ِر َ
َفؤ َ َتى َع ْز َرا ا ْل َكات ُ
الر َج ِ
اء َو ُكل ِّ
َفاه ٍِم َما ٌُ ْس َم ُع فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم األَ َّو ِل مِنَ ال َّ
اب ِع.
ش ْه ِر ال َّ
س ِ
نحمٌا ٖ:0
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ِص ِ
اح ِة الَّتًِ أَ َما َم َبا ِ
ار
اء مِنَ
ب ا ْل َم ِ
اح إِلَى ن ْ
َّ
الس َ
َو َق َرأَ فٌِ َها أَ َما َم َّ
ؾ ال َّن َه ِ
الص َب ِ
اء َوا ْل َفا ِهمٌِنَ َ .و َكا َن ْت َآذانُ ُكل ِّ ال َّ
ش ْع ِ
ب َن ْح َو سِ ْف ِر
س ِ
ال َوال ِّن َ
أَ َما َم ِّ
الر َج ِ
ال َّ
ٌع ِة.
ش ِر َ
نحمٌا ٗ:0
ٌِع ال َّ
ش ْعبِ[ :آمٌِنَ آمٌِنَ !]
اب َجم ُ
ب اإلِ َل َه ا ْل َعظِ ٌ َمَ .وأَ َج َ
الر َّ
ار َك َع ْز َرا َّ
َو َب َ
ض.
ب َعلَى ُو ُجو ِه ِه ْم إِلَى األَ ْر ِ
ِلر ِّ
س َجدُوا ل َّ
َرافِعٌِنَ أَ ٌْ ِد ٌَ ُه ْم َو َخ ُّروا َو َ
نحمٌا 7:0
وب َو َ
وع َو َبانًِ َو َ
َو ٌَ ُ
اي َوهُو ِد ٌَّا َو َم ْعسِ ٌَّا َو َقلٌِ َطا
ش ْب َت ُ
ش َر ْب ٌَا َو ٌَامٌِنُ َو َع ُّق ُ
ش ُ
ب ال َّ
وزا َبا ُد َو َح َنانُ َو َفبلَ ٌَا َوالبلَّ ِو ٌُّونَ أَ ْف َه ُموا ال َّ
َو َع َز ْر ٌَا َو ٌُ َ
ش ِرٌ َع َة
ش ْع َ
َوال َّ
ب فًِ أَ َما ِكنِ ِه ْم.
ش ْع ُ
نحمٌا 0:0
الس ْف ِر فًِ َ
س ُروا ا ْل َم ْع َنى َوأَ ْف َه ُمو ُه ُم
ٌع ِة َّ ِ
ان َو َف َّ
ش ِر َ
َو َق َرأُوا فًِ ِّ
هللا ِب َب ٌَ ٍ
ا ْلق َِرا َء َة.
نحمٌا ٔ0:0
َو َكانَ ٌُ ْق َرأ ُ فًِ سِ ْف ِر َ
هللا ٌَ ْوما ً َف ٌَ ْوما ً مِنَ ا ْل ٌَ ْو ِم األَ َّو ِل إِلَى ا ْل ٌَ ْو ِم
ٌع ِة َّ ِ
ش ِر َ
ب
س َ
اؾ َح َ
اعتِ َك ٌ
ِن ْ
ٌِرَ .و َع ِملُوا عِ ٌداً َ
س ْب َع َة أَ ٌَّ ٍامَ .وفًِ ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثام ِ
األَخ ِ
وم.
ا ْل َم ْر ُ
س ِ
٘ -واما (المٌقرا) وهً مجموعة الكتب التً ٌتم قراءتها امام العامة ،
فاعتبرت اقل قداسة ولم ٌكن مسموحا ان تكتب فً نفس اللفافة مع
االسفار الخمسة
 -ٙلم ٌكن عدد االسفار ثابت  ،فعددها فً التلمود ٕٗ  ،بٌنما قال
ٌوسفٌوس انها ٕٕ  ،وكل من لم ٌكن ٌإمن بان التوراة المكتوبة
والشفهٌة كبلهما وحً الهً مقدس كان ٌعاقب بالحرمان من االبدٌة
كما ذكر ذلك الربانٌون وظل ٌتردد حتً فً كتابات بن مٌمون
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 -7السإال الهام  :ماذا بقً من قداسة التوراة فً عصرنا الحالً ؟
 -0الجمٌع تقرٌبا ٌعتقد االن ان تلك االسفار كتبها اشخاص متعددون فً
فترات زمنٌة متعاقبة ولٌس وحٌا الهٌا واحدا
 -2وسإال اهم من السابق  :ماهً التوراة ؟
ٓٔ -لٌست التوراة مجرد عقٌدة او شرٌعة  ،انها تصور كامل عن هللا
والعالم واالنسان ومصدر ؼنً لجمٌع المعارؾ  ،فكل العلوم لها صلة
بالتوراة من خبلل نوع معٌن من التفسٌر  ،لقد بنٌت عدة انظمة
عقابدٌة وفلسفٌة واخبلقٌة علً التوراة
ٔٔ -وٌعتبر الربانٌون ان االسفار الخمسة هً الوحً االلهً الوحٌد كل
حرؾ منها امبله هللا علً موسً  ،واما باقً االسفار فكانت بتؤثٌر
الروح القدس او الحضور االلهً (السكٌنة)
ٕٔ -الٌهود االرثوذكس الزالوا ٌقولون بان االسفار الخمسة وشروح
الربانٌن لها سلمها الرب لموسً علً الجبل
عهد هللا
ٔ -تختص العقٌدة الٌهودٌة بمٌزة تنفرد بها وهً تمثل العبلقة بٌن هللا
والناس وتسمً (المٌثاق او العهد)
ٕ -هذا العهد كان بٌن هللا واباء البشرٌة (نوح وابراهٌم ) وكان العهد مع
نوح باعتباره ممثل للبشرٌة ٌشمل عبلمة حتً الٌهلك هللا كل من علً
االرض كما حدث فً الطوفان  ،ففً سفر التكوٌن :
 ٖٔ :ٙفقال هللا لنوح نهاٌة كل بشر قد اتت امامً الن االرض امتبلت
ظلما منهم فها انا مهلكهم مع االرض
 ٔ0 :ٙو لكن اقٌم عهدي معك فتدخل الفلك انت و بنوك و امراتك و
نساء بنٌك معك
 0 :2و كلم هللا نوحا و بنٌه معه قاببل
 2 :2و ها انا مقٌم مٌثاقً معكم و مع نسلكم من بعدكم
جامع العقابد – الجزء الثامن
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 ٔٓ :2و مع كل ذوات االنفس الحٌة التً معكم الطٌور و البهابم و كل
وحوش االرض التً معكم من جمٌع الخارجٌن من الفلك حتى كل حٌوان
االرض
 ٔٔ :2اقٌم مٌثاقً معكم فبل ٌنقرض كل ذي جسد اٌضا بمٌاه الطوفان و
ال ٌكون اٌضا طوفان لٌخرب االرض
 ٕٔ :2و قال هللا هذه عبلمة المٌثاق الذي انا واضعه بٌنً و بٌنكم و
بٌن كل ذوات االنفس الحٌة التً معكم الى اجٌال الدهر
 ٖٔ :2وضعت قوسً فً السحاب فتكون عبلمة مٌثاق بٌنً و بٌن
االرض
 ٔٗ :2فٌكون متى انشر سحابا على االرض و تظهر القوس فً السحاب
 ٔ٘ :2انً اذكر مٌثاقً الذي بٌنً و بٌنكم و بٌن كل نفس حٌة فً كل
جسد فبل تكون اٌضا المٌاه طوفانا لتهلك كل ذي جسد
 ٔٙ :2فمتى كانت القوس فً السحاب ابصرها الذكر مٌثاقا ابدٌا بٌن هللا
و بٌن كل نفس حٌة فً كل جسد على االرض
ٖ -انتقل هذا العهد الً اسرابٌل وتطور لٌشمل حفظ الوصاٌا االخبلقٌة
والتوحٌد ولن ٌكتمل العهد حتً تدخل فٌه البشرٌة جمٌعها
ٗ -اختار هللا لذلك المٌثاق ابراهٌم  ،ففً سفر التكوٌن :
ٕٔ ٔ :و قال الرب البرام اذهب من ارضك و من عشٌرتك و من بٌت
ابٌك الى االرض التً ارٌك
ٕٔ ٕ :فاجعلك امة عظٌمة و اباركك و اعظم اسمك و تكون بركة
ٕٔ ٖ :و ابارك مباركٌك و العنك العنه و تتبارك فٌك جمٌع قبابل
االرض
ٕٔ 7 :و ظهر الرب البرام و قال لنسلك اعطً هذه االرض فبنى هناك
مذبحا للرب الذي ظهر له
ٕٔ 0 :ثم نقل من هناك الى الجبل شرقً بٌت اٌل و نصب خٌمته و له
بٌت اٌل من المؽرب و عاي من المشرق فبنى هناك مذبحا للرب و دعا
باسم الرب
ٖٔ ٔٗ :و قال الرب البرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عٌنٌك و انظر من
جامع العقابد – الجزء الثامن
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الموضع الذي انت فٌه شماال و جنوبا و شرقا و ؼربا
ٖٔ ٔ٘ :الن جمٌع االرض التً انت ترى لك اعطٌها و لنسلك الى االبد
ٖٔ ٔٙ :و اجعل نسلك كتراب االرض حتى اذا استطاع احد ان ٌعد تراب
االرض فنسلك اٌضا ٌعد
٘ٔ ٘ :ثم اخرجه الى خارج و قال انظر الى السماء و عد النجوم ان
استطعت ان تعدها و قال له هكذا ٌكون نسلك
٘ٔ ٖٔ :فقال البرام اعلم ٌقٌنا ان نسلك سٌكون ؼرٌبا فً ارض لٌست
لهم و ٌستعبدون لهم فٌذلونهم اربع مبة سنة
٘ٔ ٔٗ :ثم االمة التً ٌستعبدون لها انا ادٌنها و بعد ذلك ٌخرجون
بامبلك جزٌلة
٘ٔ ٔ٘ :و اما انت فتمضً الى ابابك بسبلم و تدفن بشٌبة صالحة
٘ٔ ٔٙ :و فً الجٌل الرابع ٌرجعون الى ههنا الن ذنب االمورٌٌن لٌس
الى االن كامبل
٘ٔ ٔ0 :فً ذلك الٌوم قطع الرب مع ابرام مٌثاقا قاببل لنسلك اعطً هذه
االرض من نهر مصر الى النهر الكبٌر نهر الفرات
 0 :ٔٙو قال ٌا هاجر جارٌة ساراي من اٌن اتٌت و الى اٌن تذهبٌن
فقالت انا هاربة من وجه موالتً ساراي
 ٔٓ :ٔٙو قال لها مبلك الرب تكثٌرا اكثر نسلك فبل ٌعد من الكثرة
 ٔ :ٔ7و لما كان ابرام ابن تسع و تسعٌن سنة ظهر الرب البرام و قال
له انا هللا القدٌر سر امامً و كن كامبل
 ٘ :ٔ7فبل ٌدعى اسمك بعد ابرام بل ٌكون اسمك ابراهٌم النً اجعلك ابا
لجمهور من االمم
 7 :ٔ7و اقٌم عهدي بٌنً و بٌنك و بٌن نسلك من بعدك فً اجٌالهم
عهدا ابدٌا الكون الها لك و لنسلك من بعدك
 0 :ٔ7و اعطً لك و لنسلك من بعدك ارض ؼربتك كل ارض كنعان
ملكا ابدٌا و اكون الههم
 2 :ٔ7و قال هللا البراهٌم و اما انت فتحفظ عهدي انت و نسلك من
بعدك فً اجٌالهم
 ٔٓ :ٔ7هذا هو عهدي الذي تحفظونه بٌنً و بٌنكم و بٌن نسلك من
جامع العقابد – الجزء الثامن
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بعدك ٌختن منكم كل ذكر
 ٔٔ :ٔ7فتختنون فً لحم ؼرلتكم فٌكون عبلمة عهد بٌنً و بٌنكم
 ٔ٘ :ٔ7و قال هللا البراهٌم ساراي امراتك ال تدعو اسمها ساراي بل
اسمها سارة
 ٔٙ :ٔ7و اباركها و اعطٌك اٌضا منها ابنا اباركها فتكون امما و ملوك
شعوب منها ٌكونون
 ٔ2 :ٔ7فقال هللا بل سارة امراتك تلد لك ابنا و تدعو اسمه اسحق و
اقٌم عهدي معه عهدا ابدٌا لنسله من بعده
 ٕٓ :ٔ7و اما اسماعٌل فقد سمعت لك فٌه ها انا اباركه و اثمره و
اكثره كثٌرا جدا اثنً عشر ربٌسا ٌلد و اجعله امة كبٌرة
 ٕٔ :ٔ7و لكن عهدي اقٌمه مع اسحق الذي تلده لك سارة فً هذا
الوقت فً السنة االتٌة
 ٕٙ :ٔ7فً ذلك الٌوم عٌنه ختن ابراهٌم و اسماعٌل ابنه
ٕٔ ٕٔ :فقال هللا البراهٌم ال ٌقبح فً عٌنٌك من اجل الؽبلم و من اجل
جارٌتك فً كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها النه باسحق ٌدعى لك نسل
ٕٔ ٖٔ :و ابن الجارٌة اٌضا ساجعله امة النه نسلك
ٕٔ ٕٓ :و كان هللا مع الؽبلم فكبر و سكن فً البرٌة و كان ٌنمو رامً
قوس
ٕٕ ٔٙ :و قال بذاتً اقسمت ٌقول الرب انً من اجل انك فعلت هذا
االمر و لم تمسك ابنك وحٌدك
ٕٕ ٔ7 :اباركك مباركة و اكثر نسلك تكثٌرا كنجوم السماء و كالرمل
الذي على شاطا البحر و ٌرث نسلك باب اعدابه
ٕ٘ ٘ :و اعطى ابراهٌم اسحق كل ما كان له
ٕ٘ ٙ :و اما بنو السراري اللواتً كانت البراهٌم فاعطاهم ابراهٌم
عطاٌا و صرفهم عن اسحق ابنه شرقا الى ارض المشرق و هو بعد حً
٘ -انتقل هذا العهد بعد ذلك الً موسً علً جبل سٌناء ومنه الً بنً
اسرابٌل الذٌن اعتبروا الحراس االبدٌٌن لذلك المٌثاق االلهً حتً ٌشمل
البشرٌة كلها
 -ٙوعهد هللا مع اسرابٌل ابدي كما عهد هللا مع السماء واالرض  ،وهذا
العهد ٌتجدد فً قلوب االسرابٌلٌن وال ٌتبدل بعهد جدٌد
جامع العقابد – الجزء الثامن
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تقول التوراة :
ارمٌاء ٖٖٔٔ:
ت ٌَ ُهو َذا َع ْهداً
ت إِ ْس َرابٌِل َ َو َم َع َب ٌْ ِ
ب َوأَ ْق َط ُع َم َع َب ٌْ ِ
الر ُّ
هَا أَ ٌَّا ٌم َتؤْتًِ ٌَقُول ُ َّ
َجدٌِداً.
ارمٌاء ٖٖٕٔ:
س ْك ُت ُه ْم بِ ٌَ ِد ِه ْم أل ُ ْخ ِر َج ُه ْم مِنْ
س َكا ْل َع ْه ِد الَّذِي َق َط ْع ُت ُه َم َع آ َبابِ ِه ْم ٌَ ْو َم أَ ْم َ
لَ ٌْ َ
ب.
أَ ْر ِ
الر ُّ
ض ُت ُه ْم ٌَقُول ُ َّ
ضوا َع ْهدِي َف َر َف ْ
ِص َر حٌِنَ َن َق ُ
ضم ْ
ارمٌاء ٖٖٖٔ:
َبلْ ه ََذا ه َُو ا ْل َع ْه ُد الَّذِي أَ ْق َط ُع ُه َم َع َب ٌْ ِ
ب:
الر ُّ
ت إِ ْس َرابٌِل َ َب ْعدَ تِ ْل َك األَ ٌَّ ِام ٌَقُول ُ َّ
أَ ْج َعل ُ َ
وب ِه ْم َوأَ ُكونُ لَ ُه ْم إِلَها ً َو ُه ْم
ش ِر َ
ٌعتًِ فًِ دَا ِخلِ ِه ْم َوأَ ْك ُت ُب َها َعلَى قُل ُ ِ
ٌَ ُكو ُنونَ لًِ َ
ش ْعباً.
ارمٌاء ٖٖٔٗ:
ب]
الر َّ
[اع ِرفُوا َّ
صا ِح َب ُه َو ُكل ُّ َوا ِح ٍد أَ َخاهُ َقابِلٌِنَ ْ :
َوالَ ٌُ َعلِّ ُمونَ َب ْع ُد ُكل ُّ َوا ِح ٍد َ
ص َف ُح
ب .ألَ ِّنً أَ ْ
الر ُّ
ٌر ِه ْم ٌَقُول ُ َّ
س ٌَ ْع ِرفُو َننًِ مِنْ َ
ألَ َّن ُه ْم ُكلَّ ُه ْم َ
ٌِر ِه ْم إِلَى َك ِب ِ
صؽ ِ
َعنْ إِ ْث ِم ِه ْم َوالَ أَ ْذ ُك ُر َخطِ ٌَّ َت ُه ْم َب ْع ُد.
ارمٌاء ٖٖٕ٘:
ب :إِنْ ُك ْن ُ
ِض
ار َواللَّ ٌْ ِل َف َراب َ
الر ُّ
َه َك َذا َقال َ َّ
ت لَ ْم أَ ْج َعلْ َع ْهدِي َم َع ال َّن َه ِ
الس َم َاوا ِ
ض
ت َواألَ ْر ِ
َّ
ارمٌاء ٖٖٕٙ:
وب َودَ ُاودَ َع ْبدِي َفبلَ ُ
آخ ُذ مِنْ َن ْسلِ ِه ُح َّكاما ً لِ َن ْس ِل
ض َن ْسل َ ٌَ ْعقُ َ
َفإِ ِّنً أَ ٌْضا ً أَ ْرفُ ُ
إِ ْب َراهٌِ َم َوإِ ْس َح َ
س ْب ٌَ ُه ْم َوأَ ْر َح ُم ُه ْم.
وب ألَ ِّنً أَ ُر ُّد َ
اق َو ٌَ ْعقُ َ
 -7وعبلمة العهد مع ابراهٌم كانت هً الختان اما مع اسرابٌل فكانت
السبت  ،وقد تخٌل اشعٌاء ان هذا العهد سٌكون دٌنا عالمٌا وان اسرابٌل
ستحمل النور الً االمم  ،تقول التوراة:
جامع العقابد – الجزء الثامن
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اشعٌاء ٔ:ٗ2
ب مِنَ ا ْل َب ْط ِن
الر ُّ
اص ُؽوا أَ ٌُّ َها األ ُ َم ُم مِنْ َبعٌِدٍَّ :
ا ِْس َمعًِ لًِ أَ ٌَّ ُت َها ا ْل َج َزاب ُِر َو ْ
دَعانًِ .مِنْ أَ ْح َ
اسمًِ
ش ِ
اء أ ُ ِّمً َذ َك َر ْ
َ
اشعٌاء ٕ:ٗ2
س ْهما ً َم ْب ِر ٌّاً .فًِ
س ٌْؾٍ َحاد .فًِ ظِ ل ِّ ٌَ ِد ِه َخ َّبؤَنًِ َو َج َعلَنًِ َ
َو َج َعل َ َفمًِ َك َ
ِك َنا َنتِ ِه أَ ْخ َفانًِ.
اشعٌاء ٖ:ٗ2
َو َقال َ لًِ« :أَ ْن َ
ت َع ْبدِي إِ ْس َرابٌِل ُ الَّذِي ِب ِه أَ َت َم َّج ُد».
اشعٌاء ٙ:ٗ2
وب َو َردِّ َم ْحفُوظِ ً
َف َقالََ « :قلٌِل ٌ أَنْ َت ُكونَ لًِ َع ْبداً إلِ َقا َم ِة أَ ْس َباطِ ٌَ ْعقُ َ
ض».
صى األَ ْر ِ
إِ ْس َرابٌِلََ .ف َقدْ َج َع ْل ُت َك ُنوراً لِؤل ُ َم ِم لِ َت ُكونَ َخبلَصِ ً إِلَى أَ ْق َ
اشعٌاء ٕٕ:ٗ2
ب« :هَا إِ ِّنً أَ ْر َف ُع إِلَى األ ُ َم ِم ٌَدِي َوإِلَى ال ُّ
ش ُعو ِ
ب أُقٌِ ُم
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
َه َك َذا َقال َ َّ
ان َو َب َنا ُتكِ َعلَى األَ ْك َتا ِ
ؾ ٌُ ْح َم ْلنَ .
َرا ٌَتًِ َف ٌَؤْ ُتونَ ِبؤ َ ْوالَدِكِ فًِ األَ ْح َ
ض ِ
اشعٌاء ٕٖ:ٗ2
ض
س ٌِّدَ ا ُت ُه ْم ُم ْرضِ َعاتِكِ ِ .با ْل ُو ُجو ِه إِلَى األَ ْر ِ
َو ٌَ ُكونُ ا ْل ُملُو ُك َحاضِ نٌِكِ َو َ
ب الَّذِي الَ ٌَ ْخ َزى
الر ُّ
ار ِر ْجلَ ٌْكِ َف َت ْعلَمٌِنَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
سونَ ُؼ َب َ
ٌَ ْس ُجدُونَ لَكِ َو ٌَ ْل َح ُ
ُم ْن َتظِ ُروهُ».
هللا وااللهة
ٔ -لٌس هللا واحدا من مجموعة الهة وانما هو االله الوحٌد الذي خلق
الكون كله وٌدبره وحده بقدرته المطلقة
ٕ -ان هللا ٌعلن الحرب علً جمٌع االلهة المزعومة لدي البشر فً أي
صورة كانت تلك االلهة  ،تقول التوراة فً سفر ارمٌاء :
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ٓٔ ٔ :اسمعوا الكلمة التً تكلم بها الرب علٌكم ٌا بٌت اسرابٌل
ٓٔ ٕ :هكذا قال الرب ال تتعلموا طرٌق االمم و من اٌات السماوات ال
ترتعبوا الن االمم ترتعب منها
ٓٔ ٖ :الن فرابض االمم باطلة النها شجرة ٌقطعونها من الوعر صنعة
ٌدي نجار بالقدوم
ٓٔ ٗ :بالفضة و الذهب ٌزٌنونها و بالمسامٌر و المطارق ٌشددونها فبل
تتحرك
ٓٔ ٘ :هً كاللعٌن فً مقثاة فبل تتكلم تحمل حمبل النها ال تمشً ال
تخافوها النها ال تضر و ال فٌها ان تصنع خٌرا
ٓٔ ٙ :ال مثل لك ٌا رب عظٌم انت و عظٌم اسمك فً الجبروت
ٓٔ 7 :من ال ٌخافك ٌا ملك الشعوب النه بك ٌلٌق النه فً جمٌع حكماء
الشعوب و فً كل ممالكهم لٌس مثلك
ٓٔ 0 :بلدوا و حمقوا معا ادب اباطٌل هو الخشب
ٓٔ 2 :فضة مطرقة تجلب من ترشٌش و ذهب من اوفاز صنعة صانع و
ٌدي صابػ اسمانجونً و ارجوان لباسها كلها صنعة حكماء
ٓٔ ٔٓ :اما الرب االله فحق هو اله حً و ملك ابدي من سخطه ترتعد
االرض و ال تطٌق االمم ؼضبه
ٓٔ ٔٔ :هكذا تقولون لهم االلهة التً لم تصنع السماوات و االرض تبٌد
من االرض و من تحت هذه السماوات
ٓٔ ٕٔ :صانع االرض بقوته مإسس المسكونة بحكمته و بفهمه بسط
السماوات
ٓٔ ٖٔ :اذا اعطى قوال تكون كثرة مٌاه فً السماوات و ٌصعد السحاب
من اقاصً االرض صنع بروقا للمطر و اخرج الرٌح من خزابنه
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ٓٔ ٔٗ :بلد كل انسان من معرفته خزي كل صابػ من التمثال الن
مسبوكه كذب و ال روح فٌه
ٓٔ ٔ٘ :هً باطلة صنعة االضالٌل فً وقت عقابها تبٌد
ٓٔ ٔٙ :لٌس كهذه نصٌب ٌعقوب النه مصور الجمٌع و اسرابٌل قضٌب
مٌراثه رب الجنود اسمه
ٓٔ ٔ7 :اجمعً من االرض حزمك اٌتها الساكنة فً الحصار
ٓٔ ٔ0 :النه هكذا قال الرب هانذا رام من مقبلع سكان االرض هذه
المرة و اضٌق علٌهم لكً ٌشعروا
ٓٔ ٔ2 :وٌل لً من اجل سحقً ضربتً عدٌمة الشفاء فقلت انما هذه
مصٌبة فاحتملها
ٓٔ ٕٓ :خٌمتً خربت و كل اطنابً قطعت بنً خرجوا عنً و لٌسوا
لٌس من ٌبسط بعد خٌمتً و ٌقٌم شققً
ٓٔ ٕٔ :الن الرعاة بلدوا و الرب لم ٌطلبوا من اجل ذلك لم ٌنجحوا و
كل رعٌتهم تبددت
ٓٔ ٕٕ :هوذا صوت خبر جاء و اضطراب عظٌم من ارض الشمال
لجعل مدن ٌهوذا خرابا ماوى بنات اوى
ٓٔ ٕٖ :عرفت ٌا رب انه لٌس لبلنسان طرٌقه لٌس النسان ٌمشً ان
ٌهدي خطواته
ٓٔ ٕٗ :ادبنً ٌا رب و لكن بالحق ال بؽضبك لببل تفنٌنً
ٓٔ ٕ٘ :اسكب ؼضبك على االمم التً لم تعرفك و على العشابر التً لم
تدع باسمك النهم اكلوا ٌعقوب اكلوه و افنوه و اخربوا مسكنه
ٖ -وتقول التوراة اٌضا :
الخروج ٕٖٓ:
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ال ٌَ ُكنْ لَ َك الِ َه ٌة ْ
اخ َرى ا َمامًِ.
الخروج ٕٓٗ:
اء مِنْ َف ْو ُق َو َما فًِ
س َم ِ
ور ًة َما ِم َّما فًِ ال َّ
ص َ
ص َن ْع لَ َك ت ِْم َثاال َم ْن ُحوتا َوال ُ
ال َت ْ
ض مِنْ َت ْح ُ
اء مِنْ َت ْح ِ
ض.
االر ِ
ت َو َما فًِ ا ْل َم ِ
االر ِ
ت ْ
ْ
الخروج ٕٓ٘:
اء
وب اال َب ِ
ب الَ َه َك الَ ٌه َؼ ٌُو ٌر ا ْف َتقِ ُد ُذ ُن َ
الر َّ
ال َت ْس ُجدْ لَ ُهنَّ َوال َت ْع ُبدْ هُنَّ ال ِّنً ا َنا َّ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع مِنْ ُم ْبؽِضِ ًَّ
فًِ اال ْب َن ِ
ث َو َّ
اء فًِ ا ْل ِج ِ
ٗ -ان هناك تعارض بٌن التوحٌد االسرابٌلً والوثنٌة التعددٌة لدي االمم
االخري كما ٌتعارض اللٌل والنهار  ،كذلك بٌن الٌهودٌة والمسٌحٌة التً
تعتبر نصؾ وثنٌة
٘ -ان الوثنٌة تإدي الً البلاخبلقٌة وتفرق بٌن البشر ولذلك كان وحً
النبوة دابما ضدها سواء كانت فً اطار الكنعانٌٌن او الفراعنة المصرٌٌن
او االشورٌٌن او البابلٌٌن
 -ٙان اسوأ مافً الوثنٌة هو القرابٌن البشرٌة التً تجعل الشخص ٌذبح
حقٌقة وفعبل ابنه لٌرضً االصنام المزعومة سواء بعل او ملوخ او
ؼٌرهما
وعبادة عشتار هً اكبر مثال علً العنؾ الدموي والسادٌة
 -7ومن اجل ذلك امر الرب بالقضاء علً تلك العبادات والتخلص من
شرها والتؤكد من عدم عودتها مرة اخري بقتل اصحابها وتدمٌر معابدهم
كما فً سفر التثنٌة وكما فعل ٌوشع :
 ٔ :7متى اتى بك الرب الهك الى االرض التً انت داخل الٌها لتمتلكها و
طرد شعوبا كثٌرة من امامك الحثٌٌن و الجرجاشٌٌن و االمورٌٌن و
الكنعانٌٌن و الفرزٌٌن و الحوٌٌن و الٌبوسٌٌن سبع شعوب اكثر و اعظم
منك
 ٕ :7و دفعهم الرب الهك امامك و ضربتهم فانك تحرمهم ال تقطع لهم
عهدا و ال تشفق علٌهم
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 ٖ :7و ال تصاهرهم بنتك ال تعطً البنه و بنته ال تاخذ البنك
 ٗ :7النه ٌرد ابنك من ورابً فٌعبد الهة اخرى فٌحمى ؼضب الرب
علٌكم و ٌهلككم سرٌعا
 ٘ :7و لكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم و تكسرون انصابهم و
تقطعون سوارٌهم و تحرقون تماثٌلهم بالنار
 ٙ :7النك انت شعب مقدس للرب الهك اٌاك قد اختار الرب الهك لتكون
له شعبا اخص من جمٌع الشعوب الذٌن على وجه االرض
ٌوشعٕٔ:ٙ
َو َح َّر ُموا ُكل َّ َما فًِ ا ْل َمدٌِ َن ِة مِنْ َر ُج ٍل َوا ْم َرأَةٍ ،مِنْ طِ ْف ٍل َو َ
ش ٌْ ٍخ َ -ح َّتى ا ْل َب َق َر
الس ٌْ ِ
ؾ.
ٌِر ِب َحدِّ َّ
َوا ْل َؽ َن َم َوا ْل َحم َ
ٌوشعٕٗ:ٙ
اس
ِض ُة َوال َّذه ُ
ار َم َع ُكل ِّ َما ِب َها .إِ َّن َما ا ْلف َّ
َب َوآنِ ٌَ ُة ال ُّن َح ِ
َوأَ ْح َرقُوا ا ْل َمدٌِ َن َة ِبال َّن ِ
َوا ْل َحدٌِ ِد َج َعلُوهَا فًِ خ َِزا َن ِة َب ٌْ ِ
ب.
الر ِّ
ت َّ
 -0قاومت الٌهودٌة كذلك الممارسات المسٌحٌة الوثنٌة التً تتحدث عن
موت االله وقٌامته وتقدس الصور وتعبدها كما كان ٌفعل الوثنٌٌن
ٌقول اشعٌاء :
اشعٌاء ٕٗ0:
اسمًِ َو َم ْجدِي الَ أ ُ ْعطِ ٌ ِه ِآل َخ َر َوالَ َت ْسبٌِحًِ لِ ْل َم ْن ُحو َتا ِ
ت.
ب ه ََذا ْ
الر ُّ
أَ َنا َّ
 -2وفً المدراش انه عندما طلب موسً من فرعون ان ٌترك بنً
اسرابٌل ٌرحلوا كما امر الرب  ،اراه فرعون قابمة باسماء االلهة فً
مصر وقال له ان اسم الهك لٌس مكتوبا فٌها  ،فاجاب موسً ان كل هذه
االسماء هً الموات ومقابرهم معروفة اما الرب اله اسرابٌل فبل شًء
مثله  ،انه االله الحقٌقً الحً االبدي الذي خلق السموات واالرض ،
وهذا النص ٌوضح الفرق بٌن اله اسرابٌل وااللهة االخري المزعومة
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ٓٔ -والنصوص التً توضح الفارق بٌن اله اسرابٌل وتلك االصنام
المزعومة هً كثٌرة منها :
الخروجٕٕٔٔ:
ِص َر
ب ُكل َّ ِب ْك ٍر فًِ ْار ِ
اج َتا ُز فًِ ْار ِ
ضم ْ
اض ِر ُ
ِص َر َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َة َو ْ
ضم ْ
َفا ِّنً ْ
ب.
الر ُّ
ِص ِر ٌٌِّنَ  .ا َنا َّ
اح َكاما ِب ُكل ِّ الِ َه ِة ا ْلم ْ
اص َن ُع ْ
اس َوا ْل َب َهاب ِِمَ .و ْ
مِنَ ال َّن ِ
الخروج ٘ٔٗ:
ت ف ِْر َع ْونَ َو َج ٌْ َ
َم ْر َك َبا ِ
ضل ُ ُج ُنو ِد ِه ا ْل َم ْر َك ِب ٌَّ ِة
ش ُه ا ْل َقا ُه َما فًِ ا ْل َب ْح ِر َف َؽ ِر َق ا ْف َ
وؾ
س َ
فًِ َب ْح ِر ُ
الخروج ٘ٔٙ:
ب ُت َح ِّط ُم ا ْل َعد َُّو.
ب ُم ْع َت َّزةٌ ِبا ْلقُدْ َرةٌَِ .مٌِ ُن َك ٌَا َر ُّ
ٌَمٌِ ُن َك ٌَا َر ُّ
الخروج ٘ٔ7:
ش
س َخ َط َك َف ٌَا ُكلُ ُه ْم َكا ْل َق ِّ
اومٌِ َكُ .ت ْرسِ ل ُ َ
َو ِب َك ْث َر ِة َع َظ َمتِ َك َت ْه ِد ُم ُم َق ِ
الخروج ٘ٔ0:
ار ٌَ ُة َك َر ِاب ٌَةٍَ .ت َج َّمدَ ِ
ص َب ِ
ٌح ا ْنفِ َك َت َرا َك َم ِ
ت
ت ا ْل ِم ٌَاهُ .ا ْن َت َ
ت ا ْل ِم ٌَاهُ ا ْل َج ِ
َو ِب ِر ِ
اللُّ َج ُج فًِ َق ْل ِ
ب ا ْل َب ْح ِر.
الخروج ٘ٔٔٔ:
س ِة َم ُخوفا
ب؟ َمنْ ِم ْثلُ َك ُم ْع َت ّزا فًِ ا ْل َقدَ ا َ
َمنْ ِم ْثلُ َك َب ٌْنَ االلِ َه ِة ٌَا َر ُّ
صانِعا َع َجاب َِب؟
ٌح َ
ِبال َّت َ
س ِ
اب ِ
الخروج ٘ٔٔ0:
ب ٌَ ْملِ ُك الَى الدَّهْ ِر َواال َبدِ.
الر ُّ
َّ
التثنٌة ٓٔٔ7:
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ب األَ ْر َبا ِ
ٌب
الج َّبا ُر ال َم ِه ُ
العظِ ٌ ُم َ
ب اإلِل ُه َ
ب إِل َه ُك ْم ه َُو إِل ُه اآللِ َه ِة َو َر ُّ
الر َّ
ألَنَّ َّ
الو ُجو ِه َوال ٌَ ْق َبل ُ َر ْ
ش َو ًة
الذِي ال ٌَؤْ ُخ ُذ ِب ُ
التثنٌة ٓٔٔ0:
ٌب لِ ٌُ ْعطِ ٌَ ُه َط َعاما ً َولِ َباساً.
ِب ال َؽ ِر َ
ٌِم َواألَ ْر َمل ِة َوال ُمح ُّ
َّ
الصان ُِع َح َّق ال ٌَت ِ
اسماء هللا
ٔ -االشخاص البدابٌون كانوا ٌلتصقون باسم الشًء باعتباره ٌحمل
نفس صفات الشًء ذاته ومن خبلل االسماء ٌمكن السٌطرة علً االشٌاء
ٕ -كان اسم االله دلٌل علً وجوده  ،ومن خبلل االسم ٌمكن لبلنسان
الحصول علً بعض القدرة االلهٌة وحٌث ٌنطق اسم االله ٌكون هناك
تؤثٌر الهً
ٖ -الٌستطٌع احد ان ٌسًء الً اسم االله  ،وتختلؾ اسماء االله تبعا
الختبلؾ صفاته فً المكان والزمان
ٗ -وفً التوراة :
البلوٌون ٕٗٔٓ:
اس َرابٌِلَ.
سطِ َبنًِ ْ
ِص ِري فًِ َو َ
اس َرابٌِلِ ٌَّ ٍة َوه َُو ا ْبنُ َر ُج ٍل م ْ
ام َرا ٍة ْ
َو َخ َر َج ا ْبنُ ْ
اس َرابٌِل ًٌِّ.
اص َم فًِ ا ْل َم َحلَّ ِة ا ْبنُ ْاال ْس َرابٌِلِ ٌَّ ِة َو َر ُجل ٌ ْ
َو َت َخ َ
البلوٌون ٕٗٔٔ:
(و َكانَ
وسىَ .
بَ .فا ُتوا ِب ِه الَى ُم َ
س َّ
االس ِم َو َ
ؾ ا ْبنُ ْاال ْس َرابٌِلِ ٌَّ ِة َعلَى ْ
َف َجدَّ َ
اس ُم ا ِّم ِه َ
شلُو ِم ٌَ َة ِب ْن َ
ان).
ْ
ت ِد ْب ِري مِنْ سِ ْبطِ َد ٍ
البلوٌون ٕٕٗٔ:
ب.
الر ِّ
س لِ ٌُ ْعلَنَ لَ ُه ْم َعنْ َف ِم َّ
َف َو َ
ض ُعوهُ فًِ ا ْل َم ْح َر ِ
البلوٌون ٕٖٗٔ:
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
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البلوٌون ٕٗٔٗ:
« ْ
سا ِمعٌِنَ ا ٌْ ِد ٌَ ُه ْم َعلَى
ٌِع ال َّ
ض َع َجم ُ
ج ا ْل َم َحلَّ ِة َف ٌَ َ
س َّ
ج الَّذِي َ
ب الَى َخ ِ
ار ِ
اخ ِر ِ
اع ِة.
َراسِ ِه َو ٌَ ْر ُج َم ُه ُكل ُّ ا ْل َج َم َ
البلوٌون ٕٗٔ٘:
ب الَ َه ُه ٌَ ْح ِمل ُ َخطِ ٌَّ َت ُه
س َّ
اس َرابٌِلَُ :كل ُّ َمنْ َ
َوقُلْ لِ َبنًِ ْ
البلوٌون ٕٗٔٙ:
ٌب
اع ِة َر ْجما .ا ْل َؽ ِر ُ
ب َفا َّن ُه ٌُ ْق َتلُْ ٌَ .ر ُج ُم ُه ُكل ُّ ا ْل َج َم َ
الر ِّ
اس ِم َّ
ؾ َعلَى ْ
َو َمنْ َج َّد َ
االس ِم ٌُ ْق َتلُ.
ؾ َعلَى ْ
َكا ْل َو َطن ًِِّ ِع ْندَ َما ٌُ َج ِّد ُ
التثنٌة ٕ0:٘0
ٌِع َكلِ َما ِ
س ْف ِر
وس ال َم ْك ُتو َب ِة فًِ ه ََذا ال ِّ
إِنْ ل ْم َت ْح ِر ْ
ت ه ََذا ال َّنا ُم ِ
ص لِ َت ْع َمل بِ َجم ِ
ب إِل َه َك
الر َّ
ُوب َّ
الجلٌِل ال َم ْره َ
اب ه ََذا االِ ْس َم َ
لِ َت َه َ
٘ -ان االسفار المقدسة تعتبر ان التوحٌد هو اصٌل مع بداٌة خلق
االنسان  ،بٌنما ٌعارض هذه الحقٌقة علم مقارنة االدٌان
 -ٙفً عهد اباء البشرٌة كان الرب ٌسمً بالقدٌر  ،اما فً زمن موسً
فسمً ٌهوه  ،تقول التوراة
تكوٌن ٔ:ٔ7
ب ال ْب َرا َم َو َقال َ لَ ُه« :ا َنا
الر ُّ
س َن ًة َظ َه َر َّ
َولَ َّما َكانَ ا ْب َرا ُم ا ْبنَ ت ِْس ٍع َوت ِْسعٌِنَ َ
هللاُ ا ْل َقدٌِ ُر .سِ ْر ا َمامًِ َو ُكنْ َكامِبل
الخروج ٖ:ٙ
وب ِبا ِّنً ْااللَ ُه ا ْل َقا ِد ُر َعلَى ُكل ِّ َ
اس َح َ
َوا َنا َظ َه ْر ُ
ش ًْ ٍء.
اق َو ٌَ ْعقُ َ
ت ال ْب َراهٌِ َم َو ْ
ؾ عِ ْندَ ُه ْم.
اع َر ْ
اسمًِ « ٌَ ْه َو ْه» َفلَ ْم ْ
َوا َّما ِب ْ
 -7فً فترة الهٌكل الثانً تم تحرٌم نطق االسم ٌهوه علً الناس اال
للكهنة فً بعض الصلوات  ،واستخدم بدال منه االسم (ادوناي) بمعنً
الرب او السٌد وظل الحال كذلك قرابة الفً عام
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 -0عندما كلم هللا موسً قال له:
الخروجٖٖٔ:
اس َرابٌِل َ َواقُول ُ لَ ُه ْم :الَ ُه ا َبابِ ُك ْم
وسى ِ َّهللِ« :هَا ا َنا اتًِ الَى َبنًِ ْ
َف َقال َ ُم َ
اس ُم ُه؟ َف َما َذا اقُول ُ لَ ُه ْم؟»
سلَنًِ الَ ٌْ ُك ْمَ .فا َذا َقالُوا لًَِ :ما ْ
ْار َ
الخروجٖٔٗ:
اس َرابٌِلَ:
وسى« :اهْ ٌَ ِه الَّذِي اهْ ٌَ ْه»َ .و َقالََ « :ه َك َذا َتقُول ُ لِ َبنًِ ْ
َف َقال َ هللاُ لِ ُم َ
سلَنًِ الَ ٌْ ُك ْم».
اهْ ٌَ ْه ْار َ
 -2ومعناها انا الذي انا  ،او انا االبدي
ٓٔ -كما حرم الٌهود النطق باسم ٌهوه واستبدلوه اٌنما كان باسم ادوناي
 ،فانهم بعد ذلك حرموا استخدام االسم ادوناي وكانوا ٌصفونه فٌقولون
ابانا السماوي  ،او تقدس اسمه ....
ٔٔ -ثم استخدم الٌهود االسم ٌهوه لٌدل علً رحمة هللا  ،واالسم الوهٌم
لٌدل علً عدالة هللا
تعلٌق :
ٔ -ابراهٌم كان ٌعرؾ االسم ٌهوه كما فً
التكوٌن ٕٕ ٔٗ :فدعا ابراهٌم اسم ذلك الموضع ٌهوه ٌراه حتى انه
ٌقال الٌوم فً جبل الرب ٌرى
ٕ -وكما فً
تكوٌن ٕ٘ٔ:
اض َعقٌِما َو َمالِ ُك َب ٌْتًِ
ب َم َاذا ُت ْعطِ ٌنًِ َوا َنا َم ٍ
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
َف َقال َ ا ْب َرا ُم« :ا ٌُّ َها ال َّ
از ُر ال ِّد َم ْ
ه َُو الٌِ َع َ
شق ًُِّ؟»
وبالعبرٌة :
ויאמר אברם אדני יהוה
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ٖ -وكما فً :
تكوٌن ٘ٔ7:
ب الَّذِي ْ
ض
االر َ
اور ا ْل ِك ْلدَ انِ ٌٌِّنَ لِ ٌُ ْعطِ ٌَ َك َه ِذ ِه ْ
الر ُّ
َو َقال َ لَ ُه« :ا َنا َّ
اخ َر َج َك مِنْ ِ
لِ َت ِر َث َها».
وبالعبرٌة:
ויאמר אליו אני יהוה
ٗ -فكٌؾ ٌقال ان الرب لم ٌعرؾ لهم باسم ٌهوه كما فً :
الخروج  ٖ :ٙو انا ظهرت البراهٌم و اسحق و ٌعقوب بانً االله القادر
على كل شًء و اما باسمً ٌهوه فلم اعرؾ عندهم
٘ -اجاب عن ذلك ادم كبلرك باجابات ؼرٌبة منها ان ذلك استفهام ومنها
انهم كانوا ٌعرفون االسم والٌعرفون المعنً ....
وسنناقش ذلك الحقا
وجود هللا
ٌٔ -عتبر المإمنون ان وجود هللا الٌحتاج الً براهٌن وحجج ولكنه
حقٌقة مإكدة لدي المإمن داخلٌا وخارجٌا
ٕ -ان الوجود من حولنا لٌس مجرد حقابق طبٌعٌة كما عند العلماء
ولكنه كما كان بالنسبة البراهٌم دلٌل علً الخالق وعظمته وتدبٌره
المحكم
ٖ -ان االنسان دابما ٌشعر بالعجز والقلق مما ٌدفعه لبلنحناء امام القوي
العلٌا المدبرة لهذا الكون فً البداٌة خضوع الخابؾ المرتعد ثم بعد ذلك
اقرار المإمن المحب
ٗ -ان فً الكون ارادة اخري اكبر من ارادة االنسان ٌحس دابما
بوجودها فً طرٌقه وٌتركز فً شعوره ان هذه القوة ترشده الً الصح
والخطؤ
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٘ -تقول النصوص ان االنسان بفطرته الداخلٌة موقن من وجود هللا
ولذلك لٌس فً النصوص ادلة جدلٌة علً وجود هللا ولكن خطاب لتلك
الفطرة
 -ٙالجدل حول هللا الموجود فً النصوص هو فً حالة الحوار مع ؼٌر
المإمنٌن اصبل  ،وفً سفر اٌوب بعضا من الشكوك حول العدل ولٌس
الوجود االلهً
 -7فً سفر ارمٌاء وبعض المزامٌر حدٌث عن منكري وجود هللا ولكن
لٌس هإالء الدٌنٌن بمصطلح عصرنا الحالً وانما هم ٌنكرون النظام
االخبلقً العقابدي كما فً التلمود الحدٌث عن الذٌن ٌنكرون اساس
االٌمان وٌقصد به انكارهم للبعث ولٌس لوجود هللا مثل ابٌقورس الذي
انكر الحكومة االخبلقٌة للعالم
ارمٌاء ٘ٔٔ:
ت ٌَ ُه َ
ت إِ ْس َرابٌِل َ َو َب ٌْ ُ
ألَ َّن ُه ِخ ٌَا َن ًة َخا َننًِ َب ٌْ ُ
ب.
الر ُّ
وذا ٌَقُول ُ َّ
ارمٌاء ٕ٘ٔ:
س ٌْفا ً َوالَ
س ه َُو َوالَ ٌَؤْتًِ َعلَ ٌْ َنا َ
ش ٌّر َوالَ َن َرى َ
ب َو َقالُوا :لَ ٌْ َ
الر َّ
َج َحدُوا َّ
ُجوعاً.
مزامٌر ٓٔٗ:
ب َت َ
ال ِّ
ار ِه أَ َّن ُه الَ إِلَ َه.
شا ُم ِخ أَ ْنفِ ِه ٌَقُولُ[ :الَ ٌُ َطال ُ
س َ
ٌر َح َ
ش ِّر ُ
ِب]ُ .كل ُّ أَ ْف َك ِ
مزامٌر ٗٔٔ:
سوا
ج ُ
س إِلَ ٌهَ .ف َ
إلِ َم ِام ا ْل ُم َؽ ِّنٌنَ  .لِدَ ُاودَ َقال َ ا ْل َجا ِهل ُ فًِ َق ْل ِبهِ :لَ ٌْ َ
سدُوا َو َر ِ
صبلَحاً.
س َمنْ ٌَ ْع َمل ُ َ
ِبؤ َ ْف َعالِ ِه ْم .لَ ٌْ َ
مزامٌر ٖ٘ٔ:
س إِلَ ٌه.
إلِ َم ِام ا ْل ُم َؽ ِّنٌنَ َعلَى ا ْل ُعودَِ .قصِ ٌ َدةٌ لِدَ ُاودَ َقال َ ا ْل َجا ِهل ُ فًِ َق ْلبِهِ :لَ ٌْ َ
صبلَحاً.
س َمنْ ٌَ ْع َمل ُ َ
س ًة .لَ ٌْ َ
سوا َر َجا َ
سدُوا َو َر ِج ُ
َف َ
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 -0بعد سقوط الهٌكل تؽٌر االمر من خبلل عدٌد االسبلة حول سبب
ماحدث السرابٌل
 -2عند اختبلط الٌهود بالٌونانٌٌن تسربت عدٌد الشكوك الً بعض
العقول الٌهودٌة وحدث صراع بٌن العقل واالٌمان وهنا تم استخدام
النصوص الدالة علً قدرة هللا واعماله كدلٌل علً وجوده  ،تقول
النصوص :
اشعٌاء ٕٓٗٔ:
ت ِبال ِّ
الس َم َاوا ِ
ض
اب األَ ْر ِ
ش ْب ِر َو َكال َ ِبا ْل َك ٌْ ِل ُت َر َ
اس َّ
َمنْ َكال َ ِب َك ِّف ِه ا ْل ِم ٌَا َه َو َق َ
ان َواآل َكا َم ِبا ْلم َ
ان؟
ٌِز ِ
َو َو َزنَ ا ْل ِج َبال َ ِبا ْل َق َّب ِ
اشعٌاء ٓٗٔ7:
ُكل ُّ األ ُ َم ِم َكبلَ َ
ب عِ ْندَ هُ.
س ُ
ش ًْ ٍء قُ َّدا َم ُه .مِنَ ا ْل َعدَ ِم َوا ْل َباطِ ِل ُت ْح َ
اشعٌاء ٓٗٔ0:
ي َ
َف ِب َمنْ ُت َ
ش َب ٍه ُت َعا ِدلُونَ ِب ِه؟
هللا َوأَ َّ
ش ِّب ُهونَ َّ َ
اشعٌاء ٓٗٔ2:
ص ُ
الصاب ُِػ ٌُ َؽ ِّ
شٌ ِه ِب َذ َه ٍ
ِضةٍ.
سبلَسِ ل َ ف َّ
وغ َ
ب َو ٌَ ُ
الصانِ ُع َو َّ
لص َن ُم ٌَ ْس ِب ُك ُه َّ
اَ َّ
اشعٌاء ٕٓٗٓ:
ِب َخ َ
صانِعا ً َماهِراً
ب لَ ُه َ
س ٌَ ْطلُ ُ
س ِّو ُ
شبا ً الَ ٌُ َ
ٌِر َع ِن ال َّت ْق ِد َم ِة ٌَ ْن َتخ ُ
ا ْل َفق ُ
ص َنما ً الَ ٌَ َت َز ْع َز ُع!
ب َ
ص َ
لِ ٌَ ْن ُ
اشعٌاء ٕٓٗٔ:
أَالَ َت ْعلَ ُمونَ ؟ أَالَ َت ْس َم ُعونَ ؟ أَلَ ْم ُت ْخ َب ُروا مِنَ ا ْل َب َدا َءةِ؟ أَلَ ْم َت ْف َه ُموا مِنْ
اسا ِ
ض؟
ت األَ ْر ِ
س َ
أَ َ
اشعٌاء ٕٕٓٗ:
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س َّكا ُن َها َكا ْل ُج ْن ُدبِ .الَّذِي ٌَ ْن ُ
س َم َاوا ِ
ت
ِس َعلَى ُك َر ِة األَ ْر ِ
ش ُر ال َّ
ض َو ُ
ا ْل َجال ُ
س َراد َ
ِلس َك ِن.
س ُط َها َك َخ ٌْ َم ٍة ل َّ
ِق َو ٌَ ْب ُ
َك َ
اشعٌاء ٕٓٗ٘:
َف ِب َمنْ ُت َ
ُّوس.
اوٌ ِه؟ ٌَقُول ُ ا ْلقُد ُ
ش ِّب ُهو َننًِ َفؤ ُ َ
س ِ
اشعٌاء ٕٓٗٙ:
ج بِ َع َد ٍد
ْار َف ُعوا إِلَى ا ْل َعبلَ ِء ُع ٌُو َن ُك ْم َوا ْن ُظ ُروا َمنْ َخلَ َق َه ِذهِ؟ َم ِن الَّذِي ٌُ ْخ ِر ُ
اء؟ لِ َك ْث َر ِة ا ْلقُ َّو ِة َو َك ْونِ ِه َ
شدٌِدَ ا ْلقُدْ َر ِة الَ ٌُ ْف َق ُد أَ َح ٌد.
ُج ْندَ هَا ٌَدْ ُعو ُكلَّ َها ِبؤ َ ْس َم ٍ
ٓٔ -استخدم افبلطون وارسطو دلٌل السببٌة وقالوا ان الكون باعتباره
مخلوق وٌحتاج لخالق ؼٌر مخلوق ونقله عنهم فبلسفة المسلمٌن ومنهم
انتقل الً الٌهودٌة واستقر فً الفكر الٌهودي حتً االن
ٔٔ -وسع فبلسفة المسلمون دلٌل ارسطو واضافوا الٌه ان العالم مركب
ومتنوع وبالتالً محدث  .....ونقله عنهم سعادٌا جاون  ،وباهٌا بن
جوزٌؾ  ،وهاجم هذا الدلٌل بن سٌنا والفارابً واوضحوا ضعفه وعنهم
نقل ابن داود وموسً بن مٌمون
ٕٔ -فً القرن ٔٔ صاغ القدٌس انسلم الدلٌل االنطولوجً وعنه نقل
دٌكارت ثم موسً ماندلسون
ٖٔ -هكذا كان الٌهود ٌتبنون االدلة المعاصرة لزمانهم بصرؾ النظر عن
مصدرها
ٗٔ -فً العصر الحدٌث رفض كانت االدلة الفلسفٌة التً سٌقت عن
وجود هللا وقال ان االدلة علً وجود هللا اخبلقٌة ولٌست عقبلنٌة
ٌ٘ٔ -هودا هالٌفً قال ان ادلة وجود هللا هً كبلمه وكتبه ولٌس عقل
البشر  ،وان العقل الٌقود الً االٌمان وانما االٌمان المستقر اوال هو الذي
تبنً علٌه العقابد واالدٌان  ،العقل ٌستخدم فً خدمة االٌمان وتعمٌقه
متنقٌته ولٌس كمصدر نهابً للحقٌقة
ماهٌة هللا
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ٔ -تحكً االساطٌر عن معلم حكٌم كان ٌشؽل باله الٌام طوٌلة فً االجابة
علً سإال  :ماهو هللا؟
وذات ٌوم كان ٌسٌر علً شاطًء البحر فرأي اطفاال ٌمؤلون بعض الحفر
بماء البحر فسؤلهم ماذا تفعلون ؟ فاجابوه نفرغ البحر فً هذه الحفر ،
فقال لهم اٌها الحمقً  ،ثم سكت وابتسم وقال لنفسه  :الست انا اٌضا
احمق ؟ كٌؾ ٌمكن لعقلً المحدود ان ٌستوعب حقٌقة هللا البلنهابٌة ؟
ٕ -كل جهود الفبلسفة فً االجابة علً هذا السإال ذهبت هباء  ،اتفق
فٌلون وابن مٌمون انه ٌمكننا ان نعرؾ ان هللا موجود والٌمكن ان نعرفة
ماهٌة هذا الوجود
ٖ -اله اسراءٌل مر بعدة مراحل ففً البداٌة كان التؤكٌد علً نبذ كل
الوثنٌات علً االرض ثم ان هللا لٌس له صورة او شبٌه او مثل ثم انه
لٌس بجسم
تقول التوراة :
اشعٌاء٘:ٗٙ
س ُّوو َننًِ َو ُت َم ِّثلُو َننًِ لِ َن َت َ
ِب َمنْ ُت َ
شا َب َه؟.
ش ِّب ُهو َننًِ َو ُت َ
اشعٌاءٙ:ٗٙ
ض َة ِبا ْلم َ
ان ٌَ ِز ُنونَ ْ ٌَ .س َتؤْ ِج ُرونَ
ٌِس َوا ْلفِ َّ
«اَلَّذٌِنَ ٌُ ْف ِر ُؼونَ ال َّذه َ
ٌِز ِ
َب مِنَ ا ْلك ِ
ص َن َع َها إِلَهاًُ ٌَ .خ ُّرونَ َو ٌَ ْس ُجدُونَ !
صابِؽا ً لِ ٌَ ْ
َ
اشعٌاء7:ٗٙ
ِؾ .مِنْ َم ْوضِ ِع ِه الَ
ض ُعو َن ُه فًِ َم َكانِ ِه لِ ٌَق َ
ٌَ ْر َف ُعو َن ُه َعلَى ا ْل َكتِؾِْ ٌَ .ح ِملُو َن ُه َو ٌَ َ
ص ُه.
ٌب .مِنْ شِ دَّ تِ ِه الَ ٌُ َخلِّ ُ
حْ ٌَ .ز َع ُق أَ َح ٌد إِلَ ٌْ ِه َفبلَ ٌُ ِج ُ
ٌَ ْب َر ُ
اشعٌاء0:ٗٙ
صاةُ.
«ا ُ ْذ ُك ُروا َه َذا َو ُكو ُنوا ِر َجاالًَ .ر ِّددُوهُ فًِ قُلُوبِ ُك ْم أَ ٌُّ َها ا ْل ُع َ
اشعٌاء2:ٗٙ
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ت ُم ْن ُذ ا ْل َقدٌِم ألَ ِّنً أَ َنا َّ
س َ
ا ُ ْذ ُك ُروا األَ َّولِ ٌَّا ِ
س ِم ْثلًِ.
آخ ُر .اإلِلَ ُه َولَ ٌْ َ
هللاُ َولَ ٌْ َ
ِ
ٗ -الزال الوقت مبكرا علً اعتبار هللا بانه ذات روحانٌة وذلك بسبب
وجود اٌات التوراة التً تتحدث عن افعال هللا وصفاته شبه البشرٌة
وبسبب ان اللؽة قاصرة عن التعبٌر عن الروحانٌة الكاملة
مزامٌر ٖٖٖٔ:
ٌِع َبنًِ ا ْل َب َ
الس َم َاوا ِ
ش ِر.
بَ .رأَى َجم َ
الر ُّ
ت َن َظ َر َّ
مِنَ َّ
مزامٌر ٖٖٔٗ:
ض.
ان األَ ْر ِ
ٌِع ُ
ان ُ
س َّك ِ
مِنْ َم َك ِ
س ْك َناهُ َت َطلَّ َع إِلَى َجم ِ
تثنٌة ٖٗٙ:
ارهُ ال َعظِ ٌ َم َة
ص ْو َت ُه لِ ٌُ ْنذ َِر َك َو َعلى األَ ْر ِ
الس َم ِ
ض أَ َرا َك َن َ
اء أَ ْس َم َع َك َ
مِنَ َّ
سم ِْع َ
ار.
ت َكبل َم ُه مِنْ َو َ
َو َ
سطِ ال َّن ِ
خروج ٕٓ:ٔ2
اس
دَعا هللاُ ُمو َ
اس ا ْل َج َب ِل َو َ
ب َعلَى َج َب ِل سِ ٌ َن َ
الر ُّ
َو َن َزل َ َّ
سى الَى َر ِ
اء الَى َر ِ
وسى.
صعِدَ ُم َ
ا ْل َج َب ِلَ .ف َ
٘ -تطلب االمر من الربانٌٌن الٌهود قرونا لكً ٌزٌلوا من عقول الناس
فكرة الجسمٌة  ،لقد كانت التوراة تخاطب الناس فمثلت لهم الرب بما
ٌفهمونه فهو ٌسمع وٌري وٌتحرك وله عٌن وٌد .....ولٌس بحقٌقته
التً الٌمكن ان تعبر عنها اللؽة ولكن الناس تناسوا عجز اللؽة وفهموا
االٌات حرفٌا وظاهرٌا
 -ٙوفً الهاجادا ان رجبل جاء الً الراباي مٌر وقال له  :اذا كان هللا
ٌمؤل السموات واالرض فكٌؾ ظهر لموسً فً العلٌقة ؟ اجاب الراباي
بان احضر مراٌتٌن واحدة صؽٌرة واخري كبٌرة ووضعهما امام السابل
وقال  :انظر الً اصبعك الٌس ٌختلؾ فً المراٌتٌن وهو اصبع واحد ؟
 -7هكذا ٌختلؾ مفهوم هللا فً عقول الناس حسب قدرتهم علً الفهم
وسعة افقهم كما تختلؾ قدرة المراٌا عن التعبٌر عن الصورة حسب
حجمها ودرجة صقلها
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 -0اجاب الراباي ٌوشع بن حنانٌا االمبراطور هدرٌان عندما سؤله ان
ٌرٌه هللا  ،فاخذه الً مكان تظهر فٌه الشمس وقال له انظر  ،اذا كنت
التستطٌع ان تري احد مخلوقات هللا فكٌؾ ٌمكن ان تري خالقه ؟
 -2وجاء رجل الً الراباي جمالٌل الثانً وقال له  :اٌن هذا الرب الذي
تصلً له ؟ فقال الراباي  :واٌن روحك التً هً اقرب الٌك من ؼٌرك ؟
فقال الرجل  :الٌس افضل ان نعبد اله نراه بدال من ان نعبد ماالنري ؟
فقال الراباي  :انت تري الهك ولكنه الٌراك والٌنفعك بشًء واما انا فبل
اري الهً ولكنه ٌرانً وٌنفعنً
ٓٔ -ان التوراة توضح ان هللا وراء العالم وفوقه ولٌس داخله وانه
خارج الزمان والمكان
اشعٌاءٔ٘:٘7
اس ُم ُه« :فًِ ا ْل َم ْوضِ ِع
ُّوس ْ
ساكِنُ األَ َب ِد ا ْلقُد ُ
ألَ َّن ُه َه َك َذا َقال َ ا ْل َعل ًُِّ ا ْل ُم ْر َت ِف ُع َ
وح أل ُ ْحٌِ ًَ ُرو َح
ِق َوا ْل ُم َت َواضِ ِع ُّ
س أَ ْس ُكنُ َو َم َع ا ْل ُم ْن َ
سح ِ
ا ْل ُم ْر َتف ِِع ا ْل ُم َقدَّ ِ
الر ِ
س ِحقٌِنَ
ب ا ْل ُم ْن َ
ا ْل ُم َت َواضِ عٌِنَ َوأل ُ ْح ٌِ ًَ َق ْل َ
ٔٔ -من الٌهود من ٌإمن بان هللا هو روح العالم وان الكون هو ردابه ،
ومنهم من ٌعتقد بوحدة الوجود والتً استوردها ابن جابٌرول عن
االفبلطونٌة ونشرها القبااله ( الصوفٌة) وفلسفها سبٌنوزا وتلمٌذه رباي
لندن الشهٌر دافٌد نٌتو
هللا الواحد االحد
ٔ -من بداٌة الٌهودٌة لم ٌكن هناك تؤكٌد علً أي من العقابد اكثر من
عقٌدة هللا الواحد االحد باعتباره اساس وماهٌة االٌمان الٌهودي
ٕ -الٌوجد سوي اله واحد وكل االلهة االخري هً
اكاذٌب  ،هكذا ظلت التوراة والٌهودٌة تدعو وحتً االن لمحاربة الدٌانات
التعددٌة التً تدعو اللهة متعددة او الً تقسٌم االله
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ٖ -وبسبب وقوع االسرابٌلٌن فً عبادة االلهة الباطلة عدة مرات كان
تركٌز النصوص وتشدٌدها علً تدمٌر تلك االلهة والقضاء علً اصحابها
وتهدٌد الٌهود وتحذٌرهم من اتباعها
ٗ -تقول التوراة:
الوٌونٗ:ٔ2
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
ص َن ُعوا ال ْنفُسِ ُك ْم .ا َنا َّ
ان َوالِ َه ًة َم ْس ُبو َك ًة ال َت ْ
ال َت ْل َتفِ ُتوا الَى ْ
االو َث ِ
الوٌونٔ:ٕٙ
صبا َوال َت ْج َعلُوا
ص َن ُعوا لَ ُك ْم ْاو َثانا َوال ُتقٌِ ُموا لَ ُك ْم ت ِْم َثاال َم ْن ُحوتا ْاو َن َ
«ال َت ْ
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
ص َورا لِ َت ْس ُجدُوا لَ ُه .ال ِّنً ا َنا َّ
فًِ ْارضِ ُك ْم َح َجرا ُم َّ
اشعٌاءٕ٘:
ٌَا َب ٌْ َ
ب.
الر ِّ
ور َّ
ت ٌَ ْعقُ َ
وب َهلُ َّم َف َن ْسلُ ُك فًِ ُن ِ
اشعٌاءٕٙ:
ام َت َؤلُوا مِنَ ا ْل َم ْ
ت َ
ش ْع َب َك َب ٌْ َ
ض َ
ش ِر ِق َو ُه ْم َعابِفُونَ
وب ألَ َّن ُه ُم ْ
ت ٌَ ْعقُ َ
َفإِ َّن َك َر َف ْ
صافِ ُحونَ أَ ْوالَدَ األَ َجانِبِ.
َكا ْلفِل ِْسطِ ٌنِ ٌٌِّنَ َو ٌُ َ
اشعٌاءٕ7:
ض ُه ْم َخ ٌْبلً َوالَ
ام َت َؤلَ ْت أَ ْر ُ
وز ِه ْم َو ْ
ض ُه ْم فِ َّ
َوا ْم َت َؤلَ ْت أَ ْر ُ
ض ًة َو َذهَبا ً َوالَ نِ َها ٌَ َة لِ ُك ُن ِ
نِ َها ٌَ َة لِ َم ْر َك َباتِ ِه ْم.
اشعٌاءٕ0:
صابِ ُع ُه ْم.
ص َن َع ْت ُه أَ َ
ض ُه ْم أَ ْو َثاناًْ ٌَ .س ُجدُونَ ل َِع َم ِل أَ ٌْدٌِ ِه ْم لِ َما َ
ام َت َؤلَ ْت أَ ْر ُ
َو ْ
مزامٌر ٘:2ٙ
ألَنَّ ُكل َّ آلِ َه ِة ال ُّ
ش ُعو ِ
س َم َاواتِ.
ص َن َع ال َّ
ب َف َقدْ َ
الر ُّ
ص َنا ٌم أَ َّما َّ
ب أَ ْ
خروج ٕٖٓ:
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ال ٌَ ُكنْ لَ َك الِ َه ٌة ْ
اخ َرى ا َمامًِ.
خروج ٕٓٗ:
اء مِنْ َف ْو ُق َو َما
الس َم ِ
ور ًة َما ِم َّما فًِ َّ
ص َ
ص َن ْع لَ َك ت ِْم َثاال َم ْن ُحوتا َوال ُ
ال َت ْ
ض مِنْ َت ْح ُ
اء مِنْ َت ْح ِ
ض.
االر ِ
ت َو َما فًِ ا ْل َم ِ
االر ِ
ت ْ
فًِ ْ
خروج ٕٓ٘:
اء
وب اال َب ِ
ب الَ َه َك الَ ٌه َؼ ٌُو ٌر ا ْف َتقِ ُد ُذ ُن َ
الر َّ
ال َت ْس ُجدْ لَ ُهنَّ َوال َت ْع ُبدْ هُنَّ ال ِّنً ا َنا َّ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع مِنْ ُم ْبؽِضِ ًَّ
فًِ اال ْب َن ِ
ث َو َّ
اء فًِ ا ْل ِج ِ
خروج ٕٕٕٓ:
ب َو ْح َدهُ ٌُ ْهلَ ُك.
الر ِّ
َمنْ َذ َب َح ِاللِ َه ٍة َؼ ٌْ ِر َّ
تثنٌة ٗ:ٙ
ب َوا ِحدٌ.
ب إِل ُه َنا َر ٌّ
الر ُّ
«إِ ْس َم ْع ٌَا إِ ْس َرابٌِلَُّ :
تثنٌة ٔٗ:ٙ
اء آلِ َه ٍة أ ُ ْخ َرى مِنْ آلِ َه ِة األ ُ َم ِم التًِ َح ْول ُك ْم
ال َتسِ ٌ ُروا َو َر َ
تثنٌة ٔ٘:ٙ
ب إِل ِه ُك ْم
الر ِّ
ب َّ
ض ُ
سطِ ُك ْم لِ َببل ٌَ ْح َمى َؼ َ
ب إِل َه ُك ْم إِل ٌه َؼ ٌُو ٌر فًِ َو َ
الر َّ
ألَنَّ َّ
ض.
َعل ٌْ ُك ْم َف ٌُ ِبٌدَ ُك ْم َعنْ َو ْج ِه األَ ْر ِ
٘ -عندما اختلط الٌهود بالفرس نقلوا عنه مفهوم الثنابٌة بٌن الخٌر
والشر وصراع المبلبكة والشٌاطٌن ولكن لٌس لدرجة ادعاء ان امٌر
الظبلم ( الشٌطان) ٌملك قوي مساوٌة لرب اسرابٌل او انه ٌتدخل فً
قدره وارادته كما قالت الكنٌسة فً اٌامها االخٌرة  ،لقد رفضت الٌهودٌة
مبدأ االثنٌنٌة كما رفضت التعددٌة
 -ٙفً العصور الوسطً نشط المفكرون الٌهود فً الدعوة للتوحٌد
وساعدهم علً ذلك مفهوم التوحٌد عند المسلمٌن وعلمابهم حٌث تم
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تفسٌر الفتوح االسبلمٌة علً انها انتصار اله التوحٌد علً تثلٌث
النصاري
 -7استمر هذا االثر الفكري للتوحٌد االسبلمً والنتصار المسلمٌن ٌؽذي
الٌهودٌة لقرون خاصة بعد خلط المسلمٌن للعقٌدة مع الفلسفة واستخدام
االستدالل العقبلنً  ،اثر ذلك علً القرابٌن ثم الربانٌٌن الٌهود
 -0امدت االدلة التً استنبطها فبلسفة المسلمٌن حول التوحٌد الٌهود
بذخٌرة جٌدة فً جدلهم مع الكنٌسة المسٌحٌة
 -2الزال هناك مساحة من االختبلؾ حول صفات هللا وهل هً ذاته ام
منفصلة عنه
ٓٔ -صاغ بن مٌمون عقٌدته ذات الٖٔ بندا ردا علً الكنٌسة المسٌحٌة
والزالت حتً االن فً الصلوات الٌهودٌة كالتالً :
ٔ -هللا موجود
ٕ -هللا واحد احد متفرد
ٖ -هللا لٌس بجسم
ٗ -هللا ابدي وازلً
٘ -الصبلة اال هلل وحده
 -ٙاالنبٌاء كبلمهم حق
 -7موسً اعظم االنبٌاء
 -0التوراة المكتوبة والشفهٌة كبلهما من هللا لموسً
 -2التوراة اخري (بمعنً الكتب سماوٌة ؼٌر التوراة )
ٓٔ -هللا ٌعلم افكار وافعال الناس
ٔٔ -هللا سٌكافًء المحسنٌن وٌعاقب االشرار
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ٕٔ -المسٌح سٌؤتً
ٖٔ -االموات سٌبعثون
قدرة هللا وعلمه
ٔ -ان احساس البشر بالعجز وعدم القدرة هو ماٌدفعهم الً االلتجاء الً
قوي النهابٌة هً قوة هللا  ،واسم االله عند كل الشعوب السامٌة اصله
(اٌل) بمعنً القادر
ٌٕ -نسب الٌهود الً هللا قدرة النهابٌة وؼٌر محدودة فوق كل شًء
وٌطلق علٌه الربانٌون اسم الجبار  ،وطبقا للتوراة فان العالم كله خلقه
هللا وٌدبره بقدرته
ٖ -اوجد هللا كل المخلوقات بكلماته ولم ٌساعده احد
تكوٌن ٔٗ:ٔ0
ب َ
ان ا ْل َح ٌَا ِة
ش ًْ ٌء؟ فًِ ا ْلم َ
الر ِّ
َهلْ ٌَ ْس َتحٌِل ُ َعلَى َّ
ٌِعا ِد ْار ِج ُع الَ ٌْ َك َن ْح َو َز َم ِ
ار َة ا ْبنٌ ».
َو ٌَ ُكونُ ل َِس َ
اشعٌاء ٕٓٗٔ:
ت ِبال ِّ
س َم َاوا ِ
ض
اب األَ ْر ِ
ش ْب ِر َو َكال َ ِبا ْل َك ٌْ ِل ُت َر َ
اس ال َّ
َمنْ َكال َ ِب َك ِّف ِه ا ْل ِم ٌَا َه َو َق َ
ان َواآل َكا َم ِبا ْلم َ
ان؟
ٌِز ِ
َو َو َزنَ ا ْل ِج َبال َ ِبا ْل َق َّب ِ
اشعٌاء ٖٓٗٔ:
ٌرهُ ٌُ َعلِّ ُم ُه؟
ب َو َمنْ ُمشِ ُ
الر ِّ
وح َّ
اس ُر َ
َمنْ َق َ
اشعٌاء ٓٗٔٗ:
اس َت َ
ٌق ا ْل َح ِّق َو َعلَّ َم ُه َم ْع ِر َف ًة َو َع َّر َف ُه َ
ش َ
َم ِن ْ
س ِبٌل َ
ار ُه َفؤ َ ْف َه َم ُه َو َعلَّ َم ُه فًِ َط ِر ِ
ا ْل َف ْه ِم.؟
اشعٌاء ٓٗٔ٘:
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ار ا ْلم َ
ب .ه َُو َذا ا ْل َج َزابِ ُر ٌَ ْر َف ُع َها
س ُ
ان ُت ْح َ
ٌِز ِ
ه َُو َذا األ ُ َم ُم َك ُن ْق َط ٍة مِنْ دَ ْل ٍو َو َك ُؽ َب ِ
َك ُد َّقةٍ!
اشعٌاء ٓٗٔٙ:
س َكافٌِا ً لِ ُم ْح َر َقةٍ.
س َكافٌِا ً ل ِِئلٌ َقا ِد َو َح ٌَ َوا ُن ُه لَ ٌْ َ
َولُ ْب َنانُ لَ ٌْ َ
اشعٌاء ٓٗٔ7:
ُكل ُّ األ ُ َم ِم َكبلَ َ
ب عِ ْن َدهُ.
س ُ
دَم َوا ْل َباطِ ِل ُت ْح َ
ش ًْ ٍء قُدَّ ا َم ُه .مِنَ ا ْل َع ِ
اشعٌاء ٓٗٔ0:
ي َ
َف ِب َمنْ ُت َ
ش َب ٍه ُت َعا ِدلُونَ ِب ِه؟
هللا َوأَ َّ
ش ِّب ُهونَ َّ َ
ٗ -ان قدرة هللا الٌحدها اال ارادته  ،كما ان قدرة هللا مرتبطة بعلمه ،
وعلم هللا لٌس محصورا فً افعال الناس الظاهرة وانما هو اٌضا ٌعلم
مافً نفوسهم من افكار ومافً قلوبهم  ،وٌعلم مافً النور وماٌحدث فً
اشد الظلمات  ،وٌعلم ماكان وماسٌكون
٘ -ان هللا كما ٌقول كل الربانٌٌن ٌري كل شًء وٌسمع كل شًء
 -ٙالماضً والحاضر والمستقبل كله متاح امام هللا فً نفس الوقت ،
وهللا الٌنسً شًء
 -7اثار الفبلسفة الجدل حول قدرة هللا ان ٌفعل المستحٌبلت العقلٌة كؤن
ٌجعل االثنٌن تساوي الخمسة  ،او ان ٌبدل الحقابق االخبلقٌة فٌدعو مثبل
الً الشر او ٌكافًء االشرار او ٌعاقب االبرار ،كذلك قدرته علً خرق
قوانٌن الطبٌعة التً هً من صنعه وسوؾ نناقش ذلك عند الحدٌث عن
المعجزات
 -0هناك اٌضا مشكلة علم هللا وتعارضه مع ارادة االنسان ومسبولٌة
االنسان عن افعاله وسنناقش ذلك الحقا
كلٌة الوجود االلهً وابدٌته
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ٔ -منذ ادرك االنسان وجود هللا وهو ٌعرؾ انه كانسان محدود بالزمان
والمكان وان هللا المتناهً والٌحده زمان وال مكان
ٕ -ان مفهوم االله باعتباره روح ابدٌة منفصلة عن اي مخلوق مر بعدة
مراحل فكرٌة
ٖ -العقل البدابً تخٌل هللا ٌسكن فً اماكن معٌنة بعٌد عن االرض حٌث
ٌشرؾ علً االرض من اعلً وٌهبط احٌانا الً االرض لٌشارك فً حٌاة
الناس او ٌمشً معهم كان هذا اثناء فترة التوراة
ٗ -اعتبر الٌهود ان هللا ٌسكن فً الجنة ثم سكن فً سٌناء ثم فً
صهٌون ثم فً السماء ففً التوراة السماء عرشً واالرض موطًء
قدمً
٘ -كان المقصود من وجود هللا فً تلك االماكن الحدٌث عن تؤثٌر هللا فً
تلك االماكن ولٌس وجود فعلً
 -ٙكان هناك اعتقاد بوجود عدة وسابط بٌن هللا والناس سنذكرها الحقا
 -7قال احد الملحدٌن للراباي جمالٌل الثانً  :انت تقول انه الٌوجد
عشرة ٌجتمعون للصبلة اال وحلت علٌهم السكٌنة ( اثر الوجود االلهً)
فكم سكٌنة فً العالم ؟ قال جمالٌل  :الٌست اشعة الشمس تؽطً كل مكان
فً االرض وهً مخلوقة فكٌؾ بالخالق ؟
 -0لم ٌكن من الممكن تصور روح كاملة وانما كان الوجود االلهً ٌدل
علٌه شًء مادي مثل السكٌنة كما قال بن عزرا وسعادٌا جاون
 -2ورؼم ان الكنٌسة كانت تتحدث عن هللا باعتباره روح اال انها كانت
تتحدث عن وجود اثٌري كالضوء
ٓٔ -هذا النوع من التخٌل ادي الً القول بامكان رإٌة هللا
ٔٔ -هللا وحده الٌفنً وكل شًء ٌفنً فاهلل ابدي كما هو ازلً والنه ازلً
وابدي فهو بالطبع الٌتؽٌر
ٕٔ -الٌعنً االبدٌة واالزلٌة زمان معٌن فاهلل كان قبل الزمان الن الزمان
مخلوق  ،لذلك العبلقة لمفهوم االبدٌة واالزلٌة بالزمان
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ٖٔ -وهنا مشكلة كٌؾ ٌكون الخالق الٌتؤثر بالزمان والمخلوقات لها
زمان ؟
ٗٔ -فً العصور الوسطً كان المفكرٌن ٌستخدمون نموذج افبلطون
وارسطو فً مفهوم ان الزمن هو حركة الكواكب واما فً عصرنا فقد
تعلمنا من كانت ان مفهوم الزمان مفهوم داخلً ولٌس خارجً مما ٌعنً
ان الخلق النهابً فً بداٌته مما ادي لتبنً فكرة التطور لدارون ولكنها
كانت تثٌر مشاكل كثٌرة منها وحدة الوجود
ؼضب هللا وعقابه
ٔ -تتحدث النصوص دابما عن انتقام الرب وؼضبه بما ٌعطً انطباع بان
اله التوراة منتقم
والحقٌقة ان كل هذه التهدٌدات هً الٌقاظ شعلة االخبلق الكامنة فً روح
االنسان
ٕ -ان الكتب تتحدث عن انتقام هللا من الخطاة وتربط ؼضبه بانتهاك
وصاٌاه مما ٌجعل االنتقام االلهً وسٌلة للتعلٌم االخبلقً كما ٌإدب االباء
ابنابهم
ٖ -ان اول مظاهر قداسة هللا هً كراهٌته للشر والخطٌبة لذلك ٌجب ان
ٌنتزع الشر من االنسان قبل تعلٌمه الخٌر النه مالم ٌتم القضاء علً الشر
لن ٌظهر الخٌر
ٗ -الرب فً سٌناء قال انه اله ؼٌور وٌفتقد ذنوب االباء فً االبناء
وحتً الجٌل الرابع لذلك كان ٌعتبر الزالزل والبراكٌن وؼٌرها من
عبلمات انتقام الرب
ٌ٘ -عتبر الربانٌون ان انتقام الرب من االبناء حتً الجٌل الرابع الٌحدث
اال اذا استمر االبناء فٌما كان ٌفعله االباء
 -ٙالحقٌقة ان كثرت افعال الشر فً االجٌال المتعاقبة من االسرابٌلٌن
كان البد معها من اخافة االسرابٌلٌن حتً ٌستقٌموا علً الوصاٌا
 -7تقول التوراة فً سفر اشعٌاء :
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13 :Isa 33
ص َن ْع ُ
اع ِرفُوا أَ ٌُّ َها ا ْل َق ِرٌ ُبونَ َب ْطشِ ً.
ت َو ْ
ا ِْس َم ُعوا أَ ٌُّ َها ا ْل َبعٌِدُون َما َ
14 :Isa 33
ب فًِ صِ ْه ٌَ ْونَ ا ْل ُخ َطاةُ .أَ َخ َذ ِ
الر ْع َدةُ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ َ .منْ ِم َّنا ٌَ ْس ُكنُ فًِ
ت ِّ
ْار َت َع َ
ار آ ِكلَةٍ؟ َمنْ ِم َّنا ٌَ ْس ُكنُ فًِ َو َقابِدَ أَ َب ِد ٌَّةٍ؟
َن ٍ
15 :Isa 33
ِض ٌَ َد ٌْ ِه مِنْ
ب ا ْل َم َظال ِِم ال َّناف ُ
س َ
الرا ِذل ُ َم ْك َ
السالِ ُك ِبا ْل َح ِّق َوا ْل ُم َت َكلِّ ُم ِباالِ ْستِ َقا َم ِة َّ
َّ
الر ْ
ض َع ٌْ َن ٌْ ِه َع ِن ال َّن َظ ِر
س ْم ِع الدِّ َم ِ
َق ْب ِ
اء َو ٌُ َؽ ِّم ُ
س ُّد أ ُ ُذ َن ٌْ ِه َعنْ َ
ش َو ِة الَّذِي ٌَ ُ
ض َّ
إِلَى ال َّ
ش ِّر
16 :Isa 33
ور َم ْل َجؤُهُْ ٌُ .ع َطى ُخ ْب َزهُ َو ِم ٌَا ُه ُه
صونُ ال ُّ
ه َُو فًِ األَ َعالًِ ٌَ ْس ُكنُ ُ .ح ُ
ص ُخ ِ
َمؤْ ُمو َن ٌة.
17:Isa 33
ان أَ ْرضا ً َبعٌِدَ ًة.
اَ ْل َملِ َك ِب َب َهابِ ِه َت ْن ُظ ُر َع ٌْ َنا َكَ .ت َر ٌَ ِ
18 :Isa 33
ِب أَ ٌْنَ ا ْل َجابًِ أَ ٌْنَ الَّذِي َعدَّ األَ ْب َرا َج؟
ب .أَ ٌْنَ ا ْل َكات ُ
الر ْع َ
َق ْل ُب َك ٌَ َت َذ َّك ُر ُّ
رحمة هللا وؼضبه
ٔ -فً بعض الكتبة المحرفة (كتاب ابراهٌم )ان ابراهٌم علٌه السبلم قبل
موته جاءه المبلك مٌخابٌل واخذه فً عربة وطار به لٌطلع علً االرض
من السماء فوجدها مملوءة بالقتلة وعباد االصنام واللصوص فقال :
لماذا التهبط نار الرب من السماء علً هإالء العصاة فتقتلهم  ،فحدث
ماقال ومات هإالء العصاة  ،فنادي الرب المبلك مٌخابٌل وقال له لماذا
صعدت بابراهٌم الً السماء لٌقتل عبادي  ،لماذا الٌتعلم ابراهٌم ان ٌكظم
ؼٌظه ؟
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ٕ -هكذا ٌصبر الرب علً االثمٌن وٌكظم ؼٌظه وٌتحمل هإالء العصاة
وٌمهلهم الوقت لعلهم ٌتحسنون وهذا من رحمته فاهلل الٌرؼب فً عذاب
الناس وقتلهم وانما فً ان ٌستقٌموا فً حٌاتهم
ٖ -وتتجلً رحمة الرب فً عفوه عن االسرابٌلٌن بعد ان عبدوا العجل ،
تقول التوراة فً سفر الخروج وسفر العدد :
1 :Exo 32
اج َت َم َع ال َّ
َولَ َّما َراى ال َّ
ب َع َلى
ش ْع ُ
ول مِنَ ا ْل َج َب ِل ْ
ب انَّ ُم َ
ش ْع ُ
وسى ا ْب َطا فًِ ال ُّن ُز ِ
سى َّ
ٌر ا َما َم َنا النَّ ه ََذا ُمو َ
اص َن ْع لَ َنا الِ َه ًة َتسِ ُ
هَا ُرونَ َو َقالُوا لَ ُه« :قُ ِم ْ
الر ُجل َ
اصا َب ُه».
اص َعدَ َنا مِنْ ْار ِ
ِص َر ال َن ْعلَ ُم َم َاذا َ
ضم ْ
الَّذِي ْ
2 :Exo 32
َارونُ « :ا ْن ِز ُعوا ا ْق َر َ
اط ال َّذ َه ِ
سابِ ُك ْم َو َبنٌِ ُك ْم
ان نِ َ
َف َقال َ لَ ُه ْم ه ُ
ب الَّتًِ فًِ ا َذ ِ
َو َب َناتِ ُك ْم َوا ُتونًِ ِب َها».
3 :Exo 32
اط َّ
ب ا ْق َر َ
َف َن َز َع ُكل ُّ ال َّ
الذ َه ِ
ش ْع ِ
ب الَّتًِ فًِ َاذانِ ِه ْم َوا ُتوا ِب َها الَى هَا ُرونَ .
4 :Exo 32
َف َ
ص َن َع ُه عِ ْجبل َم ْس ُبوكاَ .ف َقالُوا:
ٌِل َو َ
اخ َذ َذلِ َك مِنْ ا ٌْدٌِ ِه ْم َو َ
ص َّو َرهُ ِب ْاال ْزم ِ
ِص َر!»
اص َع َد ْت َك مِنْ ْار ِ
ضم ْ
اس َرابٌِل ُ الَّتًِ ْ
« َه ِذ ِه الِ َه ُت َك ٌَا ْ
5 :Exo 32
َارونُ َو َقالََ « :ؼدا عِ ٌ ٌد
َفلَ َّما َن َظ َر هَا ُرونُ َب َنى َم ْذ َبحا ا َما َم ُه َو َنادَ ى ه ُ
ب».
ِلر ِّ
ل َّ
6 :Exo 32
س ال َّ
اص َعدُوا ُم ْح َر َقا ٍ
ب
ش ْع ُ
سبل َمةٍَ .و َجلَ َ
ت َو َقدَّ ُموا َذ َباب َِح َ
َف َب َّك ُروا فًِ ا ْل َؽ ِد َو ْ
لِبل ْك ِل َوال ُّ
ش ْر ِ
ب ُث َّم َقا ُموا لِلَّ ِعبِ.
7 :Exo 32
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سدَ َ
وسىْ « :اذ َه ِ
اص َعدْ َت ُه مِنْ
ش ْع ُب َك الَّذِي ْ
ب ا ْن ِزلْ! ال َّن ُه َقدْ َف َ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ِص َر.
ْار ِ
ضم ْ
8 :Exo 32
س ِرٌعا َع ِن ا َّ
ص َن ُعوا لَ ُه ْم عِ ْجبل َم ْس ُبوكا
ص ٌْ ُت ُه ْم ِبهَِ .
ٌق الَّذِي ْاو َ
َزا ُؼوا َ
لط ِر ِ
اص َع َد ْت َك مِنْ
اس َرابٌِل ُ الَّتًِ ْ
س َجدُوا لَ ُه َو َذ َب ُحوا لَ ُه َو َقالُواَ :ه ِذ ِه الِ َه ُت َك ٌَا ْ
َو َ
ِص َر».
ْار ِ
ضم ْ
9 :Exo 32
ب َو َاذا ه َُو َ
ت ه ََذا ال َّ
وسىَ « :را ٌْ ُ
الر َق َبةِ.
ب َّ
ص ْل ُ
ب ُ
ش ْع ٌ
ش ْع َ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
10 :Exo 32
اص ٌِّ َر َك َ
ش ْعبا َعظِ ٌما».
ض ِبً َعلَ ٌْ ِه ْم َوا ْفنِ ٌَ ُه ْم َف َ
َفاالنَ ا ْت ُر ْكنًِ لِ ٌَ ْح َمى َؼ َ
11 :Exo 32
ض ُب َك َعلَى
ب ٌَ ْح َمى َؼ َ
ب الَ ِه ِه َو َقالَ« :لِ َما َذا ٌَا َر ُّ
الر ِّ
وسى ا َما َم َّ
ض َّر َع ُم َ
َف َت َ
ِص َر ِبقُ َّو ٍة َعظِ ٌ َم ٍة َو ٌَ ٍد َ
ش ْع ِب َك الَّذِي ْ
َ
شدٌِدَ ةٍ؟
اخ َر ْج َت ُه مِنْ ْار ِ
ضم ْ
12 :Exo 32
ِص ِر ٌُّونَ َقابِلٌِنَ ْ :
اخ َر َج ُه ْم بِ ُخ ْب ٍ
ال َو ٌُ ْفنِ ٌَ ُه ْم
لِ َما َذا ٌَ َت َكلَّ ُم ا ْلم ْ
ث لِ ٌَ ْق ُتلَ ُه ْم فًِ ا ْل ِج َب ِ
ش ِّر ِب َ
ض ِب َك َوا ْن َد ْم َعلَى ال َّ
ش ْع ِب َك.
االر ِ
ض؟ ْار ِج ْع َعنْ ُح ُم ِّو َؼ َ
َعنْ َو ْج ِه ْ
13 :Exo 32
ت لَ ُه ْم بِ َن ْفسِ َك َوقُ ْل َ
اس َرابٌِل َ َع ِبٌ َد َك الَّذٌِنَ َحلَ ْف َ
اس َح َ
ت
اق َو ْ
ْاذ ُك ْر ا ْب َراهٌِ َم َو ْ
ض الَّتًِ
االر ِ
الس َم ِ
اعطِ ً َن ْسلَ ُك ْم ُكل َّ َه ِذ ِه ْ
اء َو ْ
وم َّ
لَ ُه ْم :ا َك ِّث ُر َن ْسلَ ُك ْم َك ُن ُج ِ
َت َكلَّ ْم ُ
ت َع ْن َها َف ٌَ ْملِ ُكو َن َها الَى اال َب ِد».
14 :Exo 32
ش ِّر الَّذِي َقال َ ا َّن ُه ٌَ ْف َعلُ ُه بِ َ
ب َعلَى ال َّ
ش ْع ِبهِ.
الر ُّ
َف َن ِد َم َّ
15 :Exo 32
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سى َو َن َزل َ مِنَ ا ْل َج َب ِل َولَ ْو َحا ال َّ
ان
ؾ ُمو َ
ص َر َ
َفا ْن َ
ش َهادَ ِة فًِ ٌَ ِدهِ :لَ ْو َح ِ
ان َعلَى َجانِ َب ٌْ ِه َما .مِنْ ُه َنا َومِنْ ُه َنا َكا َنا َم ْك ُتو َب ٌْ ِن.
َم ْك ُتو َب ِ
16 :Exo 32
ص ْن َع ُة هللاِ َوا ْل ِك َتا َب ُة ِك َتا َب ُة هللاِ َم ْنقُو َ
ش ٌة َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن.
ان ُه َما َ
َواللَّ ْو َح ِ
17 :Exo 32
ت ال َّ
سم َِع ٌَ ُ
ص ْو ُ
ص ْو َ
ش ْع ِ
ال فًِ
وسىَ « :
ب فًِ ُه َتافِ ِه َف َقال َ لِ ُم َ
وع َ
ش ُ
َو َ
ت قِ َت ٍ
ا ْل َم َحلَّ ِة».
18 :Exo 32
ص ْو َ
ص ْو َ
ص ْو َ
ت
اح ا ْل َك ْس َرةَِ .بلْ َ
ص َر ِة َوال َ
اح ال ُّن ْ
س َ
َف َقالَ« :لَ ٌْ َ
ت صِ ٌَ ِ
ت صِ ٌَ ِ
سام ٌِع».
ؼِ َن ٍ
اء ا َنا َ
19 :Exo 32
ب
ض ُ
ًِ َؼ َ
صَ .ف َحم َ
الر ْق َ
ص َر ا ْلع ِْجل َ َو َّ
ب الَى ا ْل َم َحلَّ ِة ا َّن ُه ا ْب َ
َو َكانَ عِ ْندَ َما ا ْق َت َر َ
اس َف ِل ا ْل َج َب ِل
س َر ُه َما فًِ ْ
سى َو َط َر َح اللَّ ْو َح ٌْ ِن مِنْ ٌَدَ ٌْ ِه َو َك َّ
ُمو َ
20 :Exo 32
ُث َّم َ
ار َناعِما َو َذ َّراهُ
ص َ
ار َو َط َح َن ُه َح َّتى َ
ص َن ُعوا َو ْ
اخ َذ ا ْلع ِْجل َ الَّذِي َ
اح َر َق ُه ِبال َّن ِ
اس َرابٌِلَ.
َعلَى َو ْج ِه ا ْل َم ِ
س َقى َبنًِ ْ
اء َو َ
26 :Exo 32
وسى فًِ َبا ِ
اج َت َم َع الَ ٌْ ِه َجمٌِ ُع
ب َفالَ ًَّ!» َف ْ
ِلر ِّ
ب ا ْل َم َحلَّ ِة َو َقالََ « :منْ ل َّ
ؾ ُم َ
َو َق َ
الوي.
َبنًِ ِ
27 :Exo 32
س ٌْ َف ُه َعلَى َف ْخ ِذ ِه
ض ُعوا ُكل ُّ َوا ِح ٍد َ
اس َرابٌِلََ :
ب الَ ُه ْ
الر ُّ
َف َقال َ لَ ُه ْمَ « :ه َك َذا َقال َ َّ
ب فًِ ا ْل َم َحلَّ ِة َوا ْق ُتلُوا ُكل ُّ َوا ِح ٍد َ
ب الَى َبا ٍ
َو ُم ُّروا َو ْار ِج ُعوا مِنْ َبا ٍ
اخا ُه َو ُكل ُّ
صا ِح َب ُه َو ُكل ُّ َوا ِح ٍد َق ِرٌ َب ُه».
َوا ِح ٍد َ
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28 :Exo 32
وسىَ .و َو َق َع مِنَ ال َّ
ش ْع ِ
س ِ
ب فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم َن ْح ُو
ب َق ْو ِل ُم َ
الوي بِ َح َ
َف َف َعل َ َب ُنو ِ
َثبل َث ِة اال ِ
ؾ َر ُج ٍل.
29 :Exo 32
ب َح َّتى ُكل ُّ َوا ِح ٍد ِبا ْبنِ ِه َو ِباخٌِ ِه
ِلر ِّ
ام َبلوا ا ٌْ ِد ٌَ ُك ُم ا ْل ٌَ ْو َم ل َّ
وسىْ « :
َو َقال َ ُم َ
َف ٌُ ْعطِ ٌَ ُك ُم ا ْل ٌَ ْو َم َب َر َك ًة».
30 :Exo 32
ش ْعبِ« :ا ْن ُت ْم َقدْ ْ
سى َقال َ لِل َّ
اخ َطا ُت ْم َخطِ ٌَّ ًة َعظِ ٌ َم ًة.
َو َكانَ فًِ ا ْل َؽ ِد انَّ ُمو َ
ب لَ َعلًِّ ا َك ِّف ُر َخطِ ٌَّ َت ُك ْم».
الر ِّ
اص َع ُد االنَ الَى َّ
َف ْ
31 :Exo 32
اخ َطا ه ََذا ال َّ
ب َو َقالَ« :ا ِه َقدْ ْ
ب َخطِ ٌَّ ًة َعظِ ٌ َم ًة
ش ْع ُ
الر ِّ
وسى الَى َّ
َف َر َج َع ُم َ
ص َن ُعوا ال ْنفُسِ ِه ْم الِ َه ًة مِنْ َذ َهبٍ.
َو َ
32 :Exo 32
اب َك الَّذِي َك َت ْب َ
َواالنَ انْ َؼ َف ْر َ
ت».
ت َخطِ ٌَّ َت ُه ْم َ -واال َف ْ
ام ُحنًِ مِنْ ِك َت ِ
33 :Exo 32
وسىَ « :منْ ْ
ابً.
اخ َطا الَ ًَّ ْ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ام ُحوهُ مِنْ ِك َت ِ
34 :Exo 32
ب الَى َح ٌْ ُ
ب اهْ ِد ال َّ
َواالنَ ْاذ َه ِ
ث َكلَّ ْم ُت َك .ه َُو َذا َمبلكًِ ٌَسِ ٌ ُر ا َما َم َكَ .ولَكِنْ
ش ْع َ
فًِ ٌَ ْو ِم ا ْفتِ َقادِي ا ْف َتقِ ُد فٌِ ِه ْم َخطِ ٌَّ َت ُه ْم».
35 :Exo 32
ب ال َّ
َارونُ .
ص َن َع ُه ه ُ
ص َن ُعوا ا ْلع ِْجل َ الَّذِي َ
ب ال َّن ُه ْم َ
ش ْع َ
الر ُّ
ب َّ
ض َر َ
َف َ
6 :Exo 34
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اج َت َ
اوؾ َبطِ ً ُء
ب الَ ٌه َرحٌِ ٌم َو َر ٌ
الر ُّ
بَّ « :
الر ُّ
ب قُدَّ ا َم ُهَ .و َنادَ ى َّ
الر ُّ
از َّ
َف ْ
ض ِ
اء.
ان َوا ْل َو َف ِ
ب َو َكثٌِ ُر ْاال ْح َ
ا ْل َؽ َ
س ِ
7 :Exo 34
ان الَى الُوؾٍ َ .ؼافِ ُر ْاال ْث ِم َوا ْل َم ْعصِ ٌَ ِة َوا ْل َخطِ ٌَّةَِ .ولَ ِك َّن ُه لَنْ
َحافِ ُظ ْاال ْح َ
س ِ
ٌل ال َّثالِ ِ
ث
اء اال ْب َن ِ
اء َوفًِ ا ْب َن ِ
اء فًِ اال ْب َن ِ
اءُ .م ْف َتقِ ٌد ا ْث َم اال َب ِ
ئ ا ْب َر ً
ٌُ ْب ِر َ
اء فًِ ا ْل ِج ِ
الرابِ ِع».
َو َّ
سفر العدد ٗٔٔ0:
ان ٌَ ْؽف ُِر َّ
ئَ .بل
س ٌِّ َب َة ل ِك َّن ُه ال ٌُ ْب ِر ُ
ب َوال َّ
الذ ْن َ
ٌِر اإلِ ْح َ
وح َكث ُ
ب َط ِوٌل ُ ُّ
الر ُّ
َّ
س ِ
الر ِ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع.
اء َعلى األَ ْب َن ِ
ب اآل َب ِ
ث َو َّ
ٌَ ْج َعل ُ َذ ْن َ
اء إِلى ال ِج ِ
ٗ -وفً المدراش تعلٌقا علً ذلك النص  ،ان موسً اراد ان ٌعرؾ اذا
كان هللا ٌدبر العالم برحمته ام بعدله  ،فبدون عدل هللا لن ٌكون هناك
اخبلق علً االرض وبدون رحمته سٌهلك الناس جمٌعا  ،فالرحمة والعدل
هما متداخبلن حتً فً خلق االنسان
عدالة هللا
ٔ -لقد تعلم الٌهود من دمار سدوم وعمورة ان عدالة هللا تتطلب العمل
بواصاٌاه الن دٌان االرض ٌصنع عدال  ،والن االستقامة والعدل هما
قابمتً ملكه
ٕ -فً سفر التكوٌن :
20 :Gen 18
ص َر َ
ور َة َقدْ َك ُث َر َو َخطِ ٌَّ ُت ُه ْم َقدْ َع ُظ َم ْت ِجدّ ا.
سدُو َم َو َع ُم َ
اخ َ
ب« :انَّ ُ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
21 :Gen 18
اعلَ ُم».
ص َرا ِخ َها ْاالتًِ الَ ًَّ َو َّاال َف ْ
ب ُ
س َ
ارى َهلْ َف َعلُوا ِبال َّت َم ِام َح َ
ا ْن ِزل ُ َو َ
22 :Gen 18
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الر َجال ُ مِنْ ُه َنا َك َو َذ َه ُبوا َن ْح َو َ
ؾ ِّ
ص َر َ
َوا ْن َ
سدُو َم َوا َّما ا ْب َراهٌِ ُم َف َكانَ لَ ْم ٌَ َزلْ
ب.
الر ِّ
َقابِما ا َما َم َّ
23 :Gen 18
ٌِم؟
َف َت َق َّد َم ا ْب َراهٌِ ُم َو َقالَ« :ا َف ُت ْهلِ ُك ا ْل َب َّ
ار َم َع االث ِ
24 :Gen 18
ص َف ُح َع ْن ُه
ارا فًِ ا ْل َمدٌِ َنةِ .ا َف ُت ْهلِ ُك ا ْل َم َكانَ َوال َت ْ
سونَ َب ّ
سى انْ ٌَ ُكونَ َخ ْم ُ
َع َ
ارا الَّذٌِنَ فٌِ ِه؟
اج ِل ا ْل َخ ْمسِ ٌنَ َب ّ
مِنْ ْ
25 :Gen 18
َحا َ
االم ِر انْ ُتم َ
ار
ٌِم َف ٌَ ُكونُ ا ْل َب ُّ
ٌِت ا ْل َب َّ
شا لَ َك انْ َت ْف َعل َ ِم ْثل َ ه ََذا ْ
ار َم َع االث ِ
ٌِمَ .حا َ
ص َن ُع َعدْ ال؟»
االر ِ
ض ال ٌَ ْ
شا لَ َك! ا َد ٌَّانُ ُكل ِّ ْ
َكاالث ِ
26 :Gen 18
ب« :انْ َو َجدْ ُ
اص َف ُح
ارا فًِ ا ْل َمدٌِ َن ِة َفا ِّنً ْ
سدُو َم َخ ْمسِ ٌنَ َب ّ
ت فًِ َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
اجلِ ِه ْم».
ان ُكلِّ ِه مِنْ ْ
َع ِن ا ْل َم َك ِ
32 :Gen 18
وجدَ ُه َنا َك
سى انْ ٌُ َ
َف َقالَ« :ال ٌَ ْس َخطِ ا ْل َم ْولَى َفا َت َكلَّ َم َه ِذ ِه ا ْل َم َّر َة َف َق ْطَ .ع َ
اج ِل ا ْل َع َ
َع َ
ش َر ِة».
ش َرةٌ»َ .ف َقالَ« :ال اهْ لِ ُك مِنْ ْ
1 :Gen 19
اء َو َكانَ لُو ٌط َجالِسا فًِ َبا ِ
سدُو َمَ .فلَ َّما
ب َ
س ً
سدُو َم َم َ
ان الَى َ
َف َج َ
اء ا ْل َمبل َك ِ
ض.
االر ِ
س َج َد ِب َو ْج ِه ِه الَى ْ
َرا ُه َما لُو ٌط َقا َم ِال ْستِ ْق َبالِ ِه َما َو َ
4 :Gen 19
سدُو َم مِنَ ا ْل َح َد ِ
احا َط ِبا ْل َب ٌْ ِ
ث الَى
ت ِر َجال ُ ا ْل َمدٌِ َن ِة ِر َجال ُ َ
اض َط َج َعا َ
َو َق ْبلَ َما ْ
ش ٌْ ِخ ُكل ُّ ال َّ
ال َّ
ش ْع ِ
صاهَا.
ب مِنْ ا ْق َ
5 :Gen 19
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ان دَ َخبل الَ ٌْ َك اللَّ ٌْلَ َة؟ ْ
اخ ِر ْج ُه َما
َف َنادُوا لُوطا َو َقالُوا لَ ُه« :ا ٌْنَ َّ
بلن اللَّ َذ ِ
الر ُج ِ
الَ ٌْ َنا لِ َن ْع ِر َف ُه َما».
6 :Gen 19
ب َو ْ
َف َخ َر َج الَ ٌْ ِه ْم لُو ٌط الَى ا ْل َبا ِ
اب َو َرا َءهُ
اؼلَ َق ا ْل َب َ
7 :Gen 19
ش ّرا ٌَا ْ
َو َقالَ« :ال َت ْف َعلُوا َ
اخ َوتًِ.
8 :Gen 19
ان لَ ْم َت ْع ِر َفا َر ُجبلْ .
سنُ
اخ ِر ُج ُه َما الَ ٌْ ُك ْم َفا ْف َعلُوا ِب ِه َما َك َما ٌَ ْح ُ
ه َُو َذا لًِ ا ْب َن َت ِ
بلن َفبل َت ْف َعلُوا ِب ِه َما َ
ش ٌْبا ال َّن ُه َما َقدْ دَ َخبل َت ْح َ
ت
ان َّ
الر ُج ِ
فًِ ُع ٌُونِ ُك ْمَ .وا َّما ه ََذ ِ
س ْقفًِ».
ظِ ل ِّ َ
سانُ
َ 9 :Gen 19ف َقالُوا« :ا ْب ُعدْ الَى ُه َنا َك»ُ .ث َّم َقالُواَ « :جا َء َه َذا اال ْن َ
ب َوه َُو ٌَ ْح ُك ُم ُح ْكماْ .االنَ َن ْف َعل ُ ِب َك َ
ش ّرا ا ْك َث َر ِم ْن ُه َما»َ .فالَ ُّحوا َعلَى
لِ ٌَ َت َؽ َّر َ
اب
س ُروا ا ْل َب َ
لُوطٍ ِجدّا َو َت َقدَّ ُموا لِ ٌُ َك ِّ
10 :Gen 19
ت َو ْ
بلن ا ٌْ ِد ٌَ ُه َما َوادْ َخبل لُوطا الَ ٌْ ِه َما الَى ا ْل َب ٌْ ِ
اب.
اؼلَ َقا ا ْل َب َ
َف َمدَّ َّ
الر ُج ِ
11 :Gen 19
ب ا ْل َب ٌْ ِ
الر َجال ُ الَّذٌِنَ َعلَى َبا ِ
ٌِر الَى
ض َر َبا ُه ْم ِبا ْل َع َمى مِنَ ال َّ
ت َف َ
َوا َّما ِّ
صؽ ِ
اب.
ٌر َف َع ِج ُزوا َعنْ انْ ٌَ ِجدُوا ا ْل َب َ
ا ْل َك ِب ِ
12 :Gen 19
ار َك َو َبنٌِ َك َو َب َناتِ َك َو ُكل َّ َمنْ
اص َه َ
بلن لِلُوطٍ َ « :منْ لَ َك ا ٌْضا َه ُه َنا؟ ْ
َو َقال َ َّ
الر ُج ِ
لَ َك فًِ ا ْل َمدٌِ َن ِة ْ
ان
اخ ِر ْج مِنَ ا ْل َم َك ِ
13 :Gen 19
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ص َر ُ
ب
الر ُّ
سلَ َنا َّ
ار َ
ب َف ْ
الر ِّ
اخ ُه ْم ا َما َم َّ
ان ه ََذا ا ْل َم َكانَ ْاذ َقدْ َع ُظ َم ُ
ال َّن َنا ُم ْهلِ َك ِ
لِ ُن ْهلِ َك ُه».
14 :Gen 19
ارهُ ْاال ِخذٌِنَ َب َناتِ ِه َو َقالَ« :قُو ُموا ْ
اخ ُر ُجوا مِنْ َه َذا
اص َه َ
َف َخ َر َج لُو ٌط َو َك َّل َم ْ
ارهِ.
اع ٌُ ِن ْ
ح فًِ ْ
الر َّ
ان النَّ َّ
ا ْل َم َك ِ
اص َه ِ
ب ُم ْهلِ ٌك ا ْل َمدٌِ َن َة»َ .ف َكانَ َك َم ِ
از ٍ
15 :Gen 19
بلن لُوطا َقابِلَ ٌْ ِن« :قُ ْم ُخ ِذ ا ْم َرا َت َك
ان ٌُ َع ِّج ِ
َولَ َّما َطلَ َع ا ْل َف ْج ُر َكانَ ا ْل َمبل َك ِ
َوا ْب َن َت ٌْ َك ا ْل َم ْو ُجودَ َت ٌْ ِن لِ َب َّبل َت ْهلِ َك ِبا ْث ِم ا ْل َمدٌِ َن ِة».
16 :Gen 19
بلن ِب ٌَ ِد ِه َو ِب ٌَ ِد ا ْم َراتِ ِه َو ِب ٌَ ِد ا ْب َن َت ٌْ ِه  -لِ َ
ب
الر ِّ
ش َف َق ِة َّ
س َك َّ
ام َ
َولَ َّما َت َوا َنى ْ
الر ُج ِ
َعلَ ٌْ ِه َ -و ْ
ار َج ا ْل َمدٌِ َنةِ.
اخ َر َجا ُه َو َو َ
ض َعا ُه َخ ِ
17 :Gen 19
َو َكانَ لَ َّما ْ
ج ا َّن ُه َقال َ« :اهْ ُر ْب ل َِح ٌَاتِ َك .ال َت ْن ُظ ْر الَى
اخ َر َجا ُه ْم الَى َخ ِ
ار ٍ
ِؾ فًِ ُكل ِّ الدَّ اب َِرةِ .اهْ ُر ْب الَى ا ْل َج َب ِل لِ َب َّبل َت ْهلِ َك».
َو َرابِ َك َوال َتق ْ
24 :Gen 19
اء.
س َم ِ
ب مِنَ ال َّ
الر ِّ
ور َة ِك ْب ِرٌتا َو َنارا مِنْ عِ ْن ِد َّ
سدُو َم َو َع ُم َ
ب َعلَى َ
الر ُّ
ام َط َر َّ
َف ْ
25 :Gen 19
ُن َو َن َب َ
ض.
االر ِ
ات ْ
ٌِع ُ
ب تِ ْل َك ا ْل ُمدُنَ َو ُكل َّ الدَّ اب َِر ِة َو َجم َ
َو َقلَ َ
ان ا ْل ُمد ِ
س َّك ِ
26 :Gen 19
َو َن َظ َر ِ
ار ْت َع ُمودَ ِم ْل ٍح!
ص َ
ام َرا ُت ُه مِنْ َو َرابِ ِه َف َ
ت ْ
ٕ -ان عدالة الرب وانتصار الحق علً الباطل هً امر مستقر فً العقٌدة
الٌهودٌة مهما كانت الظواهر خادعة وسٌؤتً الٌوم الذي ٌنتصر فٌه الحق
حتما المحالة
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مزمورٙ:ٖٙ
ص ٌَا
اس َوا ْل َب َهابِ َم ُت َخلِّ ُ
ال هللاِ َوأَ ْح َكا ُم َك لُ َّج ٌة َعظِ ٌ َم ٌة .ال َّن َ
َعدْ لُ َك ِم ْثل ُ ِج َب ِ
ب.
َر ُّ
تثنٌةٕٖٗ:
س ُبلِ ِه َعدْ لٌ .إِل ُه أَ َما َن ٍة ال َج ْو َر فٌِهِ.
ٌِع ُ
صنٌِ ُع ُه .إِنَّ َجم َ
الص ْخ ُر ال َكا ِمل ُ َ
ه َُو َّ
صِ ِّد ٌ
ٌق َو َعا ِدل ٌ ه َُو.
ٖ -وفً المزمور ٗ2
1 :Psa 94
ت أَ ْ
ب ٌَا إِلَ َه ال َّن َق َما ِ
ٌَا إِلَ َه ال َّن َق َما ِ
ش ِر ِق.
ت ٌَا َر ُّ
2 :Psa 94
ٌِع ا ْل ُم ْس َت ْك ِب ِرٌنَ .
ْار َتف ِْع ٌَا دَ ٌَّانَ األَ ْر ِ
صن َ
از َ
ضَ .ج ِ
3 :Psa 94
ب َح َّتى َم َتى ا ْل ُخ َطاةُ ٌَ ْ
ش َم ُتونَ ؟
َح َّتى َم َتى ا ْل ُخ َطاةُ ٌَا َر ُّ
4 :Psa 94
احةٍُ .كل ُّ َفاعِ لًِ اإلِ ْث ِم ٌَ ْف َت ِخ ُرونَ .
ٌُ ِب ُّقونَ ٌَ َت َكلَّ ُمونَ ِب َو َق َ
5 :Psa 94
ٌَ ْس َحقُونَ َ
ٌِرا َث َك.
ب َو ٌُ ِذلُّونَ م َ
ش ْع َب َك ٌَا َر ُّ
6 :Psa 94
ٌب َو ٌُمٌِ ُتونَ ا ْل ٌَتٌِ َم.
ٌَ ْق ُتلُونَ األَ ْر َملَ َة َوا ْل َؽ ِر َ
7 :Psa 94
وب الَ ٌُبلَ ِح ُظ].
ب الَ ٌُ ْبصِ ُر َوإِلَ ُه ٌَ ْعقُ َ
[الر ُّ
َو ٌَقُولُونَ َّ :
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8 :Psa 94
ِا ْف َه ُموا أَ ٌُّ َها ا ْل ُبلَدَ ا ُء فًِ ال َّ
ش ْع ِ
ب َو ٌَا ُج َهبلَ ُء َم َتى َت ْعقِلُونَ ؟
9 :Psa 94
الصان ُِع ا ْل َع ٌْنَ أَالَ ٌُ ْبصِ ُر؟
س األ ُ ُذنَ أَالَ ٌَ ْس َم ُع؟ َّ
ار ُ
ا ْل َؽ ِ
10 :Psa 94
ِّب األ ُ َم َم أَالَ ٌُ َب ِّك ُ
سانَ َم ْع ِر َف ًة.
ت؟ ا ْل ُم َعلِّ ُم اإلِ ْن َ
ا ْل ُم َإد ُ
11 :Psa 94
ان أَ َّن َها َباطِ لَ ٌة.
ار اإلِ ْن َ
ؾ أَ ْف َك َ
ب ٌَ ْع ِر ُ
الر ُّ
َّ
س ِ
12 :Psa 94
ب َو ُت َعلِّ ُم ُه مِنْ َ
ٌعتِ َك
ش ِر َ
ِلر ُج ِل الَّذِي ُت َإدِّ ُب ُه ٌَا َر ُّ
ُطو َبى ل َّ
13 :Psa 94
ش ِّر َح َّتى ُت ْح َف َر لِل ِّ
ٌح ُه مِنْ أَ ٌَّ ِام ال َّ
ٌر ُح ْف َرةٌ.
لِ ُت ِر َ
ش ِّر ِ
14 :Psa 94
ض َ
ش ْع َب ُه َوالَ ٌَ ْت ُر ُ
ٌِرا َث ُه.
كم َ
ب الَ ٌَ ْرفُ ُ
الر َّ
ألَنَّ َّ
15 :Psa 94
ضا ُء َو َعلَى أَ َث ِر ِه ُكل ُّ ُم ْس َتقٌِمًِ ا ْلقُلُوبِ.
ألَ َّن ُه إِلَى ا ْل َعدْ ِل ٌَ ْر ِج ُع ا ْل َق َ
16 :Psa 94
ِؾ لًِ ضِ دَّ َف َعلَ ِة اإلِ ْث ِم؟
َمنْ ٌَقُو ُم لًِ َعلَى ا ْل ُمسِ ٌبٌِنَ ؟ َمنْ ٌَق ُ
17:Psa 94
س ُكوتِ.
ض ال ُّ
س ِرٌعا ً أَ ْر َ
س َك َن ْت َن ْفسِ ً َ
ب ُمعٌِنًِ لَ َ
الر َّ
لَ ْوالَ أَنَّ َّ
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18:Psa 94
إِ ْذ قُ ْل ُ
ض ُدنًِ.
ب َت ْع ُ
تَ [ :قدْ َزلَّ ْت َق َدمًِ] َف َر ْح َم ُت َك ٌَا َر ُّ
19 :Psa 94
عِ ْن َد َك ْث َر ِة ُه ُمومًِ فًِ دَ ا ِخلًِ َت ْع ِز ٌَا ُت َك ُتلَ ِّذ ُذ َن ْفسِ ً.
20 :Psa 94
ضةٍ؟
َهلْ ٌُ َعا ِه ُد َك ُك ْرسِ ًُّ ا ْل َم َفاسِ ِد ا ْل ُم ْخ َتل ُِق إِ ْثما ً َعلَى َف ِرٌ َ
21 :Psa 94
ٌق َو ٌَ ْح ُك ُمونَ َعلَى د ٍَم َزكًِ.
س ِّ
الصدِّ ِ
ٌَ ْزدَ ِح ُمونَ َعلَى َن ْف ِ
22 :Psa 94
ص ْخ َر َة َم ْل َجإِي
ص ْرحا ً َوإِلَ ِهً َ
ب لًِ َ
الر ُّ
َف َكانَ َّ
23 :Psa 94
َو ٌَ ُر ُّد َعلَ ٌْ ِه ْم إِ ْث َم ُه ْم َو ِب َ
ب إِلَ ُه َنا.
الر ُّ
ش ِّر ِه ْم ٌُ ْفنٌِ ِه ْمْ ٌُ .فنٌِ ِه ُم َّ
ٗ -لٌس العدل منوطا بالقانون والنظام االجتماعً وانما هو مبدأ الهً
ٌفرض علً الجمٌع وٌؤخذ بٌد الضعٌؾ وٌؤخذ له حقه من القوي  ،فً
سفر التثنٌة :
16 :Deu 1
َوأَ َم ْر ُ
الو ْق ِ
الح ِّق
ضوا ِب َ
اس َم ُعوا َب ٌْنَ إِ ْخ َوتِ ُك ْم َوا ْق ُ
ت َقابِبلًْ :
ضا َت ُك ْم فًِ َذلِ َك َ
ت قُ َ
ان َوأَخٌِ ِه َو َن ِزٌلِ ِه.
َب ٌْنَ اإلِ ْن َ
س ِ
17 :Deu 1
ٌر َت ْس َم ُعونَ  .ال َت َها ُبوا
ض ِ
اء .ل َّ
الو ُجو ِه فًِ ال َق َ
ال َت ْن ُظ ُروا إِلى ُ
ٌِر َكال َك ِب ِ
ِلصؽ ِ
لً
اء ِ ِ
س ُر َعل ٌْ ُك ْم ُت َق ِّد ُمو َن ُه إِ َّ
هللَ .واألَ ْم ُر الذِي ٌَ ْع ُ
ض َ
ان ألَنَّ ال َق َ
َو ْج َه إِ ْن َ
س ٍ
ألَ ْس َم َع ُه.
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٘ -ولما كان العدل مبدأ الهً فان الظلم هو اعتداء علً السلطة االلهٌة
وكل تحقٌق للعدالة هو انتصار هلل  ،فً سفر التثنٌة :
17 :Deu 10
ب األَ ْر َبا ِ
ٌب
الج َّبا ُر ال َم ِه ُ
العظِ ٌ ُم َ
ب اإلِل ُه َ
ب إِل َه ُك ْم ه َُو إِل ُه اآللِ َه ِة َو َر ُّ
لر َّ
ألَنَّ ا َّ
الو ُجو ِه َوال ٌَ ْق َبل ُ َر ْ
ش َو ًة
الذِي ال ٌَؤْ ُخ ُذ ِب ُ
18 :Deu 10
ِب َ
ٌب لِ ٌُ ْعطِ ٌَ ُه َط َعاما ً َولِ َباسا ً.
الؽ ِر َ
ٌِم َواألَ ْر َمل ِة َوال ُمح ُّ
َّ
الصان ُِع َح َّق ال ٌَت ِ
 -ٙلٌس المبدأ االساسً عند االخبلق الٌهودٌة هو المحبة كما فً
المسٌحٌة وانما هو العدالة ،
 -7ولٌست العدالة سلبٌة تنتظر حتً ٌقع الظلم وانما هً تحاول منع
الظلم قبل وقوعه  ،انها تحارب من اجل العدل حتً ٌنتصر ،
 -0ففً سفر عاموس ان نصر الحق اهم من الصلوات واالعٌاد
والقرابٌن :
21 :Amo 5
ت أَ ْع ٌَادَ ُك ْم َولَ ْس ُ
ت َك ِرهْ ُ
ض ُ
اعتِ َكا َفاتِ ُك ْم.
ت أَ ْل َت ُّذ ِب ْ
« َب َؽ ْ
22 :Amo 5
سبلَ َم ِة مِنْ
دَّم ُت ْم لًِ ُم ْح َر َقاتِ ُك ْم َو َت ْق ِد َماتِ ُك ْم الَ أَ ْر َتضِ ً َو َذ َبابِ َح ال َّ
إِ ِّنً إِ َذا َق ْ
س َّم َناتِ ُك ْم الَ أَ ْل َتف ُ
ِت إِلَ ٌْ َها.
ُم َ
23 :Amo 5
اب َك الَ أَ ْس َم ُع.
أَ ْبعِدْ َع ِّنً َ
ض َّج َة أَ َؼانٌِ َك َو َن ْؽ َم َة َر َب ِ
24 :Amo 5
َو ْل ٌَ ْج ِر ا ْل َح ُّق َكا ْل ِم ٌَا ِه َوا ْل ِب ُّر َك َن ْه ٍر دَاب ٍِم.
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 -2وفً سفر اشعٌاء
اشعٌاء ٔٔ7:
َت َعلَّ ُموا ف ِْعل َ ا ْل َخ ٌْ ِرْ .
ٌِمَ .حا ُموا
اطلُ ُبوا ا ْل َح َّق .ا ْنصِ فُوا ا ْل َم ْظلُو َم .ا ْق ُ
ضوا لِ ْل ٌَت ِ
َع ِن األَ ْر َملَةِ.
محبة هللا ورحمته
ٌٔ -مثل حب هللا لمخلوقاته ورحمته لهم الجانب االخر من عدل هللا
وٌقول الربانٌون  :ان هللا خلق االنسان من خلٌط من عدله ورحمته
ٕ -مزامٌر
ٖٖ٘ :
ٌحب البر و العدل امتبلت االرض من رحمة الرب
ٖٓٔٔ7 :
اما رحمة الرب فالى الدهر و االبد على خابفٌه و عدله على بنً البنٌن
ٕ:02
ات ُت ْث ِب ُ
س َم َاو ُ
ألَ ِّنً قُ ْل ُ
ت فٌِ َها َح َّق َك].
الر ْح َم َة إِلَى الدَّهْ ِر ُت ْب َنى .ال َّ
ت[ :إِنَّ َّ
ٖ -ورحمة الرب كانت خاصة لبلسرابٌلٌن ثم شملت كل البشر  ،فقد اهلك
هللا قوم نوح واهلك سدوم وعمورة ولكنه سامح قوم (ٌونان) فً نٌنوي
ٗ -حٌنما ٌتساوي الخٌر والشر فً االنسان فان هللا برحمته ٌؽلب جانب
الخٌر  ،فاهلل ٌحاسب الناس علً احسن اعمالهم
ٌ٘ -قول الٌهود ان الرب ٌقول فً صبلته
( ٌجب ان تسود رحمتً علً عدلً فارحم ابنابً فً االرض) وان
رحمة هللا اقوي ٓٓ٘ مرة من عقابه
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 -ٙوالرب ٌرعً االرملة والٌتٌم وٌنتقم لهما  ،تقول التوراة فً سفر
الخروج :
22 :Exo 22
ٌِم.
ال ُتسِ ْا الَى ْار َملَ ٍة َما َوال ٌَت ٍ
23 :Exo 22
ص َر َ
اس َ
اخ ُه
اس َم ُع ُ
ص َر َخ الَ ًَّ ْ
ات الَ ٌْ ِه َفا ِّنً انْ َ
انْ َ
24:Exo 22
ارا ِمل َ َو ْاوال ُد ُك ْم ٌَ َتا َمى.
ٌر ن َِساإُ ُك ْم َ
الس ٌْؾِ َف َتصِ ُ
ض ِبً َوا ْق ُتل ُ ُك ْم ِب َّ
َف ٌَ ْح َمى َؼ َ
 -7وهللا رإوؾ  ،ففً سفر الخروج:
25 :Exo 22
ض ًة لِ َ
ض َ
ٌِر الَّذِي ِع ْندَ َك َفبل َت ُكنْ لَ ُه َكا ْل ُم َرابًِ .ال
ت فِ َّ
انْ ا ْق َر ْ
ش ْع ِبً ا ْل َفق ِ
ض ُعوا َعلَ ٌْ ِه ِربا.
َت َ
26 :Exo 22
ب ال َّ
ان ْار َت َه ْن َ
صاح ِِب َك َفالَى ُؼ ُرو ِ
س َت ُر ُّد ُه لَ ُه
ب َ
ت َث ْو َ
ش ْم ِ
ِ
27 :Exo 22
ص َر َخ الَ ًَّ
ال َّن ُه َو ْحدَ هُ ؼِ َطاإُ هُ .ه َُو َث ْو ُب ُه لِ ِج ْل ِدهِ .فًِ َما َذا ٌَ َنا ُم؟ َف ٌَ ُكونُ ا َذا َ
اوؾ.
اس َم ُع ال ِّنً َر ٌ
ا ِّنً ْ
 -0وهللا لٌس رحٌما بالبشر فقط وانما بالحٌوانات اٌضا ففً سفر
الخروج :
ٖٕٕٔ :
ستة اٌام تعمل عملك و اما الٌوم السابع ففٌه تسترٌح لكً ٌسترٌح ثورك
و حمارك و ٌتنفس ابن امتك و الؽرٌب
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 -2فرحمة هللا تسع الكل وتزٌن كل اعماله  ،فً المزامٌر :
8 :Psa 145
الر ْح َمةِ.
ٌِر َّ
وح َو َكث ُ
ب َح َّنانٌ َو َرحٌِ ٌم َط ِوٌل ُ ُّ
لر ُّ
اَ َّ
الر ِ
9:Psa 145
صالِ ٌح لِ ْل ُكل ِّ َو َم َرا ِح ُم ُه َعلَى ُكل ِّ أَ ْع َمالِهِ.
ب َ
الر ُّ
َّ
ٓٔ -ومحبة هللا لبلسرابٌلٌن واضحة فً النصوص  ،ففً سفر التثنٌة
7 :7
لٌس من كونكم اكثر من سابر الشعوب التصق الرب بكم و اختاركم النكم
اقل من سابر الشعوب
0 :7
بل من محبة الرب اٌاكم و حفظه القسم الذي اقسم البابكم اخرجكم الرب
بٌد شدٌدة و فداكم من بٌت العبودٌة من ٌد فرعون ملك مصر
سٌد العالم
ٔ -تخٌل الٌونانٌون مجموعة من القوي تسٌطر علً العالم وتتصارع
فٌما بٌنها بما ٌإدي لحدوث الكثٌر من الفوضً
ٕ -تخٌل البابلٌون ٖ عوالم  ،عالم سماوي وعالم ارضً وعالم سفلً
(تحت االرض ) ولكل من تلك العوالم مخلوقاته الخاصة وقوي مقدسة
تحكمه منفردة  ،وكثٌرا مما تتصارع القوي الحاكمة فً العوالم الثبلثة
ٖ -اما فً التوراة فاول اٌة فٌها ( فً البدء خلق هللا السموات واالرض )
هنا تعلن الٌهودٌة عن عالم متحد وخالق ومدبر واحد
ٗ -تخٌل اصحاب الدٌانات متعددة االلهة قوي كثٌرة مجهولة تعمل فً
العالم بشكل عشوابً ودون وازع اخبلقً
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٘ -اما الٌهودٌة فتري العالم صنعته ارادة واحدة وفق خطة محكمة وان
هللا ٌحكم العالم وفق حكمته
وخٌرٌته  ،فتكلم هللا وامر هللا وحدث كل مااراده كما تكلم وكما امر
 -ٙفً سفر التكوٌن :
1 :Gen 1
الس َم َاوا ِ
ض.
االر َ
ت َو ْ
فًِ ا ْل َبدْ ِء َخلَ َق هللاُ َّ
3 :Gen 1
ور.
ور» َف َكانَ ُن ٌ
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ ُن ٌ
6 :Gen 1
سطِ ا ْل ِم ٌَاهَِ .و ْل ٌَ ُكنْ َفاصِ بل َب ٌْنَ ِم ٌَا ٍه َو ِم ٌَا ٍه».
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ َجلَ ٌد فًِ َو َ
7:Gen 1
صل َ َب ٌْنَ ا ْل ِم ٌَا ِه الَّتًِ َت ْح َ
ت ا ْل َجلَ ِد َوا ْل ِم ٌَا ِه الَّتًِ َف ْو َق
َف َع ِمل َ هللاُ ا ْل َجلَدَ َو َف َ
ا ْل َجلَدَِ .و َكانَ َك َذلِ َك.
 -7ان عملٌة خلق الكون تخضع لبلكتشافات العلمٌة وذلك الن هناك
تعارض فً النصوص فً سفر التكوٌن وفً المزامٌر وسفر اٌوب حول
ترتٌب الخلق
 -0فً االساطٌر البابلٌة والتً اقٌمت علً اساسها نظرٌة الخلق فً
التوراة كانت االرض تشبه القرص المعلق فوق مٌاه المحٌط وٌؽطٌه
السماء كالسقؾ من فوقه وفً جدار السماء توجد النجوم واالفبلك ،
والنجوم تضًء االرض كما فً السماء ؼرؾ ٌنزل منها المطر المخزون
فٌها
 -2مع التطور الحدٌث فً علوم الفلك والجٌولوجٌا وؼٌرها اصبحت
هذه النظرٌات القدٌمة مجرد اساطٌر طفولٌة بما فٌها قصة الخلق فً
ستة اٌام حٌث االرض مملوءة نباتات قبل خلق الشمس !!!!
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ٓٔ -ان قصة الخلق فً التوراة هً مجرد تعبٌر عن وحدانٌة الخالق
وتناسق المخلوقات نحو هدؾ الهً هو خٌر العالم ولذلك ٌنتهً كل ٌوم
من اٌام الخلق بان ٌري هللا انه حسن
ٔٔ -ففً سفر التكوٌن
4 :Gen 1
سنٌ .
ور ا َّن ُه َح َ
َو َراى هللاُ ال ُّن َ
10 :Gen 1
َعا ُه ِب َحاراَ .و َراى هللا ُ َذلِ َك ا َّن ُه
س َة ْارضا َو ُم ْج َت َم َع ا ْل ِم ٌَا ِه د َ
اب َ
َو َ
دَعا هللاُ ا ْل ٌَ ِ
سنٌ .
َح َ
12 :Gen 1
شبا َو َب ْقبل ٌُ ْب ِز ُر ِب ْزرا َك ِج ْنسِ ِه َو َ
ض ُع ْ
َف ْ
اخ َر َج ِ
ش َجرا ٌَ ْع َمل ُ َث َمرا ِب ْز ُرهُ
االر ُ
ت ْ
سنٌ .
فٌِ ِه َك ِج ْنسِ هَِ .و َراى هللاُ َذلِ َك ا َّن ُه َح َ
18 :Gen 1
ور َوال ُّظ ْل َمةَِ .و َراى هللاُ َذلِ َك
ار َواللَّ ٌْ ِل َولِ َت ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال ُّن ِ
َولِ َت ْح ُك َم َعلَى ال َّن َه ِ
سنٌ .
ا َّن ُه َح َ
ٌٕٔ -قول الراباي ماٌر ( :ان كل ماصنعه هللا رأه انه حسن  ،حتً
الموت هو اٌضا حسن ) وٌري البعض انه حتً الشر حسن النه جزء من
الصراع من اجل الخٌر
هللا وخلق العالم
ٔ -هناك تعارض بٌن من ٌري ان هللا خلق العالم من مادة كانت موجودة
قبل الخلق  ،ومن ٌري ان هللا خلق العالم من العدم
ٌٕ -ري الراباي جمالٌل الثانً ان القول بان هللا خلق العالم من مادة
مسبقة هو هرطقة
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ٖ -تثور هنا اٌضا مشكلة كٌؾ خلق هللا العالم فً الزمان والمكان دون
ان ٌتؤثر بالزمان والمكان  ،وهذا مادفع الٌهود للتؤثر بنظرٌة الخلق عند
الفراعنة والبابلٌٌن فً اخر صورها عند الٌونان وهو القول بوجود
وسابط فً عملٌة الخلق
ٗ -من هذه الوسابط نظرٌة فٌثاؼورث حول االرقام والحروؾ وقواها
الؽامضة
٘ -وٌقول الرباي ( اباهو القٌصري) ( :ان هللا خلق عالم من عالم اخر
حتً وصل الً شكل العالم الذي ٌرٌده )
 -ٙوقد نقل هذه النظرٌة اورٌجون (احد اباء الكنٌسة فً القرن الثالث
المٌبلدي)
 -7فً العصور الوسطً حل الفبلسفة الٌهود تلك المشكلة بتبنً ماقاله
ارسطو عن مفهوم الزمان بانه حركة الكواكب وبالتالً صار الزمن احد
المخلوقات المتعلقة بخلق االجرام السماوٌة وظل الرب بعٌدا عن تؤثٌر
الزمن
ٌ -0قول بن مٌمون اننا النستطٌع ان نتبنً بشكل حرفً تسلسل الخلق
كما فً التوراة
 -2فً عصرنا الحالً بعد ماقال به جالٌلٌو وكوبرنٌكوس ونٌوتن
ودارون الٌمكننا تبنً نفس المفاهٌم التً سادت فً العصور الوسطً
حول خلق العالم  ،اذا ان مفهوم العالم حالٌا ٌختلؾ عن مفهوم العالم
عندهم  ،ولم ٌكن ٌدور حتً فً احبلمهم ان العالم هو كمن نفهمه االن
ٓٔ -ان عالمنا المعاصر هو مراحل متتالٌة من الخلق واعادة الخلق
الناتجة عن طاقة محركة داخل العالم مستمرة منذ مبلٌٌن السنٌٌن
والبداٌة والنهاٌة لها
ٔٔ -كٌؾ ٌمكن التنسٌق بٌن وجهة نظر العلم هذه وبٌن عملٌة الخلق
فً التوراة ؟
هذه هً اكبر مشكلة تواجه علم البلهوت المعاصر
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ٕٔ -بعٌدا عن تعقٌدات العلم الفٌزٌابً فان الخلق بدأ بالطبع بعملٌات
بسٌطة اخذت فً التعقد مع مرور الوقت  ،وسواء كان الوقت ستة اٌام
او مبلٌٌن السنٌٌن فان المحصلة ان هللا هو الذي صنع الخلق  ،هللا هو
الذي حرك الذرات االولً فً زمان بداٌة الخلق لتبدأ تلك السلسة
المستمرة حتى االن
ٖٔ -ولما كنا نحن كمخلوقات نتؤثر بالزمن فانه الٌمكننا ان نتخٌل قوة
هللا وكٌؾ تكون خارج الزمن
ٗٔ -ان النظام الدقٌق للكون وحركاته واستمرارٌته تفترض قوي ؼٌر
عشوابٌة ولذلك لٌست الطبٌعة هً التً صنعت الكون وانما حكمة هللا
سواء مرة واحدة او فً سلسلة مستمرة من التؽٌرات المتجددة
حكومة العالم
ٔ -ان عقٌدة حكومة العالم اهم من عقٌدة خلق العالم  ،ان هذه العقٌدة
تعارض ماٌدعٌه اصحاب تعدد االلهة من ان هللا خلق العالم ثم تركه ولم
ٌعد ٌتدخل فً شبونه
ٌٕ -عتقد الٌهود ان هللا ٌحكم العالم بعد ان خلقه والٌحدث شًء فً العالم
اال بارادة هللا  ،لم ٌكن فً التوراة حدٌث عن قوانٌن الطبٌعة وانما نسبت
التؽٌر المستمر فً الكون الً ارادة هللا وان قوي الطبٌعة هً رسابل
تحمل ارادة هللا
ٖ -فً سفر اٌوب
 ٘ :ٖ7هللا ٌرعد بصوته عجبا ٌصنع عظابم ال ندركها
 ٙ :ٖ7النه ٌقول للثلج اسقط على االرض كذا لوابل المطر وابل امطار
عزه
ٌ 7 :ٖ7ختم على ٌد كل انسان لٌعلم كل الناس خالقهم
 0 :ٖ7فتدخل الحٌوانات الماوي و تستقر فً اوجرتها
 2 :ٖ7من الجنوب تاتً االعصار و من الشمال البرد
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 ٔٓ :ٖ7من نسمة هللا ٌجعل الجمد و تتضٌق سعة المٌاه
 ٔٔ :ٖ7اٌضا بري ٌطرح الؽٌم ٌبدد سحاب نوره
 ٕٔ :ٖ7فهً مدورة متقلبة بادارته لتفعل كل ما ٌامر به على وجه
االرض المسكونة
ٗ -فً سفر عاموس
ٗ 7 :و انا اٌضا منعت عنكم المطر اذ بقً ثبلثة اشهر للحصاد و امطرت
على مدٌنة واحدة و على مدٌنة اخرى لم امطر امطر على ضٌعة واحدة
و الضٌعة التً لم ٌمطر علٌها جفت
ٗ -وتقول التوراة ان هللا هو الذي ٌحدد لكل مخلوق وظٌفته فهو ٌؤمر
االرض ان تنبت والبحر االٌطؽً علً الٌابسة  ،فً سفر التكوٌن
11 :Gen 1
شبا َو َب ْقبل ٌُ ْب ِز ُر ِب ْزرا َو َ
ض ُع ْ
َو َقال َ هللاُ« :لِ ُت ْن ِب ِ
االر ُ
ت ْ
ش َجرا َذا َث َم ٍر ٌَ ْع َمل ُ
ض»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
االر ِ
ج ْنسِ ِه ِب ْز ُرهُ فٌِ ِه َعلَى ْ
َث َمرا َك ِ
٘ -وتتحدث التوراة عن فناء العالم  ،فً سفر اشعٌاء :
2 :Isa 34
س َخطا ً َعلَى ُكل ِّ األ ُ َم ِم َو ُح ُم ّواً َعلَى ُكل ِّ َج ٌْشِ ِه ْمَ .قدْ َح َّر َم ُه ْم َد َف َع ُه ْم
ب َ
ِلر ِّ
ألَنَّ ل َّ
إِلَى ال َّذ ْب ِح.
3 :Isa 34
ص َع ُد َن َتا َن ُت َها َو َتسِ ٌل ُ ا ْل ِج َبال ُ ِب ِد َمابِ ِه ْم.
ج ٌَفُ ُه ْم َت ْ
َف َق ْتبلَ ُه ْم ُت ْط َر ُ
ح َو ِ
4 :Isa 34
الس َم َاو ُ
الس َم َاوا ِ
ج َو ُكل ُّ ُج ْن ِدهَا ٌَ ْن َت ِث ُر
ؾ َّ
ت َو َت ْل َت ُّ
َو ٌَ ْف َنى ُكل ُّ ُج ْن ِد َّ
ات َك َد ْر ٍ
س َقاطِ مِنَ ال ِّتٌ َنةِ.
ار ا ْل َو َر ِق مِنَ ا ْل َك ْر َم ِة َوال ُّ
َكا ْنتِ َث ِ
5 :Isa 34
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س ٌْفًِ .ه َُو َذا َعلَى أَدُو َم ٌَ ْن ِزل ُ َو َعلَى َ
ش ْع ٍ
س َم َاوا ِ
ب
ت َ
ي فًِ ال َّ
ألَ َّن ُه َقدْ َر ِو َ
َح َّر ْم ُت ُه لِلدَّ ٌْ ُنو َنةِ.
6 :Isa 34
ام َت َؤلَ دَما ً َّ
وس ِب َ
اطلَى ِب َ
ش ْح ٍم ِبدَ ِم خ َِرا ٍ
ش ْح ِم ُكلَى
ؾ َق ِد ْ
س ٌْ ٌ
ب َ
ِلر ِّ
ل َّ
ؾ َو ُت ٌُ ٍ
ض أَدُو َم.
ص َر َة َو َذ ْبحا ً َعظِ ٌما ً فًِ أَ ْر ِ
ٌح ًة فًِ ُب ْ
ب َذ ِب َ
ِلر ِّ
اش .ألَنَّ ل َّ
ِك َب ٍ
7 :Isa 34
ض ُه ْم مِنَ
ان َو ُت ْر َوى أَ ْر ُ
َو ٌَ ْسقُ ُط ا ْل َب َق ُر ا ْل َو ْحشِ ًُّ َم َع َها َوا ْل ُع ُجول ُ َم َع ال ِّث َ
ٌر ِ
الدَّم َو ُت َرا ُب ُه ْم مِنَ ال َّ
س َّمنُ .
ش ْح ِم ٌُ َ
ِ
8 :Isa 34
َع َوى صِ ْه ٌَ ْونَ .
س َن َة َج َز ٍ
اء مِنْ أَ ْج ِل د ْ
ب ٌَ ْو َم ا ْنتِ َق ٍام َ
ِلر ِّ
ألَنَّ ل َّ
9 :Isa 34
ض َها ِز ْفتا ً ُم ْ
ش َت ِعبلً.
ارهَا ِز ْفتا ً َو ُت َرا ُب َها ِك ْب ِرٌتا ً َو َتصِ ٌ ُر أَ ْر ُ
َو َت َت َح َّول ُ أَ ْن َه ُ
10 :Isa 34
ب.
ص َع ُد د َُخا ُن َها .مِنْ َد ْو ٍر إِلَى َد ْو ٍر ُت ْخ َر ُ
لَ ٌْبلً َو َن َهاراً الَ َت ْن َطفِ ُا .إِلَى األَ َب ِد ٌَ ْ
اآلبدٌِنَ الَ ٌَ ُكونُ َمنْ ٌَ ْج َت ُ
از فٌِ َها.
إِلَى أَ َب ِد ِ
 -ٙولكن التوراة تحمً االمل فً نفوس الناس وتتحدث عن سماء
وارض جدٌدة وعالم جدٌد ؼٌر الذي نعٌش فٌه االن
المعجزات والنظام الكونً
ٔ -فً سفر المزامٌر
ٕٔ0 :7
مبارك الرب هللا اله اسرابٌل الصانع العجابب وحده
ٔٗ :77
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انت االله الصانع العجابب عرفت بٌن الشعوب قوتك
ٕ -فً سفر دانٌال
ٕٗ :
االٌات و العجابب التً صنعها معً هللا العلً حسن عندي ان اخبر بها
ٖٗ :
اٌاته ما اعظمها و عجاببه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي و سلطانه الى
دور فدور
ٖ -فً سفر التثنٌة
ٕ :ٕ2
و دعا موسى جمٌع اسرابٌل و قال لهم انتم شاهدتم ما فعل الرب امام
اعٌنكم فً ارض مصر بفرعون و بجمٌع عبٌده و بكل ارضه
ٖ :ٕ2
التجارب العظٌمة التً ابصرتها عٌناك و تلك االٌات و العجابب العظٌمة
ٗ :ٕ2
و لكن لم ٌعطكم الرب قلبا لتفهموا و اعٌنا لتبصروا و اذانا لتسمعوا الى
هذا الٌوم
ٗ -فً التوراة اٌات كثٌرة عن العجابب التً صنعها الرب كما تذكر
االٌات السابقة مثل شق البحر وانقاذ بنً اسرابٌل فً سفر الخروج :
ٗٔ ٔ :و كلم الرب موسى قاببل
ٗٔ ٕ :كلم بنً اسرابٌل ان ٌرجعوا و ٌنزلوا امام فم الحٌروث بٌن مجدل
و البحر امام بعل صفون مقابله تنزلون عند البحر
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ٗٔ ٖ :فٌقول فرعون عن بنً اسرابٌل هم مرتبكون فً االرض قد
استؽلق علٌهم القفر
ٗٔ ٗ :و اشدد قلب فرعون حتى ٌسعى وراءهم فاتمجد بفرعون و
بجمٌع جٌشه و ٌعرؾ المصرٌون انً انا الرب ففعلوا هكذا
ٗٔ ٘ :فلما اخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب تؽٌر قلب فرعون و
عبٌده على الشعب فقالوا ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرابٌل من خدمتنا
ٗٔ ٙ :فشد مركبته و اخذ قومه معه
ٗٔ 7 :و اخذ ست مبة مركبة منتخبة و سابر مركبات مصر و جنودا
مركبٌة على جمٌعها
ٗٔ 0 :و شدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بنً
اسرابٌل و بنو اسرابٌل خارجون بٌد رفٌعة
ٗٔ 2 :فسعى المصرٌون وراءهم و ادركوهم جمٌع خٌل مركبات فرعون
و فرسانه و جٌشه و هم نازلون عند البحر عند فم الحٌروث امام بعل
صفون
ٗٔ ٔٓ :فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرابٌل عٌونهم و اذا المصرٌون
راحلون وراءهم ففزعوا جدا و صرخ بنو اسرابٌل الى الرب
ٗٔ ٔٔ :و قالوا لموسى هل النه لٌست قبور فً مصر اخذتنا لنموت فً
البرٌة ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر
ٗٔ ٕٔ :الٌس هذا هو الكبلم الذي كلمناك به فً مصر قابلٌن كؾ عنا
فنخدم المصرٌٌن النه خٌر لنا ان نخدم المصرٌٌن من ان نموت فً البرٌة
ٗٔ ٖٔ :فقال موسى للشعب ال تخافوا قفوا و انظروا خبلص الرب الذي
ٌصنعه لكم الٌوم فانه كما راٌتم المصرٌٌن الٌوم ال تعودون ترونهم اٌضا
الى االبد
ٗٔ ٔٗ :الرب ٌقاتل عنكم و انتم تصمتون
ٗٔ ٔ٘ :فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الً قل لبنً اسرابٌل ان ٌرحلو
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ٗٔ ٔٙ :و ارفع انت عصاك و مد ٌدك على البحر و شقه فٌدخل بنو
اسرابٌل فً وسط البحر على الٌابسة
ٗٔ ٔ7 :و ها انا اشدد قلوب المصرٌٌن حتى ٌدخلوا وراءهم فاتمجد
بفرعون و كل جٌشه بمركباته و فرسانه
ٗٔ ٔ0 :فٌعرؾ المصرٌون انً انا الرب حٌن اتمجد بفرعون و مركباته
و فرسانه
ٗٔ ٔ2 :فانتقل مبلك هللا السابر امام عسكر اسرابٌل و سار وراءهم و
انتقل عمود السحاب من امامهم و وقؾ وراءهم
ٗٔ ٕٓ :فدخل بٌن عسكر المصرٌٌن و عسكر اسرابٌل و صار السحاب
و الظبلم و اضاء اللٌل فلم ٌقترب هذا الى ذاك كل اللٌل
ٗٔ ٕٔ :و مد موسى ٌده على البحر فاجرى الرب البحر برٌح شرقٌة
شدٌدة كل اللٌل و جعل البحر ٌابسة و انشق الماء
ٗٔ ٕٕ :فدخل بنو اسرابٌل فً وسط البحر على الٌابسة و الماء سور
لهم عن ٌمٌنهم و عن ٌسارهم
ٗٔ ٕٖ :و تبعهم المصرٌون و دخلوا وراءهم جمٌع خٌل فرعون و
مركباته و فرسانه الى وسط البحر
ٗٔ ٕٗ :و كان فً هزٌع الصبح ان الرب اشرؾ على عسكر المصرٌٌن
فً عمود النار و السحاب و ازعج عسكر المصرٌٌن
ٗٔ ٕ٘ :و خلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة فقال المصرٌون نهرب
من اسرابٌل الن الرب ٌقاتل المصرٌٌن عنهم
ٗٔ ٕٙ :فقال الرب لموسى مد ٌدك على البحر لٌرجع الماء على
المصرٌٌن على مركباتهم و فرسانهم
ٗٔ ٕ7 :فمد موسى ٌده على البحر فرجع البحر عند اقفال الصبح الى
حاله الدابمة و المصرٌون هاربون الى لقابه فدفع الرب المصرٌٌن فً
وسط البحر
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ٗٔ ٕ0 :فرجع الماء و ؼطى مركبات و فرسان جمٌع جٌش فرعون
الذي دخل ورابهم فً البحر لم ٌبق منهم و ال واحد
ٗٔ ٕ2 :و اما بنو اسرابٌل فمشوا على الٌابسة فً وسط البحر و الماء
سور لهم عن ٌمٌنهم و عن ٌسارهم
٘ -وتلك العجابب هً خروج عن قوانٌن الكون دون سبب مفهوم وتعتبر
النصوص المقدسة ان المعجزات دلٌل علً قوة هللا الذي الٌعجزه شًء
 -ٙوتلك العجابب ٌصنعها الرب لسببٌن ،
اوال ان ٌصدق الناس رسله ،
وثانٌا ان ٌعلم الناس ان هناك قوة تحرك الكون والٌتحرك من نفسه
 -7العقول البدابٌة لم تكن تعرؾ شٌبا عن القوانٌن الكونٌة الؽٌر قابلة
للتؽٌر  ،لذلك كانت تقول ان هللا الٌعجز عن شًء  ،فالذي خلق البصر
ٌستطٌع ان ٌجعل االعمً ٌبصر  ،واالخرس ٌتكلم  ،والذي خلق الحٌاة
ٌستطٌع احٌاء االموات
 -0مع التقدم العلمً اصبح ٌنظر للمعجزات علً انها خروج عن
نوامٌس الكون  ،ولما كانت نوامٌس الكون صنعها الرب فلماذا ٌخترقها
؟
ٌ -2قول الربانٌون ان هللا عندما خلق الكون رتب اسباب لحدوث ذلك
االختراق للناموس فً الموعد الذي قرر ان ٌحدث فٌه
ٓٔ -وفً الهاجادا ٌقولون انه فً الٌوم السادس وقبل تمام الخلق وضع
هللا فً االرض قوي معجزة هً التً جعلت االرض تبتلع قارون وشقت
البحر لموسً وتكلم حمار بلعام
ٔٔ -وافق سعادٌا جاون علً كل معجزات التوراة عدا ان الحٌة تتكلم
وحمار بلعام ٌتحدث واعتبر ذلك رمز ولٌس حقٌقة
ٕٔ -ورفض بن مٌمون عددا من المعجزات المذكورة فً التوراة
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ٖٔ -رفض ٌهودا هالٌفً انكار أي من معجزات التوراة وقال ان كلها
دلٌل قدرة الرب
ٗٔ -من الواضح ان مشكلة المعجزات لم تحل ولم ٌتم التعبٌر عنها
بشكل صحٌح
٘ٔ -لماذا لم تعد تحدث معجزات ؟ ٌقول الربانٌون ان االجٌال الحالٌة
التستحق حدوث معجزات
 -ٔٙلٌست المعجزات دلٌل علً صحة النبوة ففً سفر التثنٌة ان االنبٌاء
الكذبة ٌصنعون اٌضا معجزات
 -ٔ7فً العصر الحدٌث تعتبر المعجزات تهٌإات ٌصدقها جهلة الناس
الذٌن لٌس لدٌهم فكرة عن قوانٌن الطبٌعة  ،ان تناسق الطبٌعة ونظامها
المحكم هو المعجزة الكبري والتحتاج للخروج عنها
هللا ووجود الشر
ٔ -ان احد العقبات امام مفهوم العناٌة االلهٌة هً وجود الشر فً العالم
 ،الٌوجد مخلوق فً العالم لم ٌتعرض للشر
ٕ -الدٌانات التعددٌة تدعً وجود قوي ظبلمٌة تعارض االوامر االلهٌة
والمخلوقات النورانٌة
ٖ -فً التوحٌد ٌظل السإال قابما  ،لماذا كل هذه الخطاٌا واالالم واالثام
فً العالم ؟ االتكفً عناٌة هللا فً القضاء علً الشر؟
ٗ -الشر لٌس مطلقا وانما هو جزء من ارادة هللا للعالم  ،ان التعارض
بٌن الخٌر والشر مهم لحٌاة الناس واستمرارٌتها  ،والذي ٌحارب الشر
ٌتمتع بمعونة هللا
٘ -تقول التوراة فً سفر التثنٌة :
26 :Deu 11
«ا ُ ْن ُظ ْر! أَ َنا َواضِ ٌع أَ َما َم ُك ُم ال ٌَ ْو َم َب َر َك ًة َو ْلع َن ًة.
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27 :Deu 11
ب إِل ِه ُك ُم التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ ُك ْم ِب َها ال ٌَ ْو َم.
الر ِّ
صا ٌَا َّ
سم ِْع ُت ْم ل َِو َ
ال َب َر َك ُة إِ َذا َ
28 :Deu 11
ٌق التًِ أَ َنا
الر ِّ
صا ٌَا َّ
اللع َن ُة إِ َذا ل ْم َت ْس َم ُعوا ل َِو َ
َو ْ
ب إِل ِه ُك ْم َو ُز ْؼ ُت ْم َع ِن ال َّط ِر ِ
أُوصِ ٌ ُك ْم ِب َها ال ٌَ ْو َم لِ َت ْذ َه ُبوا َو َرا َء آلِ َه ٍة أ ُ ْخ َرى ل ْم َت ْع ِرفُوهَا.
 -ٙفاللعنة لمن ٌعصً الرب  ،ولكن لماذا االالم للمطٌع كما فً سفر
اٌوب ؟
 -7فً البداٌة كانت اي تعاسة تصٌب االنسان هً تعبٌر عن عقاب الرب
علً المعاصً وذلك للتحذٌر من تكرارها وللعبرة لمن لم ٌقترفها حتً
الٌقع فٌها
 -0حتً الموت كان ٌعتبر عقوبة للبشر  ،فً سفر التكوٌن
ٕٔ7 :
و اما شجرة معرفة الخٌر و الشر فبل تاكل منها النك ٌوم تاكل منها موتا
تموت
ٖٕٕ :
و قال الرب االله هوذا االنسان قد صار كواحد منا عارفا الخٌر و الشر و
االن لعله ٌمد ٌده و ٌاخذ من شجرة الحٌاة اٌضا و ٌاكل و ٌحٌا الى االبد
ٖ :ٙ
فقال الرب ال ٌدٌن روحً فً االنسان الى االبد لزٌؽانه هو بشر و تكون
اٌامه مبة و عشرٌن سنة
 -2ان االالم التً ٌتعرض لها االخٌار لٌست عقاب وانما هً امتحان لقوة
االٌمان ومدي الصبر علً االستقامة  ،هكذا قال الربانٌون رؼم ان ذلك
المفهوم لم ٌكن معروفا فً سفر اٌوب
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ٓٔ -الشر عند بن مٌمون وبن داود لٌس اٌجاب وانما هو سلب الخٌر ،
كما الظبلم هو سلب النور والفقر سلب الثروة  ،والشر سببه االنسان
وهو قادر علً التخلص منه
ٔٔ -فً الفلسفة التشابمٌة الحدٌثة ٌتكرر النموذج الهندي لبلالم والذي
كان فً سفر اٌوب اٌضا
هللا والمبلبكة
ٔ -فً الٌهودٌة وحدانٌة هللا مطلقة فبلشًء ٌعادل هللا او ٌقارن به ،
وعلً ذلك فان كل الكلمات ( الوهٌم  ،بنً الوهٌم ) ومعناها ( هللا وابناء
هللا ) ٌقصد بها مخلوقات ولٌس هللا حقٌقة
فً سفر التكوٌن
2 :Gen 6
س َن ٌ
اء هللاِ َراوا َب َنا ِ
اء مِنْ
ِس ً
اتَ .فا َّت َخ ُذوا ال ْنفُسِ ِه ْم ن َ
اس ا َّن ُهنَّ َح َ
انَّ ا ْب َن َ
ت ال َّن ِ
ُكل ِّ َما ْ
اروا.
اخ َت ُ
ٕ -هذه المخلوقات تكون الببلط السماوي لملك العالم  ،فكل قوي العالم
خدم وجنود له وتؤتمر باوامره
فً سفر اٌوب
6 :Job 1
اء ال َّ
َو َكانَ َذ َ
ضا ً فًِ
ش ٌْ َطانُ أَ ٌْ َ
ب َو َج َ
الر ِّ
اء َب ُنو هللاِ لِ ٌَ ْم ُثلُوا أَ َما َم َّ
ات ٌَ ْو ٍم أَ َّن ُه َج َ
سطِ ِه ْم.
َو َ
ٖ -كلمات مبلك ومبلبكة سواء العبرٌة او الٌونانٌة ٌقصد بها رسل
ٌستمدون وجودهم من هللا بعضهم مإقت ٌتبلشً بعد فترة  ،وٌقول ابن
مٌمون ان عبادة هذه الكابنات هو شرك
فً سفر التثنٌة
39 :Deu 4
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اء مِنْ َف ْو ُق َو َعلى
الس َم ِ
ب ه َُو اإلِل ُه فًِ َّ
الر َّ
لب َك أَنَّ َّ
َف ْ
اع ِلم ال ٌَ ْو َم َو َردِّدْ فًِ َق ِ
س سِ َواهُ.
األَ ْر ِ
ض مِنْ أَ ْس َفلُ .ل ٌْ َ
ٗ -فً البداٌة لم ٌكن هناك خط فاصل بٌن هللا والمخلوقات السماوٌة كما
فً قصة ظهور المبلبكة البراهٌم
٘ -هناك اساطٌر كثٌرة حول طبٌعة المبلبكة وقدرتهم واشكالهم كما فً
سفر التكوٌن حول زواج ابناء هللا ببنات الناس وانجابهم للجبابرة
4 :Gen 6
ض ُط َؽاةٌ فًِ تِ ْل َك اال ٌَّ ِامَ .و َب ْع َد َذلِ َك ا ٌْضا ْاذ دَ َخل َ َب ُنو هللاِ َعلَى
االر ِ
َكانَ فًِ ْ
َب َنا ِ
اب َرةُ الَّذٌِنَ ُم ْن ُذ الدَّهْ ِر َذ ُوو
اس َو َولَدْ نَ لَ ُه ْم ْاوالدا  -هَإُ ِ
الء ُه ُم ا ْل َج َب ِ
ت ال َّن ِ
اس ٍم.
ْ
 -ٙلقد تحول جبل االلهة فً االساطٌر البابلٌة الً جنة عدن فً التوراة
وتذكر المزامٌر طعام المبلبكة
25 :Psa 78
سل َ َعلَ ٌْ ِه ْم َزاداً لِل ِّ
ش َب ِع.
سانُ ُخ ْب َز ا ْل َمبلَبِ َك ِة .أَ ْر َ
أَ َكل َ اإلِ ْن َ
 -7الٌوجد فً التوراة اخبار عن كٌفٌة خلق المبلبكة  ،وانما هم ببلط
السماء ولقد استشارهم هللا عند خلق ادم
 -0وللمبلبكة وظابؾ كثٌرة فهم دمروا سدوم وانقذوا لوط وحملوا
البشارة البراهٌم .......
وفً التوراة كثٌرا ماٌستخدم اسم هللا والمبلبكة بنفس المعنً
 -2كانت تستخدم كلمة السكٌنة للتعبٌر عن الحضور االلهً مع اعتبار ان
هللا الٌنزل الً االرض وسنناقش ذلك عند الحدٌث عن الوسابط االلهٌة ،
وكان االنبٌاء بعد النفً ٌتلقون الوحً عن طرٌق المبلبكة ولٌس من هللا
مباشرة  ،فلم ٌكن مقبوال رإٌة هللا او سماعه
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ٓٔ -وبتؤثٌر البابلٌون اطلق الٌهود علً المبلبكة اسماء وقسموهم
فصابل لكل منها ربٌس وكما كان ٌفعل الوثنٌٌن اصبح عند الٌهود مبلك
للنار ومبلك للمطر وهكذا لكل قوي الطبٌعة
ٔٔ -اصبح فً االسفار المتؤخرة ببلط سماوي كامل فبعد ان كان هناك
فً عهد نوح مبلك لكل امة من امم االرض السبعٌن اتسع الببلط
السماوي عددا وفخامة  ،فكانت العرش السماوي وحوله المخلوقات
االربعة (حٌوتٌم) ثم النٌرانٌن (شاروبٌم) ثم المجنحٌن (سٌرافٌم )
واصحاب العٌون الكثٌرة (اوفانٌم) وصفوؾ من مبلبكة الخدمة لهم
سبعٌن ربٌس ربٌسهم هم مٌخابٌل وٌلٌه جبرابٌل وروفابٌل وٌورٌل
ٕٔ -فً سفر حزقٌال :
1 :Eze 1
ِس مِنَ ال َّ
س َن ِة ال َّثبلَثٌِنَ  ،فًِ ال َّ
ش ْه ِرَ ،وأَ َنا
ش ْه ِر َّ
َكانَ فًِ َ
الر ِاب ِع ،فًِ ا ْل َخام ِ
ت ا ْن َف َت َح ْتَ ،ف َرأَ ٌْ ُ
س َم َاوا ِ
هللا.
ت ُرإَ ى َّ ِ
ور أَنَّ ال َّ
َب ٌْنَ ا ْل َم ْس ِب ٌٌِّنَ ِع ْندَ َن ْه ِر َخا ُب َ
2 :Eze 1
ِس مِنَ ال َّ
س ْبًِ ٌُو ٌَاكٌِنَ ا ْل َملِكِ ،
ِس ُة مِنْ َ
س َن ُة ا ْل َخام َ
ًِ ال َّ
ش ْه ِرَ ،وه َ
فًِ ا ْل َخام ِ
3 :Eze 1
ض ا ْل ِك ْلدَانِ ٌٌِّنَ ِع ْن َد
وزي فًِ أَ ْر ِ
الر ِّ
ار َكبلَ ُم َّ
ص َ
َ
ب إِلَى ح ِْزقِ ٌَال َ ا ْل َكاه ِ
ِن ا ْب ِن ُب ِ
ب.
الر ِّ
ورَ .و َكا َن ْت َعلَ ٌْ ِه ُه َنا َك ٌَ ُد َّ
َن ْه ِر َخا ُب َ
4 :Eze 1
اء ْت مِنَ ال ِّ
َف َن َظ ْر ُ
ار
س َحا َب ٌة َعظِ ٌ َم ٌة َو َن ٌ
الَ .
ٌح َعاصِ َف ٍة َج َ
ش َم ِ
ت َوإِ َذا ِب ِر ٍ
سطِ
اس البلَّم ِِع مِنْ َو َ
ُم َت َواصِ لَ ٌة َو َح ْولَ َها لَ َم َعانٌ َ ،ومِنْ َو َ
سطِ َها َك َم ْن َظ ِر ال ُّن َح ِ
ار.
ال َّن ِ
5 :Eze 1
سطِ َها شِ ْب ُه أَ ْر َب َع ِة َح ٌَ َوا َنا ٍ
ان.
تَ .وه ََذا َم ْن َظ ُرهَا :لَ َها شِ ْب ُه إِ ْن َ
َومِنْ َو َ
س ٍ
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6 :Eze 1
َولِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد أَ ْر َب َع ُة أَ ْو ُجهٍَ ،ولِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد أَ ْر َب َع ُة أَ ْجن َِح ٍة.
7 :Eze 1
َ
ٌ َ
َ
َ
ار َق ٌة َك َم ْن َظ ِر
دَم ِر ْج ِل ا ْلع ِْج ِلَ ،و َب ِ
َوأ ْر ُجلُ َها أ ْر ُجل ٌ َقابِ َمةَ ،وأ ْقدَ ا ُم أ ْر ُجلِ َها َك َق ِ
ول.
اس ا ْل َم ْ
صقُ ِ
ال ُّن َح ِ
8 :Eze 1
ان َت ْح َ
ت أَ ْجن َِحتِ َها َعلَى َج َوانِبِ َها األَ ْر َب َعةَِ .و ُو ُجو ُه َها َوأَ ْجن َِح ُت َها
َوأَ ٌْدِي إِ ْن َ
س ٍ
ل َِج َوان ِِب َها األَ ْر َب َعةِ.
9 :Eze 1
س ٌْ ِرهَاُ .كل ُّ َوا ِح ٍد ٌَسِ ٌ ُر إِلَى
َوأَ ْجن َِح ُت َها ُم َّتصِ لَ ٌة ا ْل َوا ِح ُد ِبؤَخٌِهِ .لَ ْم َتد ُْر ِع ْندَ َ
ِج َه ِة َو ْج ِههِ.
10 :Eze 1
ٌِن ألَ ْر َب َعتِ َهاَ ،و َو ْج ُه َث ْو ٍر
ان َو َو ْج ُه أَ َ
أَ َّما شِ ْب ُه ُو ُجو ِه َها َف َو ْج ُه إِ ْن َ
س ٍد لِ ْل ٌَم ِ
س ٍ
مِنَ ال ِّ
ال ألَ ْر َب َعتِ َهاَ ،و َو ْج ُه َن ْس ٍر ألَ ْر َب َعتِ َها.
ش َم ِ
11 :Eze 1
س َ
ان ُم َّتصِ بلَ ِن
َف َه ِذ ِه أَ ْو ُج ُه َها .أَ َّما أَ ْجن َِح ُت َها َف َم ْب ُ
وط ٌة مِنْ َف ْو ُق .لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ا ْث َن ِ
سا َم َها.
ان أَ ْج َ
ان ٌُ َؽ ِّط ٌَ ِ
أَ َح ُد ُه َما ِبؤَخٌِهَِ ،وا ْث َن ِ
12 :Eze 1
ج َه ِة َو ْج ِههِ .إِلَى َح ٌْ ُ
ٌر
ح لِ َتسِ َ
الرو ُ
ث َت ُكونُ ُّ
َو ُكل ُّ َوا ِح ٍد َكانَ ٌَسِ ٌ ُر إِلَى ِ
س ٌْ ِرهَا.
َتسِ ٌ ُر .لَ ْم َتد ُْر ِع ْندَ َ
13 :Eze 1
أَ َّما شِ ْب ُه ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
سالِ َك ٌة
ًِ َ
ابٌ َح ه َ
ار ُم َّتقِدَ ةٍَ ،ك َم ْن َظ ِر َم َ
ص ِ
ت َف َم ْن َظ ُرهَا َك َج ْم ِر َن ٍ
ج َب ْر ٌق.
ار َكانَ ٌَ ْخ ُر ُ
ار لَ َم َعانٌ َ ،ومِنَ ال َّن ِ
َب ٌْنَ ا ْل َح ٌَ َوا َناتَِ .ولِل َّن ِ
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14 :Eze 1
ا ْل َح ٌَ َوا َن ُ
ِض ٌة َو َرا ِج َع ٌة َك َم ْن َظ ِر ا ْل َب ْر ِق.
ات َراك َ
15 :Eze 1
َف َن َظ ْر ُ
ب ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
ض ِب َجانِ ِ
ت ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
ت
ت َوإِ َذا َب َك َرةٌ َواحِدَ ةٌ َعلَى األَ ْر ِ
ِبؤ َ ْو ُج ِه َها األَ ْر َب َعةِ.
16 :Eze 1
الز َب ْر َجدَِ .ولِؤلَ ْر َب ِع َ
ص ْن َع ُت َها َك َم ْن َظ ِر َّ
َم ْن َظ ُر ا ْل َب َك َرا ِ
ش ْكل ٌ َوا ِحدٌَ ،و َم ْن َظ ُرهَا
ت َو َ
س َط َب َك َرةٍ.
ص ْن َع ُت َها َكؤ َ َّن َها َكا َن ْت َب َك َر ًة َو َ
َو َ
17 :Eze 1
س ٌْ ِرهَا.
ار ْت َع َلى َج َوان ِِب َها األَ ْر َب َعةِ .لَ ْم َتد ُْر ِع ْندَ َ
س َ
ار ْت َ
س َ
لَ َّما َ
18 :Eze 1
أَ َّما أ ُ ُط ُرهَا َف َعالِ ٌَ ٌة َو ُمخٌِ َف ٌةَ .وأ ُ ُط ُرهَا َمآل َن ٌة ُع ٌُونا ً َح َوالَ ٌْ َها لِؤلَ ْر َب ِع.
19 :Eze 1
ت ا ْل َح ٌَ َوا َن ُ
ت ا ْل َب َك َر ُ
ت ا ْل َح ٌَ َوا َن ُ
ات بِ َجانِبِ َهاَ ،وإِ َذا ْار َت َف َع ِ
ار ِ
ار ِ
ات
س َ
ات َ
س َ
َفإِ َذا َ
ت ا ْل َب َك َر ُ
ض ْار َت َف َع ِ
ات.
َع ِن األَ ْر ِ
20 :Eze 1
ٌر ٌَسِ ٌ ُرونَ  .إِلَى َح ٌْ ُ
إِلَى َح ٌْ ُ
ٌر َوا ْل َب َك َر ُ
ات
ح لِ َتسِ َ
الرو ُ
ث ُّ
ح لِ َتسِ َ
الرو ُ
ث َت ُكونُ ُّ
َت ْر َتفِ ُع َم َع َها .ألَنَّ ُرو َح ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
ت َكا َن ْت فًِ ا ْل َب َك َراتِ.
21 :Eze 1
ار ْت َه ِذهَِ ،وإِ َذا َو َق َف ْت تِ ْل َك َو َق َف ْتَ .وإِ َذا ْار َت َف َع ْت تِ ْل َك َع ِن
س َ
ار ْت تِ ْل َك َ
س َ
َفإِ َذا َ
ت ا ْل َب َك َر ُ
ات َم َع َها ،ألَنَّ ُرو َح ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
ض ْار َت َف َع ِ
ت َكا َن ْت فًِ ا ْل َب َك َراتِ.
األَ ْر ِ
22 :Eze 1
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ت شِ ْب ُه ُم َق َّب ٍ
وس ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
ور ا ْل َهاب ِِل ُم ْن َتشِ راً َعلَى
َو َعلَى ُرإُ ِ
ب َك َم ْن َظ ِر ا ْل َبلُّ ِ
ُرإُ وسِ َها مِنْ َف ْو ُق.
23:Eze 1
َو َت ْح َ
ت ا ْل ُم َق َّب ِ
ان
ب أَ ْجن َِح ُت َها ُم ْس َتقٌِ َم ٌة ا ْل َوا ِح ُد َن ْح َو أَخٌِهِ .لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ا ْث َن ِ
سا َم َها.
ان مِنْ ُه َنا َك أَ ْج َ
ان ٌُ َؽ ِّط ٌَ ِ
ان مِنْ ُه َناَ ،ولِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ا ْث َن ِ
ٌُ َؽ ِّط ٌَ ِ
24 :Eze 1
ص ْو َ
سم ِْع ُ
ص ْو ِ
ٌِر،
ٌِرةٍَ ،ك َ
ٌر ِم ٌَا ٍه َكث َ
ت َ
ار ْت َ
س َ
َفلَ َّما َ
ت ا ْل َقد ِ
ت أَ ْجن َِحتِ َها َك َخ ِر ِ
ص ْو َ
ص ْو ِ
شَ .ولَ َّما َو َق َف ْت أَ ْر َخ ْت أَ ْجن َِح َت َها.
ض َّج ٍة َك َ
ت َ
َ
ت َج ٌْ ٍ
25 :Eze 1
ص ْو ٌ
ت مِنْ َف ْو ِق ا ْل ُم َق َّب ِ
ب الَّذِي َعلَى ُرإُ وسِ َها .إِ َذا َو َق َف ْت أَ ْر َخ ْت
َف َكانَ َ
أَ ْجن َِح َت َها.
26 :Eze 1
َو َف ْو َق ا ْل ُم َق َّب ِ
ٌِق
ش َك َم ْن َظ ِر َح َج ِر ا ْل َعق ِ
ب الَّذِي َعلَى ُرإُ وسِ َها شِ ْب ُه َع ْر ٍ
ان َعلَ ٌْ ِه مِنْ َف ْو ُق.
ش شِ ْب ٌه َك َم ْن َظ ِر إِ ْن َ
س ٍ
األَ ْز َر ِقَ ،و َعلَى شِ ْب ِه ا ْل َع ْر ِ
27:Eze 1
َو َرأَ ٌْ ُ
ار دَ ا ِخ َل ُه مِنْ َح ْولِهِ ،مِنْ َم ْن َظ ِر
ت ِم ْثل َ َم ْن َظ ِر ال ُّن َح ِ
اس البلَّم ِِع َك َم ْن َظ ِر َن ٍ
تَ .رأَ ٌْ ُ
َح َق َو ٌْ ِه إِلَى َف ْو ُقَ ،ومِنْ َم ْن َظ ِر َح َق َو ٌْ ِه إِلَى َت ْح ُ
ار َولَ َها
ت ِم ْثل َ َم ْن َظ ِر َن ٍ
لَ َم َعانٌ مِنْ َح ْولِ َها
28 :Eze 1
الس َحا ِ
ان مِنْ َح ْولِهِ.
س الَّتًِ فًِ َّ
ب ٌَ ْو َم َم َط ٍرَ .ه َك َذا َم ْن َظ ُر اللَّ َم َع ِ
َك َم ْن َظ ِر ا ْل َق ْو ِ
ص ْو َ
سم ِْع ُ
بَ .ولَ َّما َرأَ ٌْ ُت ُه َخ َر ْر ُ
ت
ت َ
ت َعلَى َو ْج ِهًَ .و َ
الر ِّ
َه َذا َم ْن َظ ُر شِ ْب ِه َم ْج ِد َّ
ُم َت َكلِّ ٍم.
1 :Eze 2
َف َقال َ لًٌَِ [ :ا ا ْبنَ آدَ َم ،قُ ْم َعلَى َق َد َم ٌْ َك َفؤ َ َت َكلَّ َم َم َع َك».
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2 :Eze 2
سم ِْع ُ
ت ا ْل ُم َت َكلِّ َم َمعًِ.
ح لَ َّما َت َكلَّ َم َمعًَِ .وأَ َقا َمنًِ َعلَى َقدَ َم ًَّ َف َ
َفدَ َخل َ ف ًَِّ ُرو ٌ
3 :Eze 2
َو َقال َ لًٌَِ [ :ا ا ْبنَ آدَ َم ،أَ َنا ُم ْرسِ لُ َك إِلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ ،إِلَى أ ُ َّم ٍة ُم َت َم ِّر َد ٍة َقدْ
َت َم َّر ْ
صوا َعلَ ًَّ إِلَى َذا ِ
ت ه ََذا ا ْل ٌَ ْو ِم.
دَت َعلَ ًَُّ .ه ْم َوآ َباإُ ُه ْم َع ُ
4 :Eze 2
ب ا ْلقُلُو ِ
ب أَ َنا ُم ْرسِ لُ َك إِلَ ٌْ ِه ْمَ .ف َتقُول ُ لَ ُه ْم:
الصبلَ ُ
ساةُ ا ْل ُو ُجو ِه َو ِّ
َوا ْل َب ُنونَ ا ْلقُ َ
ب.
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
َه َك َذا َقال َ ال َّ
1 :Eze 10
ٌم َ
ُث َّم َن َظ ْر ُ
ت َوإِ َذا َعلَى ا ْل ُم َق َّب ِ
ٌِق
ش ًْ ٌء َك َح َج ِر ا ْل َعق ِ
ب الَّذِي َعلَى َر ْأ ِ
س ا ْل َك ُروبِ ِ
األَ ْز َر ِقَ ،ك َم ْن َظ ِر َ
ش.
ش َب ِه َع ْر ٍ
2 :Eze 10
ب َوا ْم ْ
ت َت ْح َ
ت ا ْل َك ُرو ِ
ان[ :ادْ ُخلْ َب ٌْنَ ا ْل َب َك َرا ِ
ؤل
َو َقال َ ل َّ
س ا ْل َك َّت ِ
ِلر ُج ِل البلَّبِ ِ
ٌم َو َذ ِّرهَا َعلَى ا ْل َمدٌِ َن ِة»َ .فدَ َخل َ قُ َّدا َم
ار مِنْ َب ٌْ ِن ا ْل َك ُر ِ
ُح ْف َن َت ٌْ َك َج ْم َر َن ٍ
وب ِ
َع ٌْ َن ًَّ.
3 :Eze 10
الس َحا َب ُة َمؤلَ ِ
ٌِن ا ْل َب ٌْ ِ
ت
الر ُجلَُ ،و َّ
ت حٌِنَ د ََخل َ َّ
وبٌ ُم َواقِفُونَ َعنْ ٌَم ِ
َوا ْل َك ُر ِ
ار الدَّا ِخلِ ٌَّ َة.
الدَّ َ
4 :Eze 10
تَ .فا ْم َتؤلَ ا ْل َب ٌْ ُ
ب إِلَى َع َت َب ِة ا ْل َب ٌْ ِ
ب َع ِن ا ْل َك ُرو ِ
ت مِنَ
الر ِّ
ار َت َف َع َم ْج ُد َّ
َف ْ
ام َتؤلَ ِ
ب.
الر ِّ
ان َم ْج ِد َّ
ت الدَّ ُ
الس َحا َبةَِ ،و ْ
َّ
ار مِنْ لَ َم َع ِ
5 :Eze 10
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ص ْو ُ َ
ص ْو ِ
ٌِر إِ َذا
ت َّ ِ
ار ِج ٌَّ ِة َك َ
سم َِع َ
َو ُ
هللا ا ْل َقد ِ
ار ا ْل َخ ِ
ٌم إِلَى الدَّ ِ
ت أ ْجن َِح ِة ا ْل َك ُروبِ ِ
َت َكلَّ َم.
6 :Eze 10
انُ :
[خ ْذ َناراً مِنْ َب ٌْ ِن ا ْل َب َك َرا ِ
ت مِنْ َب ٌْ ِن
الر ُجل َ البلَّ ِب َ
َو َكانَ لَ َّما أَ َم َر َّ
س ا ْل َك َّت ِ
ؾ ِب َجانِ ِ
ب ا ْل َب َك َرةِ.
ٌم» أَ َّن ُه دَ َخل َ َو َو َق َ
ا ْل َك ُر ِ
وب ِ
7 :Eze 10
ٌم َف َر َف َع ِم ْن َها
َو َمدَّ َك ُر ٌ
وب ٌَدَ هُ مِنْ َب ٌْ ِن ا ْل َك ُر ِ
ٌم ،إِلَى ال َّن ِ
ار الَّتًِ َب ٌْنَ ا ْل َك ُروبِ ِ
وب ِ
انَ ،فؤ َ َخ َذهَا َو َخ َر َج.
َو َو َ
س ا ْل َك َّت ِ
ض َع َها فًِ ُح ْف َن َتًِ البلَّ ِب ِ
8 :Eze 10
ٌم َ
ان مِنْ َت ْح ِ
ت أَ ْجن َِحتِ َها.
ش َب ُه ٌَ ِد إِ ْن َ
س ٍ
َف َظ َه َر فًِ ا ْل َك ُر ِ
وب ِ
9 :Eze 10
َو َن َظ ْر ُ
ب ا ْل َك ُرو ِ
ٌمَ .ب َك َرةٌ َواحِدَ ةٌ ِب َجانِ ِ
ت ِب َجانِ ِ
ت َوإِ َذا أَ ْر َب ُع َب َك َرا ٍ
ب
ب ا ْل َك ُر ِ
وب ِ
ت َك َ
ب َ
اآلخ ِرَ .و َم ْن َظ ُر ا ْل َب َك َرا ِ
ب ا ْل َك ُرو ِ
ا ْل َوا ِحدَِ ،و َب َك َرةٌ أ ُ ْخ َرى ِب َجانِ ِ
ش َب ِه َح َج ِر
َّ
الز َب ْر َجدِ.
10 :Eze 10
َو َم ْن َظ ُرهُنَّ َ
س َط َب َك َرةٍ.
ش ْكل ٌ َوا ِح ٌد لِؤلَ ْر َب ِعَ .كؤ َ َّن ُه َكانَ َب َك َر ًة َو َ
11 :Eze 10
س ٌْ ِرهَاَ .بلْ إِلَى
ار ْت َع َلى َج َوان ِِب َها األَ ْر َب َعةِ .لَ ْم َتد ُْر عِ ْن َد َ
س َ
ار ْت َ
س َ
لَ َّما َ
س ٌْ ِرهَا.
اءهُ .لَ ْم َتد ُْر عِ ْن َد َ
س َذ َه َب ْت َو َر َ
الر ْأ ُ
ا ْل َم ْوضِ ِع الَّذِي َت َو َّج َه إِلَ ٌْ ِه َّ
12 :Eze 10
ورهَا َوأَ ٌْدٌِ َها َوأَ ْجن َِحتِ َها َوا ْل َب َك َرا ِ
ت
َو ُكل ُّ ِج ْس ِم َها َو ُظ ُه ِ
َمآل َن ٌة ُع ٌُونا ً َح َوالَ ٌْ َها لِ َب َك َراتِ َها األَ ْر َب ِع.
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13 :Eze 10أَ َّما ا ْل َب َك َر ُ
س َماعِ ًٌَ [ :ا َب َك َرةُ».
ِي إِلَ ٌْ َها فًِ َ
ات َف ُنود َ
14 :Eze 10
َولِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد أَ ْر َب َع ُة أَ ْو ُجهٍ .ا ْل َو ْج ُه األَ َّول ُ َو ْج ُه َك ُروبٍَ ،وا ْل َو ْج ُه ال َّثانًِ َو ْج ُه
انَ ،وال َّثال ُ
الر ِاب ُع َو ْج ُه َن ْس ٍر.
سدٍَ ،و َّ
ِث َو ْج ُه أَ َ
إِ ْن َ
س ٍ
15 :Eze 10
ور.
صعِدَ ا ْل َك ُروبٌِ ُمَ .ه َذا ه َُو ا ْل َح ٌَ َوانُ الَّذِي َرأَ ٌْ ُت ُه عِ ْندَ َن ْه ِر َخا ُب َ
ُث َّم َ
16 :Eze 10
ت ا ْل َب َك َر ُ
ار ِ
ٌم أَ ْجن َِح َت َها
س َ
ٌم َ
َوعِ ْندَ َ
س ٌْ ِر ا ْل َك ُر ِ
ات ِب َجانِبِ َهاَ ،وعِ ْندَ َر ْف ِع ا ْل َك ُروبِ ِ
وب ِ
ض لَ ْم َتد ُِر ا ْل َب َك َر ُ
ات أَ ٌْضا ً َعنْ َجان ِِب َها.
اع َع ِن األَ ْر ِ
لِبل ِْرتِ َف ِ
17 :Eze 10
عِ ْندَ ُوقُوفِ َها َو َق َف ْت َه ِذهَِ ،وعِ ْندَ ْارتِ َفاعِ َها ْار َت َف َع ْت َم َع َها ،ألَنَّ فٌِ َها ُرو َح
ان.
ا ْل َح ٌَ َو ِ
18 :Eze 10
ب مِنْ َعلَى َع َت َب ِة ا ْل َب ٌْ ِ
ٌم.
ت َو َو َق َ
الر ِّ
َو َخ َر َج َم ْج ُد َّ
ؾ َعلَى ا ْل َك ُر ِ
وب ِ
19 :Eze 10
ص ِعد ْ
َف َر َف َع ِ
ض قُدَّ ا َم َع ٌْ َن ًَِّ .ع ْن َد ُخ ُرو ِج َها
َت َع ِن األَ ْر ِ
وبٌ ُم أَ ْجن َِح َت َها َو َ
ت ا ْل َك ُر ِ
ب ال َّ
ت ا ْل َب َك َر ُ
ب َب ٌْ ِ
ات َم َع َهاَ ،و َو َق َف ْت عِ ْندَ َمدْ َخ ِل َبا ِ
َكا َن ِ
ش ْرق ًَِِّ ،و َم ْج ُد إِلَ ِه
الر ِّ
ت َّ
إِ ْس َرابٌِل َ َعلَ ٌْ َها مِنْ َف ْو ُق.
20 :Eze 10
ورَ .و َعل ِْم ُ
ه ََذا ه َُو ا ْل َح ٌَ َوانُ الَّذِي َرأَ ٌْ ُت ُه َت ْح َ
ت
ت إِلَ ِه إِ ْس َرابٌِل َ عِ ْن َد َن ْه ِر َخا ُب َ
وبٌ ُم.
أَ َّن َها ه َ
ًِ ا ْل َك ُر ِ
21 :Eze 10
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لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد أَ ْر َب َع ُة أَ ْو ُجهٍَ ،ولِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد أَ ْر َب َع ُة أَ ْجن َِحةٍَ ،و َ
ان َت ْح َ
ت
ش َب ُه أَ ٌْدِي إِ ْن َ
س ٍ
أَ ْجن َِحتِ َها.
22 :Eze 10
ش ْكل ُ ُو ُجو ِه َها ه َُو َ
َو َ
ورَ ،م َناظِ ُرهَا
ش ْكل ُ ا ْل ُو ُجو ِه الَّتًِ َرأَ ٌْ ُت َها عِ ْندَ َن ْه ِر َخا ُب َ
ٌر إِلَى ِج َه ِة َو ْج ِه ِه
َو َذ َوا ُت َهاُ .كل ُّ َوا ِح ٍد ٌَسِ ُ
ٖٔ -فً سفر اشعٌاء
1 :Isa 6
س َن ِة َو َفا ِة ُع ِّز ٌَّا ا ْل َملِكِ َرأَ ٌْ ُ
ال َو ُم ْر َتف ٍِع
ت َّ
فًِ َ
الس ٌِّدَ َجالِسا ً َعلَى ُك ْرسِ ً َع ٍ
َوأَ ْذ ٌَالُ ُه َت ْم َؤل ُ ا ْل َه ٌْ َكل َ.
2 :Isa 6
الس َرافٌِ ُم َواقِفُونَ َف ْو َق ُه لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد سِ َّت ُة أَ ْجن َِحةٍِ .با ْث َن ٌْ ِن ٌُ َؽ ِّطً َو ْج َه ُه
َّ
َو ِبا ْث َن ٌْ ِن ٌُ َؽ ِّطً ِر ْجلَ ٌْ ِه َو َبا ْث َن ٌْ ِن ٌَطِ ٌ ُر.
3 :Isa 6
ُّوس َر ُّ
ُّوس قُد ٌ
ُّوس قُد ٌ
َوه ََذا َنادَ ى َذا َك« :قُد ٌ
ب ا ْل ُج ُنودَِ .م ْج ُد ُه ِملْ ُء ُكل ِّ
ض».
األَ ْر ِ
الشٌطان وروح الشر
ٔ -ان ماٌمٌز الٌهودٌة عن ؼٌرها من االدٌان هو رإٌتها للحٌاة
باعتبارها صراع مستمر بٌن الخٌر والشر فً حٌاة االنسان  ،وحٌنما
ٌقهر االنسان الشر وٌحقق الخٌر فانه ٌإكد شخصٌته االخبلقٌة
ٕ -وخارج االنسان التري الٌهودٌة صراع بٌن الخٌر والشر الن كبلهما
من عند هللا مصدر الخٌر
التعرؾ الٌهودٌة منبع للشر ٌقؾ ضد ارادة هللا كما فً العقابد االثنٌنٌة
الفارسٌة
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ٖ -كما التعرؾ الٌهودٌة مسؤلة االرواح الشرٌرة التً تستقر فً جسد
االنسان  ،مثل هذه المفاهٌم اقرها افبلطون تحت تؤثٌر الهنود وانتقلت
للمسٌحٌة حٌث ٌتم كبح الرؼبات وتعذٌب الذات
ٗ -التوجد قوي شر مستقلة عن هللا  ،ففً المزامٌر
19 :Psa 103
ت َث َّب َ
الس َم َاوا ِ
سودُ.
ت ُك ْرسِ ٌَّ ُه َو َم ْملَ َك ُت ُه َعلَى ا ْل ُكل ِّ َت ُ
ب فًِ َّ
لر ُّ
اَ َّ
٘ -هذه المفاهٌم الٌهودٌة عقدت مسؤلة منبع الشر فً العالم  ،وٌعتقد
الربانٌون ان مصدر الشر هو االرادة الحرة لبلنسان التً تستطٌع التمرد
علً اوامر هللا
ٌ -ٙمثل ذلك قصة سقوط االنسان ومسؤلة الحٌة
فً سفر التكوٌن :
1 :Gen 3
ٌِع َح ٌَ َوا َنا ِ
َو َكا َن ِ
ب االلَ ُه َف َقالَ ْت
الر ُّ
ت ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة الَّتًِ َع ِملَ َها َّ
ت ا ْل َح ٌَّ ُة ْ
اح ٌَل َ َجم ِ
اح ّقا َقال َ هللا ُ ال َتا ُكبل مِنْ ُكل ِّ َ
ش َج ِر ا ْل َج َّنةِ؟»
لِ ْل َم ْراةَِ « :
2 :Gen 3
ت ا ْل َم ْراةُ لِ ْل َح ٌَّةِ« :مِنْ َث َم ِر َ
َف َقالَ ِ
ش َج ِر ا ْل َج َّن ِة َنا ُكل ُ
3 :Gen 3
َوا َّما َث َم ُر ال َّ
ساهُ
سطِ ا ْل َج َّن ِة َف َقال َ هللاُ :ال َتا ُكبل ِم ْن ُه َوال َت َم َّ
ش َج َر ِة الَّتًِ فًِ َو َ
لِ َب َّبل َت ُمو َتا».
4 :Gen 3
َف َقالَ ِ
ت ا ْل َح ٌَّ ُة لِ ْل َم ْراةِ« :لَنْ َت ُمو َتا!
5 :Gen 3
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ار َف ٌْ ِن
بلن ِم ْن ُه َت ْن َفتِ ُح ْ
اع ٌُ ُن ُك َما َو َت ُكو َن ِ
َب ِل هللا ُ َعالِ ٌم ا َّن ُه ٌَ ْو َم َتا ُك ِ
ان َكاهللِ َع ِ
ا ْل َخ ٌْ َر َوال َّ
ش َّر».
6 :Gen 3
ون َوانَّ ال َّ
ش َج َر َة َج ٌِّدَ ةٌ ل ْ
ت ا ْل َم ْراةُ انَّ ال َّ
َف َرا ِ
ش َج َر َة
ِبلك ِل َوا َّن َها َب ِه َج ٌة لِ ْل ُع ٌُ ِ
ش ِه ٌَّ ٌة لِل َّن َظ ِرَ .ف َ
َ
اع َط ْت َر ُجلَ َها ا ٌْضا َم َع َها َفا َكل َ.
اخ َذ ْت مِنْ َث َم ِرهَا َوا َكلَ ْت َو ْ
7 :Gen 3
انَ .ف َخا َطا ْاو َر َ
ص َن َعا
ٌِن َو َ
َفا ْن َف َت َح ْت ْ
اق ت ٍ
اع ٌُ ُن ُه َما َو َعلِ َما ا َّن ُه َما ُع ْر ٌَا َن ِ
از َر.
ال ْنفُسِ ِه َما َم ِ
 -7فالشٌطان فً الٌهودٌة هو مفهوم مجازي ٌرمز للشر فً العالم سواء
الطبٌعً او االخبلقً
وقد ارسله هللا لبلنسان لٌختبر اٌمانه
فً سفر اٌوب
6 :Job 1
اء ال َّ
ضا ً
َو َكانَ َذ َ
ش ٌْ َطانُ أَ ٌْ َ
ب َو َج َ
الر ِّ
اء َب ُنو هللاِ لِ ٌَ ْم ُثلُوا أَ َما َم َّ
ات ٌَ ْو ٍم أَ َّن ُه َج َ
سطِ ِه ْم.
فًِ َو َ
7 :Job 1
اب ال َّ
ب لِل َّ
ج ْب َ
ش ٌْ َطانُ  :مِنْ ا ْل َج َوالَ ِن فًِ
ت؟ َفؤ َ َج َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ان :مِنْ أَ ٌْنَ ِ
ش ٌْ َط ِ
ض َومِنَ ال َّت َم ِّ
شً فٌِ َها].
األَ ْر ِ
8 :Job 1
ب لِل َّ
انَ :هلْ َج َع ْل َ
س ِم ْثلُ ُه فًِ
وب؟ ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ت َق ْل َب َك َعلَى َع ْبدِي أَ ٌُّ َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
هللا َو ٌَحٌِ ُد َع ِن ال َّ
ش ّر
األَ ْر ِ
ضَ .ر ُجل ٌ َكا ِمل ٌ َو ُم ْس َتقٌِ ٌم ٌَ َّتقًِ َ
9 :Job 1
اب ال َّ
وب هللاَ؟
ش ٌْ َطانُ َ :هلْ َم َّجانا ً ٌَ َّتقًِ أَ ٌُّ ُ
َفؤ َ َج َ
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10 :Job 1
س ٌَّ ْج َ
ت َح ْولَ ُه َو َح ْول َ َب ٌْتِ ِه َو َح ْول َ ُكل ِّ َما لَ ُه مِنْ ُكل ِّ َنا ِ
ح ٌَةٍ؟
س أَ َّن َك َ
أَلَ ٌْ َ
ت أَ ْع َمال َ ٌَدَ ٌْ ِه َفا ْن َت َ
ار ْك َ
ض!
ش َر ْت َم َواشِ ٌ ِه فًِ األَ ْر ِ
َب َ
11 :Job 1
ؾ َعلَ ٌْ َك].
س ُكل َّ َما لَ ُه َفإِ َّن ُه فًِ َو ْج ِه َك ٌُ َجدِّ ُ
ِن ا ْبسِ ْط ٌَدَ َك اآلنَ َو َم َّ
َولَك ِ
12 :Job 1
ب لِل َّ
ان :ه َُو َذا ُكل ُّ َما لَ ُه فًِ ٌَ ِد َك َوإِ َّن َما إِلٌَ ِه الَ َت ُم َّد ٌَ َد َك .ث َّم
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
َخ َر َج ال َّ
ب.
الر ِّ
ش ٌْ َطانُ مِنْ أَ َم ِام َو ْج ِه َّ
-0كتب ابن عزرا
(ان عزازٌل هو شٌطان ٌسكن قرب اورشلٌم وكان ٌقدم له قربان فً
بداٌة السنة)
فً سفر البلوٌٌن
7 :Lev 17
ض ًة دَهْ ِر ٌَّ ًة
وس الَّتًِ ُه ْم ٌَ ْز ُنونَ َو َرا َءهَاَ .ف ِرٌ َ
َوال ٌَ ْذ َب ُحوا َب ْع ُد َذ َباب َِح ُه ْم لِل ُّت ٌُ ِ
اج ٌَالِ ِه ْم.
َت ُكونُ َه ِذ ِه لَ ُه ْم فًِ ْ
 -2وفً مصر وسورٌا كان ٌعتبر كل االمراض والكوارث بسبب
الشٌاطٌن التً تسكن تحت االرض فً العالم السفلً وقد انتقلت هذه
المفاهٌم الً العامة من الٌهود من خبلل االسفار المنحولة
ٓٔ – كان عزازٌل ربٌس الشٌاطٌن وكان معه سمالٌل وبٌلزبوب واله
المرض عند الفلسطٌنٌن بلٌال (سٌد الذباب )  ،وكان ملك الظبلم ٌسمً
اشموداي  ،وملكة الشٌاطٌن هً لٌلٌث بنت ماهبلس
ٔٔ -ان وجود هإالء الشٌاطٌن ٌتعارض مع مفهوم الوحدانٌة ولذلك تم
تفسٌره علً اساس انهم نصؾ مبلبكة ونصؾ حٌوانات  ،فلهم ذكاء
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وٌستطٌعون الطٌران  ،وهم قد خلقوا بعد كل الكابنات لذلك هم لٌسوا
كاملٌن الن وسط خلقهم جاء ٌوم السبت فلم تكتمل خلقتهم
ٕٔ -وفً تفسٌر اخر ٌقال انهم نسل المبلبكة الذٌن سقطوا الً االرض
وتزوجوا بنات الناس كما سبق ونقلنا عن سفر التكوٌن
ٌٖٔ -دعً بعض الربانٌون ان الشٌاطٌن هم نتٌجة زواج ادم من لٌلٌث
سٌدة الظبلم  ،وٌدعً اخرون ان المبلك سمالٌل نظر بشهوة الً حواء
فتحول الً شٌطان
ٗٔ -وفً اسفار زكرٌا واٌوب والمزامٌر واخبار االٌام ٌظهر الشٌطان
عند العرش كممثل لبلدعاء ولٌحاول اؼواء البشر كما فعل مع داود
6 :Psa 109
ِؾ َ
َفؤَقِ ْم أَ ْن َ
ش ٌْ َطانٌ َعنْ ٌَمٌِنِ ِه.
ت َعلَ ٌْ ِه شِ ِّرٌراً َو ْل ٌَق ْ
1 :Zec 3
ب َوال َّ
َوأَ َرانًِ ٌَ ُهو َ
ش ٌْ َطانُ َقابِ ٌم َعنْ
الر ِّ
ش َع ا ْل َكاهِنَ ا ْل َعظِ ٌ َم َقابِما ً قُ َّدا َم َمبلَكِ َّ
او َم ُه.
ٌَمٌِنِ ِه لِ ٌُ َق ِ
2 :Zec 3
ب الَّذِي ْ
ب ٌَا َ
ب لِل َّ
ار
اخ َت َ
الر ُّ
ش ٌْ َطانُ  .لِ ٌَ ْن َت ِه ْر َك َّ
الر ُّ
ان[ :لِ ٌَ ْن َت ِه ْر َك َّ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
ش ْعلَ ًة ُم ْن َت َ
س َه َذا ُ
ور َ
ار؟].
شلٌِ َم .أَ َفلَ ٌْ َ
أُ ُ
شلَ ًة مِنَ ال َّن ِ
1 :1Ch 21
ؾ ال َّ
ش ٌْ َطانُ ضِ َّد إِ ْس َرابٌِل َ َوأَ ْؼ َوى دَ ُاودَ لِ ٌُ ْحصِ ًَ إِ ْس َرابٌِلَ.
َو َو َق َ
٘ٔ -لم تعد فكرة الشٌطان مقبولة لدي الٌهود حالٌا فً عصرنا الحدٌث
هللا والقوي الوسٌطة
ٔ -عبلوة علً المبلبكة التً تحمل ارادة هللا الً الكون هناك قوي تعمل
كوسابط بٌن هللا والكون  ،مذكورة فً التوراة واقوال الربانٌٌن
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ٕ -واول هذه الوسابط هو اسم هللا (ٌهوه )
فً سفر الخروج:
20 :Exo 23
«هَا ا َنا ُم ْرسِ ل ٌ َمبلكا ا َما َم َو ْج ِه َك لِ ٌَ ْح َف َظ َك فًِ َّ
ٌق َولِ ٌَ ِجً َء بِ َك الَى
الط ِر ِ
اعدَدْ ُت ُه.
ان الَّذِي ْ
ا ْل َم َك ِ
21 :Exo 23
وب ُك ْم النَّ
ِص ْوتِ ِه َوال َت َت َم َّردْ َعلَ ٌْ ِه ال َّن ُه ال ٌَ ْ
اس َم ْع ل َ
اح َت ِر ْز ِم ْن ُه َو ْ
ْ
ص َف ُح َعنْ ُذ ُن ِ
اسمًِ فٌِ ِه.
ْ
ٖ -ثم السكٌنة التً تدل علً الحضور االلهً  ،ففً التوراة تم ترجمة
النص (دعهم ٌصنعون لً مقدسا السكن بٌنهم ) فً الترجوم االرامً
(وسؤدع حضوري – السكٌنة – ٌسكن بٌنهم )
وفً سفر الخروج
1:Exo 25
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
2 :Exo 25
اس َرابٌِل َ انْ ٌَا ُخ ُذوا لًِ َت ْق ِد َم ًة .مِنْ ُكل ِّ َمنْ ٌَ ِح ُّث ُه َق ْل ُب ُه َتا ُخ ُذونَ
« َكلِّ ْم َبنًِ ْ
َت ْق ِد َمتًِ.
3 :Exo 25
ًِ ال َّت ْق ِد َم ُة الَّتًِ َت ُ
اس
ِض ٌة َو ُن َح ٌ
َب َوف َّ
اخ ُذو َن َها ِم ْن ُه ْمَ :ذه ٌ
َو َه ِذ ِه ه َ
4 :Exo 25
وص َو َ
ش ْع ُر م ِْع َزى
اس َما ْن ُجون ًٌِّ َو ْار ُج َوانٌ َوق ِْر ِم ٌز َو ُب ٌ
َو ْ
5 :Exo 25
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س َو َخ َ
س ْنطٍ
ب َ
ش ُ
اش ُم َح َّم َرةٌ َو ُجلُو ُد ُت َخ ٍ
َو ُجلُو ُد ِك َب ٍ
6 :Exo 25
ار ِة َو ْ
َو َز ٌْ ٌ
ور ا ْل َعطِ ِر
اط ٌَ ٌ
ت لِ ْل َم َن َ
اب لِدُهْ ِن ا ْل َم ْس َح ِة َولِ ْل َب ُخ ِ
7 :Exo 25
صدْ َرةِ.
ِلردَ ِ
اء َوال ُّ
ٌع ل ِّ
ارةُ َج ْز ٍع َوح َِج َ
َوح َِج َ
ارةُ َت ْرصِ ٍ
8 :Exo 25
سطِ ِه ْم.
الس ُكنَ فًِ َو َ
ص َن ُعونَ لًِ َم ْقدِسا ْ
َف ٌَ ْ
ٗ -ووصؾ المسكن وطرٌقة صنعه فً سفر الخروج االصحاحان
ٕٕ٘ٙ،
٘ -فالسكٌنة هً دلٌل حضور الهً الً االرض وٌشع منها النور علً
ارواح البشر والمبلبكة  ،فالنور االلهً ٌقتل البشر  ،الٌراه احد وٌبقً
حٌا  ،ولكن انعكاس النور االلهً والمسمً بالسكٌنة ٌإثر علً
المختارٌن من البشر
 -ٙان كبلم هللا كان هو السبب فً بداٌة الخلق  ،وكلمات هللا نبع منها كل
المخلوقات  ،وقد عرفت فً العبرٌة بلفظ (ماامر) وباالرامٌة (ممرا)
وبالٌونانٌة (لوجوس ) ومعنً كل ذلك بالعربً كلمة هللا
 -7وقد طور فٌلون الٌهودي مفهوم الكلمة مما نقل عن افبلطون  ،فكلمة
هللا كانت هً االبن االول المخلوق هلل ولها شخصٌة منفصلة عن هللا
واعتبر الحقا شرٌك هلل فً الكنٌسة المسٌحٌة
 -0اعتبرت الحكمة اول مخلوقات هللا وكان لها دور فً عملٌة الخلق ،
ثم عرؾ بن سٌرا الحكمة بانها التوراة فاصبح للتوراة قوة الهٌة
باعتبارها نموذج الخلق الذي خلق هللا العالم طبقا له فلٌست التوراة
شرٌعة وانما هً حكمة العالم حتً هللا نفسه استخدمها كمرشد فً خلق
العالم
 -2احد الوسابط هو اخنوخ حادي العرش االلهً والذي كان انسانا ولم
ٌمت الن هللا رفعه وحوله الً مبلك
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ٓٔ -روح هللا هً الوسٌط الوحٌد الحقٌقً بٌن هللا واالنسان وقد كانت
تحوم حول العالم قبل الخلق كالطابر حول البٌض قبل فقسه  ،وقد نفخ هللا
روحه فً ادم فاصبح حٌا  ،وهذه الروح تمد االنبٌاء بالوحً
المبحث الثانً  :االنسان
مكانة االنسان فً الكون
ٔ -ان مركز االنسان فً الكون الٌنفصل عن عقٌدة االله  ،ففً الدٌانات
التعددٌة االلهة هم بشر ولكن اكبر حجما واكثر قوة  ،اما فً الٌهودٌة فبل
مجال لمقارنة بٌن هللا واالنسان
ٕ -هللا كابن روحً مطلق لٌس له صٌؽة او شكل وبالتالً الٌشبه
االنسان  ،ولبلنسان طبٌعة الهٌة حٌث انه علً صورة هللا وعلً مثاله
ٖ -اسمً مافً االنسان وهو عقله واخبلقه وحٌاته الروحٌة هو انعكاس
للطبٌعة االلهٌة المزروعة بداخله والتً تنمو نحو الكمال وهذا ماٌعطً
االنسان الصٌؽة العلٌا للمخلوقات
ٗ -سٌادة االنسان علً المخلوقات منصوص علٌها فً سفر التكوٌن :
26 :Gen 1
ورتِ َنا َك َ
س َمكِ
س َّل ُطونَ َعلَى َ
ش َب ِه َنا َف ٌَ َت َ
ص َ
سانَ َع َلى ُ
َو َقال َ هللاَُ « :ن ْع َمل ُ اال ْن َ
ٌِع
االر ِ
س َم ِ
اء َو َعلَى ا ْل َب َهاب ِِم َو َعلَى ُكل ِّ ْ
ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر ال َّ
ض َو َعلَى َجم ِ
الدَّ َّبا َبا ِ
ض».
االر ِ
ِب َعلَى ْ
ت الَّتًِ َتد ُّ
27 :Gen 1
ور ِة هللاِ َخلَ َق ُهَ .ذ َكرا َوا ْن َثى
ص َ
ورتِهَِ .علَى ُ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َف َخلَ َق هللاُ اال ْن َ
َخلَ َق ُه ْم.
28 :Gen 1
ض َو ْ
اخضِ ُعوهَا
االر َ
امبلوا ْ
ار َك ُه ُم هللاُ َو َقال َ لَ ُه ْم« :ا ْثم ُِروا َوا ْك ُث ُروا َو ْ
َو َب َ
ِب َعلَى
الس َم ِ
ان ٌَد ُّ
س َمكِ ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر َّ
سلَّ ُطوا َعلَى َ
َو َت َ
اء َو َعلَى ُكل ِّ َح ٌَ َو ٍ
ض».
االر ِ
ْ
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٔ٘0Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

29 :Gen 1
االر ِ
اع َط ٌْ ُت ُك ْم ُكل َّ َب ْق ٍل ٌُ ْب ِز ُر بِ ْزرا َعلَى َو ْج ِه ُكل ِّ ْ
َو َقال َ هللاُ« :ا ِّنً َقدْ ْ
ض َو ُكل َّ
ش َج ٍر فٌِ ِه َث َم ُر َ
َ
ش َج ٍر ٌُ ْب ِز ُر بِ ْزرا لَ ُك ْم ٌَ ُكونُ َط َعاما.
30 :Gen 1
س
االر ِ
الس َم ِ
االر ِ
ض فٌِ َها َن ْف ٌ
اء َو ُكل ِّ َد َّبا َب ٍة َعلَى ْ
ض َو ُكل ِّ َط ٌْ ِر َّ
ان ْ
َولِ ُكل ِّ َح ٌَ َو ِ
ب ْ
ت ُكل َّ ُع ْ
اع َط ٌْ ُ
ش ٍ
ض َر َط َعاما»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
اخ َ
َح ٌَّ ٌة ْ
٘ -ان حٌاة االنسان كلها فً خدمة المثل االخبلقٌة العلٌا التً حددها
الرب  ،ولقد خلق هللا االنسان وجاء الٌه بكل المخلوقات لٌسمٌها وٌحدد
وظٌفته  ،فً سفر التكوٌن :
7:Gen 2
ار
االر ِ
ص َ
س َم َة َح ٌَاةٍَ .ف َ
ض َو َن َف َخ فًِ ا ْنفِ ِه َن َ
ب االلَ ُه ادَ َم ُت َرابا مِنَ ْ
الر ُّ
َو َج َبل َ َّ
ادَ ُم َن ْفسا َح ٌَّ ًة.
8 :Gen 2
ب االلَ ُه َج َّن ًة فًِ َعدْ ٍن َ
ض َع ُه َنا َك ادَ َم الَّذِي َج َبلَ ُه.
ش ْرقا َو َو َ
الر ُّ
س َّ
َو َؼ َر َ
15 :Gen 2
َو َ
ض َع ُه فًِ َج َّن ِة َعدْ ٍن لِ ٌَ ْع َملَ َها َو ٌَ ْح َف َظ َها.
ب االلَ ُه ا َد َم َو َو َ
الر ُّ
اخ َذ َّ
19 :Gen 2
ض ُكل َّ َح ٌَ َوا َنا ِ
اء
الس َم ِ
االر ِ
ور َّ
ب االلَ ُه مِنَ ْ
الر ُّ
َو َج َبل َ َّ
ت ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة َو ُكل َّ ُط ٌُ ِ
دَعا ِب ِه ادَ ُم َذ َ
س َح ٌَّ ٍة
ض َرهَا الَى ادَ َم لِ ٌَ َرى َم َاذا ٌَدْ ُعوهَا َو ُكل ُّ َما َ
اح َ
َف ْ
ات َن ْف ٍ
اس ُم َها.
َف ُه َو ْ
 -ٙففً هذا الفصل ادم كان اول المخلوقات وخلق له هللا الجنة ووضعه
فٌها لٌعٌش حٌاة الكمال ولكن الحٌة احتالت علً ادم وزوجته
واخرجتهما من الجنة التً صارت حلم فً ذاكرتهم ٌهون علٌهم التعب
والمشقة فً الحٌاة
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 -7والؽرض من تلك القصة ان حٌاة االنسان لٌست بٌن المخلوقات
االرضٌة وانما فً محاولته الرقً للحٌاة الروحانٌة  ،وٌوضح ذلك
المزمور الثامن :
4 :Psa 8
سانُ َح َّتى َت ْذ ُك َر ُه َوا ْبنُ آدَ َم َح َّتى َت ْف َتقِدَ ُه!
َف َمنْ ه َُو اإلِ ْن َ
5 :Psa 8
اء ُت َكلِّلُ ُه.
ص ُه َقلٌِبلً َع ِن ا ْل َمبلَبِ َك ِة َو ِب َم ْج ٍد َو َب َه ٍ
َو َت ْنقُ َ
6 :Psa 8
ت ُكل َّ َ
ش ًْ ٍء َت ْح َ
ال ٌَدَ ٌْ َكَ .ج َع ْل َ
ت َق َد َم ٌْهِ.
ُت َ
سلِّ ُط ُه َعلَى أَ ْع َم ِ
7 :Psa 8
ا ْل َؽ َن َم َوا ْل َب َق َر َجمٌِعا ً َو َب َهابِ َم ا ْل َب ِّر أَ ٌْضا ً
8:Psa 8
س ُب ِل ا ْل ِم ٌَاهِ.
الس َم ِ
السالِ َك فًِ ُ
س َم َك ا ْل َب ْح ِر َّ
اء َو َ
ور َّ
َو ُط ٌُ َ
 -0وفً الهاجادا  ،ان االنسان قبل سقوطه كان فً كمال المبلبكة ولذلك
انحنوا له  ،ومؽزي ذلك ان لبلنسان طبٌعتٌن احدهما سماوٌة تمكنه ان
ٌتفوق علً المبلبكة واالخري ارضٌة تجذبه نحو تراب االرض
 -2ان هذا التناقض هو سر عظمة االنسان فهو خلٌفة هللا فً االرض
كما فً سفر التكوٌن
28 :Gen 1
ض َو ْ
اخضِ ُعوهَا
االر َ
امبلوا ْ
ار َك ُه ُم هللاُ َو َقال َ لَ ُه ْم« :ا ْثم ُِروا َوا ْك ُث ُروا َو ْ
َو َب َ
ِب َعلَى
الس َم ِ
ان ٌَد ُّ
س َمكِ ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر َّ
سلَّ ُطوا َعلَى َ
َو َت َ
اء َو َعلَى ُكل ِّ َح ٌَ َو ٍ
ض».
االر ِ
ْ
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ٓٔ -وفً المشنا  :ان كل المخلوقات خلقت فً مجموعات عدا االنسان
خلق وحده لٌكون رمزا للحٌاة باسرها التً خلقت من اجله  ،فالذي ٌنقذ
نفسا بشرٌة كانما انقذ العالم والذي ٌدمر نفسا واحدة كالذي ٌدمر العالم
ٔٔ -والتعتبر الٌهودٌة االنسان مزدوج من مادة وروح فبل انفصال فقال
الراباي هلٌل ان جسد االنسان مقدس كروحه
ٕٔ -تري الهندوسٌة ان روح االنسان سماوٌة وجسمه ارضً وبقدر
ماٌتخلص من جسده بقدر ماٌسمو روحه  ،والٌهودٌة التإٌد ذلك
فاالنسان متكامل بروحه وجسده وٌمكنه بالطاعة ان ٌسمو بروحه
والٌرهق جسده
ٖٔ -واالنسان اٌضا خلق علً صورة هللا من حٌث امتبلكه ارادة حرة
وضمٌر ٌسود بهما االنسان العالم وٌمكناه من السمو الروحً نحو الكمال
روح هللا فً االنسان
ٔ -فً سفر االمثال :
27 :Pro 20
ش ُكل َّ َم َخاد ِِع ا ْل َب ْط ِن.
ب ٌُ َف ِّت ُ
الر ِّ
ج َّ
ان سِ َرا ُ
س اإلِ ْن َ
َن ْف ُ
س ِ
ٕ -ان روح االنسان هً نفخة الرب فً ادم وهً التً تجعل االنسان
ٌعقل وٌمٌز وتمنحه كل القدرات البشرٌة والمعرفة والخوؾ من هللا
ٖ -فً سفر اٌوب :
8 :Job 32
ٌِر ُت َع ِّقلُ ُه ْم.
اس ُروحا ً َو َن َ
َولَكِنَّ فًِ ال َّن ِ
س َم ُة ا ْل َقد ِ
ٗ -فً سفر اشعٌاء :
2 :Isa 11
ح ا ْل َم ُ
ح
ور ِة َوا ْلقُ َّو ِة ُرو ُ
ش َ
ح ا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َف ْه ِم ُرو ُ
ب ُرو ُ
الر ِّ
ح َّ
َو ٌَ ِحل ُّ َعلَ ٌْ ِه ُرو ُ
ب.
الر ِّ
ا ْل َم ْع ِر َف ِة َو َم َخا َف ِة َّ
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٘ -وفً التلمود حوار بٌن رجل رومانً والراباي
ٌوسً بن هاالفتا ،
قال الرومانً  :الٌس من االجدي ان ٌعطً الرب الحكمة للذٌن الٌملكونها
بدال من الحكماء ؟
الراباي  :اذا كان لدٌك تاجا من الماس الست تعطٌه لمن ٌستطٌع
استخدامه ؟
هكذا ٌعطً الرب الحكمة للحكماء النهم ٌعرفون قٌمتها وٌعرفون
استخدامها فٌستفٌدون وٌفٌدون ؼٌرهم  ،اما اذا اعطٌت الحكمة لؽٌر
الحكماء فبماذا تفٌدهم ؟
ٌ -ٙقول الربانٌون ان موسً كانت حكمته  ٗ2درجة من ٓ٘ درجة ،
الن هللا وحده حكمته ٓ٘ درجة
 -7فلٌست قدرة االرواح واحدة وانما ٌتفاضل الناس فٌها درجات ،
وروح هللا تحل علً البعض دون البعض  ،فً سفر صموبٌل الثانً:
2 :2Sa 23
سانًِ.
ب َت َكلَّ َم بًِ َو َكلِ َم ُت ُه َعلَى لِ َ
الر ِّ
ح َّ
ُرو ُ
االرادة الحرة والمسبولٌة االخبلقٌة
ٔ -اكدت الٌهودٌة دابما علً االرادة الحرة لبلنسان كواحدة من اهم
العقابد الٌهودٌة  ،ان كرامة االنسان وعظمته تعتمد علً حرٌته
ٌٕ -ختلؾ االنسان عن الحٌوانات فً انه الاحد ٌملً علٌه افعاله التً
تعتمد علً اختٌاره الذي ٌمكن ان ٌؽٌره فً اي وقت
ٖ -هذه الحرٌة هً مصدر المسبولٌة االخبلقٌة لدي االنسان  ،وفً سفر
التكوٌن فكرة الحرٌة االخبلقٌة واضحة فً حوار قاٌٌن مع هللا
3 :Gen 4
َو َح َ
ب
االر ِ
ِلر ِّ
ض قُ ْر َبانا ل َّ
ار ْ
دَث مِنْ َب ْع ِد ا ٌَّ ٍام انَّ َق ِ
اٌٌنَ َق َّد َم مِنْ ا ْث َم ِ
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4 :Gen 4
الر ُّ
ار َؼ َن ِم ِه َومِنْ سِ َمانِ َهاَ .ف َن َظ َر َّ
َابٌل َ
ب الَى ه ِ
َو َقدَّ َم ه ِ
َابٌل ُ ا ٌْضا مِنْ ا ْب َك ِ
َوقُ ْر َبانِ ِه
5 :Gen 4
اٌٌنَ َوقُ ْر َبانِ ِه لَ ْم ٌَ ْن ُظ ْرَ .ف ْ
س َق َط َو ْج ُه ُه.
اٌٌنُ ِج ّدا َو َ
اؼ َتا َظ َق ِ
َولَكِنْ الَى َق ِ
6:Gen 4
ب لِ َقاٌٌِنَ « :لِ َم َاذا ْ
اؼ َت ْظ َ
س َق َط َو ْج ُه َك؟
ت َولِ َم َاذا َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
7:Gen 4
س ْن َ
ت ا َفبل َر ْف ٌعَ .وانْ لَ ْم ُت ْحسِ نْ َف ِع ْندَ ا ْل َبا ِ
ض ٌة َوالَ ٌْ َك
ب َخطِ ٌَّ ٌة َرابِ َ
اح َ
انْ ْ
ا ْ
شتِ ٌَاقُ َها َوا ْن َ
سو ُد َعلَ ٌْ َها».
ت َت ُ
ٗ -فالنص ٌوضح حرٌة االنسان فً اختٌار الخٌر او الشر  ،وانه وحده
المسبول عن اختٌاره امام هللا
٘ -لٌس فً الٌهودٌة مبدأ الخطٌبة الموروثة عن ادم وانتقالها للجنس
البشري كما فً المسٌحٌة  ،وانما كل فرد ٌتحمل مسبولٌته
 -ٙفً سفر التثنٌة :
15 :Deu 30
ت َوال َّ
الح ٌَا َة َو َ
الخ ٌْ َر َوال َم ْو َ
«ا ُ ْن ُظ ْرَ .قدْ َج َع ُ
ش َّر
لت ال ٌَ ْو َم قُدَّ ا َم َك َ
16 :Deu 30
ب إِل َه َك َو َت ْسلُ َك فًِ ُط ُرقِ ِه َو َت ْح َف َظ
الر َّ
ِب َّ
ص ٌْ ُت َك ال ٌَ ْو َم أَنْ ُتح َّ
ِب َما أَ ِّنً أَ ْو َ
ض
ب إِل ُه َك فًِ األَ ْر ِ
الر ُّ
ار َك َك َّ
صا ٌَاهُ َو َف َراب َ
َو َ
ِض ُه َوأَ ْح َكا َم ُه لِ َت ْح ٌَا َو َت ْن ُم َو َو ٌُ َب ِ
التًِ أَ ْن َ
ت دَا ِخل ٌ إِل ٌْ َها لِ َت ْم َتلِ َك َها.
17 :Deu 30
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س َجدْ َ
ؾ َقل ُب َك َول ْم َت ْس َم ْع َبل َؼ َو ٌْ َ
ت آلِلِ َه ٍة أ ُ ْخ َرى َو َع َبدْ َت َها
ت َو َ
ص َر َ
َفإِ ِن ا ْن َ
18 :Deu 30
َفإِ ِّنً أ ُ ْنبِ ُب ُك ُم ال ٌَ ْو َم أَ َّن ُك ْم ال َم َح َ
ض التًِ
الة َت ْهلِ ُكونَ  .ال ُتطِ ٌل ُ األَ ٌَّا َم َعلى األَ ْر ِ
أَ ْن َ
اب ٌر األ ُ ْردُنَّ لِ َتدْ ُخل َها َو َت ْم َتلِ َك َها.
ت َع ِ
19 :Deu 30
أُ ْ
الح ٌَا َة َوال َم ْو َ
ضَ .قدْ َج َع ُ
ت.
لت قُ َّدا َم َك َ
اء َواألَ ْر َ
الس َم َ
ش ِه ُد َعل ٌْ ُك ُم ال ٌَ ْو َم َّ
اللع َن َةَ .ف ْ
الح ٌَا َة لِ َت ْح ٌَا أَ ْن َ
ت َو َن ْسلُ َك
اخ َت ِر َ
ال َب َر َك َة َو ْ
 -7وفً سفر ارمٌاء :
8 :Jer 21
َو َتقُول ُ لِ َه َذا ال َّ
بَ .ه َب َن َذا أَ ْج َعل ُ أَ َما َم ُك ْم َط ِر َ
ٌق ا ْل َح ٌَا ِة
الر ُّ
ش ْعبَِ :ه َك َذا َقال َ َّ
َو َط ِر َ
ٌق ا ْل َم ْو ِ
ت.
 -0هذه النصوص توضح ان االنسان خلق عند مفترق الطرق وانه حر
االختٌار للخٌر او الشر
 -2وفً سفر التكوٌن :
22 :Gen 3
ارفا ا ْل َخ ٌْ َر َوال َّ
ش َّر.
ص َ
سانُ َقدْ َ
ب االلَ ُه« :ه َُو َذا اال ْن َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
ار َك َوا ِح ٍد ِم َّنا َع ِ
َو ْاالنَ لَ َعلَّ ُه ٌَ ُم ُّد ٌَ َدهُ َو ٌَا ُخ ُذ مِنْ َ
ش َج َر ِة ا ْل َح ٌَا ِة ا ٌْضا َو ٌَا ُكل ُ َو ٌَ ْح ٌَا الَى اال َب ِد».
ٓٔ -فً تفسٌر هذه النص ٌقول الراباي اكٌبا:
لقد اعطً لبلنسان خٌار الحٌاة والموت فاختار الموت النه اكل من
الشجرة
ٔٔ -فقد قال له الرب فً سفر التكوٌن :
15 :Gen 2
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َو َ
ض َع ُه فًِ َج َّن ِة َعدْ ٍن لِ ٌَ ْع َملَ َها َو ٌَ ْح َف َظ َها.
ب االلَ ُه ادَ َم َو َو َ
الر ُّ
اخ َذ َّ
16 :Gen 2
ٌِع َ
ش َج ِر ا ْل َج َّن ِة َتا ُكل ُ ْاكبل
الر ُّ
صى َّ
َو ْاو َ
ب االلَ ُه ا َد َم َقابِبل« :مِنْ َجم ِ
17 :Gen 2
ش َج َرةُ َم ْع ِر َف ِة ا ْل َخ ٌْ ِر َوال َّ
َوا َّما َ
ش ِّر َفبل َتا ُكلْ ِم ْن َها ال َّن َك ٌَ ْو َم َتا ُكل ُ ِم ْن َها َم ْوتا
َت ُم ُ
وت».
ٕٔ -رؼم هذا التحذٌر اكل ادم من الشجرة وكان اختٌاره للموت علً
الحٌاة
ٖٔ -وفً سفر اخنوخ ( )The Book of Enoch
ان الخطٌبة لم ترسل الً االرض من اعلً وانما الناس هم الذٌن
صنعوها بانفسهم ولذلك المخطًء ٌعاقب
ٗٔ -الٌجب علٌنا قبول العقٌدة الٌهودٌة المتؤثرة بالفرس والتً كتبها
المإرخٌن الٌهود السٌادهم الرومان  ،ففً التلمود :
(كل شًء فً ٌد هللا عدا الخوؾ من هللا )
٘ٔ -فكما ٌقول الراباي اكابٌا  :ان مصٌر االنسان تحدده العناٌة االلهٌة
ولكن سلوكه وشخصٌته ٌحددها اختٌاره
 -ٔٙوفً التلمود اٌضا  :الذي ٌرٌد ان ٌدنس نفسه بالخطٌبة سٌجد كل
االبواب مفتوحة  ،والذي ٌرٌد ان ٌطهر نفسه سٌجد كل قوي الخٌر
تسانده
 -ٔ7ولٌست حرٌة االنسان مطلقة وانما هناك االؾ العوامل تتدخل فٌها
بوعً منه ومن دون وعً ولذلك اعتبر الكثٌرون ان حرٌة االنسان هً
وهم وان االنسان مجبر واستخدموا بعض نصوص التوراة كالتً فً
سفر الخروج ٌ :قول فٌها ان هللا ٌقسً قلب فرعون فبل ٌستجٌب لموسً
والٌطلق االسرابٌلٌن
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21 :Exo 4
ٌِع ا ْل َع َجابِ ِ
ب
ِص َر ا ْن ُظ ْر َجم َ
َب لِ َت ْر ِج َع الَى م ْ
وسى« :عِ ْندَ َما َت ْذه ُ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
اص َن ْع َها قُدَّ ا َم ف ِْر َع ْونَ َ .ولَ ِك ِّنً ا َ
شدِّ ُد َق ْل َب ُه َح َّتى ال
الَّتًِ َج َع ْل ُت َها فًِ ٌَ ِد َك َو ْ
ٌُ ْطل َِق ال َّ
ب.
ش ْع َ
3 :Exo 7
ِص َر.
ب ف ِْر َع ْونَ َوا َك ِّث ُر ا ٌَاتًِ َو َع َجاب ِِبً فًِ ْار ِ
ضم ْ
سً َق ْل َ
َولَ ِك ِّنً ا َق ِّ
 -ٔ0قال الربانٌون ردا علً ذلك ان االنسان له مٌل فً قلبه وان هللا
ٌشجع ذلك المٌل فقط
 -ٔ2واشكال اخر حول حرٌة االنسان هو مسؤلة علم هللا المسبق لما
سٌفعله االنسان  ،واستورد الٌهود من الفبلسفة المسلمٌن مفاهً للرد
علً ذلك االشكال بالقول بمحدودٌة ارادة االنسان ومحدودٌة العلم االلهً
 ،فقد قال ذلك بن مٌمون وسعادٌا جاون ولم ٌقل اٌا منهم بعدم حرٌة
االنسان  ،ولكن كرٌسكاس الحسٌدي هو الذي قال بمحدودٌة االرادة
مقابل علم هللا المطلق
ٕٓ -واشكل علً الٌهود النص التوراتً بان هللا ٌفتقد ذنوب االباء فً
االبناء وحتً الجٌل الرابع ،
وانه النسل طاهر من نسل نجس
فً سفر الخروج :
5 :Exo 20
اء
وب اال َب ِ
ور ا ْف َتقِ ُد ُذ ُن َ
ب الَ َه َك الَ ٌه َؼ ٌُ ٌ
الر َّ
ال َت ْس ُجدْ لَ ُهنَّ َوال َت ْع ُبدْ هُنَّ ال ِّنً ا َنا َّ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع مِنْ ُم ْبؽِضِ ًَّ
فًِ اال ْب َن ِ
ث َو َّ
اء فًِ ا ْل ِج ِ
وفً سفر اٌوب :
4 :Job 14
ج َّ
س؟ الَ أَ َحدٌ!
َمنْ ٌُ ْخ ِر ُ
الطاه َِر مِنَ ال َّن ِج ِ
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ٕٔ -ولكنهم اتفقوا علً ان الخطٌبة التورث وان ذلك العقاب ٌكون اذا
اتبع االبناء خطٌبة االباء
معنً الخطٌبة
ٔ -الخطٌبة هً مفهوم دٌنً  ،فلٌست الخطٌبة هً مخالفة قوانٌن
االخبلق او العادات او الكتب المقدسة وانما هً اعتداء علً سلطان هللا
ولذلك ٌستوجب العقوبة
ٕ -ففً الٌهودٌة تعتبر الخطٌبة خروج عن طرٌق هللا  ،اعتداء علً
القداسة واالوامر االلهٌة  ،وتعتبر سوء استخدام للحرٌة الممنوحة
لبلنسان
ٖ -ترجع الخطٌبة اصبل تلً ضعؾ الجسد االنسانً  ،وكذلك الً رؼبات
القلب  ،وٌقول الربانٌون ان االنسان الٌخطًء اال اذا استولت علٌه روح
الحماقة وخدعته
ٗ -والخطٌبة تبدأ كخٌط العنكبوت ثم تتمكن فً حال تركها االنسان
لتصبح كالحبل الذي ٌربط االنسان  ،او كالطٌؾ الذي ٌمر باالنسان ثم
ٌصبح ضٌفا ثم ٌسود المنزل
ٌ٘ -جب علً االنسان ان ٌحرس قلبه والٌتؽافل عنه  ،فبل احد ٌخطًء
بالفطرة وال احد معصوم من الخطؤ  ،ففً سفر االمثال :
9:Pro 20
ت َق ْل ِبً َت َط َّه ْر ُ
َمنْ ٌَقُولُ :إِ ِّنً َز َّك ٌْ ُ
ت مِنْ َخطِ ٌَّتًِ؟
 -ٙفً سفر اٌوب :
17 :Job 4
الر ُجل ُ أَ ْط َه ُر مِنْ َخالِقِهِ؟
سانُ أَ َب ُّر مِنَ هللاِ أَ ِم َّ
أَاإلِ ْن َ
 -7حتً موسً النبً فً بعض االحٌان كان
مخطبا  ،فكلما كان االنسان عظٌما حاسبه هللا علً اقل خطؤ  ،ففً سفر
العدد:
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12 :Num 20
سانًِ
َارونَ « :مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن ُك َما ل ْم ُت ْإ ِم َنا ِبً َح َّتى ُت َقدِّ َ
سى َوه ُ
ب لِ ُمو َ
الر ُّ
َف َقال َّ
ض التًِ
اع َة إِلى األَ ْر ِ
الج َم َ
ِبلن َه ِذ ِه َ
أَ َما َم أَ ْع ٌُ ِن َبنًِ إِ ْس َرابٌِل ل َِذلِ َك ال ُتدْ خ ِ
أَ ْع َط ٌْ ُت ُه ْم إِ ٌَّاهَا».
 -0وفً المدراس  :الٌقال عن احد انه بار حتً ٌموت وتختم اعماله فً
الدنٌا وفً التوراة حدٌث عن االباء (االنبٌاء قبل موسً) وعن اخطابهم
فبل احد معصوم
 -2بسبب التؤثٌر الفارسً اعتبر الربانٌون ان الخطٌبة نوع من التلوث
ٌجعل االنسان ٌخضع لبلرواح الشرٌرة  ،وقد تم تطوٌر ذلك المفهوم عند
القبااله (صوفٌة الٌهود) حتً اصبحت الخطٌبة قوة كونٌة تعارض قوي
االستقامة
التوبة والعودة الً هللا
ٔ -ان اعظم جواهر العقٌدة الٌهودٌة هو مفهوم التوبة او رجوع العاصً
الً طرٌق هللا ذلك الن منع التوبة ٌصٌب االنسان بالٌؤس فٌظل علً
المعصٌة
ٕ -لذلك ٌفتح الرب الرحٌم باب التوبة امام العاصً فً سفر حزقٌال :
19 :Eze 18
ب؟ أَ َّما االِ ْبنُ َف َقدْ َف َعل َ َح ّقا ً
َوأَ ْن ُت ْم َتقُولُونَ  :لِ َم َاذا الَ ٌَ ْح ِمل ُ االِ ْبنُ مِنْ إِ ْث ِم األَ ِ
ٌِع َف َرابِضِ ً َو َع ِمل َ ِب َها َف َح ٌَا ًة ٌَ ْح ٌَا.
َو َعدْ الًَ .حف َِظ َجم َ
20 :Eze 18
س الَّتًِ ُت ْخطِ ُا ه ًَِ َت ُم ُ
وت .االِ ْبنُ الَ ٌَ ْح ِمل ُ مِنْ إِ ْث ِم األَ ِ
ب َواألَ ُ
اَل َّن ْف ُ
ب الَ ٌَ ْح ِمل ُ
ش ُّر ال ِّ
ار َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ َو َ
ٌر َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ .
مِنْ إِ ْث ِم االِ ْب ِن .بِ ُّر ا ْل َب ِّ
ش ِّر ِ
21 :Eze 18
َفإِ َذا َر َج َع ال ِّ
ش ِّر ُ
ٌِع َخ َطا ٌَاهُ الَّتًِ َف َعلَ َها َو َحفِ َظ ُكل َّ َف َرابِضِ ً َو َف َعل َ
ٌر َعنْ َجم ِ
َح ّقا ً َو َعدْ الً َف َح ٌَا ًة ٌَ ْح ٌَا .الَ ٌَ ُم ُ
وت.
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ٖ -هذا النص عكس النص الذي ٌحمل االبناء مسبولٌة ذنب االباء حتً
الجٌل الرابع
ٗ -ان للحٌاة الصالحة اساسا وهو مصاحبة الصالحٌن  ،ففً سفر
الحكمة :
20 :Pro 13
ٌر َحكٌِما ً َو َرف ُ
ض ُّر.
ال ٌُ َ
اء ٌَصِ ُ
اٌ ُر ا ْل ُح َك َم َ
اَ ْل ُم َ
ٌِق ا ْل ُج َّه ِ
س ِ
٘ -الٌحتاج التابب الً وسٌط سواء كاهن او قربان
أ -ففً سفر عاموس :
4 :Amo 5
ت إِ ْس َرابٌِلَْ « :
ب لِ َب ٌْ ِ
اطلُ ُبوا َف َت ْح ٌُوا.
الر ُّ
ألَ َّن ُه َه َك َذا َقال َ َّ
ب -وفً سفر المزامٌر :
8 :Psa 25
صالِ ٌح َو ُم ْس َتقٌِ ٌم ل َِذلِ َك ٌُ َعلِّ ُم ا ْل ُخ َطا َة ال َّط ِر َ
ٌق.
ب َ
لر ُّ
اَ َّ
ت -وفً سفر هوسٌا:
6 :Hos 6
هللا أَ ْك َث َر مِنْ ُم ْح َر َقاتٍ.
ٌح ًة َو َم ْع ِر َف َة َّ ِ
«إِ ِّنً أ ُ ِرٌ ُد َر ْح َم ًة الَ َذ ِب َ
1 :Hos 14
ب إِلَ ِه َك ألَ َّن َك َقدْ َت َع َّث ْر َ
ت ِبإِ ْث ِم َك.
الر ِّ
ْار ِج ْع ٌَا إِ ْس َرابٌِل ُ إِلَى َّ
2 :Hos 14
سنا ً
ب .قُولُوا لَ ُهْ :ار َف ْع ُكل َّ إِ ْث ٍم َوا ْق َبلْ َح َ
الر ِّ
ُخ ُذوا َم َع ُك ْم َكبلَما ً َو ْار ِج ُعوا إِلَى َّ
َف ُن َق ِّد َم ُع ُجول َ شِ َفا ِه َنا.
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ث -فً سفر ارمٌاء :
12 :Jer 3
ت َن ْح َو ال ِّ
َب َو َنا ِد ِب َه ِذ ِه ا ْل َكلِ َما ِ
ال َوقُ ِلْ :ار ِجعًِ أَ ٌَّ ُت َها ا ْل َعاصِ ٌَ ُة
ا ِْذه ْ
ش َم ِ
ب .الَ أَ ْحقِ ُد
الر ُّ
وؾ ٌَقُول ُ َّ
ض ِبً ِب ُك ْم ألَ ِّنً َرأ ُ ٌ
ب .الَ أُوق ُِع َؼ َ
الر ُّ
إِ ْس َرابٌِل ُ ٌَقُول ُ َّ
إِلَى األَ َبدِ.
13 :Jer 3
اء َت ْح َ
ت َو َف َّر ْق ِ
ب إِلَ ِهكِ أَ ْذ َن ْب ِ
ت
ت ُط ُر َقكِ لِ ْل ُؽ َر َب ِ
الر ِّ
ا ِْع ِرفًِ َف َق ْط إِ ْث َمكِ أَ َّنكِ إِلَى َّ
ُكل ِّ َ
ب.
الر ُّ
ص ْوتًِ لَ ْم َت ْس َم ُعواٌَ .قُول ُ َّ
اء َولِ َ
ض َر َ
ش َج َر ٍة َخ ْ
14 :Jer 3
ت َعلَ ٌْ ُك ْم َف ُ
آخ َذ ُك ْم َواحِداً
سدْ ُ
ب ألَ ِّنً ُ
الر ُّ
صاةُ ٌَقُول ُ َّ
ا ِْر ِج ُعوا أَ ٌُّ َها ا ْل َب ُنونَ ا ْل ُع َ
ٌر ِة َوآتًِ ِب ُك ْم إِلَى صِ ْه ٌَ ْونَ
مِنَ ا ْل َمدٌِ َن ِة َوا ْث َن ٌْ ِن مِنَ ا ْل َعشِ َ
ٌ – ٙحتاج التابب الً الصوم والبكاء والعبادة
فً سفر ٌوبٌل :
12 :Joe 2
اء
ص ْو ِم َوا ْل ُب َك ِ
وب ُك ْم َو ِبال َّ
الر ُّ
ِن اآلنَ ٌَقُول ُ َّ
بْ « :ار ِج ُعوا إِلَ ًَّ ِب ُكل ِّ قُلُ ِ
َولَك ِ
ح».
َوال َّن ْو ِ
13 :Joe 2
وؾ َرحٌِ ٌم
ب إِلَ ِه ُك ْم ألَ َّن ُه َرأ ُ ٌ
الر ِّ
َو َم ِّزقُوا قُلُو َب ُك ْم الَ ثِ ٌَا َب ُك ْم َو ْار ِج ُعوا إِلَى َّ
الر ْأ َف ِة َو ٌَ ْندَ ُم َعلَى ال َّ
ض ِ
ش ِّر.
ب َو َكثٌِ ُر َّ
َبطِ ً ُء ا ْل َؽ َ
14 :Joe 2
ب إِلَ ِه ُك ْم.
ِلر ِّ
سكٌِبا ً ل َّ
اءهُ َب َر َك َة َت ْق ِد َم ٍة َو َ
لَ َعلَّ ُه ٌَ ْر ِج ُع َو ٌَ ْن َد ُم َف ٌُ ْبق ًَِ َو َر َ
15 :Joe 2
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اعتِ َكاؾٍ.
ص ْوماًَ .نادُوا ِب ْ
سوا َ
وق فًِ صِ ْه ٌَ ْونَ َ .قدِّ ُ
ا ْ
ِض ِر ُبوا ِبا ْل ُب ِ
 -7الرب ٌرشد االنسان للتوبة كما فً المزامٌر :
5 :Psa 32
ت َر َف ْع َ
ب ِب َذ ْن ِبً َوأَ ْن َ
ؾ لَ َك ِب َخطِ ٌَّتًِ َوالَ أَ ْك ُت ُم إِ ْثمًِ .قُ ْل ُ
ت
ِلر ِّ
ؾ ل َّ
ت :أَ ْع َت ِر ُ
أَ ْع َت ِر ُ
أَ َثا َم َخطِ ٌَّتًِ .سِ بلَ ْه.
7 :Psa 32
أَ ْن َ
ٌق َت ْح َف ُظنًِِ .ب َت َر ُّن ِم ال َّن َجا ِة َت ْك َتنِفُنًِ .سِ بلَ ْه.
ت سِ ْت ٌر لًِ .مِنَ
ِّ
الض ِ
8 :Psa 32
أ ُ َعلِّ ُم َك َوأ ُ ْرشِ ُد َك َّ
الط ِر َ
ص ُح َكَ .ع ٌْنًِ َعلَ ٌْ َك.
ٌق الَّتًِ َت ْسلُ ُك َها .أَ ْن َ
10 :Psa 32
ات ال ِّ
ًِ َن َك َب ُ
الر ْح َم ُة ُتحٌِ ُط ِب ِه.
ب َف َّ
الر ِّ
ٌر أَ َّما ا ْل ُم َت َو ِّكل ُ َعلَى َّ
ٌِرةٌ ه َ
َكث َ
ش ِّر ِ
 -0الرب رحٌم وٌقبل التوبة  ،ففً قصة ٌونان درس عن رحمة هللا
العظٌمة الهل نٌنوي رؼم قسوة ٌونان وتمنٌه هبلكهم :
فً سفر ٌونان
ٔ ٔ :و صار قول الرب الى ٌونان بن امتاي قاببل
ٔ ٕ :قم اذهب الى نٌنوى المدٌنة العظٌمة و ناد علٌها النه قد صعد
شرهم امامً
ٔ ٖ :فقام ٌونان لٌهرب الى ترشٌش من وجه الرب فنزل الى ٌافا و وجد
سفٌنة ذاهبة الى ترشٌش فدفع اجرتها و نزل فٌها لٌذهب معهم الى
ترشٌش من وجه الرب
ٔ ٗ :فارسل الرب رٌحا شدٌدة الى البحر فحدث نوء عظٌم فً البحر
حتى كادت السفٌنة تنكسر
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ٔ ٔ٘ :ثم اخذوا ٌونان و طرحوه فً البحر فوقؾ البحر عن هٌجانه
ٔ ٔ7 :و اما الرب فاعد حوتا عظٌما لٌبتلع ٌونان فكان ٌونان فً جوؾ
الحوت ثبلثة اٌام و ثبلث لٌال
ٕ ٔ :فصلى ٌونان الى الرب الهه من جوؾ الحوت
ٕ ٔٓ :و امر الرب الحوت فقذؾ ٌونان الى البر
ٖ ٔ :ثم صار قول الرب الى ٌونان ثانٌة قاببل
ٖ ٕ :قم اذهب الى نٌنوى المدٌنة العظٌمة و ناد لها المناداة التً انا
مكلمك بها
ٖ ٖ :فقام ٌونان و ذهب الى نٌنوى بحسب قول الرب اما نٌنوى فكانت
مدٌنة عظٌمة هلل مسٌرة ثبلثة اٌام
ٖ ٗ :فابتدا ٌونان ٌدخل المدٌنة مسٌرة ٌوم واحد و نادى و قال بعد
اربعٌن ٌوما تنقلب نٌنوى
ٖ ٘ :فامن اهل نٌنوى باهلل و نادوا بصوم و لبسوا مسوحا من كبٌرهم
الى صؽٌرهم
ٖ ٔٓ :فلما راى هللا اعمالهم انهم رجعوا عن طرٌقهم الردٌبة ندم هللا
على الشر الذي تكلم ان ٌصنعه بهم فلم ٌصنعه
ٗ ٔ :فؽم ذلك ٌونان ؼما شدٌدا فاؼتاظ
ٗ ٕ :و صلى الى الرب و قال اه ٌا رب الٌس هذا كبلمً اذ كنت بعد فً
ارضً لذلك بادرت الى الهرب الى ترشٌش النً علمت انك اله رإوؾ و
رحٌم بطًء الؽضب و كثٌر الرحمة و نادم على الشر
ٗ ٖ :فاالن ٌا رب خذ نفسً منً الن موتً خٌر من حٌاتً
ٗ ٗ :فقال الرب هل اؼتظت بالصواب
ٗ ٘ :و خرج ٌونان من المدٌنة و جلس شرقً المدٌنة و صنع لنفسه
هناك مظلة و جلس تحتها فً الظل حتى ٌرى ماذا ٌحدث فً المدٌنة
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ٗ ٙ :فاعد الرب االله ٌقطٌنة فارتفعت فوق ٌونان لتكون ظبل على راسه
لكً ٌخلصه من ؼمه ففرح ٌونان من اجل الٌقطٌنة فرحا عظٌما
ٗ 7 :ثم اعد هللا دودة عند طلوع الفجر فً الؽد فضربت الٌقطٌنة فٌبست
ٗ 0 :و حدث عند طلوع الشمس ان هللا اعد رٌحا شرقٌة حارة فضربت
الشمس على راس ٌونان فذبل فطلب لنفسه الموت و قال موتً خٌر من
حٌاتً
ٗ 2 :فقال هللا لٌونان هل اؼتظت بالصواب من اجل الٌقطٌنة فقال
اؼتظت بالصواب حتى الموت
ٗ ٔٓ :فقال الرب انت شفقت على الٌقطٌنة التً لم تتعب فٌها و ال
ربٌتها التً بنت لٌلة كانت و بنت لٌلة هلكت
ٗ ٔٔ :افبل اشفق انا على نٌنوى المدٌنة العظٌمة التً ٌوجد فٌها اكثر
من اثنتً عشرة ربوة من الناس الذٌن ال ٌعرفون ٌمٌنهم من شمالهم و
بهابم كثٌرة
 -2باب التوبة الٌؽلق امام احد وجمٌع الذنوب تؽفر عند التوبة وفً قصة
الملك منسه الذي كفر ثم تاب دلٌل واضح :
فً سفر اخبار االٌام االول
ٕٖ ٖٖ :ثم اضطجع حزقٌا مع ابابه فدفنوه فً عقبة قبور بنً داود و
عمل له اكراما عند موته كل ٌهوذا و سكان اورشلٌم و ملك منسى ابنه
عوضا عنه
ٖٖ ٔ :كان منسى ابن اثنتً عشرة سنة حٌن ملك و ملك خمسا و
خمسٌن سنة فً اورشلٌم
ٖٖ ٕ :و عمل الشر فً عٌنً الرب حسب رجاسات االمم الذٌن طردهم
الرب من امام بنً اسرابٌل
ٖٖ ٖ :و عاد فبنى المرتفعات التً هدمها حزقٌا ابوه و اقام مذابح
للبعلٌم و عمل سواري و سجد لكل جند السماء و عبدها
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ٖٖ ٗ :و بنى مذابح فً بٌت الرب الذي قال عنه الرب فً اورشلٌم
ٌكون اسمً الى االبد
ٖٖ ٙ :و عبر بنٌه فً النار فً وادي ابن هنوم و عاؾ و تفابل و سحر
و استخدم جانا و تابعة و اكثر عمل الشر فً عٌنً الرب الؼاظته
ٖٖ 2 :و لكن منسى اضل ٌهوذا و سكان اورشلٌم لٌعملوا اشر من االمم
الذٌن طردهم الرب من امام بنً اسرابٌل
ٖٖ ٔٓ :و كلم الرب منسى و شعبه فلم ٌصؽوا
ٖٖ ٔٔ :فجلب الرب علٌهم رإساء الجند الذٌن لملك اشور فاخذوا
منسى بخزامة و قٌدوه بسبلسل نحاس و ذهبوا به الى بابل
ٖٖ ٕٔ :و لما تضاٌق طلب وجه الرب الهه و تواضع جدا امام اله ابابه
ٖٖ ٖٔ :و صلى الٌه فاستجاب له و سمع تضرعه و رده الى اورشلٌم
الى مملكته فعلم منسى ان الرب هو هللا
ٖٖ ٔ0 :و بقٌة امور منسى و صبلته الى الهه و كبلم الرابٌن الذٌن
كلموه باسم الرب اله اسرابٌل ها هً فً اخبار ملوك اسرابٌل
ٖٖ ٔ2 :و صبلته و االستجابة له و كل خطاٌاه و خٌانته و االماكن التً
بنى فٌها مرتفعات و اقام سواري و تماثٌل قبل تواضعه ها هً مكتوبة
فً اخبار الرابٌن
ٖٖ ٕٓ :ثم اضطجع منسى مع ابابه فدفنوه فً بٌته و ملك امون ابنه
عوضا عنه
الصلوات واالضاحً
ٔ -الهوة بٌن االنسان وسٌد الكون واسعة ولكنها لٌست مستحٌلة  ،ان
افكار هللا اعظم من افكار البشر وطرٌق هللا اعظم من طرق البشر
ٕ -ولكً نردم الهوة بٌن قلب االنسان وبٌن هللا فوق عرشه فوق
السماوات نجد طرٌقة واحدة وهً الصلوات
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ٖ -الصلوات تزٌل كل الحواجز وتربط االنسان بخالقه  ،كما الطفل
ٌسترٌح عند ثدي امه كذلك الصبلة تجعل االنسان ٌبث كل االمه ومخاوفه
للرب فٌشعر بالراحة والطمؤنٌنة
ٗ -الصلوات تصل االنسان فقط دون سابر المخلوقات بخالقه الن االنسان
وحده ابن هللا
فً المزامٌر :
2 :Psa 42
َعطِ َ
اءى قُدَّ ا َم هللاِ!
ش ْت َن ْفسِ ً إِلَى هللاِ إِلَى اإلِلَ ِه ا ْل َح ًَِّ .م َتى أَ ِجً ُء َوأَ َت َر َ
٘ -ان كفاءة الصلوات فً الٌهودٌة الٌمكن فهها اال بعد فصل المفاهٌم
الكهنوتٌة عن المفاهٌن النبوٌة
 -ٙكان االنسان القدٌم ٌطلب من الهه ان ٌعطٌه االبناء والزرع والمطر
 ...لذلك كان ٌقتسم ؼذاءه وماله واعز ماٌملك ٌقدمه قربان اللهه وقت
الرخاء لٌذكره االله وقت الشدة
 -7فً تلك المرحلة البدابٌة كان االنسان الٌفتقد الهه وانما ٌراه فً
المطر والبراكٌن وكل قوي الطبٌعة من حوله
 -0وعندما تقدم فكر االنسان اصبح ٌعتقد ان هللا فً السماء ولذلك كان
ٌزداد خوفا منه  ،وظهر بعض االفراد ٌدعون انهم ٌقتربون من الرب
وٌسمعونه فكانوا وسطاء بٌن الناس واالله  ،وكان اؼلبهم من السحرة
الذٌن ٌدعون التحكم فً قوي الطبٌعة عن طرٌق االرواح الخٌرة او
الشرٌرة
 -2ثم ظهر الكهنة بزٌهم المخصوص ومعابدهم ومذابحهم وطقوسهم
وقداستهم التً تمٌزهم عن سابر الناس
ٓٔ -فً توراة موسً تجسٌد لهذه المرحلة حٌث بناء هرمً للكهنوت
ٌحتكره مجموعة من الكهنة
وكذلك مجموعة من االنبٌاء هم فوق البشر بالنسبة لقربهم من هللا
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ٔٔ -كذلك كانت مسؤلة االضحٌات (القرابٌن) مهمة فً االتصال بالرب
ٕٔ -فً سفر البلوٌٌن :
1 :Lev 2
ب
ٌِقَ .و ٌَ ْس ُك ُ
ِلر ِّ
اح ٌد قُ ْر َبانَ َت ْق ِد َم ٍة ل َّ
ب َ
« َو َاذا َق َّر َ
ب ٌَ ُكونُ قُ ْر َبا ُن ُه مِنْ دَ ق ٍ
َعلَ ٌْ َها َز ٌْتا َو ٌَ ْج َعل ُ َعلَ ٌْ َها لُ َبانا.
2 :Lev 2
ض ِت ِه مِنْ دَ قٌِقِ َها
ض ِم ْن َها ِملْ َء َق ْب َ
َارونَ ا ْل َك َه َن ِة َو ٌَ ْق ِب ُ
َو ٌَاتًِ ِب َها الَى َبنًِ ه ُ
ارهَا َعلَى ا ْل َم ْذ َب ِح َوقُو َد َراب َِح ِة
َو َز ٌْتِ َها َم َع ُكل ِّ لُ َبانِ َهاَ .و ٌُوقِ ُد ا ْل َكاهِنُ ت ِْذ َك َ
ب.
ِلر ِّ
ور ل َّ
ُ
س ُر ٍ
3 :Lev 2
ب.
الر ِّ
اس مِنْ َو َقابِ ِد َّ
َوا ْل َباقًِ مِنَ ال َّت ْق ِد َم ِة ه َُو لِ َها ُرونَ َو َبنٌِ ِه .قُدْ ُ
س ا ْقدَ ٍ
7:Lev 2
ٌِق ِب َز ٌْ ٍ
ت َت ْع َملُ ُه.
« َوانْ َكانَ قُ ْر َبا ُن َك َت ْق ِد َم ًة مِنْ َطا ِج ٍن َفمِنْ دَ ق ٍ
8 :Lev 2
ِن َف ٌَدْ ُنو
الر ِّ
ص َط َن ُع مِنْ َه ِذ ِه الَى َّ
َف َتاتًِ ِبال َّت ْق ِد َم ِة الَّتًِ ُت ْ
ب َو ُت َقدِّ ُم َها الَى ا ْل َكاه ِ
ِب َها الَى ا ْل َم ْذ َب ِح.
9 :Lev 2
َو ٌَ ُ
ور
ارهَا َو ٌُوقِ ُد َعلَى ا ْل َم ْذ َب ِح َوقُو َد َراب َِح ِة َ
اخ ُذ ا ْل َكاهِنُ مِنَ ال َّت ْق ِد َم ِة ت ِْذ َك َ
س ُر ٍ
ب.
ِلر ِّ
ل َّ
10 :Lev 2
ب.
الر ِّ
اس مِنْ َو َقابِ ِد َّ
َوا ْل َباقًِ مِنَ ال َّت ْق ِد َم ِة ه َُو لِ َها ُرونَ َو َبنٌِ ِه قُدْ ُ
س ا ْق َد ٍ
ٖٔ -فً سفر مبلخً :
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6 :Mal 1
س ٌِّ َد ُهَ .فإِنْ ُك ْن ُ
ت أَ َنا أَبا ً َفؤ َ ٌْنَ َك َرا َمتًِ؟ َوإِنْ
االِ ْبنُ ٌُ ْك ِر ُم أَ َبا ُه َوا ْل َع ْب ُد ٌُ ْك ِر ُم َ
ُك ْن ُ
اسمًِ.
ب ا ْل ُج ُنو ِد أَ ٌُّ َها ا ْل َك َه َن ُة ا ْل ُم ْح َتقِ ُرونَ ْ
س ٌِّداً َفؤ َ ٌْنَ َه ٌْ َبتًِ؟ َقال َ لَ ُك ْم َر ُّ
ت َ
اس َم َك؟
اح َت َق ْر َنا ْ
َو َتقُولُونَ ِ :ب َم ْ
7 :Mal 1
ُت َق ِّر ُبونَ ُخ ْبزاً َن ِجسا ً َعلَى َم ْذ َبحًَِ .و َتقُولُونَ ِ :ب َم َن َّج ْس َنا َك؟ ِب َق ْولِ ُك ْم إِنَّ َمابِ َد َة
ب ُم ْح َت َق َرةٌ.
الر ِّ
َّ
8 :Mal 1
س َذلِ َك َ
سقٌِ َم
ش ّراً؟ َوإِنْ َق َّر ْب ُت ُم األَ ْع َر َج َوال َّ
ٌح ًة أَ َفلَ ٌْ َ
َوإِنْ َق َّر ْب ُت ُم األَ ْع َمى َذبِ َ
س َذلِ َك َ
ب
ضى َعلَ ٌْ َك أَ ْو ٌَ ْر َف ُع َو ْج َه َك؟ َقال َ َر ُّ
ش ّراً؟ َق ِّر ْب ُه ل َِوالٌِ َك أَ َف ٌَ ْر َ
أَ َفلَ ٌْ َ
ا ْل ُج ُنودِ.
10 :Mal 1
س َرةٌ
س ْت لًِ َم َّ
اب َبلْ الَ ُتوقِدُونَ َعلَى َم ْذ َبحًِ َم َّجاناً؟ لَ ٌْ َ
َمنْ فٌِ ُك ْم ٌُ ْؽل ُِق ا ْل َب َ
ب ا ْل ُج ُنو ِد َوالَ أَ ْق َبل ُ َت ْق ِد َم ًة مِنْ ٌَ ِد ُك ْم.
ِب ُك ْم َقال َ َر ُّ
13 :Mal 1
َوقُ ْل ُت ْمَ :ما َه ِذ ِه ا ْل َم َ
ص ِ
ب
ب ا ْل ُج ُنو ِد َو ِج ْب ُت ْم ِبا ْل ُم ْؽ َت َ
ش َّق ُة؟ َو َتؤ َ َّف ْف ُت ْم َعلَ ٌْ ِه َقال َ َر ُّ
َ
ب.
الر ُّ
ٌِم َفؤ َ َت ٌْ ُت ْم ِبال َّت ْق ِد َمةَِ .ف َهلْ أَ ْق َبل ُ َها مِنْ ٌَ ِد ُك ْم؟ َقال َ َّ
ج َوال َّ
سق ِ
َواأل ْع َر ِ
14 :Mal 1
س ٌِّ ِد َعابِبا ً.
وج ُد فًِ َقطِ ٌ ِع ِه َذ َك ٌر َو ٌَ ْن ُذ ُر َو ٌَ ْذ َب ُح لِل َّ
َو َم ْل ُعونٌ ا ْل َما ِك ُر الَّذِي ٌُ َ
ٌب َب ٌْنَ األ ُ َم ِم.
اسمًِ َم ِه ٌ
ب ا ْل ُج ُنو ِد َو ْ
ألَ ِّنً أَ َنا َملِ ٌك َعظِ ٌ ٌم َقال َ َر ُّ
ٗٔ -مامعنً القربان ؟ ٌقول الربانٌون ان قربان المخطًء هو اعتراؾ
بخطٌبته
٘ٔ -انبٌاء اسرابٌل ٌرفضون ذلك المفهوم
أ -ففً سفر عاموس :
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21 :Amo 5
ت أَ ْع ٌَادَ ُك ْم َولَ ْس ُ
ت َك ِرهْ ُ
ض ُ
اعتِ َكا َفاتِ ُك ْم.
ت أَ ْل َت ُّذ ِب ْ
َب َؽ ْ
22 :Amo 5
سبلَ َم ِة مِنْ
دَّم ُت ْم لًِ ُم ْح َر َقاتِ ُك ْم َو َت ْق ِد َماتِ ُك ْم الَ أَ ْر َتضِ ً َو َذ َبابِ َح ال َّ
إِ ِّنً إِ َذا َق ْ
س َّم َناتِ ُك ْم الَ أَ ْل َتف ُ
ِت إِلَ ٌْ َها.
ُم َ
23 :Amo 5
اب َك الَ أَ ْس َم ُع.
أَ ْبعِدْ َع ِّنً َ
ض َّج َة أَ َؼانٌِ َك َو َن ْؽ َم َة َر َب ِ
24 :Amo 5
َو ْل ٌَ ْج ِر ا ْل َح ُّق َكا ْل ِم ٌَا ِه َوا ْل ِب ُّر َك َن ْه ٍر دَاب ٍِم.
25 :Amo 5
س َن ًة ٌَا َب ٌْ َ
دَّم ُت ْم لًِ َذ َبابِ َح َو َت ْق ِد َما ٍ
ت إِ ْس َرابٌِلَ؟
ت فًِ ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة أَ ْر َبعٌِنَ َ
« َهلْ َق ْ
ب -وفً سفر هوسٌا :
6 :Hos 6
هللا أَ ْك َث َر مِنْ ُم ْح َر َقاتٍ.
ٌح ًة َو َم ْع ِر َف َة َّ ِ
إِ ِّنً أ ُ ِرٌ ُد َر ْح َم ًة الَ َذبِ َ
 -ٔٙلقد اسًء فهم نظام القرابٌن عند الٌهود واصبح بدٌبل للصلوات
وهذا خطؤ فان القرابٌن التؽنً عن الصلوات وانما هً جزء من تحرٌك
القلب لبلعتراؾ بالخطٌبة ولكن الٌهود استؽنوا بالشكل عن المضمون
 -ٔ7فً سفر مبلخً :
2 :Mal 2
إِنْ ُك ْن ُت ْم الَ َت ْس َم ُعونَ َوالَ َت ْج َعلُونَ فًِ ا ْل َق ْل ِ
ب
ب لِ ُت ْع ُطوا َم ْجداً الِ ْسمًِ َقال َ َر ُّ
ا ْل ُج ُنو ِد َفإِ ِّنً أ ُ ْرسِ ل ُ َعلَ ٌْ ُك ُم اللَّ ْعنَ َ .وأَ ْل َعنُ َب َر َكاتِ ُك ْم َبلْ َقدْ لَ َع ْن ُت َها ألَ َّن ُك ْم لَ ْس ُت ْم
َجاعِ لٌِنَ فًِ ا ْل َق ْلبِ.
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3 :Mal 2
ث َعلَى ُو ُجو ِه ُك ْم َف ْر َ
الز ْر َع َوأَ ُم ُّد ا ْل َف ْر َ
َه َب َن َذا أَ ْن َت ِه ُر لَ ُك ُم َّ
ث أَ ْع ٌَا ِد ُك ْم َف ُت ْن َز ُعونَ
َم َع ُه.
4 :Mal 2
س ْل ُ
ب
ت إِلَ ٌْ ُك ْم َه ِذ ِه ا ْل َوصِ ٌَّ َة لِ َك ْو ِن َع ْهدِي َم َع الَ ِوي َقال َ َر ُّ
َف َت ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أَ ْر َ
ا ْل ُج ُنودِ.
5 :Mal 2
ِن
َكانَ َع ْهدِي َم َع ُه لِ ْل َح ٌَا ِة َو َّ
السبلَ ِم َوأَ ْع َط ٌْ ُت ُه إِ ٌَّا ُه َما لِل َّت ْق َوىَ .فا َّت َقانًِ َوم ِ
اع ه َُو.
اسمًِ ْار َت َ
ْ
6 :Mal 2
وجدْ فًِ َ
َ
سلَ َك َمعًِ فًِ
ش َف َت ٌْهَِ .
ٌع ُة ا ْل َح ِّق َكا َن ْت فًِ َف ِم ِه َوإِ ْث ٌم لَ ْم ٌُ َ
ش ِر َ
ٌِرٌنَ َع ِن اإلِ ْث ِم.
َّ
السبلَ ِم َواالِ ْستِ َقا َم ِة َوأَ ْر َج َع َكث ِ
7 :Mal 2
ان َم ْع ِر َف ًة َومِنْ َف ِم ِه ٌَ ْطلُ ُبونَ ال َّ
ألَنَّ َ
ٌع َة ألَ َّن ُه َر ُ
ش ِر َ
سول ُ
ِن َت ْح َف َظ ِ
ش َف َتًِ ا ْل َكاه ِ
ب ا ْل ُج ُنودِ.
َر ِّ
8 :Mal 2
أَ َّما أَ ْن ُت ْم َفحِدْ ُت ْم َع ِن َّ
ٌِرٌنَ ِبال َّ
سدْ ُت ْم َع ْه َد الَ ِوي
ٌع ِة .أَ ْف َ
ش ِر َ
الط ِر ِ
ٌق َوأَ ْع َث ْر ُت ْم َكث ِ
ب ا ْل ُج ُنودِ.
َقال َ َر ُّ
9 :Mal 2
ص ٌَّ ْر ُت ُك ْم ُم ْح َت َق ِرٌنَ َودَ نٌِبٌِنَ عِ ْن َد ُكل ِّ ال َّ
ش ْع ِ
ب َك َما أَ َّن ُك ْم لَ ْم َت ْح َف ُظوا
َفؤ َ َنا أَ ٌْضا ً َ
ُط ُرقًِ َبلْ َحا َب ٌْ ُت ْم فًِ ال َّ
ٌع ِة.
ش ِر َ
11 :Mal 2
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َؼدَ َر ٌَ ُه َ
س فًِ إِ ْس َرابٌِل َ َوفًِ أُو ُر َ
شلٌِ َم .ألَنَّ ٌَ ُهو َذا َقدْ
الر ْج ُ
وذا َو ُع ِمل َ ِّ
ب الَّذِي أَ َح َّب ُه َو َت َز َّو َج ِب ْن َ
ت إِلَ ٍه َؼ ِرٌبٍ.
الر ِّ
س َّ
س قُدْ َ
َن َّج َ
12 :Mal 2
ٌب مِنْ ِ
وب َو َمنْ
خ ٌَ ِام ٌَ ْعقُ َ
الساه َِر َوا ْل ُم ِج َ
الر ُجل َ الَّذِي ٌَ ْف َعل ُ ه ََذا َّ
ب َّ
الر ُّ
ٌَ ْق َط ُع َّ
ب ا ْل ُج ُنودِ.
ب َت ْق ِد َم ًة ل َِر ِّ
ٌُ َق ِّر ُ
13 :Mal 2
اخ َفبلَ
وع ِبا ْل ُب َك ِ
اء َوال ُّ
الر ِّ
َو َقدْ َف َع ْل ُت ْم ه ََذا َثانِ ٌَ ًة ُم َؽ ِّطٌنَ َم ْذ َب َح َّ
ص َر ِ
ب ِبال ُّد ُم ِ
ُت َرا َعى ال َّت ْق ِد َم ُة َب ْع ُد َوالَ ٌُ ْق َبل ُ ا ْل ُم ْرضِ ً مِنْ ٌَ ِد ُك ْم.
 -ٔ0فً سفر اشعٌاء :
11 :Isa 1
اش َو َ
ب «ا َّت َخ ْم ُ
ت مِنْ ُم ْح َر َقا ِ
ش ْح ِم
الر ُّ
لِ َما َذا لًِ َك ْث َرةُ َذ َبابِ ِح ُك ْم؟» ٌَقُول ُ َّ
ت ِك َب ٍ
س َّم َنا ٍ
س ُّر.
وس َما أ ُ َ
ُم َ
ت َو ِبد َِم ُع ُج ٍ
ان َو ُت ٌُ ٍ
ول َو ِخ ْر َف ٍ
12 :Isa 1
اري؟
ب ه ََذا مِنْ أَ ٌْدٌِ ُك ْم أَنْ َتدُو ُ
حٌِ َن َما َتؤْ ُتونَ لِ َت ْظ َه ُروا أَ َمامًِ َمنْ َطلَ َ
سوا ِد ٌَ ِ
13 :Isa 1
س ال َّ
ش ْه ِر
ور ه َُو َم ْك ُره ٌَة لًَِ .ر ْأ ُ
الَ َت ُعودُوا َتؤْ ُتونَ ِب َت ْق ِد َم ٍة َباطِ لَ ٍة .ا ْل َب ُخ ُ
ت أُطِ ُ
ت َونِدَ ا ُء ا ْل َم ْح َف ِل .لَ ْس ُ
الس ْب ُ
اؾ.
ٌق اإلِ ْث َم َواالِ ْعتِ َك َ
َو َّ
14 :Isa 1
وس ُ
ار ْت َعلَ ًَّ ثِ ْقبلًَ .ملِ ْل ُ
ت
ص َ
ض ْت َها َن ْفسِ ًَ .
ور ُك ْم َوأَ ْع ٌَا ُد ُك ْم َب َؽ َ
ُرإُ ُ
ش ُه ِ
ِح ْملَ َها.
15 :Isa 1
س ُطونَ أَ ٌْدٌِ ُك ْم أَ ْس ُت ُر َع ٌْ َن ًَّ َع ْن ُك ْم
َفحٌِنَ َت ْب ُ
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الصبلَ َة الَ أَ ْس َم ُع.
َوإِنْ َك َّث ْر ُت ُم َّ
أَ ٌْدٌِ ُك ْم َمآل َن ٌة دَماً.
16 :Isa 1
ا ِْؼ َتسِ لُواَ .ت َن ُّقوا.
اع ِزلُوا َ
ش َّر أَ ْف َعالِ ُك ْم مِنْ أَ َم ِام َع ٌْ َن ًَّ.
ْ
ُك ُّفوا َعنْ ف ِْع ِل ال َّ
ش ِّر.
17 :Isa 1
َت َعلَّ ُموا ف ِْعل َ ا ْل َخ ٌْ ِر.
ْ
اطلُ ُبوا ا ْل َح َّق .ا ْنصِ فُوا ا ْل َم ْظلُو َم.
ٌِمَ .حا ُموا َع ِن األَ ْر َملَةِ.
ا ْق ُ
ضوا لِ ْل ٌَت ِ
18 :Isa 1
ض َكال َّث ْل ِج .إِنْ
ب .إِنْ َكا َن ْت َخ َطا ٌَا ُك ْم َكا ْلق ِْرم ِِز َت ْب ٌَ ُّ
الر ُّ
اج ْج ٌَقُول ُ َّ
َهلُ َّم َن َت َح َ
صوؾِ.
ِي َتصِ ٌ ُر َكال ُّ
َكا َن ْت َح ْم َرا َء َكالدُّود ِّ
19 :Isa 1
ض.
سم ِْع ُت ْم َتؤْ ُكلُونَ َخ ٌْ َر األَ ْر ِ
إِنْ شِ ْب ُت ْم َو َ
20 :Isa 1
ب َت َكلَّ َم.
الر ِّ
س ٌْؾِ » .ألَنَّ َف َم َّ
َوإِنْ أَ َب ٌْ ُت ْم َو َت َم َّردْ ُت ْم ُت ْإ َكلُونَ ِبال َّ
21 :Isa 1
ت ا ْل َق ْر ٌَ ُة األَمٌِ َن ُة َزانِ ٌَ ًة! َمآل َن ًة َح ّقاًَ .كانَ ا ْل َعدْ ل ُ ٌَبِ ُ
ار ِ
ٌت فٌِ َهاَ .وأَ َّما
ص َ
ؾ َ
َك ٌْ َ
اآلنَ َفا ْل َقاتِلُونَ .
22 :Isa 1
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شو َ
ِض ُتكِ َز َؼبلً َو َخ ْم ُركِ َم ْؽ ُ
اء.
ش ًة ِب َم ٍ
ار ْت ف َّ
ص َ
َ
23 :Isa 1
الر ْ
ش َو َة َو ٌَ ْت َب ُع
ص ِ
ِب َّ
وصُ .كل ُّ َوا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم ٌُح ُّ
ساإُ كِ ُم َت َم ِّردُونَ َولُ َؽ َفا ُء اللُّ ُ
ُر َإ َ
دَع َوى األَ ْر َملَ ِة الَ َتصِ ل ُ إِلَ ٌْ ِه ْم.
ٌِم َو ْ
ا ْل َع َطا ٌَا .الَ ٌَ ْق ُ
ضونَ لِ ْل ٌَت ِ
 -ٔ2هذه المفاهٌم النبوٌة تإكد ان ال القرابٌن وال الصلوات تفٌد بؽٌر
مراعاة وصاٌا الرب  ،وهذا عكس المفهوم الكهنوتً الحرفً للطقوس
ٌظن انها تنفع بؽٌر اٌمان وتنفٌذ للوصاٌا
ٕٓ – وٌلخص كل ذلك سفر ارمٌاء :
3 :7هكذا قال رب الجنود اله اسرابٌل اصلحوا طرقكم و اعمالكم
فاسكنكم فً هذا الموضع
 ٗ :7ال تتكلوا على كبلم الكذب قابلٌن هٌكل الرب هٌكل الرب هٌكل الرب
هو
5 :7النكم ان اصلحتم اصبلحا طرقكم و اعمالكم ان اجرٌتم عدال بٌن
االنسان و صاحبه
6 :7ان لم تظلموا الؽرٌب و الٌتٌم و االرملة و لم تسفكوا دما زكٌا فً
هذا الموضع و لم تسٌروا وراء الهة اخرى الذابكم
7 :7فانً اسكنكم فً هذا الموضع فً االرض التً اعطٌت البابكم من
االزل و الى االبد
8 :7ها انكم متكلون على كبلم الكذب الذي ال ٌنفع
9 :7اتسرقون و تقتلون و تزنون و تحلفون كذبا و تبخرون للبعل و
تسٌرون وراء الهة اخرى لم تعرفوها
10 :7ثم تاتون و تقفون امامً فً هذا البٌت الذي دعً باسمً علٌه و
تقولون قد انقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجاسات
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11 :7هل صار هذا البٌت الذي دعً باسمً علٌه مؽارة لصوص فً
اعٌنكم هانذا اٌضا قد راٌت ٌقول الرب
12 :7لكن اذهبوا الى موضعً الذي فً شٌلوه الذي اسكنت فٌه اسمً
اوال و انظروا ما صنعت به من اجل شر شعبً اسرابٌل
13 :7و االن من اجل عملكم هذه االعمال ٌقول الرب و قد كلمتكم مبكرا
و مكلما فلم تسمعوا و دعوتكم فلم تجٌبوا
14 :7اصنع بالبٌت الذي دعً باسمً علٌه الذي انتم متكلون علٌه و
بالموضع الذي اعطٌتكم و اباءكم اٌاه كما صنعت بشٌلو
15 :7و اطرحكم من امامً كما طرحت كل اخوتكم كل نسل افراٌم
16 :7و انت فبل تصل الجل هذا الشعب و ال ترفع الجلهم دعاء و ال
صبلة و ال تلح علً النً ال اسمعك
17 :7اما ترى ماذا ٌعملون فً مدن ٌهوذا و فً شوارع اورشلٌم
18 :7االبناء ٌلتقطون حطبا و االباء ٌوقدون النار و النساء ٌعجن
العجٌن لٌصنعن كعكا لملكة السماوات و لسكب سكابب اللهة اخرى لكً
ٌؽٌظونً
19 :7افاٌاي ٌؽٌظون ٌقول الرب الٌس انفسهم الجل خزي وجوههم
20 :7لذلك هكذا قال السٌد الرب ها ؼضبً و ؼٌظً ٌنسكبان على هذا
الموضع على الناس و على البهابم و على شجر الحقل و على ثمر
االرض فٌتقدان و ال ٌنطفبان
 ٕٔ :7هكذا قال رب الجنود اله اسرابٌل ضموا محرقاتكم الى ذبابحكم و
كلوا لحما
22 :7النً لم اكلم اباءكم و ال اوصٌتهم ٌوم اخرجتهم من ارض مصر
من جهة محرقة و ذبٌحة
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23 :7بل انما اوصٌتهم بهذا االمر قاببل اسمعوا صوتً فاكون لكم الها
و انتم تكونون لً شعبا و سٌروا فً كل الطرٌق الذي اوصٌكم به لٌحسن
الٌكم
24 :7فلم ٌسمعوا و لم ٌمٌلوا اذنهم بل ساروا فً مشورات و عناد
قلبهم الشرٌر و اعطوا القفا ال الوجه
25 :7فمن الٌوم الذي خرج فٌه اباإكم من ارض مصر الى هذا الٌوم
ارسلت الٌكم كل عبٌدي االنبٌاء مبكرا كل ٌوم و مرسبل
26 :7فلم ٌسمعوا لً و لم ٌمٌلوا اذنهم بل صلبوا رقابهم اساءوا اكثر
من ابابهم
27 :7فتكلمهم بكل هذه الكلمات و ال ٌسمعون لك و تدعوهم و ال
ٌجٌبونك
28 :7فتقول لهم هذه هً االمة التً لم تسمع لصوت الرب الهها و لم
تقبل تادٌبا باد الحق و قطع عن افواههم
29 :7جزي شعرك و اطرحٌه و ارفعً على الهضاب مرثاة الن الرب
قد رفض و رذل جٌل رجزه
30 :7الن بنً ٌهوذا قد عملوا الشر فً عٌنً ٌقول الرب وضعوا
مكرهاتهم فً البٌت الذي دعً باسمً لٌنجسوه
31 :7و بنو مرتفعات توفة التً فً وادي ابن هنوم لٌحرقوا بنٌهم و
بناتهم بالنار الذي لم امر به و ال صعد على قلبً
32 :7لذلك ها هً اٌام تاتً ٌقول الرب و ال ٌسمى بعد توفة و ال وادي
ابن هنوم بل وادي القتل و ٌدفنون فً توفة حتى ال ٌكون موضع
33 :7و تصٌر جثث هذا الشعب اكبل لطٌور السماء و لوحوش االرض
و ال مزعج
 ٖٗ :7و ابطل من مدن ٌهوذا و من شوارع اورشلٌم صوت الطرب و
صوت الفرح صوت العرٌس و صوت العروس الن االرض تصٌر خرابا
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ٕٔ -لم ٌهتم الٌهود بذلك المفهوم للصلوات والقرابٌن اال بعد هدم الهٌكل
ونفٌهم الً بابل حٌث كانت الصلوات عزابهم الوحٌد  ،واضطر الكهنة
الضافة صلوات صباحا ومساءا للقرابٌن الٌومٌة
ٕٕ -بذلك انتهً احتكار الكهنة لبلتصال بالرب واصبحت اسرابٌل كلها
تتصل بالرب عن طرٌق الصلوات  ،وانتهً اعتبار الهٌكل رمز االتصال
بالرب واصبحت المعابد المنتشرة كاماكن للصلوات تحل محله
ٖٕ -عند ذلك فقط حاول الكهنة ان ٌجلبوا من نصوص التوراة ماٌإٌد
سمو الصلوات علً القرابٌن  ،وان كان هناك بعض من ٌتمسك بنصوص
سفر البلوٌٌن وبالقرابٌن
طبٌعة الصلوات والؽرض منها
ٔ -الصلوات هً تضرع الً هللا فً وقت الشدة  ،استؽاثة من اعماق
الروح الً هللا مدبر الكون علً امل االستجابة  ،فً سفر المزامٌر :
2 :Psa 65
الصبلَ ِة إِلَ ٌْ َك ٌَؤْتًِ ُكل ُّ َب َ
ش ٍر.
سام َِع َّ
ٌَا َ
3 :Psa 65
آ َثا ٌم َقدْ َق ِو ٌَ ْت َعلَ ًََّ .م َعاصِ ٌ َنا أَ ْن َ
ت ُت َك ِّف ُر َع ْن َها.
ٕ -فً التلمود هناك افكار طفولٌة قدٌمة حول الصبلة وامكانٌة خرق
نوامٌس الكون وانزال المطر وانبات الزرع ورفع الوباء والفٌضان
ٌٖ -قول الربانٌون ان الصبلة التؽٌر نوامٌس الكون وانما هللا قبل خلق
االشٌاء امر ان تتؽٌر بعد حدوث الصلوات  ،فحسب اقوال الربانٌٌن
الصلوات ٌمكن تعكس أي قدر الهً بارادة هللا بعد الصلوات  ،فً التلمود
اخبار عن الصلوات باستخدام االسم المربع لتحقٌق المعجزات
ٗ -وٌعتقد الربانٌون ان الرب نفسه ٌصلً وٌقول ( لعل رحمتً تؽلب
عدلً )
٘ -ولم ٌعد هذا المفهوم مقبول فً العصر الحدٌث
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فبل شًء مما ٌفعله االنسان الفانً ٌؽٌر ارادة الرب وانما الصبلة تقوي
عزٌمة االنسان  ،وهذا هو الؽرض من الصبلة  ،اال ٌشعر االنسان انه
وحٌد فً هذا العالم  ،فٌلقً باالمه علً الرب فٌسترٌح وٌهدأ باله
أ -فً سفر المزامٌر :
15 :Psa 145
أَ ْع ٌُنُ ا ْل ُكل ِّ إِ ٌَّا َك َت َت َر َّجى َوأَ ْن َ
ت ُت ْعطِ ٌ ِه ْم َط َعا َم ُه ْم فًِ حٌِنِهِ.
16 :Psa 145
َت ْف َت ُح ٌَ َد َك َف ُت ْ
ضى.
ش ِب ُع ُكل َّ َحً ِر ً
17:Psa 145
ار فًِ ُكل ِّ ُط ُرقِ ِه َو َرحٌِ ٌم فًِ ُكل ِّ أَ ْع َمالِهِ.
ب َب ٌّ
الر ُّ
َّ
18:Psa 145
ٌب لِ ُكل ِّ الَّذٌِنَ ٌَدْ ُعو َن ُه الَّذٌِنَ ٌَدْ ُعو َن ُه ِبا ْل َح ِّق.
ب َق ِر ٌ
الر ُّ
َّ
19:Psa 145
ص ُه ْم.
ض ُّر َع ُه ْم َف ٌُ َخلِّ ُ
ضى َخابِفٌِ ِه َو ٌَ ْس َم ُع َت َ
ٌَ ْع َمل ُ ِر َ
4 :Psa 139
سانًِ إِالَّ َوأَ ْن َ
ب َع َر ْف َت َها ُكلَّ َها.
ت ٌَا َر ُّ
س َكلِ َم ٌة فًِ لِ َ
ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
22 :Psa 55
الص ِّد َ
ٌق ٌَ َت َز ْع َز ُع إِلَى األَ َبدِ.
دَع ِّ
ب َه َّم َك َف ُه َو ٌَ ُعولُ َك .الَ ٌَ ُ
الر ِّ
أَ ْل ِق َعلَى َّ
ب -فً سفر اٌوب :
19 :Job 16
ش ِهٌدِي َو َ
ت َ
الس َم َاوا ِ
شا ِهدِي فًِ األَ َعالًِ.
أَ ٌْضا ً اآلنَ ه َُو َذا فًِ َّ
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20 :Job 16
هلل َت ْق ُط ُر َع ٌْنًِ
ص َحابًِِ َّ ِ .
ا ْل ُم ْس َت ْه ِز ُبونَ ِبً ُه ْم أَ ْ
الموت والحٌاة االخرة
ٔ -لم ٌصدق االنسان ان حٌاته تنتهً مع النفس االخٌر له علً االرض
وانه سٌصبح مجرد تراب مثل كل الحٌوانات وان روحه الخبلقة سوؾ
تموت
لذلك كان دابما ٌتوق لخلود روحه والً عالم اخر ٌعٌش فٌه مرة اخري
ٌحقق مالم ٌحققه فً حٌاته االولً
ٕ -كان الناس حتً البدابٌون منهم ٌحفظون الجثث والٌسمحون
بفسادها حتً وصل االمر الً التحنٌط عند الفراعنة علً امل عودة
الروح الٌها مرة اخري
ٖ -ابتكر الٌونانٌون طعام االلهة (امبروسٌا) الذي ٌكسب االلهة الخلود ،
وكان االنسان فً الجنة خالدا ولكن بعد سقوط ادم فقد خلوده
ٗ -وفً الجنة شجرة تمنح الحٌاة االبدٌة كما فً
سفر التكوٌن :
22 :Gen 3
ارفا ا ْل َخ ٌْ َر َوال َّ
ش َّر.
ص َ
سانُ َقدْ َ
ب االلَ ُه :ه َُو َذا اال ْن َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
ار َك َوا ِح ٍد ِم َّنا َع ِ
اخ ُذ مِنْ َ
َو ْاالنَ لَ َعلَّ ُه ٌَ ُم ُّد ٌَدَ هُ َو ٌَ ُ
ش َج َر ِة ا ْل َح ٌَا ِة ا ٌْضا َو ٌَا ُكل ُ َو ٌَ ْح ٌَا الَى اال َب ِد.
٘ -وقد اختار الرب اشخاص رفعهم الً االبدٌة مثل اخنوخ واٌلٌا
أ -فً سفر التكوٌن :
24:Gen 5
وجدْ النَّ هللاَ َ
اخ ُنو ُ
ار ْ
اخ َذ ُه.
خ َم َع هللاِ َولَ ْم ٌُ َ
س َ
َو َ
ب -فً سفر الملوك الثانً :
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1 :2Ki 2
اء أَنَّ إٌِلِ ٌَّا َوأَلٌِ َ
ش َع
الس َم ِ
ب إٌِلِ ٌَّا فًِ ا ْل َعاصِ َف ِة إِلَى َّ
الر ِّ
ص َعا ِد َّ
َو َكانَ عِ ْن َد إِ ْ
ال.
َذ َه َبا مِنَ ا ْل ِج ْل َج ِ
11 :2Ki 2
صلَ ْت
ار َف َ
َوفٌِ َما ُه َما ٌَسِ َ
ان َو ٌَ َت َكلَّ َم ِ
ٌر ِ
ار َو َخ ٌْل ٌ مِنْ َن ٍ
ان إِ َذا َم ْر َك َب ٌة مِنْ َن ٍ
اء.
س َم ِ
صعِدَ إٌِلِ ٌَّا فًِ ا ْل َعاصِ َف ِة إِلَى ال َّ
َب ٌْ َن ُه َماَ ،ف َ
٘ -ولم تدخل فكرة الحٌاة االخرة الً الٌهودٌة اال بعد اسر بابل فبل ٌوجد
فً اسفار موسً الخمسة وال االسفار النبوٌة كلمة واحدة عن محاسبة
الناس ٌوم القٌامة وال عن البعث وال الحٌاة االخرة
 -ٙكان هذا مسلك عجٌب حٌث ان الٌهود كانوا علً علم بعقٌدة البعث
عند الفراعنة اثناء وجودهم فً مصر كذلك كانوا علً علم بعقٌدة البعث
عند البابلٌٌن
 -7كان الٌهود حتً عهد اٌوب ٌعتقدون بوجود
( شٌول) ملك العالم السفلً الذي ٌوجد به الموتً
وفً سفر اٌوب والمزامٌر اقوال عن انقاذ الرب للروح من شٌول :
أ -فً سفر اٌوب
13 :Job 18
ضا َءهُ ِب ْك ُر ا ْل َم ْو ِ
ت.
س ِدهٌَِ .ؤْ ُكل ُ أَ ْع َ
اء َج َ
ض َ
ٌَؤْ ُكل ُ أَ ْع َ
14 :Job 18
س ُ
ال.
اعتِ َما ِد ِه َو ٌُ َ
ٌَ ْن َقطِ ُع َعنْ َخ ٌْ َمتِ ِه َع ِن ْ
اق إِلَى َملِكِ األَهْ َو ِ
13 :Job 14
ض ُب َك َو ُت َع ٌِّنُ لًِ
ؾ َؼ َ
ص ِر َ
او ٌَ ِة َو ُت ْخفٌِنًِ إِلَى أَنْ ٌَ ْن َ
وارٌنًِ فًِ ا ْل َه ِ
لَ ٌْ َت َك ُت ِ
أَ َجبلً َف َت ْذ ُك َرنًِ.
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14 :Job 14
إِنْ َم َ
صبِ ُر إِلَى أَنْ ٌَؤْت ًَِ َب َدلًِ.
ج َهادِي أَ ْ
ات َر ُجل ٌ أَ َف ٌَ ْح ٌَا؟ ُكل َّ أَ ٌَّ ِام ِ
ب -فً سفر المزامٌر:
15 :Psa 49
او ٌَ ِة ألَ َّن ُه ٌَؤْ ُخ ُذنًِ .سِ بلَ ْه.
إِ َّن َما هللا ُ ٌَ ْفدِي َن ْفسِ ً مِنْ ٌَ ِد ا ْل َه ِ
10 :Psa 16
ساداً.
َع َتقِ ٌَّ َك ٌَ َرى َف َ
او ٌَ ِة .لَنْ َتد َ
ألَ َّن َك لَنْ َت ْت ُر َك َن ْفسِ ً فًِ ا ْل َه ِ
11 :Psa 16
ور .فًِ ٌَمٌِنِ َك نِ َع ٌم إِلَى األَ َب ِد.
س ِبٌل َ ا ْل َح ٌَاةِ .أَ َما َم َك شِ َب ُع ُ
ُت َع ِّرفُنًِ َ
س ُر ٍ
ت -فً سفر هوسٌا :
14 :Hos 13
ص ُه ْم .أَ ٌْنَ أَ ْو َباإُ َك ٌَا َم ْو ُ
او ٌَ ِة أَ ْفدٌِ ِه ْم .مِنَ ا ْل َم ْو ِ
ت؟ أَ ٌْنَ
ت أ ُ َخلِّ ُ
مِنْ ٌَ ِد ا ْل َه ِ
َ
َاو ٌَ ُة؟ َت ْخ َتفًِ ال َّندَ ا َم ُة َعنْ َع ٌْ َن ًَّ».
ش ْو َك ُتكِ ٌَا ه ِ
 -0فً المزمور السابع والثبلثٌن ٌنقطع نسل االشرار وٌرث االخٌار
االرض  ،القٌامة وال عالم اخر :
1 :Psa 37
لِدَ ُاو َد الَ َت َؽ ْر مِنَ األَ ْ
ار َوالَ َت ْحسِ دْ ُع َّمال َ اإلِ ْث ِم
ش َر ِ
9 :Psa 37
ألَنَّ َعا ِملًِ ال َّ
ض.
ب ُه ْم ٌَ ِر ُثونَ األَ ْر َ
الر َّ
ش ِّر ٌُ ْق َط ُعونَ َوالَّذٌِنَ ٌَ ْن َتظِ ُرونَ َّ
10 :Psa 37
ٌِل الَ ٌَ ُكونُ ال ِّ
ٌرَ .ت َّطل ُِع فًِ َم َكانِ ِه َفبلَ ٌَ ُكونُ .
ش ِّر ُ
َب ْعدَ َقل ٍ
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11 :Psa 37
السبلَ َمةِ.
ض َو ٌَ َتلَ َّذ ُذونَ فًِ َك ْث َر ِة َّ
دَعا ُء َف ٌَ ِر ُثونَ األَ ْر َ
أَ َّما ا ْل ُو َ
22 :Psa 37
ض َوا ْل َم ْل ُعونٌِنَ ِم ْن ُه ٌُ ْق َط ُعونَ .
اركٌِنَ ِم ْن ُه ٌَ ِر ُثونَ األَ ْر َ
ألَنَّ ا ْل ُم َب َ
28 :Psa 37
ب ٌُح ُّ
الر َّ
ألَنَّ َّ
ِب ا ْل َح َّق َوالَ ٌَ َت َخلَّى َعنْ أَ ْتقِ ٌَابِهِ .إِلَى األَ َب ِد ٌُ ْح َف ُظونَ  .أَ َّما َن ْسل ُ
األَ ْ
ار َف ٌَ ْن َقطِ ُع.
ش َر ِ
29 :Psa 37
ض َو ٌَ ْس ُك ُنو َن َها إِلَى األَ َبدِ.
الص ِّدٌقُونَ ٌَ ِر ُثونَ األَ ْر َ
ِّ
34 :Psa 37
اح َف ْظ َط ِرٌ َق ُه َف ٌَ ْر َف َع َك لِ َت ِر َ
اض األَ ْ
ار
ض .إِلَى ا ْنق َِر ِ
ث األَ ْر َ
ب َو ْ
الر َّ
ا ْن َتظِ ِر َّ
ش َر ِ
َت ْن ُظ ُر.
35 :Psa 37
ش َج َر ٍة َ
ارفا ً ِم ْثل َ َ
ت ال ِّ
َقدْ َرأَ ٌْ ُ
ار َق ٍة َناضِ َرةٍ.
ش ِّر َ
ش ِ
ٌر َعاتٌِا ً َو ِ
36 :Psa 37
وجدْ .
س ِب َم ْو ُجو ٍد َوا ْل َت َم ْس ُت ُه َفلَ ْم ٌُ َ
َع َب َر َفإِ َذا ه َُو لَ ٌْ َ
37:Psa 37
السبلَ َمةِ.
ان َّ
الَحِظِ ا ْل َكا ِمل َ َوا ْن ُظ ِر ا ْل ُم ْس َتقٌِ َم َفإِنَّ ا ْل َعق َِب إلِ ْن َ
س ِ
38:Psa 37
ِب األَ ْ
أَ َّما األَ ْ
ار ٌَ ْن َقطِ ُع.
ش َرا ُر َف ٌُ َبادُونَ َجمٌِعاًَ .عق ُ
ش َر ِ
39:Psa 37
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ٌق.
ان ال ِّ
بح ْ
الر ِّ
الصدِّ ٌقٌِنَ َفمِنْ قِ َب ِل َّ
ص ِّ
أَ َّما َخبلَ ُ
ض ِ
ِصنِ ُه ْم فًِ َز َم ِ
40:Psa 37
ب َو ٌُ َن ِّجٌ ِه ْمْ ٌُ .نقِ ُذ ُه ْم مِنَ األَ ْ
اح َت ُموا ِبهِ.
ص ُه ْم ألَ َّن ُه ُم ْ
ار َو ٌُ َخلِّ ُ
الر ُّ
َو ٌُعٌِ ُن ُه ُم َّ
ش َر ِ
 -2فً سفر اٌوب اٌضا ٌتمنً اٌوب ان ٌخلصه الموت من عذابه واالمه
فً الدنٌا ولكن لٌس اخذه الً عالم اخر رؼم ادعاء بعض المفسرٌن بان
اٌوب كان ٌعتقد فً القٌامة حسب تفسٌرهم للعبارات :
26 :Job 19
هللا.
ُون َج َ
سدِي أَ َرى َ
َو َب ْعدَ أَنْ ٌُ ْف َنى ِج ْلدِي ه ََذا َو ِبد ِ
ٓٔ -لكنهم اهملوا باقً السفر :
6 :Job 7
اء.
أَ ٌَّامًِ أَ ْس َر ُع مِنَ ا ْل َم ُّكوكِ َو َت ْن َت ِهً ِب َؽ ٌْ ِر َر َج ٍ
14 :Job 14
إِنْ َم َ
صبِ ُر إِلَى أَنْ ٌَؤْت ًَِ َب َدلًِ.
ج َهادِي أَ ْ
ات َر ُجل ٌ أَ َف ٌَ ْح ٌَا؟ ُكل َّ أَ ٌَّ ِام ِ
9 :Job 7
ض َم ِ
ص َعدُ.
او ٌَ ِة الَ ٌَ ْ
اب ٌَ ْ
س َح ُ
ال َّ
حل ُّ َو ٌَ ُزولَُ .ه َك َذا الَّذِي ٌَ ْن ِزل ُ إِلَى ا ْل َه ِ
10:Job 7
الَ ٌَ ْر ِج ُع َب ْع ُد إِلَى َب ٌْتِ ِه َوالَ ٌَ ْع ِرفُ ُه َم َكا ُن ُه َب ْع ُد.
21 :Job 7
ض َط ِج ُع فًِ ال ُّت َرابِ؟
َولِ َما َذا الَ َت ْؽفِ ُر َذ ْن ِبً َوالَ ُت ِزٌل ُ إِ ْثمًِ ألَ ِّنً اآلنَ أَ ْ
َت ْطلُ ُبنًِ َفبلَ أَ ُكونُ !.
ٔٔ -لٌس فً االسفار سوي حٌاة او موت الثالث لهما
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أ -فً سفر التثنٌة :
19 :Deu 30
أُ ْ
الح ٌَا َة َوال َم ْو َ
ضَ .قدْ َج َع ُ
ت.
لت قُدَّ ا َم َك َ
اء َواألَ ْر َ
س َم َ
ش ِه ُد َعل ٌْ ُك ُم ال ٌَ ْو َم ال َّ
اللع َن َةَ .ف ْ
الح ٌَا َة لِ َت ْح ٌَا أَ ْن َ
ت َو َن ْسلُ َك
اخ َت ِر َ
ال َب َر َك َة َو ْ
ب -فً سفر ارمٌاء :
8 :Jer 21
َو َتقُول ُ لِ َه َذا ال َّ
بَ .ه َب َن َذا أَ ْج َعل ُ أَ َما َم ُك ْم َط ِر َ
ٌق ا ْل َح ٌَا ِة
الر ُّ
ش ْعبَِ :ه َك َذا َقال َ َّ
َو َط ِر َ
ٌق ا ْل َم ْو ِ
ت.
9 :Jer 21
الَّذِي ٌُقٌِ ُم فًِ َه ِذ ِه ا ْل َمدٌِ َن ِة ٌَ ُم ُ
ج
وع َوا ْل َو َبإَِ .والَّذِي ٌَ ْخ ُر ُ
وت ِب َّ
الس ٌْؾِ َوا ْل ُج ِ
َو ٌَ ْسقُ ُط إِلَى ا ْل ِك ْل َدانِ ٌٌِّنَ الَّذٌِنَ ٌُ َحاصِ ُرو َن ُك ْم ٌَ ْح ٌَا
س ُه لَ ُه َؼنٌِ َم ًة.
َو َتصِ ٌ ُر َن ْف ُ
ت -فً سفر المزامٌر :
16 :Psa 34
ب ضِ ُّد َعا ِملًِ ال َّ
ض ذ ِْك َر ُه ْم.
ش ِّر لِ ٌَ ْق َط َع مِنَ األَ ْر ِ
الر ِّ
َو ْج ُه َّ
ٕٔ -لو كان حزقٌا ٌإمن بالقٌامة لما صلً الً الرب لٌطٌل عمره علً
االرض ولما اعتبر نفسه فانٌا
فً سفر اشعٌاء :
1 :Isa 38
اء إِلَ ٌْ ِه إِ َ
ض َح َزقِ ٌَّا لِ ْل َم ْو ِ
وص ال َّنبِ ًُّ
ش ْع ٌَا ُء ْبنُ آ ُم َ
ت َف َج َ
فًِ تِ ْل َك األَ ٌَّ ِام َم ِر َ
ص َب ٌْ َت َك ألَ َّن َك َت ُم ُ
ٌِش».
ب :أَ ْو ِ
وت َوالَ َتع ُ
الر ُّ
َو َقال َ لَ ُهَ « :ه َك َذا ٌَقُول ُ َّ
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2:Isa 38
صلَّى:
َف َو َّج َه َح َزقِ ٌَّا َو ْج َه ُه إِلَى ا ْل َحابِطِ َو َ
3 :Isa 38
ٌِم َو َف َع ْل ُ
ؾ سِ ْر ُ
ت أَ َما َم َك ِباألَ َما َن ِة َو ِب َق ْل ٍ
سنَ
ت ا ْل َح َ
ب َ
ب ْاذ ُك ْر َك ٌْ َ
«آ ِه ٌَا َر ُّ
سل ٍ
فًِ َع ٌْ َن ٌْ َك»َ .و َب َكى َح َزقِ ٌَّا ُب َكا ًء َعظِ ٌماً.
4 :Isa 38
ب إِلَى إِ َ
اء:
ش ْع ٌَ َ
الر ِّ
ار َق ْول ُ َّ
ص َ
َف َ
5 :Isa 38
سم ِْع ُ
صبلَ َت َك.
ت َ
ب إِلَ ُه دَ ُاودَ أَ ِبٌ َكَ :قدْ َ
الر ُّ
َب َوقُلْ ل َِح َزقِ ٌَّاَ :ه َك َذا ٌَقُول ُ َّ
« ْاذه ْ
س َع َ
َقدْ َرأَ ٌْ ُ
س َن ًة.
ش َر َة َ
ٌؾ إِلَى أَ ٌَّا ِم َك َخ ْم َ
وع َكَ .ه َب َن َذا أُضِ ُ
ت ُد ُم َ
6 :Isa 38
َومِنْ ٌَ ِد َملِكِ أَ ُّ
ور أ ُ ْنقِ ُذ َك َو َه ِذ ِه ا ْل َمدٌِ َن َةَ .وأ ُ َحامًِ َعنْ َه ِذ ِه ا ْل َمدٌِ َنةِ.
ش َ
7 :Isa 38
ب ٌَ ْف َعل ُ َه َذا األَ ْم َر الَّذِي َت َكلَّ َم
الر َّ
ب َعلَى أَنَّ َّ
الر ِّ
َو َه ِذ ِه لَ َك ا ْل َعبلَ َم ُة مِنْ قِ َب ِل َّ
ِبهِ:
8 :Isa 38
س َع َ
از ِبال َّ
آح َ
ت الَّذِي َن َزل َ فًِ دَ َر َجا ِ
َه َب َن َذا أ ُ َر ِّج ُع ظِ ل َّ الدَّ َر َجا ِ
ش َر
ت َ
ش ْم ِ
س َع َ
ت ال َّ
ت فًِ الدَّ َر َجا ِ
ش َر دَ َر َجا ٍ
اء»َ .ف َر َج َع ِ
دَ َر َجا ٍ
ت الَّتًِ
ت إِلَى ا ْل َو َر ِ
ش ْم ُ
َن َزلَ ْت َها.
9 :Isa 38
ض َو ُ
شف ًَِ مِنْ َم َرضِ هِ.
ِك َتا َب ٌة ل َِح َزقِ ٌَّا َملِكِ ٌَ ُهو َذا إِ ْذ َم ِر َ
10 :Isa 38
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او ٌَةَِ .قدْ أ ُ ْع ِد ْم ُ
أَ َنا قُ ْل ُ
َب إِلَى أَ ْب َوا ِ
ت َبقِ ٌَّ َة سِ ن ًَِّ.
ت« :فًِ ِع ِّز أَ ٌَّامًِ أَ ْذه ُ
ب ا ْل َه ِ
11 :Isa 38
قُ ْل ُ
ان ا ْل َفانِ ٌَ ِة.
ض األَ ْح ٌَ ِ
ب فًِ أَ ْر ِ
سانا ً َب ْع ُد َم َع ُ
اء .الَ أَ ْن ُظ ُر إِ ْن َ
الر َّ
ت الَ أَ َرى َّ
س َّك ِ
12 :Isa 38
الراعًِ .لَ َف ْف ُ
ت َكا ْل َحابِكِ َح ٌَاتًِ .مِنَ
َم ْس َكنًِ َق ِد ا ْن َقلَ َع َوا ْن َت َقل َ َع ِّنً َك َخ ٌْ َم ِة َّ
ار َواللَّ ٌْل َ ُت ْفنٌِنًِ.
ال َّن ْو ِل ٌَ ْق َط ُعنًِ .ال َّن َه َ
13 :Isa 38
س ِد َه َك َذا ٌُ َه ِّ
ص َر ْخ ُ
ٌِع ِع َظامًِ .ال َّن َه َ
ش ُم َجم َ
احَ .كاألَ َ
ت إِلَى َّ
َ
ار َوالَّلَ ٌْل َ
الص َب ِ
ُت ْفنٌِنًِ.
14 :Isa 38
اي َناظِ َر ًة إِلَى
ض ُع َف ْت َع ٌْ َن َ
س ُنون ٍة ُم َز ْق ِزق ٍة َه َك َذا أَصِ ٌ ُح .أَهْ د ُِر َك َح َما َم ٍةَ .قدْ َ
َك ُ
ضا ٌَ ْق ُ
ضامِناً.
تُ .كنْ لًِ َ
ب َقدْ َت َ
العبلَ ِءٌَ .ا َر ُّ
َ
15 :Isa 38
ِب َم َاذا أَ َت َكلَّ ُم َفإِ َّن ُه َقال َ لًِ َوه َُو َقدْ َف َعلَ .أَ َت َم َّ
شى ُم َت َم ِّهبلً ُكل َّ سِ ن ًَِّ مِن أَ ْج ِل
ار ِة َن ْفسِ ً.
َم َر َ
16:Isa 38
الس ٌِّ ُد بِ َه ِذ ِه ٌَ ْح ٌُونَ َو ِب َها ُكل ُّ َح ٌَا ِة ُروحًِ َف َت ْ
شفٌِنًِ َو ُت ْح ٌٌِنًِ.
أَ ٌُّ َها َّ
17 :Isa 38
ت َت َعلَّ ْق َ
ارةُ َوأَ ْن َ
ت ِب َن ْفسِ ً مِنْ َوهْ دَ ِة
سبلَ َم ِة َقدْ َت َح َّولَ ْت ل ًَِ ا ْل َم َر َ
ه َُو َذا لِل َّ
ا ْل َهبلَكِ َفإِ َّن َك َط َر ْح َ
اي.
اء َظ ْه ِر َك ُكل َّ َخ َطا ٌَ َ
ت َو َر َ
18 :Isa 38
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او ٌَ َة الَ َت ْح َم ُد َك .ا ْل َم ْو ُ
ب
اب ُطونَ إِلَى ا ْل ُج ِّ
ت الَ ٌُ َ
س ِّب ُح َك .الَ ٌَ ْر ُجو ا ْل َه ِ
ألَنَّ ا ْل َه ِ
أَ َما َن َت َك.
19 :Isa 38
ؾ ا ْل َبنٌِنَ َح َّق َك.
ب ٌُ َع ِّر ُ
ا ْل َح ًُّ ا ْل َح ًُّ ه َُو ٌَ ْح َم ُد َك َك َما أَ َنا ا ْل ٌَ ْو َم .األَ ُ
20 :Isa 38
ار َنا ُكل َّ أَ ٌَّ ِام َح ٌَاتِ َنا فًِ َب ٌْ ِ
ب».
الر ِّ
ت َّ
ب ل َِخبلَصِ ًَ .ف َن ْع ِز ُ
الر ُّ
َّ
ؾ بِؤ َ ْو َت ِ
ٖٔ -فً سفر اشعٌاء نص عن قٌام الموتً :
19 :Isa 26
َت ْح ٌَا أَ ْم َوا ُت َكَ .تقُو ُم ا ْل ُج َث ُ
س َّكانَ ال ُّت َرابِ .ألَنَّ َطلَّ َك
اس َت ٌْقِ ُظواَ .ت َر َّن ُموا ٌَا ُ
ثْ .
َطل ُّ أَ ْع َ
شا ٍ
ض ُت ْسقِ ُط األَ ْخ ٌِلَ َة.
ب َواألَ ْر ُ
ٗٔ -ونص اوضح من ذلك فً سفر حزقٌال :
1 :Eze 37
الر ِّ َ
ًِ
سطِ ا ْل ُب ْق َعةَِ ،وه َ
ب َوأَ ْن َزلَنًِ فًِ َو َ
الر ِّ
وح َّ
َكا َن ْت َعلَ ًَّ ٌَ ُد َّ
ب َفؤ ْخ َر َجنً ِب ُر ِ
َمآل َن ٌة عِ َظاماً.
2 :Eze 37
ٌِرةٌ ِجدّ اً َعلَى َو ْج ِه ا ْل ُب ْق َعةَِ ،وإِ َذا ه ًَِ
ًِ َكث َ
َوأَ َم َّرنًِ َعلَ ٌْ َها مِنْ َح ْولِ َها َوإِ َذا ه َ
س ٌة ِجدّ اً.
اب َ
ٌَ ِ
3 :Eze 37
َف َقال َ لًٌَِ [ :ا ا ْبنَ آ َد َم ،أَ َت ْح ٌَا َه ِذ ِه ا ْلع َ
ب أَ ْن َ
ِظا ُم؟» َفقُ ْل ُ
ت
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
تٌَ [ :ا َ
َت ْعلَ ُم».
4 :Eze 37
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ِظ ِام َوقُلْ لَ َها :أَ ٌَّ ُت َها ا ْلع َ
َف َقال َ لًَِ [ :ت َن َّبؤْ َعلَى َه ِذ ِه ا ْلع َ
اس َمعًِ
س ُةْ ،
اب َ
ِظا ُم ا ْل ٌَ ِ
ب.
الر ِّ
َكلِ َم َة َّ
5 :Eze 37
ب لِ َه ِذ ِه ا ْلع َ
ِظ ِامَ :ه َب َن َذا أُدْ ِخل ُ فٌِ ُك ْم ُروحا ً َف َت ْح ٌُونَ .
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
هَك َذا َقال َ ال َّ
6 :Eze 37
س ُط َعلَ ٌْ ُك ْم ِج ْلداً َوأَ ْج َعل ُ فٌِ ُك ْم ُروحا ً
صبا ً وأَ ْكسِ ٌ ُك ْم لَ ْحما ً َوأَ ْب ُ
ض ُع َعلَ ٌْ ُك ْم َع َ
َوأَ َ
ب].
الر ُّ
َف َت ْح ٌُونَ َو َت ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
7 :Eze 37
ص ْو ٌ
ت ك َما أُم ُ
َف َت َن َّبؤْ ُ
ار َب ِ
ت ا ْل ِع َظا ُم
ش َف َت َق َ
ت َوإِ َذا َر ْع ٌ
ِرتَ .و َب ٌْ َن َما أَ َنا أَت َن َّبؤ ُ َكانَ َ
ُكل ُّ َع ْظ ٍم إِلَى َع ْظ ِمهِ.
8 :Eze 37
و َن َظ ْر ُ
ص ِ
س
ساهَا ،و ُبسِ َط ا ْل ِج ْل ُد علَ ٌْ َها مِنْ َف ْو ُقَ ،ولَ ٌْ َ
ب َواللَّ ْح ِم َك َ
ت َوإِ َذا ِبا ْل َع َ
ح.
فٌِ َها ُرو ٌ
9 :Eze 37
وح :ه َ
س ٌِّ ُد
َكذا َقال َ ال َّ
وحَ ،ت َن َّبؤْ ٌَا ا ْبنَ آدَ َمَ ،وقُلْ ل ُّ
َف َقال َ لًَِ [ :ت َن َّبؤْ ل ُّ
ِلر ِ
ِلر ِ
ُب َعلَى هَإُ الَ ِء ا ْل َق ْتلَى لِ ٌَ ْح ٌُوا».
اح األَ ْر َب ِع َوه َّ
ح مِنَ ِّ
بَ :هلُ َّم ٌَا ُرو ُ
الر ُّ
َّ
الر ٌَ ِ
10 :Eze 37
َف َت َن َّبؤْ ُ
ش
حَ ،ف َح ٌُوا َو َقا ُموا َعلَى أَقدَ ا ِم ِه ْم َج ٌْ ٌ
الرو ُ
ت َك َما أَ َم َرنًَ ،ف َد َخل َ فٌِ ِه ِم ُّ
َعظٌ ٌم ِجدّ اً ِجدّ اً.
11:Eze 37
ُث َّم َقال َ لًٌَِ [ :ا ا ْبنَ آدَ َمَ ،ه ِذ ِه الع َ
ًِ ُكل ُّ َبٌ ِ
ت إِ ْس َرابٌِلَ .هَا ُه ْم
ِظا ُم ه َ
س ْت ِع َظا ُم َنا َو َهلَ َك َر َجاإُ َناَ .ق ِد ا ْن َق َط ْع َنا.
ٌَقُولُونَ ِ ٌَ :ب َ
12 :Eze 37
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ل َِذلِ َك َت َن َّبؤْ َوقُلْ لَ ُه ْم :ه َ
ص ِع ُد ُك ْم
ور ُك ْم وأ ُ ْ
بَ :ه َب َن َذا أَف َت ُح قُ ُب َ
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
َكذا َقال َ ال َّ
ور ُك ْم ٌَا َ
ض إِ ْس َرابٌِلَ.
ش ْع ِبً َوآتًِ ِب ُك ْم إِلَى أَ ْر ِ
مِنْ قُ ُب ِ
13 :Eze 37
ور ُك ْم ٌَا
ور ُك ْم َوإِ ْ
ب ِع ْندَ َف ْتحًِ قُ ُب َ
الر ُّ
َف َت ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
ص َعادِي إِ ٌَّا ُك ْم مِنْ قُ ُب ِ
َ
ش ْع ِبً.
14 :Eze 37
ب
الر ُّ
وأَ ْج َعل ُ ُروحًِ فٌِ ُك ْم ف َت ْح ٌُونَ َ ،وأَ ْج َعلُ ُك ْم فًِ أَ ْرضِ ُك ْمَ ،ف َت ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أ َنا َّ
َت َكلَّ ْم ُ
ب».
الر ُّ
ت َوأَ ْف َعلٌَُ ،قُول ُ َّ
٘ٔ -وفً هذا النص اشكال  ،فلو كان حزقٌال ٌإمن فعبل ان العظام تحٌا
فلماذا لم ٌجب الرب بنعم ؟ ولماذا اراه الرب اٌاها وهً تحً ؟
 -ٔٙلقد كان الخبلؾ حول القٌامة بٌن الفرٌسٌٌن والصدوقٌٌن وكل
منهما ٌحتج باٌات ونصوص وال زال الخبلؾ مستمر بٌن الٌهود حول
القٌامة
رؼم ان الربانٌون كتبوا فً المشنا ان من ٌنكر ان القٌامة منصوص
علٌها فً التوراة هو لن ٌدخل عالم االبدٌة القادم
خلود روح االنسان
ٔ -ان فكرة خلود الروح مكتوبة فً التوراة بشكل مبهم  ،فقد ترجم
اكوٌبل تلمٌذ الراباي الٌعازر والراباي ٌوشع نص المزامٌر
(انه ٌقودنا الً االبدٌة)
ٕ -فً سفر االمثال :
28 :Pro 12
ٌق َم ْسلِ ِك ِه الَ َم ْو َ
ت.
فًِ َ
سبِ ِ
ٌل ا ْل ِب ِّر َح ٌَاةٌ َوفًِ َط ِر ِ
ٖ -فً داخل االنسان شًء سماوي ابدي الٌموت ولكن السإال  :اٌن هو
هذا الشًء ؟
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ففً سفر التكوٌن :
7 :Gen 2
ار
االر ِ
ص َ
س َم َة َح ٌَاةٍَ .ف َ
ض َو َن َف َخ فًِ ا ْنفِ ِه َن َ
ب االلَ ُه ادَ َم ُت َرابا مِنَ ْ
الر ُّ
َو َج َبل َ َّ
ادَ ُم َن ْفسا َح ٌَّ ًة.
ٗ -حٌن ٌموت االنسان ٌعود الجسد الً التراب كما كان وتعود الروح
الً الرب حٌث جاءت ،
فً سفر الجامعة :
7 :Ecc 12
هللا الَّذِي أَ ْع َطاهَا.
ح إِلَى َّ ِ
اب إِلَى األَ ْر ِ
الرو ُ
ض َك َما َكانَ َو َت ْر ِج ُع ُّ
َف ٌَ ْر ِج ُع ال ُّت َر ُ
٘ -هذه النفخة االلهٌة هً سر الحٌاة وهً الخالدة
فهذه الروح تدخل جسد االنسان ثم عندما ٌموت تؽادره كالطابر  ،هذا
المفهوم قدٌم جدا ومنتشر فً كل الحضارات قبل الٌهودٌة
 -ٙالخبلؾ هو حول خلود الروح فقط ام الجسد اٌضا  ،اٌن تذهب الروح
؟ الً العالم تحت االرض حٌث تعٌش كظل باهت ا مالً السماء ؟
 -7من هذا الخبلؾ نشؤت نظرٌتان  ،االولً حول بعث االجساد واعادة
الروح الٌها لتحاسب ثم الً النعٌم او الجحٌم االبدي  ،والثانٌة حول حٌاة
ابدٌة للروح فقط
 -0هناك مفهوم ان الروح تخرج من االنسان عند نومه ولذلك تقام صبلة
الصبح شكرا علً عودة الروح
 -2فكما ٌستٌقظ الراقدون من النوم سٌستٌقظ الموتً  ،فً سفر دانٌال :
2 :Dan 12
الراقِدٌِنَ فًِ ُت َرا ِ
ض ٌَ ْس َت ٌْقِ ُظونَ هَإُ الَ ِء إِلَى ا ْل َح ٌَا ِة
ب األَ ْر ِ
َو َكثٌِ ُرونَ مِنَ َّ
ِي.
ار لِبل ِْزد َِر ِ
اء األَ َبد ِّ
األَ َب ِد ٌَّ ِة َوهَإُ الَ ِء إِلَى ا ْل َع ِ
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ٓٔ -وجسد االنسان ٌتحلل عدا عظمة من العمود الفقري تسمً (لوز )
( )Luzوهً تمثل نواة ٌرجع منها الجسم البشري كما كان
فً سفر اشعٌاء :
19 :Isa 26
َت ْح ٌَا أَ ْم َوا ُت َكَ .تقُو ُم ا ْل ُج َث ُ
س َّكانَ ال ُّت َرابِ .ألَنَّ َطلَّ َك
اس َت ٌْقِ ُظواَ .ت َر َّن ُموا ٌَا ُ
ثْ .
َطل ُّ أَ ْع َ
شا ٍ
ض ُت ْسقِ ُط األَ ْخ ٌِلَ َة.
ب َواألَ ْر ُ
ٔٔ -هناك اعتقاد ان االرواح تظل حلقة وصل بٌن عالم السماء واالرض
وتتصل بالبشر وتخبرهم بالمستقبل وبالؽٌب
ٕٔ -فً التلمود ان ارواح االخٌار فً السماء حول عرش هللا تنتظر
العالم القادم  ،وارواح االشرار تهٌم فً االرض مثل الشٌاطٌن ثم بعد
فترة تذهب الً جهنم وتتبلشً
ٖٔ -وٌزرع الرب الروح فً الجنٌن وهو فً بطن امه  ،وٌقول الرب
سمٌبلل ان الروح كانت تعلم كل شًء ثم حٌنما تدخل الجسم تنسً كل
شًء وتبدأ فً اكتساب العلوم علً سبٌل التذكر  ،وهذا ماقاله افبلطون
قبل ذلك
ٗٔ -فً العصر الهللٌنً ردد الٌهود افكار افبلطون حول خلود روح
االنسان  ،وافكار ارسطو حول خلود الروح االلهً فقط باعتباره مصدر
القوة فً العالم  ،وكان االقرب الً افبلطون هو فٌلون السكندري
٘ٔ -استخدم فٌلون الكلمات الدالة علً الروح وهً (نفس  ،روح ،
نسمة ) بدٌبل لرأي افبلطون الذي كان ٌري ان الروح ٖ اقسام  ،واحدة
فً البطن واالخري فً الصدر والثالثة فً الدماغ
وان الروح محبوسة فً الجسد وتسعً للتحرر والعودة الً هللا حٌث
كانت
 -ٔٙكان سعادٌا جاون متؤثرا بارسطو فلم ٌوافق علً تقسٌم االنسان
الً روح وجسد ولم ٌوافق علً ان الروح ٖ أقسام  ،وقال ان الروح
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جسم روحً ٌخلق مع الجسد وٌتحد معه وان اقسام الروح الثبلثة تمثل
كل متكامل موجود فً القلب
وان الروح مخلوقة من عناصر نورانٌة كروٌة ودقٌقة الحجم ومن نفس
المادة التً خلق هللا منها المبلبكة وان هذه الدقابق تتصل باالفكار العقلٌة
لبلنسان
 -ٔ7تعددت نظرٌات الروح عند الفبلسفة الٌهود باهٌا  ،وٌهودا هالٌفً ،
وبن مٌمون  ....وكلها خلٌط من اقوال ارسطو وافبلطون ومحاولة
للتوفٌق بٌنها وبٌن التوراة
الثواب والعقاب
ٔ( -هللا ٌثٌب المحسنٌن وٌعاقب االثمٌن ) هذا هو البند ٔٔ من بٌن ٖٔ
بند هً مجمل العقٌدة الٌهودٌة كما صاؼها موسً بن مٌمون
ٕ -الواقع فً حٌاة الناس ان كثٌر من االخٌار ٌعانون االالم فً حٌاتهم
علً االرض وكثٌر من االشرار ٌتنعمون  ،هذا الواقع تطلب تعمٌق
مفهوم الثواب والعقاب االلهً
ٖ -بدأت فكرة ان الثواب والعقاب لٌس فً الدنٌا فقط وانما فً العالم
القادم وان الحٌاة التنتهً علً االرض
ٗ -فً البداٌة كان ٌعتقد ان الرب ٌفتقد ذنوب االباء فً االبناء حتً
الجٌل الرابع كما فً الوصاٌا العشر فً سفر الخروج ،
5 :Exo 20
اء
وب اال َب ِ
ور ا ْف َتقِ ُد ُذ ُن َ
ب الَ َه َك الَ ٌه َؼ ٌُ ٌ
الر َّ
ال َت ْس ُجدْ َل ُهنَّ َوال َت ْع ُبدْ هُنَّ ال ِّنً ا َنا َّ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع مِنْ ُم ْبؽِضِ ًَّ
فًِ اال ْب َن ِ
ث َو َّ
اء فًِ ا ْل ِج ِ
٘ -واستمر هذا المفهوم حتً سفر ارمٌاء :
18 :Jer 32
ازي َذ ْن ِ
ان ألُلُو ٍ
ِض ِن َبنٌِ ِه ْم َب ْعدَ ُه ُم اإلِلَ ُه
ب اآل َب ِ
اء فًِ ح ْ
صان ُِع اإلِ ْح َ
َ
س ِ
ؾ َو ُم َج ِ
اس ُم ُه
ب ا ْل ُج ُنو ِد ْ
ا ْل َعظِ ٌ ُم ا ْل َج َّبا ُر َر ُّ
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٘ -فاالباء ٌدفع ابنابهم ثمن جرابمهم لذلك كان ٌقال فً اسرابٌل االباء
ٌزرعون الحصرم واالبناء ٌضرسون ولم ٌنته ذلك اال فً سفر حزقٌال :
2 :18
ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرابٌل قابلٌن االباء اكلوا
الحصرم و اسنان االبناء ضرست
3 :18
حً انا ٌقول السٌد الرب ال ٌكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل فً
اسرابٌل
4 :18
ها كل النفوس هً لً نفس االب كنفس االبن كبلهما لً النفس التً
تخطا هً تموت
 -ٙلم ٌكن الصدوقٌٌن ٌإمنون بالقٌامة ولذلك لم ٌكن حدٌثهم اال عن
ثواب وعقاب فً الدنٌا علً العكس من ذلك الربانٌون وقبلهم اسبلفهم
الفرٌسٌٌن الذٌن امنوا بالقٌامة وثواب وعقاب
 -7كان مبدأ الثواب والعقاب فً االخرة نشؤ بعد خراب الهٌكل وكان
مقصورا علً قٌامة المإمنٌن الً الحٌاة االبدٌة اما العصاة وؼٌر
المإمنٌن فسٌظلوا فً الموت ابدا
 -0بعد ذلك نشؤ مفهوم القٌامة الشاملة لجمٌع االموات حٌث الجنة والنار
 -2فً الزرادشتٌة الفارسٌة كان هناك عقٌدة ان كل الشر سٌتبلشً وكل
الخٌر سٌبقً من جدٌد مع المخلص حفٌد زرادشت حٌث عالم جدٌد خٌر
ٌبقً لبلبد
ٓٔ -هناك خبلؾ حول مسبولٌة الروح ومسبولٌة الجسد وتروي قصة
عن حوار بٌن ٌهودا هاناسً واالمبراطور انطونٌوس :
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٕٓٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

قال االمبراطور ٌمكن للجسد ان ٌقول ان الروح تسببت فً فعله االثم
حٌث انه الٌعقل وٌمكن للروح ان تقول ان الجسم تسبب فً اٌذابها النها
حبٌسة داخله ؟
قال الراباي ٌ :شبه ذلك ان ملكا كانت لدٌه حدٌقة بها شجرة تٌن وكان
عٌن لحراستها رجل اعمً واخر اعرج  ،فقال االعرج لبلعمً اري
شجرة تٌن فاذا رفعتنً فوق كتفك وصلت الٌها  ،ففعبل واكبل التٌن
وحٌنما جاء الملك وبدأ فً محاكمتهما قال االعمً انه الٌري واالعرج
انه الٌستطٌع الوصول الً الشجرة فامر الملك ان ٌربط االعرج فوق
كتؾ االعمً وان ٌعذبا علً هذا الوضع
قال الراباي  :هكذا ٌعٌد هللا الروح داخل الجسد وٌحاسبهما معا
ٔٔ -فً العصر الهلٌنً ساد الفكر الٌونانً بان الروح فقط مسبولة
وانها تحاسب دون الجسد هذا المفهوم سٌطر علً فبلسفة الٌهود فى
االسكندرٌة فانكروا قٌامة االجساد وقالوا ان االرواح فقط تحاسب
ٕٔ -هذا الخبلؾ اثار خبلؾ اخر حول العذاب والنعٌم وهل هما حسٌان
او معنوٌان؟
ٖٔ -خبلؾ اخر حول الذٌن سٌباتهم التدخلهم النار و حسناتهم التدخلهم
الجنة  ،قال البعض ان رحمة هللا ستدخلهم الجنة وقال اخرون انهم
ٌتطهرون فً النار عام كامل ثم ٌدخلون الجنة وربما تدخلهم الجنة
شفاعة االنبٌاء او االقارب الصالحٌن
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المبحث الثالث  :اسرابٌل
اختٌار اسرابٌل
ٔ -النقطة المركزٌة فً البلهوت الٌهودي ومفتاح فهم طبٌعة العقٌدة
الٌهودٌة هً :
( ان هللا اختار اسرابٌل باعتبارها شعب هللا )
ٕ -اسرابٌل باعتبارها شعب هللا المختار او الٌهود باعتبارهم تجسٌد
االمة التً مهمتها حمل حقابق الدٌن والوحً االلهً للبشرٌة هذا واضح
فً كل اسفار التوراة
أ -فً سفر الخروج :
5 :Exo 19
ص ْوتًِ َو َحف ِْظ ُت ْم َع ْهدِي َت ُكو ُنونَ لًِ َخ َّ ً
ٌِع
سم ِْع ُت ْم لِ َ
َفاالنَ انْ َ
اصة مِنْ َب ٌْ ِن َجم ِ
ال ُّ
ض.
االر ِ
ش ُعوبَِ .فانَّ لًِ ُكل َّ ْ
6 :Exo 19
ًِ ا ْل َكلِ َم ُ
ات الَّتًِ ُت َكلِّ ُم
دَّس ًةَ .ه ِذ ِه ه َ
َوا ْن ُت ْم َت ُكو ُنونَ لًِ َم ْملَ َك َة َك َه َن ٍة َوا َّم ًة ُم َق َ
اس َرابٌِل َ».
ِب َها َبنًِ ْ
ب  -فً سفر التثنٌة :
6 :Deu 7
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ب إِل ِه َك .إِ ٌَّا َك َق ِد ْ
ت َ
ألَ َّن َك أَ ْن َ
ب إِل ُه َك لِ َت ُكونَ ل ُه
الر ُّ
ار َّ
اخ َت َ
ِلر ِّ
س ل َّ
ب ُم َقدَّ ٌ
ش ْع ٌ
ٌِع ال ُّ
َ
ش ُعو ِ
ض
ب الذٌِنَ َعلى َو ْج ِه األَ ْر ِ
ش ْعبا ً أَ َخ َّ
ص مِنْ َجم ِ
7:Deu 7
ب ِب ُك ْم َو ْ
ساب ِِر ال ُّ
ش ُعو ِ
ار ُك ْم ألَ َّن ُك ْم
اخ َت َ
الر ُّ
ص َق َّ
ب ال َت َ
س مِنْ َك ْونِ ُك ْم أَ ْك َث َر مِنْ َ
ل ٌْ َ
ساب ِِر ال ُّ
ش ُعوبِ.
أَ َقل ُّ مِنْ َ
8 :Deu 7
ب
الر ُّ
س َم آلِ َبابِ ُك ْم أَ ْخ َر َج ُك ُم َّ
س َم الذِي أَ ْق َ
ب إِ ٌَّا ُك ْم َو ِح ْفظِ ِه ال َق َ
الر ِّ
َبل مِنْ َم َح َّب ِة َّ
ِب ٌَ ٍد َ
شدٌِدَ ٍة َو َفدَ ا ُك ْم مِنْ َب ٌْ ِ
ِص َر.
ت ال ُع ُبو ِد ٌَّ ِة مِنْ ٌَ ِد ف ِْر َع ْونَ َملِكِ م ْ
ت -فً سفر هوسٌا
1 :Hos 11
دَع ْو ُ
ت ا ْبنًِ.
ِص َر َ
لَ َّما َكانَ إِ ْس َرابٌِل ُ ُؼبلَما ً أَ ْح َب ْب ُت ُه َومِنْ م ْ
ث -فً سفر ارمٌاء
3 :Jer 2
ب أَ َوابِل ُ َؼلَّتِ ِهُ .كل ُّ آ ِكلٌِ ِه ٌَؤْ َث ُمونَ َ .
ِلر ِّ
س ل َّ
إِ ْس َرابٌِل ُ قُدْ ٌ
ش ٌّر ٌَؤْتًِ َعلَ ٌْ ِه ْم ٌَقُول ُ
ب
الر ُّ
َّ
ج -فً سفر عاموس
2 :Amo 3
ُ
إِ ٌَّا ُك ْم َف َق ْط َع َر ْف ُ
وب ُك ْم
ٌِع َق َباب ِِل األَ ْر ِ
ٌِع ُذ ُن ِ
ض ل َِذلِ َك أ َعاقِ ُب ُك ْم َعلَى َجم ِ
ت مِنْ َجم ِ
د  -وفً الصلوات الٌهودٌة
(انت اخترتنا من بٌن كل الشعوب )
ٖ -لماذا اختار الرب اسرابٌل وماهً مهمتها ؟ االمر مفصل فً سفر
اشعٌاء
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8 :Isa 41
وب الَّذِي ْ
َوأَ َّما أَ ْن َ
اخ َت ْر ُت ُه َن ْسل َ إِ ْب َراهٌِ َم َخلٌِلًِ
ت ٌَا إِ ْس َرابٌِل ُ َع ْبدِي ٌَا ٌَ ْعقُ ُ
9 :Isa 41
ت لَ َك« :أَ ْن َ
ارهَا دَ َع ْو ُت ُه َوقُ ْل ُ
ت
س ْك ُت ُه مِنْ أَ ْط َراؾِ األَ ْر ِ
الَّذِي أَ ْم َ
ض َومِنْ أَ ْق َط ِ
َع ْب ِديْ .
ض َك
اخ َت ْر ُت َك َولَ ْم أَ ْرفُ ْ
15 :Isa 41
س ا ْل ِج َبال َ َو َت ْس َحقُ َها
انَ .تدْ ُر ُ
َه َب َن َذا َقدْ َج َع ْل ُت َك َن ْو َرجا ً ُم َحدَّداً َجدٌِداً َذا أَ ْس َن ٍ
صا َف ِة.
َو َت ْج َعل ُ اآل َكا َم َكا ْل ُع َ
1 :Isa 42
ض ْع ُ
ت ُروحًِ
س َّر ْت ِب ِه َن ْفسِ ًَ .و َ
اري الَّذِي ُ
ه َُو َذا َع ْبدِي الَّذِي أَ ْع ُ
ض ُدهُ ُم ْخ َت ِ
ج ا ْل َح َّق لِؤل ُ َم ِم.
َعلَ ٌْ ِه َف ٌُ ْخ ِر ُ
2 :Isa 42
الَ ٌَصِ ٌ ُح َوالَ ٌَ ْر َف ُع َوالَ ٌُ ْسم ُِع فًِ ال َّ
ص ْو َت ُه.
ار ِع َ
ش ِ
3 :Isa 42
ج
ان ٌُ ْخ ِر ُ
ض ًة الَ ٌَ ْقصِ ُ
ضو َ
ص َب ًة َم ْر ُ
َق َ
ؾ َو َفتٌِلَ ًة َخامِدَ ًة الَ ٌُ ْطفِ ُا .إِلَى األَ َم ِ
ا ْل َح َّق.
4 :Isa 42
ض َو َت ْن َتظِ ُر ا ْل َج َزاب ُِر َ
ش ِرٌ َع َت ُه.
ض َع ا ْل َح َّق فًِ األَ ْر ِ
الَ ٌَ ِكل ُّ َوالَ ٌَ ْن َكسِ ُر َح َّتى ٌَ َ
6 :Isa 42
ب َقدْ دَ َع ْو ُت َك بِا ْل ِب ِّر َفؤ ُ ْمسِ ُك ِب ٌَ ِد َك َوأَ ْح َف ُظ َك َوأَ ْج َعلُ َك َع ْهداً لِل َّ
ش ْع ِ
ب
الر َّ
أَ َنا َّ
َو ُنوراً لِؤل ُ َم ِم
7 :Isa 42
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ورٌنَ مِنْ َب ٌْ ِ
س ْج ِن
ت ال ِّ
س ا ْل َمؤْ ُ
لِ َت ْف َت َح ُع ٌُونَ ا ْل ُع ْمًِ لِ ُت ْخ ِر َج مِنَ ا ْل َح ْب ِ
س ِ
ا ْل َجالِسِ ٌنَ فًِ ال ُّظ ْل َمةِ.
10 :Isa 43
ب َو َع ْبدِي الَّذِي ْ
أَ ْن ُت ْم ُ
اخ َت ْر ُت ُه لِ َك ًْ َت ْع ِرفُوا َو ُت ْإ ِم ُنوا ِبً
الر ُّ
ش ُهودِي ٌَقُول ُ َّ
ص َّو ْر إِلَ ٌه َو َب ْعدِي الَ ٌَ ُكونُ .
َو َت ْف َه ُموا أَ ِّنً أَ َنا ه َُوَ .ق ْبلًِ لَ ْم ٌُ َ
6 :Isa 49
وب َو َردِّ َم ْحفُوظِ ً
َف َقالََ « :قلٌِل ٌ أَنْ َت ُكونَ لًِ َع ْبداً إلِ َقا َم ِة أَ ْس َباطِ ٌَ ْعقُ َ
ض».
صى األَ ْر ِ
إِ ْس َرابٌِلََ .ف َقدْ َج َع ْل ُت َك ُنوراً لِؤل ُ َم ِم لِ َت ُكونَ َخبلَصِ ً إِلَى أَ ْق َ
8 :Isa 49
ب« :فًِ َو ْق ِ
ص أَ َع ْن ُت َك.
اس َت َج ْب ُت َك َوفًِ ٌَ ْو ِم ا ْل َخبلَ ِ
ول ْ
الر ُّ
َه َك َذا َقال َ َّ
ت ا ْلقُ ُب ِ
َفؤ َ ْح َف ُظ َك َوأَ ْج َعلُ َك َع ْهداً لِل َّ
ش ْع ِ
ي
ب إلِ َقا َم ِة األَ ْر ِ
ار ِّ
ض لِ َت ْملٌِكِ أَ ْمبلَكِ ا ْل َب َر ِ
ٗ -ان اختٌار اسرابٌل قابم علً ان الشعب الٌهودي متفوق علً سابر
الشعوب فً انه مإهل لحمل رسالة السماء وتعالٌمها وتوجٌه شعوب
االرض
٘ -هذه مٌزة اسرابٌل كما تمٌز الٌونان بالعلم والرومان بالقانون
وؼٌرهم من الشعوب  ،مع اعتبار انه الٌوجد شعب كان ٌعً انه مإهل
لقٌادة االمم االخري سوي الٌهود
 -ٙلٌس هذا تفضٌبل للٌهود وانما مسبولٌة جسٌمة ملقاة علً عاتقها
فالحزن مكتوب علً اسرابٌل لكً تكون سببا فً فرح االمم االخري
ولهذا التنتهً مهمة اسرابٌل فً زمان معٌن والتنحصر فً مكان وانما
هً خالدة فً كل زمان وتشمل كل االرض
 -7لم ٌختر الرب اسرابٌل اعتباطا وانما االخبلق الكرٌمة والفضٌلة
والروح العالٌة والكفاءة العقلٌة هً امور موروثة فً اسرابٌل اعترؾ به
حتً ؼٌر االسرابٌلٌن
 -0اضؾ الً ذلك ان الرب درب الشعب علً تلك المهمة من خبلل
شرٌعته الحٌة فً عقل وقلب اسرابٌل ونهاهم عن النجاسة وعن
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٕٓٙPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

مصاهرة الوثنٌٌن واالختبلط بهم وامر بقتلهم وحرق معابدهم  ،فً سفر
التثنٌة :
1 :Deu 14
ب إِل ِه ُك ْم .ال َت ْخ ِم ُ
سا َم ُك ْم َوال َت ْج َعلُوا َق ْر َع ًة َب ٌْنَ أَ ْع ٌُنِ ُك ْم
شوا أَ ْج َ
ِلر ِّ
أَ ْن ُت ْم أَ ْوال ٌد ل َّ
ألَ ْج ِل َم ٌِّتٍ.
2 :Deu 14
ب لِ َت ُكونَ ل ُه َ
ب إِل ِه َك َو َق ِد ْ
ألَ َّن َك َ
صا ً
ش ْعبا ً َخا ّ
الر ُّ
ار َك َّ
اخ َت َ
ِلر ِّ
س ل َّ
ب ُم َقدَّ ٌ
ش ْع ٌ
ٌِع ال ُّ
ش ُعو ِ
ض.
ب الذٌِنَ َعلى َو ْج ِه األَ ْر ِ
َف ْو َق َجم ِ
3 :Deu 14
ال َتؤْ ُكل ِر ْجسا ً َما.
1 :Deu 7
ض التًِ أَ ْن َ
ت دَ ا ِخل ٌ إِل ٌْ َها لِ َت ْم َتلِ َك َها َو َط َر َد
ب إِل ُه َك إِلى األَ ْر ِ
الر ُّ
َم َتى أَ َتى ِب َك َّ
ُ
ور ٌٌِّنَ َوال َك ْن َعانِ ٌٌِّنَ
ش ُعوبا ً َكث َ
ٌِر ًة مِنْ أَ َما ِم َك :ال ِح ِّث ٌٌِّنَ َوال ِج ْر َجاشِ ٌٌِّنَ َواألَ ُم ِ
س ْب َع ُ
ش ُعو ٍ
ب أَ ْك َث َر َوأَ ْع َظ َم ِم ْن َك
َوالف ِِر ِّز ٌٌِّنَ َوالح ِِّو ٌٌِّنَ َوال ٌَ ُبوسِ ٌٌِّنَ َ
2 :Deu 7
ض َر ْب َت ُه ْم َفإِ َّن َك ُت َح ِّر ُم ُه ْم .ال َت ْق َط ْع ل ُه ْم َع ْهداً
ب إِل ُه َك أَ َما َم َك َو َ
الر ُّ
َودَ َف َع ُه ُم َّ
َوال ُت ْ
شف ِْق َعل ٌْ ِه ْم
3 :Deu 7
صاه ِْر ُه ْم .ا ْب َن َت َك ال ُت ْعطِ الِ ْبنِ ِه َوا ْب َن َت ُه ال َتؤْ ُخ ْذ الِ ْبنِ َك.
َوال ُت َ
4 :Deu 7
ب َعل ٌْ ُك ْم
الر ِّ
ب َّ
ض ُ
ألَ َّن ُه ٌَ ُر ُّد ا ْب َن َك مِنْ َو َرابًِ َف ٌَ ْع ُب ُد آلِ َه ًة أ ُ ْخ َرى َف ٌَ ْح َمى َؼ َ
س ِرٌعاً.
َو ٌُ ْهلِ ُك ُك ْم َ
5 :Deu 7
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صا َب ُه ْم َو ُت َق ِّط ُعونَ
س ُرونَ أَ ْن َ
َولكِنْ َه َك َذا َت ْف َعلُونَ بِ ِه ْمَ :ت ْه ِد ُمونَ َم َذ ِاب َح ُه ْم َو ُت َك ِّ
ار.
َ
ار ٌَ ُه ْم َو ُت ْح ِرقُونَ َت َماثٌِل ُه ْم ِبال َّن ِ
س َو ِ
مملكة هللا ومهمة اسرابٌل
ٔ -ان امل الٌهود فً المستقبل هو مملكة هللا (ملكوت شاداي  ،ملكوت
سماٌم)
ٕ -وتتحق هذه المملكة عندما تخضع االرض كلها للرب وتزول الشرور
وٌمحً االصنام وااللحاد
ٖ -فً سفر زكرٌا وصؾ لٌوم الرب :
7 :Zec 14
ار َوالَ لَ ٌْل َ َبلْ ٌَ ْحد ُ
ُث أَ َّن ُه فًِ َو ْق ِ
ت
ب .الَ َن َه َ
ِلر ِّ
وؾ ل َّ
َو ٌَ ُكونُ ٌَ ْو ٌم َوا ِح ٌد َم ْع ُر ٌ
ور.
س ِ
اء ٌَ ُكونُ ُن ٌ
ا ْل َم َ
8 :Zec 14
ور َ
ِصفُ َها إِلَى ا ْل َب ْح ِر
شلٌِ َم ن ْ
ج مِنْ أ ُ ُ
َو ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم أَنَّ ِم ٌَاها ً َح ٌَّ ًة َت ْخ ُر ُ
ال َّ
الص ٌْ ِ
ؾ َوفًِ ا ْل َخ ِرٌؾِ َت ُكونُ .
ِصفُ َها إِلَى ا ْل َب ْح ِر ا ْل َؽ ْربِ ًِّ .فًِ َّ
ش ْرق ًِِّ َون ْ
9 :Zec 14
ب َو ْحدَ ُه
ب َملِكا ً َعلَى ُكل ِّ األَ ْر ِ
الر ُّ
ض .فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم ٌَ ُكونُ َّ
الر ُّ
َو ٌَ ُكونُ َّ
اس ُم ُه َو ْح َد ُه.
َو ْ
10 :Zec 14
وب أُو ُر َ
شلٌِ َم.
ض ُكلُّ َها َكا ْل َع َر َب ِة مِنْ َج ْب َع إِلَى ِر ُّمونَ َج ُن َ
َو َت َت َح َّول ُ األَ ْر ُ
ب األَ َّو ِل إِلَى َبا ِ
ان ا ْل َبا ِ
َو َت ْر َتفِ ُع َو ُت ْع َم ُر فًِ َم َكانِ َها مِنْ َبا ِ
ب
ب ِب ْن ٌَا ِمٌنَ إِلَى َم َك ِ
َّ
ج َح َن ْنبٌِل َ إِلَى َم َعاصِ ِر ا ْل َملِكِ .
الز َوا ٌَا َومِنْ ُب ْر ِ
11:Zec 14
ور َ
شلٌِ ُم بِاألَ ْم ِن.
َف ٌَ ْس ُك ُنونَ فٌِ َها َوالَ ٌَ ُكونُ َب ْع ُد لَ ْعنٌ َ .ف ُت ْع َم ُر أ ُ ُ
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ٗ -فً ختام دروس التوراة فً بٌت التعلٌم كان ٌقال ( لٌتبارك اسمك
ولتؤتً مملكتك )
٘ -ولٌست مملكة هللا هً العالم التالً بعد البعث وانما هً مملكة لبلحٌاء
علً االرض وٌعمل كل الٌهود علً تحقٌقها ،هذه المملكة ٌتوحد فٌها كل
البشر وتنتهً الشرور واالالم من االرض وٌسود السبلم تحت سٌادة هللا
 ،وبالطبع تحت رعاٌة اسرابٌل الموصوفة بانها مسٌح الرب
 -ٙانه االمل فً بناء مملكة الحق والعدالة والسبلم علً االرض بناء
علً تعلٌم اسرابٌل للبشر  ،فً سفر اشعٌاء:
6 :Isa 49
وب َو َردِّ َم ْحفُوظِ ً
َف َقالََ :قلٌِل ٌ أَنْ َت ُكونَ لًِ َع ْبداً إلِ َقا َم ِة أَ ْس َباطِ ٌَ ْعقُ َ
ض
صى األَ ْر ِ
إِ ْس َرابٌِلََ .ف َقدْ َج َع ْل ُت َك ُنوراً لِؤل ُ َم ِم لِ َت ُكونَ َخبلَصِ ً إِلَى أَ ْق َ
10 :Isa 52
َقدْ َ
ون ُكل ِّ األ ُ َم ِم َف َت َرى ُكل ُّ أَ ْط َرا ِ
ؾ
الر ُّ
ش َّم َر َّ
اع قُدْ سِ ِه أَ َما َم ُع ٌُ ِ
ب َعنْ ذ َِر ِ
ص إِلَ ِه َنا.
األَ ْر ِ
ض َخبلَ َ
 -7مملكة هللا  ،الملك فٌها هو هللا  ،لذلك كان صموبٌل النبً ٌلوم
اسرابٌل النهم ٌطلبون لهم ملكا وٌرفضون الملك االله  ،وفً سفر هوسٌا
قال الرب ( ساعطٌكم ملكا فً حال ؼضبً)
أ -فً سفر صموبٌل االول
5 :1Sa 8
ت َقدْ شِ ْخ َ
َو َقالُوا لَ ُه« :ه َُو َذا أَ ْن َ
ٌرا فًِ َط ِرٌقِ َكَ .فاآلنَ ْ
تَ ،وا ْب َنا َك لَ ْم ٌَسِ َ
اج َعلْ
ساب ِِر ال ُّ
ش ُعو ِ
ب».
لَ َنا َملِكا ً ٌَ ْقضِ ً لَ َنا َك َ
6 :1Sa 8
ص ُموبٌِل َ إِ ْذ َقالُوا« :أَ ْعطِ َنا َملِكا ً ٌَ ْقضِ ً لَ َنا».
اء األَ ْم ُر فًِ َع ٌْ َن ًْ َ
س َ
َف َ
ب.
الر ِّ
ص ُموبٌِل ُ إِلَى َّ
صلَّى َ
َو َ
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7 :1Sa 8
ت ال َّ
ش ْع ِ
ص ْو ِ
ب فًِ ُكل ِّ َما ٌَقُولُونَ لَ َك .ألَ َّن ُه ْم
اس َم ْع لِ َ
ِص ُموبٌِلَْ « :
بل َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ضو َك أَ ْن َ
ضوا َح َّتى الَ أَ ْملِ َك َعلَ ٌْ ِه ْم.
اي َر َف ُ
ت َبلْ إِ ٌَّ َ
لَ ْم ٌَ ْرفُ ُ
12 :1Sa 12
اش َملِ َك َبنًِ َع ُّمونَ آتٌِا ً َعلَ ٌْ ُك ْم قُ ْل ُت ْم لًِ :الَ َبلْ ٌَ ْملِ ُك َعلَ ٌْ َنا
اح َ
َولَ َّما َرأَ ٌْ ُت ْم َن َ
ب إِلَ ُه ُك ْم َملِ ُك ُك ْم.
الر ُّ
َملِ ٌكَ .و َّ
ب -فً سفر القضاة
23 :Jdg 8
ب
الر ُّ
سلَّ ُط ا ْبنًِ َعلَ ٌْ ُك ُمَّ .
سلَّ ُط أَ َنا َعلَ ٌْ ُك ْم َوالَ ٌَ َت َ
َف َقال َ لَ ُه ْم ِجدْ ُعونُ  :الَ أَ َت َ
سلَّ ُط َعلَ ٌْ ُك ْم.
ٌَ َت َ
 -0وقال اشعٌاء ان واحدا من احفاد داود سٌعود ملكا علً اسرابٌل حٌث
ٌعم السبلم العالم وهذا هو المسٌحانٌة الٌهودٌة  ،امل اسرابٌل اثناء
النفً
فً سفر اشعٌاء
6 :Isa 9
اس ُم ُه
اس ُة َعلَى َكتِفِ ِه َو ٌُدْ َعى ْ
الر ٌَ َ
ألَ َّن ُه ٌُولَ ُد لَ َنا َولَ ٌد َو ُن ْع َطى ا ْبنا ً َو َت ُكونُ ِّ
سبلَ ِم.
ٌِس ال َّ
َع ِجٌبا ً ُمشِ ٌراً إِلَها ً َقدٌِراً أَبا ً أَ َب ِد ٌّا ً َرب َ
7 :Isa 9
ِلسبلَ ِم الَ نِ َها ٌَ َة َعلَى ُك ْرسِ ًِّ دَ ُاو َد َو َعلَى َم ْملَ َكتِ ِه لِ ٌُ َث ِّب َت َها
استِ ِه َول َّ
لِ ُن ُم ِّو ِر ٌَ َ
ص َن ُع َه َذا.
ب ا ْل ُج ُنو ِد َت ْ
ضدَ هَا ِبا ْل َح ِّق َوا ْلبِ ِّر مِنَ اآلنَ إِلَى األَ َب ِدَ .ؼ ٌْ َرةُ َر ِّ
َو ٌَ ْع ُ
 -2فً اسفار موسً كانت اسرابٌل فقط هً مملكة هللا ولكن مع االختبلط
بالٌونان ظهر مفهوم عالمٌة الٌهودٌة  ،وتنبؤ دانٌال بسقوط المملكة
الرابعة وظهور مملكة هللا  ،فً سفر دانٌال :
27 :Dan 7
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اء ُت ْع َطى لِ َ
س ْل َطانُ َو َع َظ َم ُة ا ْل َم ْملَ َك ِة َت ْح َ
ش ْع ِ
ب قِ ِّدٌسِ ً
الس َم ِ
ت ُكل ِّ َّ
َوا ْل َم ْملَ َك ُة َوال ُّ
ا ْل َعل ًَِِّ .ملَ ُكو ُت ُه َملَ ُك ٌ
ٌن إِ ٌَّاهُ ٌَ ْع ُبدُونَ َو ٌُطِ ٌ ُعونَ .
ٌِع َّ
ِي َو َجم ُ
وت أَ َبد ٌّ
السبلَطِ ِ
ٓٔ -فً سفر حزقٌال تعود اسرابٌل من الشتات
41 :Eze 20
ضى َع ْن ُك ْم ،حٌِنَ أ ُ ْخ ِر ُج ُك ْم مِنْ َب ٌْ ِن ال ُّ
ش ُعو ِ
ب َوأَ ْج َم ُع ُك ْم
ور ُك ْم أَ ْر َ
ِب َراب َِح ِة ُ
س ُر ِ
ون األ ُ َم ِم،
مِنَ األَ َراضِ ً الَّتًِ َت َف َّر ْق ُت ْم فٌِ َهاَ ،وأَ َت َق َّد ُ
س فٌِ ُك ْم أَ َما َم ُع ٌُ ِ
42 :Eze 20
ض
ض إِ ْس َرابٌِلَ ،إِلَى األَ ْر ِ
ب ،حٌِنَ آتًِ ِب ُك ْم إِلَى أَ ْر ِ
الر ُّ
َف َت ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
الَّتًِ َر َف ْع ُ
ت ٌَدِي أل ُ ْعطِ ً آ َبا َء ُك ْم إِ ٌَّاهَا.
مملكة الكهنة واالمة المقدسة
ٔ -فً سفر الخروج :
6 :Exo 19
ًِ ا ْل َكلِ َم ُ
ات الَّتًِ ُت َكلِّ ُم
دَّس ًةَ .ه ِذ ِه ه َ
َوا ْن ُت ْم َت ُكو ُنونَ لًِ َم ْملَ َك َة َك َه َن ٍة َوا َّم ًة ُم َق َ
اس َرابٌِلَ.
ِب َها َبنًِ ْ
ٕ -اسرابٌل كانت فً االرض المقدسة تكون مملكة من الكهنة لتتعلم كل
اسرابٌل االٌمان وخدمة الرب ثم انتشرت فً كل االرض لتكون معلم لكل
الشعوب ثم تعود لبلرض المقدسة مرة اخري لتكون مملكة الرب
ٖ -هذا هو مصٌر اسرابٌل ومستقبلها كما اكده اشعٌاء النبً بعد قرون
من سفر الخروج
6:Isa 61
س ُّمونَ ُخدَّ ا َم إِلَ ِه َناَ .تؤْ ُكلُونَ َث ْر َو َة األ ُ َم ِم
ب ُت َ
الر ِّ
أَ َّما أَ ْن ُت ْم َف ُتدْ َع ْونَ َك َه َن َة َّ
َو َعلَى َم ْج ِد ِه ْم َت َتؤ َ َّم ُرونَ .
ٗ -ومنذ البداٌة كان ثمة انقسام بٌن اعتبار الكهنة وسطاء بٌن هللا
والناس وكان ٌمثل ذلك االتجاه الصدوقٌٌن  ،واالتجاه االخر وهو ان هللا
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الٌحتاج وسطاء وهو ماممثله الفرٌسٌٌن ثم ورثته المدرسة الحسٌدٌة
حالٌا
٘ -والكهنة هم بنو هارون
أ -فً سفر العدد:
1 :Num 18
ت َو َب ُنو َك َو َب ٌْ ُ
ارونَ « :أَ ْن َ
ِس.
ت أَبٌِ َك َم َع َك َت ْح ِملُونَ َذ ْن َ
ب لِ َه ُ
الر ُّ
َو َقال َّ
ب ال َم ْقد ِ
َوأَ ْن َ
ب َك َه ُنوتِ ُك ْم.
ت َو َب ُنو َك َم َع َك َت ْح ِملُونَ َذ ْن َ
2 :Num 18
واز ُرو َك
َوأَ ٌْضا ً إِ ْخ َو َت َك سِ ْب َط ِ
الوي سِ ْب ُط أَ ِبٌ َك َق ِّر ْب ُه ْم َم َع َك َف ٌَ ْق َت ِر ُنوا ِب َك َو ٌُ ِ
ت َو َب ُنو َك قُدَّ ا َم َخ ٌْ َم ِة ال َّ
َوأَ ْن َ
ش َهادَ ِة
3 :Num 18
اس َة َ
س َوإِلى
اس َت َك َوح َِر َ
َف ٌَ ْح َف ُظونَ ح َِر َ
الخ ٌْ َم ِة ُكلِّ َهاَ .ولكِنْ إِلى أَ ْمتِ َع ِة القُدْ ِ
ال َم ْذ َب ِح ال ٌَ ْق َت ِر ُبونَ لِ َببل ٌَ ُمو ُتوا ُه ْم َوأَ ْن ُت ْم َجمٌِعاً.
4 :Num 18
ٌَ ْق َت ِر ُنونَ ِب َك َو ٌَ ْح َف ُظونَ ح َِر َ َ
اع َم َع ُكل ِّ خِدْ َم ِة َ
الخ ٌْ َمةِ.
اسة َخ ٌْ َم ِة االِ ْجتِ َم ِ
َواألَ ْج َن ِب ًُّ ال ٌَ ْق َت ِر ْب إِل ٌْ ُك ْم.
7 :Num 18
َوأَ َّما أَ ْن َ
ت َو َب ُنو َك َم َع َك َف َت ْح َف ُظونَ َك َه ُنو َت ُك ْم َم َع َما لِل َم ْذ َب ِح َو َما ه َُو دَ اخِل
ب َو َت ْخ ِد ُمونَ خِدْ َم ًةَ .عطِ ٌَّ ًة أَ ْع َط ٌْ ُ
الح َِجا ِ
ب
ت َك َه ُنو َت ُك ْمَ .واألَ ْج َنبِ ًُّ الذِي ٌَ ْق َت ِر ُ
ٌُ ْق َتل ُ».
8 :Num 18
ارونَ َ « :و َه َب َن َذا َقدْ أَ ْع َط ٌْ ُت َك ح َِر َ َ
ٌِع
ب لِ َه ُ
الر ُّ
َو َقال َّ
اسة َر َفا ِبعًَِ .م َع َجم ِ
ض ًة دَهْ ِر ٌَّ ًة.
اس َبنًِ إِ ْس َرابٌِل ل َك أَ ْع َط ٌْ ُت َها َح َّق ال َم ْس َح ِة َولِ َبنٌِ َك َف ِرٌ َ
أَ ْق َد ِ
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ار ُكل ُّ َق َر ِابٌنِ ِه ْم َم َع
س األَ ْقدَ ِ
9 :Num 18ه ََذا ٌَ ُكونُ ل َك مِنْ قُدْ ِ
اس مِنَ ال َّن ِ
ُكل ِّ َت ْق ِد َماتِ ِه ْم َو ُكل ِّ َذ َباب ِِح َخ َطا ٌَا ُه ْم َو ُكل ِّ َذ َباب ِِح آ َثا ِم ِه ُم التًِ ٌَ ُردُّو َن َها لًِ.
ًِ ل َك َولِ َبنٌِ َك.
اس ه َ
قُدْ ُ
س أَ ْقدَ ٍ
ب -وفً سفر البلوٌٌن :
1 :Lev 8
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
2 :Lev 8
اب َودُهْ نَ ا ْل َم ْس َح ِة َو َث ْو َر ا ْل َخطِ ٌَّ ِة َوا ْل َك ْب َ
ش ٌْ ِن
َارونَ َو َبنٌِ ِه َم َع ُه َوال ِّث ٌَ َ
« ُخ ْذ ه ُ
ٌر
َو َ
سل َّ ا ْل َفطِ ِ
3 :Lev 8
اع ِة الَى َبا ِ
اع».
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
اج َم ْع ُكل َّ ا ْل َج َم َ
َو ْ
االجتِ َم ِ
4 :Lev 8
اع ُة الَى َبا ِ
اج َت َم َع ِ
اع.
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
ت ا ْل َج َم َ
بَ .ف ْ
الر ُّ
وسى َك َما ا َم َرهُ َّ
َف َف َعل َ ُم َ
االجتِ َم ِ
5 :Lev 8
ب انْ ٌُ ْف َعل َ».
الر ُّ
وسى لِ ْل َج َما َعةَِ « :ه َذا َما ا َم َر َّ
ُث َّم َقال َ ُم َ
6 :Lev 8
اء.
سلَ ُه ْم ِب َم ٍ
سى هَا ُرونَ َو َبنٌِ ِه َو َؼ َّ
َف َق َّد َم ُمو َ
7 :Lev 8
الر َدا َء
س ُه ا ْل ُج َّب َة َو َج َعل َ َعلَ ٌْ ِه ِّ
ٌِص َو َن َّط َق ُه ِبا ْل ِم ْن َط َق ِة َوا ْل َب َ
َو َج َعل َ َعلَ ٌْ ِه ا ْل َقم َ
اء َو َ
شدَّ ُه ِب ِه.
الردَ ِ
ار ِّ
َو َن َّط َق ُه ِب ُز َّن ِ
8 :Lev 8
االورٌ َم َوال ُّت ِّمٌ َم.
صدْ َر ِة
صدْ َر َة َو َج َعل َ فًِ ال ُّ
ض َع َعلَ ٌْ ِه ال ُّ
َو َو َ
ِ
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9 :Lev 8
ٌِح َة
صف َ
ض َع َعلَى ا ْل ِع َما َم ِة الَى ِج َه ِة َو ْج ِه ِه َ
ض َع ا ْل ِع َما َم َة َعلَى َراسِ ِه َو َو َ
َو َو َ
َّ
الذ َه ِ
سى.
ب ُمو َ
الر ُّ
َّس َك َما ا َم َر َّ
ب ْاال ْكلٌِل َ ا ْل ُم َقد َ
10 :Lev 8
ُث َّم َ
دَّس ُه
س َح ا ْل َم ْس َكنَ َو ُكل َّ َما فٌِ ِه َو َق َ
وسى دُهْ نَ ا ْل َم ْس َح ِة َو َم َ
اخ َذ ُم َ
11 :Lev 8
س ْب َع َم َّرا ٍ
ٌِع انِ ٌَتِ ِه
س َح ا ْل َم ْذ َب َح َو َجم َ
ت َو َم َ
ض َح ِم ْن ُه َعلَى ا ْل َم ْذ َب ِح َ
َو َن َ
ض َة َو َقاعِدَ َت َها لِ َت ْقدٌِسِ َها.
َوا ْلم ِْر َح َ
12 :Lev 8
س َح ُه لِ َت ْقدٌِسِ هِ.
اس هَا ُرونَ َو َم َ
ص َّ
َو َ
ب مِنْ دُهْ ِن ا ْل َم ْس َح ِة َعلَى َر ِ
13 :Lev 8
ص ًة َو َن َّط َق ُه ْم ِب َم َناطِ َق َو َ
شدَّ لَ ُه ْم
س ُه ْم ا ْق ِم َ
َارونَ َوا ْل َب َ
وسى َبنًِ ه ُ
ُث َّم َقدَّ َم ُم َ
وسى.
ب ُم َ
الر ُّ
ِس َ -ك َما ا َم َر َّ
َقبلن َ
 -ٙوفً سفر الخروج الفارق بٌن الكهنة والشعب
21 :Exo 19
سى« :ا ْن َحد ِْر َح ِّذ ِر ال َّ
ب لِ ٌَ ْن ُظ ُروا
الر ِّ
ب لِ َببل ٌَ ْق َت ِح ُموا الَى َّ
ش ْع َ
ب لِ ُمو َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ٌِرونَ .
َف ٌَ ْسقُ َط ِم ْن ُه ْم َكث ُ
22 :Exo 19
ب.
الر ُّ
ش ِب ِه ِم َّ
ب لِ َببل ٌَ ْبطِ َ
الر ِّ
س ا ٌْضا ا ْل َك َه َن ُة الَّذٌِنَ ٌَ ْق َت ِر ُبونَ الَى َّ
َو ْل ٌَ َت َقدَّ ْ
23 :Exo 19
ب« :ال ٌَ ْقد ُِر ال َّ
اء ال َّن َك ا ْن َ
ت
ص َعدَ الَى َج َب ِل سِ ٌ َن َ
ب انْ ٌَ ْ
ش ْع ُ
ِلر ِّ
وسى ل َّ
َف َقال َ ُم َ
دِّس ُه».
َح َّذ ْر َت َنا َقابِبل :اقِ ْم ُحدُودا لِ ْل َج َب ِل َو َق ْ
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24 :Exo 19
اص َعدْ ا ْن َ
بْ « :اذ َه ِ
َارونُ َم َع َكَ .وا َّما ا ْل َك َه َن ُة
ت َوه ُ
ب ا ْن َحد ِْر ُث َّم ْ
الر ُّ
َف َقال َ لَ ُه َّ
َوال َّ
ش بِ ِه ْم.
ب لِ َببل ٌَ ْبطِ َ
الر ِّ
ص َعدُوا الَى َّ
ب َفبل ٌَ ْق َت ِح ُموا لِ ٌَ ْ
ش ْع ُ
 -7وللكهنة حقوق وقداسة كما فً سفر البلوٌٌن
1 :Lev 21
اح ٌد ِم ْن ُك ْم لِ َم ٌِّ ٍ
ت
س َ
وسى« :قُلْ لِ ْل َك َه َن َة َبنًِ هَا ُرونَ  :ال ٌَ َت َن َّج ْ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
فًِ َق ْو ِم ِه
2 :Lev 21
َّاال ال ْق ِر َبابِ ِه اال ْق َر ِ
ب الَ ٌْهِ :ا ِّم ِه َو ِابٌ ِه َوا ْبنِ ِه َوا ْب َنتِ ِه َواخٌِ ِه
3 :Lev 21
َو ْ
س.
اختِ ِه ا ْل َع ْذ َر ِ
الجلِ َها ٌَ َت َن َّج ُ
اء ا ْل َق ِرٌ َب ِة الَ ٌْ ِه الَّتًِ لَ ْم َتصِ ْر ل َِر ُج ٍلْ .
4 :Lev 21
س ِباهْ لِ ِه لِ َتدْ نٌِسِ هِ.
ج ال ٌَ َت َن َّج ْ
َك َز ْو ٍ
5 :Lev 21
ض ل َِحا ُه ْم َوال ٌَ ْج َر ُحوا
ار َ
ال ٌَ ْج َعلُوا َق ْر َع ًة فًِ ُرإُ وسِ ِه ْم َوال ٌَ ْحلِقُوا َع َو ِ
سا ِد ِه ْم.
اج َ
اح ًة فًِ ْ
ِج َر َ
6 :Lev 21
اس َم الَ ِه ِه ْم ال َّن ُه ْم ٌُ َق ِّر ُبونَ َو َقا ِب َد
سونَ ْ
ُم َقدَّسِ ٌنَ ٌَ ُكو ُنونَ اللَ ِه ِه ْم َوال ٌُدَ ِّن ُ
ب َط َعا َم الَ ِه ِه ْم َف ٌَ ُكو ُنونَ قُدْ سا.
الر ِّ
َّ
2 :Lev 22
سو َن َها لًِ َوال
اس َرابٌِل َ الَّتًِ ٌُ َق ِّد ُ
اس َبنًِ ْ
«قُلْ لِ َها ُرونَ َو َبنٌِ ِه انْ ٌَ َت َو ُّقوا ا ْق َد َ
ب.
الر ُّ
ُّوس .ا َنا َّ
اسمًِ ا ْلقُد َ
سوا ْ
ٌُ َد ِّن ُ
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3 :Lev 22
اس الَّتًِ
ٌِع َن ْسلِ ُك ُم ا ْق َت َر َ
اج ٌَالِ ُك ْم ُكل ُّ ا ْن َ
قُلْ لَ ُه ْم :فًِ ْ
ب الَى اال ْق َد ِ
س ٍ
ان مِنْ َجم ِ
س مِنْ ا َمامًِ .ا َنا
س ُت ُه َعلَ ٌْ ِه ُت ْق َط ُع تِ ْل َك ال َّن ْف ُ
ب َو َن َجا َ
ِلر ِّ
اس َرابٌِل َ ل َّ
س َها َب ُنو ْ
ٌُ َق ِّد ُ
ب.
الر ُّ
َّ
 -0وبالطبع نشؤ تعارض بٌن مفهوم االمة المقدسة وقداسة الكهنة ابناء
هارون  ،وفً سفر حزقٌال تقدٌس للكهنة الصدوقٌٌن :
11 :Eze 48
صاد َ
استًِ ،الَّذٌِنَ لَ ْم
سوا ح َِر َ
ُوق الَّذٌِنَ َح َر ُ
س َفلِ ْل َك َه َن ِة مِنْ َبنًِ َ
أَ َّما ا ْل ُم َق َّد ُ
ضل َّ البلَّ ِو ٌُّونَ .
ضل َّ َب ُنو إِ ْس َرابٌِل َ َك َما َ
ٌَضِ لُّوا حٌِنَ َ
 -2هذه المهمة المقدسة السرابٌل باعتبارهم كهنة الشعوب هً التً
جعلت الربانٌٌن ٌدققون فً المسابل االخبلقٌة وكانوا ٌعتبرون ان الخطؤ
فً حق ؼٌر الٌهود هو خطٌبة مضاعفة
ٓٔ -وٌحكً عن تلمٌذ للراباي شٌمون بن شاتاخ انه اشتري له حمار
من رجل عربً فوجد الراباي فً رقبة الحمار جوهرة فقال لتلمٌذه هل
دفعت ثمن هذه فقال التلمٌذ ال فقال الراباي اعدها لصاحبها  ،وحٌنما
استعاد العربً جوهرته فانه هتؾ ٌحمد اله الرباي شٌمون
ٔٔ -هكذا الٌهودٌة دابما سٌاج لبلخبلق  ،فالقداسة هً المسبولٌة
االخبلقٌة ولٌس مجرد طقوس  ،وهذا هو الذي حتم انفصال الٌهود عن
الوثنٌٌن لكً ٌحتفظ الٌهود بطهارتهم االخبلقٌة
ٕٔ -ومن اجل هذا كانت االوامر والنواهً االلهٌة للحفاظ علً نقاء
القلب وطهارة المعامبلت  ،ولكن تراكم االوامر والنواهً التً قررها
الربانٌون ارهقت الٌهود حٌث صار التمسك بالطقوس ولٌس بالمضمون
ٖٔ -اصبحت الروح وتنمٌتها ثانوٌة بعد ان كانت االصل واصبحت
الطقوس هً االصل بعد ان كانت ثانوٌة
ٗٔ -هذا هو الخطؤ االساسً فً تارٌخ الٌهود ولم ٌلتفت الٌه احد
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٘ٔ -فً العصر الحدٌث كان المهم لٌس االلتزام بكل االوامر والنواهً
وانما العودة للسبب وراء كل االوامر والنواهً
 -ٔٙهكذا كانت قادة االصبلح الٌهودي مدعمٌن بافكار االنبٌاء هو فصل
القشور والبحث عن لب الٌهودٌة خبلفا لبلرثوذوكس الذٌن ٌعبدون
الحروؾ
 -ٔ7ان فصل الٌهود عن العالم الذي هو مجال رسالتهم لٌس صحٌحا
وانما الصحٌح ان الٌهود امة من الكهنة وانهم ٌجب ان ٌنقلوا النور
للعالم
اسرابٌل بٌن رجال الشرٌعة والمهمة العالمٌة
ٔ -تختلؾ الٌهودٌة عن سابر الدٌانات القدٌمة خبلفا جوهرٌا وهً انها
تجعل الحقابق ملكا لكل الناس ولٌس لمجموعة من الكهنة فاسرابٌل كلها
امة من الكهنة كما شرحنا سابقا
ٕ -ان مهمة اسرابٌل هً فتح العالم كله بحقابقها الدٌنٌة  ،هذه احد
المسلمات منذ عهد موسً
أ -فً سفر التثنٌة :
4 :Deu 33
وب.
اع ِة ٌَ ْعقُ َ
ٌِراثا ً ل َِج َم َ
وسى م َ
صا َنا ُم َ
وس أَ ْو َ
ِب َنا ُم ٍ
ب -فً سفر ارمٌاء
Jer 31:33
َبلْ َه َذا ه َُو ا ْل َع ْه ُد الَّذِي أَ ْق َط ُع ُه َم َع َب ٌْ ِ
ب:
الر ُّ
ت إِ ْس َرابٌِل َ َب ْعدَ تِ ْل َك األَ ٌَّ ِام ٌَقُول ُ َّ
أَ ْج َعل ُ َ
وب ِه ْم َوأَ ُكونُ لَ ُه ْم إِلَها ً َو ُه ْم
ش ِرٌ َعتًِ فًِ دَا ِخلِ ِه ْم َوأَ ْك ُت ُب َها َعلَى قُل ُ ِ
ٌَ ُكو ُنونَ لًِ َ
ش ْعباً.
34 :Jer 31
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ب]
الر َّ
[اع ِرفُوا َّ
صا ِح َب ُه َو ُكل ُّ َوا ِح ٍد أَ َخاهُ َقابِلٌِنَ ْ :
َوالَ ٌُ َعلِّ ُمونَ َب ْع ُد ُكل ُّ َوا ِح ٍد َ
ص َف ُح
ب .ألَ ِّنً أَ ْ
الر ُّ
ٌر ِه ْم ٌَقُول ُ َّ
س ٌَ ْع ِرفُو َننًِ مِنْ َ
ألَ َّن ُه ْم ُكلَّ ُه ْم َ
ٌِر ِه ْم إِلَى َك ِب ِ
صؽ ِ
َعنْ إِ ْث ِم ِه ْم َوالَ أَ ْذ ُك ُر َخطِ ٌَّ َت ُه ْم َب ْعدُ.
ٖ -حٌنما تتحرر االمة من الكهنة فانها ستصبح وسٌلة التحرٌر للعالم
ووسٌلته للتقدم الروحً واالخبلقً
ٗ -ان المطلوب هو رفع المستوي االخبلقً لكل الشعب عن طرٌق كلمة
هللا الحٌة من خبلل توصٌل الحقابق االلهٌة للجمٌع
٘ -لٌست الٌهودٌة مجرد شرٌعة فالذٌن ٌقولون ذلك لم ٌفهموا الٌهودٌة
 ،ان هذا االدعاء صاؼه بولس الذي قال ان الٌهودٌة متشرنقة داخل
شرٌعتها كما دودة القز  ،وكان ؼرضه من ذلك االدعاء ان الٌهودٌة
سلمت دورها للكنٌسة
 -ٙكان هذا الفهم الخاطًء ناتج عن عدم فهم معنً التوراة وتفسٌرها
بانها الشرٌعة وتجرٌدها من مضمونها الروحً واالخبلقً
 -7ففً التوراة علً عكس القانون العادي  ،العطؾ علً الفقراء
والمرضً وحتً الحٌوانات  ،هذه التعالٌم االخبلقٌة التوجد فً اي قانون
عادي
لذلك قال الراباي شٌمبلي ان الشرٌعة من اولها الخرها هً محبة
االنسان لبلنسان
 -0لقد اثبت الربانٌون من اسفار موسً الخمسة ان هللا زرع الرحمة
واالعتدال وحب الخٌر واالحسان فً ارواح اسرابٌل بشكل وراثً
 -2التوراة هً نور العالم  ،فعلً االب ان ٌعلم ابنه التوراة ٌ ،جب ان
تكون الوصاٌا فً عقل وقلب الجمٌع  ،فً سفر التثنٌة
Deu 6:6
َول َت ُكنْ َه ِذ ِه ال َكلِ َم ُ
ات التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ َك
لب َك
ِب َها ال ٌَ ْو َم َعلى َق ِ
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Deu 6:7
ِس فًِ َب ٌْتِ َك َوحٌِنَ َت ْمشِ ً فًِ
ص َها َعلى أَ ْوال ِد َك َو َت َكل ْم بِ َها حٌِنَ َت ْجل ُ
َوقُ َّ
ٌق َوحٌِنَ َت َنا ُم َوحٌِنَ َتقُو ُم
ال َّط ِر ِ
Deu 6:8
صاب َِب َب ٌْنَ َع ٌْ َن ٌْ َك
َو ْار ُب ْط َها َعبل َم ًة َعلى ٌَ ِد َك َول َت ُكنْ َع َ
9:Deu 6
َوا ْك ُت ْب َها َعلى َق َواب ِِم أَ ْب َوا ِ
ب َب ٌْتِ َك َو َعلى أَ ْب َو ِاب َك.
ٌٓٔ -جب علً الكاهن او الحاكم ان ٌقرأ الشرٌعة علً الشعب مرة كل
سبع سنوات علً االقل  ،دراسة الشرٌعة مهمة الجمٌع  ،فً سفر التثنٌة
:
18 :Deu 11
وب ُك ْم َو ُنفُوسِ ُك ْم َو ْار ُب ُطوهَا َعبل َم ًة َعلى أَ ٌْدٌِ ُك ْم
« َف َ
ض ُعوا َكلِ َماتًِ َه ِذ ِه َعلى قُلُ ِ
صاب َِب َب ٌْنَ ُع ٌُونِ ُك ْم
َول َت ُكنْ َع َ
19 :Deu 11
سونَ فًِ ُب ٌُوتِ ُك ْم َوحٌِنَ َت ْم ُ
شونَ
َو َعلِّ ُموهَا أَ ْوالدَ ُك ْم ُم َت َكلِّمٌِنَ ِب َها حٌِنَ َت ْجلِ ُ
ٌق َوحٌِنَ َت َنا ُمونَ َوحٌِنَ َتقُو ُمونَ .
فًِ ال َّط ِر ِ
ٌٔٔ -قول الراباي سٌمون  :ان رفاهٌة الشعب تتوقؾ علً ٖ عوامل ،
دراسة الشرٌعة والصلوات المنتظمة والصدقات
ٌٕٔ -قال ان التوراة كانت مكتوبة بسبعٌن لؽة علً حجر فً ارض
كنعان بعد ان دخلها الٌهود وٌقال ان العالم كله رفض التوراة ولكن قبول
اسرابٌل لها منع تحول العالم الً فوضً
ٖٔ -بدأت المشكبلت حٌنما منع الرومان نشر التوراة فً ؼٌر مناطق
الٌهود وتعقدت حٌنما ارسلت الكنٌسة ارسالٌاتها لتنصٌر الكفار والوثنٌٌن
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 ،لقد نشرت الكنٌسة البذور التً زرعتها الٌهودٌة ولكن مع االستؽناء
عن التوحٌد
ٗٔ -كذلك تم اعادة زراعة مباديء الٌهودٌة فً العالم باسماء جدٌدة هً
المسٌحٌة واالسبلم وبالطبع لم تكن تلك الدعاوي بالنقاء الٌهودي لذلك
علً الٌهود الكفاح السترداد نقاء دعوتهم القابم علً التوراة ٌ ،قول
الراباي اكٌبا  :بدون التوراة نكون كاالموات
٘ٔ -هل انتهت الٌهودٌة وتخلت عن دورها ؟ هل تستطٌع ٌهودٌة
التلمود تقدٌم نفس ٌهودٌة التوراة ؟
 -ٔٙلقد تعرض الٌهود للتدمٌر واالبادة مرات كثٌرة ولكن ال احد ٌستطٌع
اطفاء نور التوراة
فالٌهود هم الذٌن فجروا النهضة فً اوروبا وهم الذٌن علموا رواد
االصبلح الدٌنً فً الكنٌسة وهم الذٌن اعادوا ترجمة التوراة بعد ان
كانت الترجمات القدٌمة تبلعبت فً معانٌها لصالح الكنٌسة
 -ٔ7لقد نشرت الكنٌسة االدٌرة ودعت للتفرغ للعبادة فكسدت التجارة
والصناعة والعلم فً العصور الوسطً بٌنما الٌهودٌة هً التً احٌت
مفاهٌم العالم المعاصر
 -ٔ0بٌنما الكنٌسة تنشر التفرقة فً العالم بٌن كفار ومإمنٌن فان
الٌهودٌة تدعو الً توحٌد العالم لقد كانت ثروة الٌهود هً وسٌلتهم فً
تؽٌر عالم الكنٌسة فً العصور المظلمة وتحوٌل العالم للعصر الحدٌث ،
ففً التراث الٌهودي ٌقال  :حٌث القمح لعمل الخبز المجال لدراسة
التوراة
 -ٔ2ان العالم المعاصر مدٌن بوجوده الً الٌهودٌة بمفكرٌها ورجال
اقتصادها وثرواتها
اسرابٌل خدم الرب  ،شهداء ومسٌحٌو االمم
ٔ -اذا كان هناك تصنٌؾ للمعاناة فان اسرابٌل ستكون االولً  ،اذا كانت
مدة الحزن والصبر دلٌل علً النبل فان اسرابٌل ارستقراطٌة  ،اذا كان
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االدب الذي ٌحوي احدي القصص التراجٌدٌة (المؤساوٌة) هو ادب عالمً
فماذا ٌمكن ان تكون مؤساى شعب استمرت خمسة االؾ عام؟
ٕ -بهذه الكلمات قدم لٌوبولد زونز عن اناشٌد المعبد الٌهودي
ٖ -وٌلخص سفر المزامٌر االم الٌهود فٌقول :
1 :Psa 44
سم ِْع َنا .آ َباإُ َنا أَ ْخ َب ُرو َنا
ور َحَ .قصِ ٌدَ ةٌ اَلل ُه َّم بِ َآذانِ َنا َقدْ َ
إلِ َم ِام ا ْل ُم َؽ ِّنٌنَ  .لِ َبنًِ قُ َ
َ
َ
ِدَم.
ِب َع َم ٍل َع ِم ْل َت ُه فًِ أ ٌَّا ِم ِه ْم فًِ أ ٌَّ ِام ا ْلق ِ
2 :Psa 44
ت ُ
ت األ ُ َم َم َو َؼ َر ْس َت ُه ْمَ .ح َّط ْم َ
ص ْل َ
أَ ْن َ
ش ُعوبا ً َو َمدَدْ َت ُه ْم.
اس َتؤْ َ
ت بِ ٌَ ِد َك ْ
3 :Psa 44
ص ْت ُه ْم َلكِنْ ٌَمٌِ ُن َك
ض َوالَ ذ َِرا ُع ُه ْم َخلَّ َ
ام َتلَ ُكوا األَ ْر َ
س ٌْفِ ِه ُم َِ ْ
س ِب َ
ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
َوذ َِرا ُع َك َو ُنو ُر َو ْج ِه َك ألَ َّن َك َرضِ َ
ٌت َع ْن ُه ْم.
4 :Psa 44
أَ ْن َ
وب.
ت ه َُو َملِكًِ ٌَا هللاَُ .فؤْ ُم ْر ِب َخبلَ ِ
ص ٌَ ْعقُ َ
5 :Psa 44
ُوس ا ْل َقابِمٌِنَ َعلَ ٌْ َنا.
اس ِم َك َند ُ
ضاٌِقٌِ َناِ .ب ْ
ِب َك َن ْن َط ُح ُم َ
6:Psa 44
صنًِ.
س ٌْفًِ الَ ٌُ َخلِّ ُ
ألَ ِّنً َعلَى َق ْوسِ ً الَ أَ َّت ِكل ُ َو َ
7:Psa 44
اٌقٌِ َنا َوأَ ْخ َز ٌْ َ
ألَ َّن َك أَ ْن َ
ت ُم ْبؽِضِ ٌ َنا.
ص َت َنا مِنْ ُم َ
ت َخلَّ ْ
ض ِ
8 :Psa 44
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اس َم َك َن ْح َم ُد إِلَى الدَّهْ ِر .سِ بلَ ْه.
ِباهللِ َن ْف َتخ ُِر ا ْل ٌَ ْو َم ُكلَّ ُه َو ْ
9 :Psa 44
ج َم َع ُج ُنو ِد َنا.
ض َت َنا َوأَ ْخ َج ْل َت َنا َوالَ َت ْخ ُر ُ
لَ ِك َّن َك َقدْ َر َف ْ
10 :Psa 44
ضو َنا َن َه ُبوا ألَ ْنفُسِ ِه ْم.
ُت ْر ِج ُع َنا إِلَى ا ْل َو َر ِ
اء َع ِن ا ْل َعد ُِّو َو ُم ْب ِؽ ُ
11 :Psa 44
الضؤْ ِن أَ ْكبلًَ .ذ َّر ٌْ َت َنا َب ٌْنَ األ ُ َم ِم.
َج َع ْل َت َنا َك َّ
12 :Psa 44
ت َ
ال َو َما َر ِب ْح َ
ِب ْع َ
ت ِب َث َمنِ ِه ْم.
ش ْع َب َك ِب َؽ ٌْ ِر َم ٍ
13:Psa 44
س ْخ َر ًة لِلَّذٌِنَ َح ْولَ َنا.
ٌرانِ َنا ه ُْزأَ ًة َو ُ
َت ْج َعلُ َنا َعاراً عِ ْندَ ِج َ
14 :Psa 44
َت ْج َعلُ َنا َم َثبلً َب ٌْنَ ال ُّ
س َب ٌْنَ األ ُ َم ِم.
ش ُعوبِ .إلِ ْن َؽ ِ
اض َّ
الر ْأ ِ
15 :Psa 44
ي َو ْج ِهً َقدْ َؼ َّطانًِ.
ا ْل ٌَ ْو َم ُكلَّ ُه َخ َجلًِ أَ َمامًِ َوخ ِْز ُ
16 :Psa 44
ت ا ْل ُم َع ٌِّ ِر َوال َّ
ص ْو ِ
شات ِِم .مِنْ َو ْج ِه َعدُو َو ُم ْن َتق ٍِم.
مِنْ َ
17:Psa 44
اء َعلَ ٌْ َنا َو َما َنسِ ٌ َنا َك َوالَ ُخ َّنا فًِ َع ْه ِد َك.
ه ََذا ُكلُّ ُه َج َ
18:Psa 44
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اء َوالَ َمالَ ْت َخ ْط َو ُت َنا َعنْ َط ِرٌ ِق َك
لَ ْم ٌَ ْر َت َّد َق ْل ُب َنا إِلَى َو َر ٍ
19 :Psa 44
ٌِن َو َؼ َّط ٌْ َت َنا بِظِ ل ِّ ا ْل َم ْوتِ.
َح َّتى َ
ان ال َّت َنان ِ
س َح ْق َت َنا فًِ َم َك ِ
20 :Psa 44
س ْط َنا أَ ٌْ ِد ٌَ َنا إِلَى إِلَ ٍه َؼ ِرٌ ٍ
ب
اس َم إِلَ ِه َنا أَ ْو َب َ
إِنْ َنسِ ٌ َنا ْ
21:Psa 44
ؾ َخفِ ٌَّا ِ
ت ا ْل َق ْلبِ؟
ص هللاُ َعنْ ه ََذا ألَ َّن ُه ه َُو ٌَ ْع ِر ُ
أَ َفبلَ ٌَ ْف َح ُ
22:Psa 44
ألَ َّن َنا مِنْ أَ ْجلِ َك ُن َم ُ
ات ا ْل ٌَ ْو َم ُكلَّ ُهَ .قدْ ُحسِ ْب َنا ِم ْثل َ َؼ َن ٍم ل َِّلذ ْب ِح.
23:Psa 44
ض إِلَى األَ َبدِ.
ب؟ ا ْن َت ِب ْه .الَ َت ْرفُ ْ
ا ِْس َت ٌْق ِْظ .لِ َما َذا َت َت َؽا َفى ٌَا َر ُّ
24 :Psa 44
سى َم َذلَّ َت َنا َوضِ ٌ َق َنا؟
ب َو ْج َه َك َو َت ْن َ
لِ َم َاذا َت ْح ُج ُ
25:Psa 44
ض ُب ُطو ُن َنا.
س َنا ُم ْن َحنِ ٌَ ٌة إِلَى ال ُّت َرابِ .لَصِ َق ْت فًِ األَ ْر ِ
ألَنَّ أَ ْنفُ َ
26 :Psa 44
قُ ْم َع ْونا ً لَ َنا َوا ْف ِد َنا مِنْ أَ ْج ِل َر ْح َمتِ َك.
ٗ-هذه المؤساة واسبابها لها اجابتٌن  ،واحدة لحزقٌال  ،والثانٌة لمجهول
ذكرت كلماته فً اخر سفر اشعٌاء
٘ -فً سفر حزقٌال :
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23 :Eze 39
ت إِ ْس َرابٌِل َ َقدْ أ ُ ْجلُوا ِبإِ ْث ِم ِه ْم ألَ َّن ُه ْم َخا ُنونًَِ ،ف َح َج ْب ُ
َو َت ْعلَ ُم األ ُ َم ُم أَنَّ َب ٌْ َ
ت
الس ٌْ ِ
ؾ.
س َق ُطوا ُكلُّ ُه ْم بِ َّ
ضاٌِقٌِ ِه ْمَ ،ف َ
سلَّ ْم ُت ُه ْم لِ ٌَ ِد ُم َ
َو ْج ِهً َع ْن ُه ْم َو َ
24 :Eze 39
ت َم َع ُه ْم َو َح َج ْب ُ
ستِ ِه ْم َو َك َم َعاصِ ٌ ِه ْم َف َع ْل ُ
ت َو ْج ِهً َع ْن ُه ْم.
َك َن َجا َ
25 :Eze 39
وب َوأَ ْر َح ُم ُكل َّ َب ٌْ ِ
س ْب ًَ ٌَ ْعقُ َ
ب :اآلنَ أَ ُر ُّد َ
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
ل َِذلِ َك َه َك َذا َقال َ ال َّ
ت إِ ْس َرابٌِل َ
ُّوس.
ار َعلَى ْ
َوأَ َؼ ُ
اسمًِ ا ْلقُد ِ
26 :Eze 39
س َكنِ ِه ْم فًِ أَ ْرضِ ِه ْم
َف ٌَ ْح ِملُونَ خ ِْز ٌَ ُه ْم َو ُكل َّ ِخ ٌَا َنتِ ِه ِم الَّتًِ َخا ُنونًِ إِ ٌَّاهَا ِع ْندَ َ
ٌِؾ.
ُم ْط َمبِ ِّنٌنَ َوالَ ُمخ ٌ
27 :Eze 39
عِ ْندَ إِ ْر َجاعًِ إِ ٌَّا ُه ْم مِنَ ال ُّ
ش ُعو ِ
ب َو َج ْمعًِ إِ ٌَّا ُه ْم مِنْ أَ َراضِ ً أَ ْع َدابِ ِه ْم،
ٌِرٌنَ ،
َو َت ْقدٌِسِ ً فٌِ ِه ْم أَ َما َم ُع ٌُ ِ
ون أ ُ َم ٍم َكث ِ
28 :Eze 39
ب إِلَ ُه ُه ْم ِبإِ ْجبلَبًِ إِ ٌَّا ُه ْم إِلَى األ ُ َم ِمُ ،ث َّم َج ْم ِع ِه ْم إِلَى
الر ُّ
ٌَ ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
أَ ْرضِ ِه ْمَ .والَ أَ ْت ُر ُك َب ْع ُد ُه َنا َك أَ َحداً ِم ْن ُه ْم،
29 :Eze 39
س َك ْب ُ
ت ُروحًِ َعلَى َب ٌْ ِ
ب َو ْج ِهً َع ْن ُه ْم َب ْعدُ ،ألَ ِّنً َ
َوالَ أَ ْح ُج ُ
ت إِ ْس َرابٌِل َ ٌَقُول ُ
ب.
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
َّ
 -ٙفً سفر البلوٌٌن :
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ص َن ُعوا لَ ُك ْم ْاو َثانا َوال ُتقٌِ ُموا لَ ُك ْم ت ِْم َثاال َم ْن ُحوتا ْاو
«1 :Lev 26ال َت ْ
ب
الر ُّ
ص َورا لِ َت ْس ُجدُوا لَ ُه .ال ِّنً ا َنا َّ
صبا َوال َت ْج َعلُوا فًِ ْارضِ ُك ْم َح َجرا ُم َّ
َن َ
الَ ُه ُك ْم.
ب.
الر ُّ
س ُبوتًِ َت ْح َف ُظونَ َو َم ْقدِسِ ً َت َها ُبونَ  .ا َنا َّ
ُ 2 :Lev 26
اي َو َع ِم ْل ُت ْم ِب َها
صا ٌَ َ
سلَ ْك ُت ْم فًِ َف َرابِضِ ً َو َحف ِْظ ُت ْم َو َ
«3 :Lev 26ا َذا َ
ض َؼلَّ َت َها َو ُت ْعطِ ً
االر ُ
اعطِ ً َم َط َر ُك ْم فًِ حٌِنِ ِه َو ُت ْعطِ ً ْ
ْ 4 :Lev 26
ا ْ
ارهَا
ار ا ْل َح ْق ِل ا ْث َم َ
ش َج ُ
اؾ ِب َّ
س ُك ْم ِبا ْلق َِطا ِ
الز ْر ِع َف َتا ُكلُونَ
ؾ َو ٌَ ْل َح ُق ا ْلق َِط ُ
َ 5 :Lev 26و ٌَ ْل َح ُق د َِرا ُ
ُخ ْب َز ُك ْم لِل َّ
ش َب ِع َو َت ْس ُك ُنونَ فًِ ْارضِ ُك ْم ا ِمنٌِنَ .
ِج ُك ْم.
االر ِ
س َمنْ ٌُ ْزع ُ
ض َف َت َنا ُمونَ َولَ ٌْ َ
سبلما فًِ ْ
اج َعل ُ َ
َ 6 :Lev 26و ْ
ؾ فًِ ْارضِ ُك ْم.
االر ِ
س ٌْ ٌ
ض َوال ٌَ ْع ُب ُر َ
الردٌِ َب َة مِنَ ْ
وش َّ
َو ِابٌ ُد ا ْل ُو ُح َ
الس ٌْؾِ .
اء ُك ْم َف ٌَ ْسقُ ُطونَ ا َما َم ُك ْم ِب َّ
اعدَ َ
َ 7 :Lev 26و َت ْط ُردُونَ ْ
س ٌة ِم ْن ُك ْم ِم َب ًة َو ِم َب ٌة ِم ْن ُك ْم ٌَ ْط ُردُونَ َر ْب َو ًة َو ٌَ ْسقُ ُط
ْ ٌَ 8 :Lev 26ط ُر ُد َخ ْم َ
الس ٌْ ِ
ؾ.
اعدَ اإُ ُك ْم ا َما َم ُك ْم ِب َّ
ْ
َ 9 :Lev 26وا ْل َتف ُ
ِت الَ ٌْ ُك ْم َوا ْثم ُِر ُك ْم َوا َك ِّث ُر ُك ْم َوافًِ مٌِ َثاقًِ َم َع ُك ْم
ٌِق ا ْل ُم َع َّت َق َو ُت ْخ ِر ُجونَ ا ْل َعت َ
َ 10 :Lev 26ف َتا ُكلُونَ ا ْل َعت َ
ٌِق مِنْ َو ْج ِه
ا ْل َجدٌِدِ.
سطِ ُك ْم َوال َت ْر ُذلُ ُك ْم َن ْفسِ ً.
اج َعل ُ َم ْس َكنًِ فًِ َو َ
َ 11 :Lev 26و ْ
ٌر َب ٌْ َن ُك ْم َوا ُكونُ لَ ُك ْم الَها َوا ْن ُت ْم َت ُكو ُنونَ لًِ َ
ش ْعبا.
َ 12 :Lev 26واسِ ُ
ب الَ ُه ُك ُم الَّذِي ْ
ِص َر مِنْ َك ْونِ ُك ْم
اخ َر َج ُك ْم مِنْ ْار ِ
ضم ْ
الر ُّ
13 :Lev 26ا َنا َّ
س ٌَّ َر ُك ْم قِ ٌَاما.
ٌِر ُك ْم َو َ
لَ ُه ْم َع ِبٌدا َو َق َّط َع قُ ٌُو َد ن ِ
صا ٌَا
«14 :Lev 26لَكِنْ انْ لَ ْم َت ْس َم ُعوا لًِ َولَ ْم َت ْع َملُوا ُكل َّ َه ِذ ِه ا ْل َو َ
ض ُت ْم َف َرابِضِ ً َو َك ِره ْ
اح َكامًِ َف َما َع ِم ْل ُت ْم
س ُك ْم ْ
َت ا ْنفُ ُ
َ 15 :Lev 26وانْ َر َف ْ
اي َبلْ َن َك ْث ُت ْم مٌِ َثاقًِ
صا ٌَ َ
ُكل َّ َو َ
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اسلِّ ُط َعلَ ٌْ ُك ْم ُر ْعبا َوسِ بل َو ُح َّمى ُت ْفنًِ
اع َمل ُ َه ِذ ِه ِب ُك ْمَ :
َ 16 :Lev 26فا ِّنً ْ
اع َداإُ ُك ْم.
سَ .و َت ْز َر ُعونَ َباطِ بل َز ْر َع ُك ْم َف ٌَا ُكلُ ُه ْ
ِؾ ال َّن ْف َ
ا ْل َع ٌْ َن ٌْ ِن َو ُت ْتل ُ
سلَّ ُط
اعدَ ابِ ُك ْم َو ٌَ َت َ
اج َعل ُ َو ْج ِهً ضِ َّد ُك ْم َف َت ْن َه ِز ُمونَ ا َما َم ْ
َ 17 :Lev 26و ْ
س َمنْ ٌَ ْط ُر ُد ُك ْم.
ضو ُك ْم َو َت ْه ُر ُبونَ َولَ ٌْ َ
َعلَ ٌْ ُك ْم ُم ْب ِؽ ُ
ٌِب ُك ْم
ازٌ ُد َعلَى َتاد ِ
َ «18 :Lev 26وانْ ُك ْن ُت ْم َم َع َذلِ َك ال َت ْس َم ُعونَ لًِ ِ
ب َخ َطا ٌَا ُك ْم
س َ
اض َعاؾٍ َح َ
س ْب َع َة ْ
َ
ض ُك ْم
اء ُك ْم َكا ْل َحدٌِ ِد َو ْار َ
س َم َ
اص ٌِّ ُر َ
ار عِ ِّز ُك ْم َو َ
اح ِّط ُم َف َخ َ
َ 19 :Lev 26ف َ
اس
َكال ُّن َح ِ
ض ُك ْم ال ُت ْعطِ ً َؼلَّ َت َها َوا ْ
ش َجا ُر
َ 20 :Lev 26ف ُت ْف َر ُغ َباطِ بل قُ َّو ُت ُك ْم َو ْار ُ
ارهَا.
االر ِ
ض ال ُت ْعطِ ً ا ْث َم َ
ْ
سلَ ْك ُت ْم َمعًِ ِبا ْلخِبلؾِ َولَ ْم َت َ
شا ُءوا انْ َت ْس َم ُعوا لًِ
َ «21 :Lev 26وانْ َ
ض ْر َبا ٍ
ب َخ َطا ٌَا ُك ْم.
س َ
اض َعاؾٍ َح َ
س ْب َع َة ْ
ت َ
ازٌ ُد َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ِ
ْ 22 :Lev 26
ض
االوال َد َو َت ْق ِر ُ
وش ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة َف ُت ْع ِد ُم ُك ُم ْ
اطل ُِق َعلَ ٌْ ُك ْم ُو ُح َ
ش ُط ُرقُ ُك ْم.
وح ُ
َب َهابِ َم ُك ْم َو ُت َقلِّلُ ُك ْم َف ُت َ
سلَ ْك ُت ْم َمعًِ ِبا ْلخِبلؾِ
َ «23 :Lev 26وانْ لَ ْم َت َتادَّ ُبوا ِم ِّنً ِب َذلِ َك َبلْ َ
اض َعا ٍ
ؾ
س ْب َع َة ْ
اض ِر ُب ُك ْم َ
اسلُ ُك َم َع ُك ْم ِبا ْلخِبلؾِ َو ْ
َ 24 :Lev 26فا ِّنً ا َنا ْ
ب َخ َطا ٌَا ُك ْم.
س َ
َح َ
اق َف َت ْج َت ِم ُعونَ الَى
ِب َعلَ ٌْ ُك ْم َ
اجل ُ
ْ 25 :Lev 26
س ٌْفا ٌَ ْن َتقِ ُم َن ْق َم َة ا ْلمٌِ َث ِ
سطِ ُك ُم ا ْل َو َبا َف ُتدْ َف ُعونَ ِب ٌَ ِد ا ْل َعد ُِّو.
ُم ُدنِ ُك ْم َو ْارسِ ل ُ فًِ َو َ
صا ا ْل ُخ ْب ِزَ .ت ْخ ِب ُز َع َ
اء ُخ ْب َز ُك ْم فًِ
س ٍ
ش ُر نِ َ
ِ 26 :Lev 26ب َك ْس ِري لَ ُك ْم َع َ
ور َوا ِح ٍد َو ٌَ ْردُدْ نَ ُخ ْب َز ُك ْم ِبا ْل َو ْز ِن َف َتا ُكلُونَ َوال َت ْ
ش َب ُعونَ .
َت ُّن ٍ
سلَ ْك ُت ْم َمعًِ ِبا ْلخِبل ِ
ؾ
َ «27 :Lev 26وانْ ُك ْن ُت ْم ِب َذلِ َك ال َت ْس َم ُعونَ لًِ َبلْ َ
اض َعا ٍ
ؾ
س ْب َع َة ْ
ساخِطا َو َاإدِّ ُب ُك ْم َ
اسلُ ُك َم َع ُك ْم بِا ْلخِبلؾِ َ
َ 28 :Lev 26فا َنا ْ
ب َخ َطا ٌَا ُك ْم
س َ
َح َ
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َ 29 :Lev 26ف َتا ُكلُونَ لَ ْح َم َبنٌِ ُك ْم َولَ ْح َم َب َناتِ ُك ْم َتا ُكلُونَ .
ب ُم ْر َت َف َعاتِ ُك ْم َوا ْق َط ُع َ
َ 30 :Lev 26و ْ
ساتِ ُك ْم َوا ْلقًِ ُج َث َث ُك ْم َعلَى
ش ْم َ
اخ ِر ُ
ُج َث ِ
اص َنا ِم ُك ْم َو َت ْر ُذلُ ُك ْم َن ْفسِ ً.
ث ْ
ش ًة َوال ا ْ
ِس ُك ْم ُمو ِح َ
ش َت ُّم َراب َِح َة
ص ٌِّ ُر ُم ُد َن ُك ْم َخ ِر َب ًة َو َم َقاد َ
َ 31 :Lev 26وا َ
ور ُك ْم.
ُ
س ُر ِ
سا ِك ُنونَ
اعدَاإُ ُك ُم ال َّ
ِش ِم ْن َها ْ
ض َف ٌَ ْس َت ْوح ُ
االر َ
ِش ْ
َ 32 :Lev 26واوح ُ
فٌِ َها.
ض ُك ْم
ٌر ْار ُ
ؾ َف َتصِ ُ
س ٌْ َ
اء ُك ُم ال َّ
اج ِّر ُد َو َر َ
َ 33 :Lev 26وا َذ ِّرٌ ُك ْم َب ٌْنَ اال َم ِم َو َ
ُمو ِح َ
ش ًة َو ُم ُد ُن ُك ْم َتصِ ٌ ُر َخ ِر َب ًة.
س ُبو َت َها ُكل َّ ا ٌَّ ِام َو ْح َ
شتِ َها َوا ْن ُت ْم فًِ
ض ُ
االر ُ
34 :Lev 26حٌِ َنبِ ٍذ َت ْس َت ْوفًِ ْ
اعدَ ابِ ُك ْم .حٌِ َنبِ ٍذ َت ْس ِب ُ
س ُبو َت َها.
ْار ِ
ض َو َت ْس َت ْوفًِ ُ
االر ُ
ت ْ
ض ْ
ُ 35 :Lev 26كل َّ ا ٌَّ ِام َو ْح َ
شتِ َها َت ْس ِب ُ
س ُبوتِ ُك ْم فًِ
ت َما لَ ْم َت ْس ِب ْت ُه مِنْ ُ
س َكنِ ُك ْم َعلَ ٌْ َها.
َ
اراضِ ً
وب ِه ْم فًِ َ
َ 36 :Lev 26وا ْل َبا ُقونَ ِم ْن ُك ْم ا ْلقًِ ا ْل َج َبا َن َة فًِ قُل ُ ِ
ص ْو ُ
الس ٌْ ِ
ت َو َر َق ٍة ُم ْندَ ف َِع ٍة َف ٌَ ْه ُر ُبونَ َكا ْل َه َر ِ
ؾ
ب مِنَ َّ
اعدَ ابِ ِه ْم َف ٌَ ْه ِز ُم ُه ْم َ
ْ
اردٌ.
َو ٌَ ْسقُ ُطونَ َولَ ٌْ َ
س َط ِ
ار ٌد
ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
س ٌْؾِ َولَ ٌْ َ
ض َك َما مِنْ ا َم ِام ال َّ
َ 37 :Lev 26و ٌَ ْع ُث ُر َب ْع ُ
س َط ِ
اعدَ ابِ ُك ْم
َوال ٌَ ُكونُ لَ ُك ْم قِ ٌَا ٌم ا َما َم ْ
َ 38 :Lev 26ف َت ْهلِ ُكونَ َب ٌْنَ ال ُّ
ش ُعو ِ
اعدَ ابِ ُك ْم.
ض ْ
ب َو َتا ُكلُ ُك ْم ْار ُ
اعدَابِ ُك ْم.
اراضِ ً ْ
وب ِه ْم فًِ َ
َ 39 :Lev 26وا ْل َباقُونَ ِم ْن ُك ْم ٌَ ْف ُنونَ ِب ُذ ُن ِ
َوا ٌْضا ِب ُذ ُنو ِ
ب ا َبابِ ِه ْم َم َع ُه ْم ٌَ ْف ُنونَ .
وب ِه ْم َو ُذ ُنو ِ
ب ا َبابِ ِه ْم فًِ ِخ ٌَا َنتِ ِه ِم الَّتًِ
40 :Lev 26لَكِنْ انْ ا َق ُّروا ِب ُذ ُن ِ
سلَ ُكوا ِبا ْلخِبلؾِ
ًِ الَّذِي َ
سلُو ِك ِه ْم َمع َ
َخا ُنونًِ بِ َها َو ُ
ت َم َع ُه ْم ِبا ْلخِبلؾِ َوا َت ٌْ ُ
سلَ ْك ُ
ض
ت بِ ِه ْم الَى ْار ِ
َ 41 :Lev 26وا ِّنً ا ٌْضا َ
وب ِه ْم
ض َع حٌِ َنبِ ٍذ قُلُو ُب ُه ُم ا ْل ُؽ ْل ُ
اع َدابِ ِه ْمَّ .اال انْ َت ْخ َ
ْ
ؾ َو ٌَ ْس َت ْوفُوا حٌِ َنبِ ٍذ َعنْ ُذ ُن ِ
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اس َح َ
اق
وب َو ْاذ ُك ُر ا ٌْضا مٌِ َثاقًِ َم َع ْ
ْ 42 :Lev 26اذ ُك ُر مٌِ َثاقًِ َم َع ٌَ ْعقُ َ
ض.
االر َ
َومٌِ َثاقًِ َم َع ا ْب َراهٌِ َم َو ْاذ ُك ُر ْ
س ُبو َت َها فًِ َو ْح َ
شتِ َها ِم ْن ُه ْم
ض ُت ْت َر ُك ِم ْن ُه ْم َو َت ْس َت ْوفًِ ُ
االر ُ
َ 43 :Lev 26و ْ
اح َكامًِ َو َك ِره ْ
س ُه ْم
َت ا ْنفُ ُ
وب ِه ْم ال َّن ُه ْم َقدْ ا ُبوا ْ
َو ُه ْم ٌَ ْس َت ْوفُونَ َعنْ ُذ ُن ِ
َف َرابِضِ ً.
اعدَابِ ِه ْم َما
َ 44 :Lev 26ولَكِنْ َم َع َذلِ َك ا ٌْضا َم َتى َكا ُنوا فًِ ْار ِ
ض ْ
ا َب ٌْ ُت ُه ْم َوال َك ِرهْ ُت ُه ْم َح َّتى ِابٌدَ ُه ْم َوا ْن ُك َ
ب الَ ُه ُه ْم.
الر ُّ
ث مٌِ َثاقًِ َم َع ُه ْم ال ِّنً ا َنا َّ
االولٌِنَ الَّذٌِنَ ْ
َ 45 :Lev 26بلْ ْاذ ُك ُر لَ ُه ْم ا ْلمٌِ َث َ
اخ َر ْج ُت ُه ْم مِنْ
اق َم َع َّ
اع ٌُ ِن ال ُّ
ش ُعو ِ
ب».
ْار ِ
الر ُّ
ب ال ُكونَ لَ ُه ْم الَها .ا َنا َّ
ِص َر ا َما َم ْ
ضم ْ
االح َكا ُم َوال َّ
ب
الر ُّ
ض َع َها َّ
ش َرابِ ُع الَّتًِ َو َ
ِض َو ْ
ًِ ا ْل َف َراب ُ
َ 46 :Lev 26ه ِذ ِه ه َ
سى.
اء بِ ٌَ ِد ُمو َ
اس َرابٌِل َ فًِ َج َب ِل سِ ٌ َن َ
َب ٌْ َن ُه َو َب ٌْنَ َبنًِ ْ
 -7فً سفر الملوك االول علً لسان سلٌمان :
اء ُه ْم.
ض ُّر َع ُه ْم َوا ْق ِ
س َم ِ
ض َ
ض َق َ
صبلَ َت ُه ْم َو َت َ
اء َ
اس َم ْع مِنَ ال َّ
َ 45 :1Ki 8ف ْ
سانٌ الَ ٌُ ْخطِ ُا َ -و َؼضِ ْب َ
ت
س إِ ْن َ
46 :1Ki 8إِ َذا أَ ْخ َطؤُوا إِلَ ٌْ َك  -ألَ َّن ُه َل ٌْ َ
ض ا ْل َعد ُِّو َبعٌِ َد ًة أَ ْو
سا ُبو ُه ْم إِلَى أَ ْر ِ
س َبا ُه ْم َ
َعلَ ٌْ ِه ْم َودَ َف ْع َت ُه ْم أَ َما َم ا ْل َعد ُِّو َو َ
َق ِرٌ َب ًة،
ض الَّتًِ ٌُ ْس َب ْونَ إِلَ ٌْ َها َو َر َج ُعوا
َ 47 :1Ki 8فإِ َذا َردُّوا إِلَى قُلُوبِ ِه ْم فًِ األَ ْر ِ
س ْب ٌِ ِه ْم َقابِلٌِنَ َ :قدْ أَ ْخ َطؤْ َنا َو َع َّو ْج َنا َوأَ ْذ َن ْب َنا
ض َّر ُعوا إِلَ ٌْ َك فًِ أَ ْر ِ
ض َ
َو َت َ
ض
وب ِه ْم َومِنْ ُكل ِّ أَ ْنفُسِ ِه ْم فًِ أَ ْر ِ
َ 48 :1Ki 8و َر َج ُعوا إِ َل ٌْ َك مِنْ ُكل ِّ قُلُ ِ
صلُّوا إِلَ ٌْ َك َن ْح َو أَ ْرضِ ِه ُم َِ الَّتًِ أَ ْع َط ٌْ َ
ت ِآل َبابِ ِه ْم،
س ُبو ُه ْمَ ،و َ
أَ ْعدَ ابِ ِه ُم َِ الَّذٌِنَ َ
َن ْح َو ا ْل َمدٌِ َن ِة الَّتًِ ْ
ت الَّذِي َب َن ٌْ ُ
اخ َت ْر َ
ت َوا ْل َب ٌْ ِ
ت الِ ْس ِم َك،
ض
ض ُّر َع ُه ْم َوا ْق ِ
الس َم ِ
صبلَ َت ُه ْم َو َت َ
س ْك َنا َك َ
ان ُ
اس َم ْع فًِ َّ
َ 49 :1Ki 8ف ْ
اء َم َك ِ
اء ُه ْم،
ض َ
َق َ
َ 50 :1Ki 8و ْ
اؼف ِْر لِ َ
ٌِع ُذ ُنوبِ ِه ِم الَّتًِ
ش ْع ِب َك َما أَ ْخ َطؤُوا ِب ِه إِلَ ٌْ َكَ ،و َجم َ
س ُبو ُه ْم َف ٌَ ْر َح ُمو ُه ْم،
أَ ْذ َن ُبوا ِب َها إِلَ ٌْ َكَ ،وأَ ْعطِ ِه ْم َر ْح َم ًة أَ َما َم الَّذٌِنَ َ
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51 :1Ki 8ألَ َّن ُه ْم َ
ٌِرا ُث َك الَّذٌِنَ أَ ْخ َر ْج َ
سطِ
ِص َر مِنْ َو َ
ت مِنْ م ْ
ش ْع ُب َك َوم َ
ُكو ِر ا ْل َحدٌِدِ.
ض ُّر ِع َ
ش ْعبِ َك
ض ُّر ِع َع ْب ِد َك َو َت َ
وح َت ٌْ ِن َن ْح َو َت َ
52 :1Ki 8لِ َت ُكونَ َع ٌْ َنا َك َم ْف ُت َ
ًِ إِلَ ٌْ ِه ْم فًِ ُكل ِّ َما ٌَدْ ُعو َن َك.
صؽ َ
إِ ْس َرابٌِلََ ،ف ُت ْ
ٌِع ُ
53 :1Ki 8ألَ َّن َك أَ ْن َ
ش ُعو ِ
ضَ ،ك َما
ب األَ ْر ِ
ت أَ ْف َر ْز َت ُه ْم لَ َك م َ
ٌِراثا ً مِنْ َجم ِ
َت َكلَّ ْم َ
س ٌِّدِي
ِص َر ٌَا َ
اء َنا مِنْ م ْ
وسى َع ْب ِد َك عِ ْندَ إِ ْخ َرا ِج َك آ َب َ
ت َعنْ ٌَ ِد ُم َ
ب].
الر َّ
َّ
 -0فً سفر اشعٌاء :
4 :Isa 66
او َف ُه ْم أَ ْجلِ ُب َها َعلَ ٌْ ِه ْم .مِنْ أَ ْج ِل أَ ِّنً َد َع ْو ُ
ت
َفؤ َ َنا أَ ٌْضا ً أَ ْخ َتا ُر َم َ
صابِ َب ُه ْم َو َم َخ ِ
ٌح فًِ َع ٌْ َن ًَّ َو ْ
ٌبَ .ت َكلَّ ْم ُ
اخ َتا ُروا
ت َفلَ ْم ٌَ ْس َم ُعواَ .بلْ َع ِملُوا ا ْل َق ِب َ
َفلَ ْم ٌَ ُكنْ ُم ِج ٌ
س َّر ِب ِه».
َما لَ ْم أ ُ َ
 -2ان العبد المإمن ٌجب ان ٌختبر كما حدث مع اٌوب  ،ففً سفر اٌوب
كان سإال هام  :لماذا ٌعبد اٌوب هللا وٌخلص له العبادة ؟ هل النه اؼناه
؟ ام النه هللا ؟ فاذا افتقر المإمن هل ٌجدؾ وٌنسً هللا ؟ واذا عانً
ومرض هل ٌنسً هللا ؟
6 :Job 1
اء ال َّ
ضا ً
َو َكانَ َذ َ
ش ٌْ َطانُ أَ ٌْ َ
ب َو َج َ
الر ِّ
اء َب ُنو هللاِ لِ ٌَ ْم ُثلُوا أَ َما َم َّ
ات ٌَ ْو ٍم أَ َّن ُه َج َ
سطِ ِه ْم.
فًِ َو َ
7 :Job 1
اب ال َّ
ب لِل َّ
ان[ :مِنْ أَ ٌْنَ ِج ْب َ
ش ٌْ َطانُ [ :مِنْ ا ْل َج َوالَ ِن فًِ
ت؟] َفؤ َ َج َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
ض َومِنَ ال َّت َم ِّ
شً فٌِ َها].
األَ ْر ِ
8 :Job 1
ب لِل َّ
انَ :هلْ َج َع ْل َ
س ِم ْثلُ ُه
وب؟ ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ت َق ْل َب َك َعلَى َع ْبدِي أَ ٌُّ َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
هللا َو ٌَحٌِ ُد َع ِن ال َّ
ش ِّر.
فًِ األَ ْر ِ
ضَ .ر ُجل ٌ َكا ِمل ٌ َو ُم ْس َتقٌِ ٌم ٌَ َّتقًِ َ
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9 :Job 1
اب ال َّ
هللا؟
ش ٌْ َطانُ َ :هلْ َم َّجانا ً ٌَ َّتقًِ أَ ٌُّ ُ
َفؤ َ َج َ
وب َ
10 :Job 1
س ٌَّ ْج َ
ت َح ْولَ ُه َو َح ْول َ َب ٌْتِ ِه َو َح ْول َ ُكل ِّ َما لَ ُه مِنْ ُكل ِّ َنا ِ
ح ٌَةٍ؟
س أَ َّن َك َ
أَلَ ٌْ َ
ت أَ ْع َمال َ ٌَدَ ٌْ ِه َفا ْن َت َ
ار ْك َ
ض!
ش َر ْت َم َواشِ ٌ ِه فًِ األَ ْر ِ
َب َ
11 :Job 1
ؾ َعلَ ٌْ َك.
س ُكل َّ َما لَ ُه َفإِ َّن ُه فًِ َو ْج ِه َك ٌُ َجدِّ ُ
ِن ا ْبسِ ْط ٌَدَ َك اآلنَ َو َم َّ
َولَك ِ
12 :Job 1
ب لِل َّ
ان :ه َُو َذا ُكل ُّ َما لَ ُه فًِ ٌَ ِد َك َوإِ َّن َما إِلٌَ ِه الَ َت ُم َّد ٌَ َد َك .ث َّم
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ش ٌْ َط ِ
َخ َر َج ال َّ
ب
الر ِّ
ش ٌْ َطانُ مِنْ أَ َم ِام َو ْج ِه َّ
ٓٔ -ان اسرابٌل هً بطل المؤساة االلهٌة  ،تتحمل كل االالم من اجل ان
تتم كلمة هللا وتظهر لبلمم  ،اسرابٌل تمر بامتحانات ال نهابٌة من اجل
هدؾ سامً ومن دون ذنب جنته وانما لٌظهر مجد هللا وتخلص االمم
ٔٔ -اسرابٌل خادم الرب وٌشهد لسٌده وٌتحمل كل المعاناة بدال عن باقً
االمم لٌكفر عن ذنوب االخرٌن  ،فمن معاناة اسرابٌل ستؤتً خبلص االمم
من ذنوبها  ،اسرابٌل هً البطل الذي ٌضحً بنفسه النقاذ االخرٌن ،
فموته حٌاة لباقً االمم ولمجد الرب وبالطبع سٌحٌا هذا البطل مع سٌده
الً االبد
ٕٔ -هذه المهمة مفصلة فً سفر اشعٌاء :
6 :Isa 50
َب َذ ْل ُ
ار
اربٌِنَ َو َخدَّ َّ
ت َظ ْه ِري ل َّ
ي لِل َّناتِفٌِنَ َ .و ْج ِهً لَ ْم أَ ْس ُت ْر َع ِن ا ْل َع ِ
ِلض ِ
ص ِق.
َوا ْل َب ْ
1 :Isa 42
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ض ْع ُ
ت ُروحًِ
س َّر ْت ِب ِه َن ْفسِ ًَ .و َ
اري الَّذِي ُ
ه َُو َذا َع ْبدِي الَّذِي أَ ْع ُ
ض ُدهُ ُم ْخ َت ِ
ج ا ْل َح َّق لِؤل ُ َم ِم.
َعلَ ٌْ ِه َف ٌُ ْخ ِر ُ
2 :Isa 42
الَ ٌَصِ ٌ ُح َوالَ ٌَ ْر َف ُع َوالَ ٌُ ْس ِم ُع فًِ ال َّ
ص ْو َت ُه.
ار ِع َ
ش ِ
3 :Isa 42
ج
ان ٌُ ْخ ِر ُ
ض ًة الَ ٌَ ْقصِ ُ
ضو َ
ص َب ًة َم ْر ُ
َق َ
ؾ َو َفتٌِلَ ًة َخامِدَ ًة الَ ٌُ ْطف ُِا .إِلَى األَ َم ِ
ا ْل َح َّق.
4 :Isa 42
ض َو َت ْن َتظِ ُر ا ْل َج َزابِ ُر َ
ش ِرٌ َع َت ُه.
ض َع ا ْل َح َّق فًِ األَ ْر ِ
الَ ٌَ ِكل ُّ َوالَ ٌَ ْن َكسِ ُر َح َّتى ٌَ َ
1 :Isa 49
ب مِنَ ا ْل َب ْط ِن
الر ُّ
اص ُؽوا أَ ٌُّ َها األ ُ َم ُم مِنْ َبعٌِدٍَّ :
ا ِْس َمعًِ لًِ أَ ٌَّ ُت َها ا ْل َج َزابِ ُر َو ْ
دَ َعانًِ .مِنْ أَ ْح َ
اسمًِ
ش ِ
اء أ ُ ِّمً َذ َك َر ْ
2 :Isa 49
س ٌْ ٍ
س ْهما ً َم ْب ِر ٌّاً .فًِ
ؾ َحاد .فًِ ظِ ل ِّ ٌَ ِد ِه َخ َّبؤَنًِ َو َج َعلَنًِ َ
َو َج َعل َ َفمًِ َك َ
ِك َنا َنتِ ِه أَ ْخ َفانًِ.
3 :Isa 49
َو َقال َ لًِ« :أَ ْن َ
ت َع ْبدِي إِ ْس َرابٌِل ُ الَّذِي ِب ِه أَ َت َم َّج ُد».
4 :Isa 49
ارؼا ً أَ ْف َن ٌْ ُ
ت َع َبثا ً َت ِع ْب ُ
أَ َّما أَ َنا َفقُ ْل ُ
ب
الر ِّ
ت قُدْ َرتًِ .لَكِنَّ َح ِّقً ِع ْندَ َّ
تَ .باطِ بلً َو َف ِ
َو َع َملًِ عِ ْندَ إِلَ ِهً.
5 :Isa 49
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ض ُّم إِلَ ٌْ ِه
وب إِلَ ٌْ ِه َف ٌَ ْن َ
اع ٌَ ْعقُ َ
الر ُّ
َواآلنَ َقال َ َّ
ب َج ِ
ابلًِ مِنَ ا ْل َب ْط ِن َع ْبداً لَ ُه إلِ ْر َج ِ
ب َوإِلَ ِهً ٌَصِ ٌ ُر قُ َّوتًِ.
الر ِّ
إِ ْس َرابٌِل ُ َفؤ َ َت َم َّج ُد فًِ َع ٌْ َنًِ َّ
6 :Isa 49
وب َو َردِّ َم ْحفُوظِ ً
َف َقالََ « :قلٌِل ٌ أَنْ َت ُكونَ لًِ َع ْبداً إلِ َقا َم ِة أَ ْس َباطِ ٌَ ْعقُ َ
ض
صى األَ ْر ِ
إِ ْس َرابٌِلََ .ف َقدْ َج َع ْل ُت َك ُنوراً لِؤل ُ َم ِم لِ َت ُكونَ َخبلَصِ ً إِلَى أَ ْق َ
ٖٔ -اسرابٌل هً مخلص العالم (ولٌس المسٌح كما تدعً الكنٌسة) هذه
مهمة اسرابٌل
ٗٔ -ان ماكتبه الكاتب الساذج فً اخر سفر اٌوب الذي عوض اٌوب عن
معاناته بضعؾ ثروته
فً سفر اٌوب :
10 :Job 42
ب َعلَى ُكل ِّ َما َكانَ
الر ُّ
اب ِه َو َزادَ َّ
صلَّى ألَ ْج ِل أَ ْ
وب لَ َّما َ
س ْب ًَ أَ ٌُّ َ
ب َ
الر ُّ
َو َردَّ َّ
ص َح ِ
وب ضِ ْعفا ً.
ألَ ٌُّ َ
٘ٔ -لٌس هذا هو الحل لمشكلة معاناة المإمن  ،ان اسرابٌل (اٌوب
االمم) التنتظر مكافؤتها حفنة من االموال
 -ٔٙان اسرابٌل كانت تنظر الً اعادة مملكة الرب تحت زعامة احد
ابناء داود (المسٌح) والذي سٌعانً اٌضا قبل ان ٌنتصر وٌستقر علً
عرش داود الً االبد
 -ٔ7استعارت الكنٌسة هذه القصة عن اسرابٌل مسٌح االمم ونسبتها الً
مسٌحها المصلوب مخلص العالم فً زعمها
 -ٔ0فً العصر الحاضر لم ٌعد كثٌر من اباء الكنٌسة ٌعتقدون فً
المسٌح المصلوب وانما فً ان اسرابٌل هً مسٌح االمم ومخلصها
مسٌح الرب
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ٔ -الباحثون المعاصرون القوا الضوء علً عدة رإي حول عصر من
السبلم ٌسود االرض فً ظل حاكم عادل  ،انتشرت هذه الرإي فً مصر
وفً بابل
ٕ -رؼم ذلك لم ٌإثر فً القلوب مثل هذه الرإي كما اثر مسٌح الرب عند
الٌهود فقد كان هو االمل فً المستقبل االفضل الذي ابقً الٌهود رؼم كل
المعاناة فً انتظاره  ،وانتظار عالم جدٌد ٌملإه معرفة هللا واالخوة
االنسانٌة
ٖ -الصورة التقلٌدٌة للمسٌح الموعود تظهر فً سفر اشعٌاء وسفر مٌخا
:
أ -فً سفر اشعٌاء
1 :Isa 2
وص مِنْ ِج َه ِة ٌَ ُهو َذا َوأُو ُر َ
ور الَّتًِ َرآهَا إِ َ
شلٌِ َم:
ش ْع ٌَا ُء ْبنُ آ ُم َ
اَأل ُ ُم ُ
2 :Isa 2
َو ٌَ ُكونُ فًِ آخ ِِر األَ ٌَّ ِام أَنَّ َج َبل َ َب ٌْ ِ
ال
الر ِّ
ت َّ
س ا ْل ِج َب ِ
ابتا ً فًِ َر ْأ ِ
ب ٌَ ُكونُ َث ِ
َو ٌَ ْر َتف ُِع َف ْو َق ال ِّتبلَ ِل َو َت ْج ِري إِلَ ٌْ ِه ُكل ُّ األ ُ َم ِم.
3 :Isa 2
ٌر ُ
ب إِلَى َب ٌْ ِ
ت إِلَ ِه
الر ِّ
ص َعدْ إِلَى َج َب ِل َّ
ٌِرةٌ َو ٌَقُولُونَ َ « :هلُ َّم َن ْ
وب َكث َ
ش ُع ٌ
َو َتسِ ُ
ج
س ُبلِ ِه» .ألَ َّن ُه مِنْ صِ ْه ٌَ ْونَ َت ْخ ُر ُ
وب َف ٌُ َعلِّ َم َنا مِنْ ُط ُرقِ ِه َو َن ْسلُ َك فًِ ُ
ٌَ ْعقُ َ
ور َ
ال َّ
ب.
الر ِّ
شلٌِ َم َكلِ َم ُة َّ
ٌع ُة َومِنْ أ ُ ُ
ش ِر َ
4 :Isa 2
ؾ لِ ُ
س ٌُو َف ُه ْم سِ َككا ً
ش ُعو ٍ
ٌِرٌنَ َف ٌَ ْط َب ُعونَ ُ
َف ٌَ ْقضِ ً َب ٌْنَ األ ُ َم ِم َو ٌُ ْنصِ ُ
ب َكث ِ
ب فًِ َما
س ٌْفا ً َوالَ ٌَ َت َعلَّ ُمونَ ا ْل َح ْر َ
جلَ .الَ َت ْر َف ُع أ ُ َّم ٌة َعلَى أ ُ َّم ٍة َ
َو ِر َم َ
اح ُه ْم َم َنا ِ
َب ْع ُد.
5 :Isa 2
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ٌَا َب ٌْ َ
ب.
الر ِّ
ور َّ
ت ٌَ ْعقُ َ
وب َهلُ َّم َف َن ْسلُ ُك فًِ ُن ِ
ب -فً سفر مٌخا :
َ 1 :Mic 4و ٌَ ُكونُ فًِ آخ ِِر األَ ٌَّ ِام أَنَّ َج َبل َ َب ٌْ ِ
س
الر ِّ
ت َّ
ابتا ً فًِ َر ْأ ِ
ب ٌَ ُكونُ َث ِ
ال َو ٌَ ْر َتفِ ُع َف ْو َق ال ِّتبلَ ِل َو َت ْج ِري إِلَ ٌْ ِه ُ
وب.
ش ُع ٌ
ا ْل ِج َب ِ
ب َوإِلَى
الر ِّ
ص َعدْ إِلَى َج َب ِل َّ
ٌِرةٌ َو ٌَقُولُونَ َ « :هلُ َّم َن ْ
ٌر أ ُ َم ٌم َكث َ
َ 2 :Mic 4و َتسِ ُ
َب ٌْ ِ
س ُبلِ ِه» .ألَ َّن ُه مِنْ صِ ْه ٌَ ْونَ
وب َف ٌُ َعلِّ َم َنا مِنْ ُط ُرقِ ِه َو َن ْسلُ َك فًِ ُ
ت إِلَ ِه ٌَ ْعقُ َ
ور َ
ج ال َّ
ب.
الر ِّ
شلٌِ َم َكلِ َم ُة َّ
ٌع ُة َومِنْ أ ُ ُ
ش ِر َ
َت ْخ ُر ُ
َ 3 :Mic 4ف ٌَ ْقضِ ً َب ٌْنَ ُ
ش ُعو ٍ
ؾ ِأل ُ َم ٍم َق ِو ٌَّ ٍة َبعٌِدَ ٍة
ٌِرٌنَ ْ ٌُ .نصِ ُ
ب َكث ِ
س ٌْفا ً َوالَ
اح ُه ْم َم َنا ِجلَ .الَ َت ْر َف ُع أ ُ َّم ٌة َعلَى أ ُ َّم ٍة َ
س ٌُو َف ُه ْم سِ َككا ً َو ِر َم َ
َف ٌَ ْط َب ُعونَ ُ
ب فًِ َما َب ْعدُ.
ٌَ َت َعلَّ ُمونَ ا ْل َح ْر َ
ت َك ْر َمتِ ِه َو َت ْح َ
سونَ ُكل ُّ َوا ِح ٍد َت ْح َ
ت تٌِ َنتِ ِه َوالَ ٌَ ُكونُ َمنْ
َ 4 :Mic 4بلْ ٌَ ْجلِ ُ
ب ا ْل ُج ُنو ِد َت َكلَّ َم.
عِب ألَنَّ َف َم َر ِّ
ٌُ ْر ُ
ٌِع ال ُّ
ش ُعو ِ
اس ِم إِلَ ِه ِه َو َن ْحنُ َن ْسلُ ُك
ب ٌَ ْسلُ ُكونَ ُكل ُّ َوا ِح ٍد ِب ْ
5 :Mic 4ألَنَّ َجم َ
ب إِلَ ِه َنا إِلَى الدَّهْ ِر َواألَ َبدِ.
الر ِّ
اس ِم َّ
ِب ْ
ب أَ ْج َم ُع َّ
ض ُّم ا ْل َم ْط ُرو َد َة
الظال َِع َة َوأَ ُ
الر ُّ
«6 :Mic 4فًِ ذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم ٌَقُول ُ َّ
ض َر ْر ُ
ت ِب َها
َوالَّتًِ أَ ْ
َ 7 :Mic 4وأَ ْج َعل ُ َّ
ب َعلَ ٌْ ِه ْم
الر ُّ
صا َة أ ُ َّم ًة َق ِو ٌَّ ًة َو ٌَ ْملِ ُك َّ
الظال َِع َة َبقِ ٌَّ ًة َوا ْل ُم ْق َ
فًِ َج َب ِل صِ ْه ٌَ ْونَ مِنَ اآلنَ إِلَى األَ َبدِ.
َ 8 :Mic 4وأَ ْن َ
ٌع أَ َك َم َة ِب ْن ِ
ت صِ ْه ٌَ ْونَ إِلَ ٌْكِ ٌَؤْتًَِ .و ٌَ ِجً ُء
ت ٌَا ُب ْر َج ا ْل َقطِ ِ
ور َ
ا ْل ُح ْك ُم األَ َّول ُ ُم ْل ُك ِب ْن ِ
شلٌِ َم».
ت أُ ُ
س فٌِكِ َملِ ٌك أَ ْم َهلَ َك ُمشِ ٌ ُركِ
ص َراخاً؟ أَلَ ٌْ َ
ص ُرخٌِنَ ُ
9 :Mic 4اَآلنَ لِ َم َاذا َت ْ
َح َّتى أَ َخ َذكِ َو َج ٌع َكا ْل َوالِدَ ِة؟
َ 10 :Mic 4تلَ َّويِ ادْ َفعًِ ٌَا بِ ْن َ
ت صِ ْه ٌَ ْونَ َكا ْل َوالِ َد ِة ألَ َّنكِ اآلنَ َت ْخ ُر ِجٌنَ
ابلَُ .ه َنا َك ُت ْن َقذٌِنَ ُ .ه َنا َك
مِنَ ا ْل َمدٌِ َن ِة َو َت ْس ُكنٌِنَ فًِ ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة َو َتؤْتٌِنَ إِلَى َب ِ
ب مِنْ ٌَ ِد أَ ْعدَ ابِكِ .
الر ُّ
ٌَ ْفدٌِكِ َّ
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س
ٌِرةٌ الَّذٌِنَ ٌَقُولُونَ « :لِ َت َت َد َّن ْ
اج َت َم َع ْت َعلَ ٌْكِ أ ُ َم ٌم َكث َ
َ 11 :Mic 4واآلنَ َق ِد ْ
س ُع ٌُو ُن َنا فًِ صِ ْه ٌَ ْونَ ».
َو ْل َت َت َف َّر ْ
صدَ هُ إِ َّن ُه َقدْ
ب َوالَ ٌَ ْف َه ُمونَ َق ْ
الر ِّ
ار َّ
َ 12 :Mic 4و ُه ْم الَ ٌَ ْع ِرفُونَ أَ ْف َك َ
َج َم َع ُه ْم َك ُح َز ٍم إِلَى ا ْل َب ٌْدَ ِر.
ت صِ ْه ٌَ ْونَ ألَ ِّنً أَ ْج َعل ُ َق ْر َنكِ َحدٌِداً
«13 :Mic 4قُومًِ َودُوسِ ً ٌَا ِب ْن َ
َوأَ ْظبلَ َفكِ أَ ْج َعلُ َها ُن َحاسا ً َف َت ْس َحقٌِنَ ُ
ب
ِلر ِّ
ٌِرٌنَ َوأ ُ َح ِّر ُم َؼنٌِ َم َت ُه ْم ل َّ
ش ُعوبا ً َكث ِ
ض»
َو َث ْر َو َت ُه ْم ل َِس ٌِّ ِد ُكل ِّ األَ ْر ِ
ٗ -والمسٌح حفٌد داود
أ -فً سفر اشعٌاء :
سى َو ٌَ ْن ُب ُ
صولِ ِه
صنٌ مِنْ أ ُ ُ
ت ُؼ ْ
ٌب مِنْ ِج ْذ ِع ٌَ َّ
ج َقضِ ٌ
َ 1 :Isa 11و ٌَ ْخ ُر ُ
ح ا ْل َم ُ
َ 2 :Isa 11و ٌَ ِ
ور ِة
ش َ
ح ا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َف ْه ِم ُرو ُ
ب ُرو ُ
الر ِّ
ح َّ
حل ُّ َعلَ ٌْ ِه ُرو ُ
ب.
الر ِّ
ح ا ْل َم ْع ِر َف ِة َو َم َخا َف ِة َّ
َوا ْلقُ َّو ِة ُرو ُ
س ِ
ب َن َظ ِر َع ٌْ َن ٌْ ِه
ب َفبلَ ٌَ ْقضِ ً بِ َح َ
الر ِّ
َ 3 :Isa 11ولَ َّذ ُت ُه َت ُكونُ فًِ َم َخا َف ِة َّ
س ِ
س ْم ِع أ ُ ُذ َن ٌْ ِه
ب َ
َوالَ ٌَ ْح ُك ُم ِب َح َ
ض
صاؾِ لِ َبابِسِ ً األَ ْر ِ
ٌِن َو ٌَ ْح ُك ُم ِباإلِ ْن َ
َ 4 :Isa 11بلْ ٌَ ْقضِ ً ِبا ْل َعدْ ِل لِ ْل َم َ
ساك ِ
ٌِت ا ْل ُم َناف َِق ِب َن ْف َخ ِة َ
ب َف ِم ِه َو ٌُم ُ
ض ِب َقضِ ٌ ِ
ش َف َت ٌْ ِه.
ب األَ ْر َ
ض ِر ُ
َو ٌَ ْ
َ 5 :Isa 11و ٌَ ُكونُ ا ْل ِب ُّر ِم ْن َط َق َة َم ْت َن ٌْ ِه َواألَ َما َن ُة ِم ْن َط َق َة َح َق َو ٌْهِ.
َ 6 :Isa 11ف ٌَ ْس ُكنُ ِّ
ب َم َع ا ْل َخ ُروؾِ َو ٌَ ْر ُب ُ
الذ ْب ُ
ض ال َّنم ُِر َم َع ا ْل َجدْ يِ َوا ْلع ِْجل ُ
َوال ِّ
سوقُ َها.
صؽٌِ ٌر ٌَ ُ
صبِ ًٌّ َ
س َّمنُ َمعا ً َو َ
ش ْبل ُ َوا ْل ُم َ
س ُد َكا ْل َب َق ِر
ض أَ ْوالَ ُد ُه َما َمعا ً َواألَ َ
انَ .ت ْر ُب ُ
َ 7 :Isa 11وا ْل َب َق َرةُ َوال ُّد َّب ُة َت ْر َع ٌَ ِ
ٌَؤْ ُكل ُ تِ ْبنا ً.
س َر ِ
الصل ِّ َو ٌَ ُم ُّد ا ْل َفطِ ٌ ُم ٌَدَ ُه َعلَى ُج ْح ِر
ب ِّ
ٌع َعلَى َ
الرضِ ُ
ب َّ
َ 8 :Isa 11و ٌَ ْل َع ُ
وان.
األ ُ ْف ُع ِ
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ض
سوإُ ونَ َوالَ ٌُ ْفسِ دُونَ فًِ ُكل ِّ َج َب ِل قُدْ سِ ً ألَنَّ األَ ْر َ
9 :Isa 11الَ ٌَ ُ
ب َك َما ُت َؽ ِّطً ا ْل ِم ٌَاهُ ا ْل َب ْح َر.
الر ِّ
َت ْم َتل ُِا مِنْ َم ْع ِر َف ِة َّ
سى ا ْل َقابِ َم َرا ٌَ ًة لِل ُّ
ش ُعو ِ
ب
صل َ ٌَ َّ
َ 10 :Isa 11و ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم أَنَّ أَ ْ
ب األ ُ َم ُم َو ٌَ ُكونُ َم َحلُّ ُه َم ْجداً.
إِ ٌَّاهُ َت ْطلُ ُ
الس ٌِّدَ ٌُعٌِ ُد ٌَ َد ُه َثانِ ٌَ ًة لِ ٌَ ْق َتنًِ َبقِ ٌَّ َة
َ 11 :Isa 11و ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم أَنَّ َّ
ش ْعبِ ِه الَّتًِ َبقِ ٌَ ْت مِنْ أَ ُّ
َ
وش َومِنْ
وس َومِنْ ُك َ
ِص َر َومِنْ َف ْت ُر َ
ور َومِنْ م ْ
ش َ
ار َومِنْ َح َما َة َومِنْ َج َزاب ِِر ا ْل َب ْح ِر.
عِ ٌبلَ َم َومِنْ شِ ْن َع َ
ض ُّم ُم َ
ش َّتتًِ
َ 12 :Isa 11و ٌَ ْر َف ُع َرا ٌَ ًة لِؤل ُ َم ِم َو ٌَ ْج َم ُع َم ْنفِ ًٌِّ إِ ْس َرابٌِل َ َو ٌَ ُ
ٌَ ُه َ
وذا مِنْ أَ ْر َب َع ِة أَ ْط َرا ِ
ض.
ؾ األَ ْر ِ
َ
ج فًِ
سلِّ ِح فًِ ا ْل َو َؼى َو ُكل َّ ِردَ ٍ
ح ا ْل ُم َت َ
اء ُمدَ ْح َر ٍ
5 :Isa 9ألنَّ ُكل َّ سِ بلَ ِ
ار.
ال ِّد َم ِ
اء ٌَ ُكونُ لِ ْل َح ِر ِ
ٌق َمؤْ َكبلً لِل َّن ِ
س ُة َعلَى َكتِفِ ِه
الر ٌَا َ
6 :Isa 9ألَ َّن ُه ٌُولَ ُد لَ َنا َولَ ٌد َو ُن ْع َطى ا ْبنا ً َو َت ُكونُ ِّ
السبلَ ِم.
ٌِس َّ
اس ُم ُه َع ِجٌبا ً ُمشِ ٌراً إِلَها ً َقدٌِراً أَبا ً أَ َب ِد ٌّا ً َرب َ
َو ٌُدْ َعى ْ
ِلسبلَ ِم الَ نِ َها ٌَ َة َعلَى ُك ْرسِ ًِّ دَ ُاودَ َو َعلَى َم ْملَ َكتِ ِه
استِ ِه َول َّ
7 :Isa 9لِ ُن ُم ِّو ِر ٌَ َ
ص َن ُع
ب ا ْل ُج ُنو ِد َت ْ
ضدَ هَا ِبا ْل َح ِّق َوا ْل ِب ِّر مِنَ اآلنَ إِلَى األَ َب ِدَ .ؼ ٌْ َرةُ َر ِّ
لِ ٌُ َث ِّب َت َها َو ٌَ ْع ُ
ه ََذا.
ب -فً سفر ارمٌاء :
صنَ ِبر َف ٌَ ْملِ ُك َملِ ٌك
ب َوأُقٌِ ُم لِ َد ُاو َد ُؼ ْ
الر ُّ
[5 :Jer 23هَا أَ ٌَّا ٌم َتؤْتًِ ٌَقُول ُ َّ
ض.
َو ٌَ ْن َج ُح َو ٌُ ْج ِري َح ّقا ً َو َعدْ الً فًِ األَ ْر ِ
ص ٌَ ُه َ
اس ُم ُه
وذا َو ٌَ ْس ُكنُ إِ ْس َرابٌِل ُ آمِنا ً َوه ََذا ه َُو ْ
6 :Jer 23فًِ أَ ٌَّا ِم ِه ٌُ َخلَّ ُ
ب ِب ُّر َنا.
الر ُّ
الَّذِي ٌَدْ ُعو َن ُه ِبهَِّ :
 -ٙوالمسٌح هو البطل الذي ٌنهً الكفر فً صورة القضاء علً جوج
وماجوج  ،وقصة جوج فً سفر حزقٌال :
ب:
الر ِّ
َ 1 :Eze 38و َكانَ إِلَ ًَّ َكبلَ ُم َّ
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ٌِس
وج أَ ْر ِ
ض َما ُج َ
ٌَ [2 :Eze 38ا ا ْبنَ آدَ َمْ ،
وج َرب ِ
اج َعلْ َو ْج َه َك َعلَى ُج ٍ
وش َماشِ َك َو ُتو َبال َ َو َت َن َّبؤْ َعلَ ٌْ ِه
ُر ٍ
ٌِس
ج َرب ُ
بَ :ه َب َن َذا َعلَ ٌْ َك ٌَا ُجو ُ
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
َ 3 :Eze 38وقُلَْ :ه َك َذا َقال َ َّ
وش َماشِ َك َو ُتو َبالَ.
ُر ٍ
ض ُع َ
ش َكابِ َم فًِ َف َّك ٌْ َكَ ،وأ ُ ْخ ِر ُج َك أَ ْن َ
َ 4 :Eze 38وأ ُ ْر ِج ُع َكَ ،وأَ َ
ت َو ُكل َّ
اس
َج ٌْشِ َك َخ ٌْبلً َوفُ ْر َ
اسَ ،ج َما َع ًة َعظِ ٌ َم ًة َم َع أَ ْت َر ٍ
سانا ً ُكلَّ ُه ْم الَبِسِ ٌنَ أَ ْف َخ َر لِ َب ٍ
وؾ
س ٌُ َ
َو َم َجانَّ ُ ،كلَّ ُه ْم ُم ْمسِ كٌِنَ ال ُّ
وش َوفُو َط َم َع ُه ْمُ ،كلَّ ُه ْم ِبم َِجن َو ُخ َ
وذةٍ،
س َو ُك َ
ار َ
َ 5:Eze 38ف ِ
وج ْر َم َة مِنْ أَ َقاصِ ً ال ِّ
َ 6 :Eze 38و ُجو َم َر َو ُكل َّ ُج ٌُوشِ هَِ ،و َب ٌْ َ
ال
ت ُت َ
ش َم ِ
َم َع ُكل ِّ َج ٌْشِ هُِ ،
ٌِرٌنَ َم َع َك.
ش ُعوبا ً َكث ِ
اس َتعِدَّ َو َه ٌِّ ْا لِ َن ْفسِ َك أَ ْن َ
ت َو ُكل ُّ َج َما َعاتِ َك ا ْل ُم ْج َتم َِع ِة إِلَ ٌْ َك
ْ 7 :Eze 38
َفصِ ْر َ
ت لَ ُه ْم ُم َو َّقراً.
ض
ٌِر ِة َتؤْتًِ إِلَى األَ ْر ِ
السنٌِنَ األَخ َ
ٌِر ٍة ُت ْف َت َقدُ .فًِ ِّ
َ 8 :Eze 38ب ْعدَ أَ ٌَّ ٍام َكث َ
وع ِة مِنْ ُ
ش ُعو ٍ
ب َكث َ
الس ٌْؾِ ا ْل َم ْج ُم َ
ا ْل ُم ْس َت َردَّ ِة مِنَ َّ
ٌِر ٍة َعلَى ِج َب ِ
ال إِ ْس َرابٌِل َ
الَّتًِ َكا َن ْت دَابِ َم ًة َخ ِر َب ًة ،لِلَّذٌِنَ أ ُ ْخ ِر ُجوا مِنَ ال ُّ
ش ُعو ِ
س َك ُنوا آ ِمنٌِنَ ُكلُّ ُه ْم.
ب َو َ
س َحا َب ٍة ُت َؽ ِّ
ض أَ ْن َ
ت
شً األَ ْر َ
ص َع ُد َو َتؤْتًِ َك َز ْو َب َعةٍَ ،و َت ُكونُ َك َ
َ 9 :Eze 38و َت ْ
َو ُكل ُّ ُج ٌُوشِ َك َو ُ
وب َكثٌِ ُرونَ َم َع َك.
ش ُع ٌ
َ 10 :Eze 38و ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم أَنَّ أ ُ ُموراً َت ْخ ُط ُر ِب َبالِ َك َف ُت َف ِّك ُر فِ ْكراً
َردٌِباً،
اء .آتًِ ا ْل َها ِدبٌِنَ
ض أَ ْع َر ٍ
ص َع ُد َعلَى أَ ْر ٍ
َ 11 :Eze 38و َتقُولُ :إِ ِّنً أَ ْ
ض ٌة َوالَ
ار َ
ور َولَ ٌْ َ
سا ِك ُنونَ ِب َؽ ٌْ ِر ُ
السا ِكنٌِنَ فًِ أَ ْم ٍنُ ،كلُّ ُه ْم َ
َّ
س لَ ُه ْم َع ِ
س ٍ
ٌع
ار ُ
َم َ
ص ِ
ب َولِ ُؽ ْن ِم ا ْل َؽنٌِ َمةِ ،ل َِردِّ ٌَ ِد َك َعلَى خ َِر ٍ
الس ْل ِ
12 :Eze 38ل َِس ْل ِ
ور ٍة
ب َم ْع ُم َ
ب َّ
َو َعلَى َ
ش ْع ٍ
الساكِنُ فًِ أَ َعالًِ
وع مِنَ األ ُ َم ِم ،ا ْل ُم ْق َتنًِ َماشِ ٌَ ًة َوقُ ْن ٌَ ًةَّ ،
ب َم ْج ُم ٍ
ض.
األَ ْر ِ
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ٌش َو ُكل ُّ أَ ْ
َ 13 :Eze 38
ار َت ْرشِ َ
ش َبا َودَدَ انُ َو ُت َّج ُ
ش َبالِ َها ٌَ ْسؤَلُو َن َكَ :هلْ
اء؟ َهلْ لِ ُؽ ْن ِم َؼنٌِ َم ٍة َج َم ْع َ
ب أَ ْن َ
س ْل ٍ
ل َِس ْل ِ
ض ِة
ت َج ٍ
ت َج َما َع َت َك ،ل َِح ْم ِل ا ْلفِ َّ
ب َ
َو َّ
ب َن ْه ٍ
الذ َهبِ ،ألَ ْخ ِذ ا ْل َماشِ ٌَ ِة َوا ْلقُ ْن ٌَةِ ،لِ َن ْه ِ
ٌم؟
ب َعظِ ٍ
ْ
ب:
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
وجَ :ه َك َذا َقال َ َّ
[14 :Eze 38ل َِذلِ َك َت َن َّبؤ ٌَا ا ْبنَ آ َد َم َوقُلْ ل ُِج ٍ
س ْك َنى َ
ش ْع ِبً إِ ْس َرابٌِل َ آ ِمنٌِنَ  ،أَ َفبلَ َت ْعلَ ُم؟
فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم عِ ْندَ ُ
ت َو ُ
َ 15 :Eze 38و َتؤْتًِ مِنْ َم ْوضِ ِع َك مِنْ أَ َقاصِ ً ال ِّ
ال أَ ْن َ
وب
ش ُع ٌ
ش َم ِ
ٌِر.
ش َكث ٌ
اع ٌة َعظِ ٌ َم ٌة َو َج ٌْ ٌ
َكثٌِ ُرونَ َم َع َكُ ،كلُّ ُه ْم َرا ِك ُبونَ َخ ٌْبلً َج َم َ
س َحا َب ٍة ُت َؽ ِّ
ص َع ُد َعلَى َ
ض .فًِ
شً األَ ْر َ
ش ْع ِبً إِ ْس َرابٌِل َ َك َ
َ 16 :Eze 38و َت ْ
س
ٌِر ِة ٌَ ُكونُ َ .وآتًِ ِب َك َعلَى أَ ْرضِ ً لِ َت ْع ِر َفنًِ األ ُ َم ُم ،حٌِنَ أَ َت َقدَّ ُ
األَ ٌَّ ِام األَخ َ
ج].
فٌِ َك أَ َما َم أَ ْع ٌُنِ ِه ْم ٌَا ُجو ُ
ت ه َُو الَّذِي َت َكلَّ ْم ُ
بَ [ :هلْ أَ ْن َ
ت َع ْن ُه فًِ
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
َ 17 :Eze 38ه َك َذا َقال َ َّ
اء إِ ْس َرابٌِلَ ،الَّذٌِنَ َت َن َّبؤُوا فًِ تِ ْل َك األَ ٌَّ ِام
األَ ٌَّ ِام ا ْل َقدٌِ َم ِة َعنْ ٌَ ِد َع ِبٌدِي أَ ْن ِب ٌَ ِ
سِ نٌِنا ً أَنْ آت ًَِ ِب َك َعلَ ٌْ ِه ْم؟
ض
وج َعلَى أَ ْر ِ
َ 18 :Eze 38و ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِمْ ٌَ ،و َم َم ِج ِ
ًء ُج ٍ
ص َع ُد فًِ أَ ْنفًِ.
ض ِبً ٌَ ْ
ب ،أَنَّ َؼ َ
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
إِ ْس َرابٌِل َ ٌَقُول ُ َّ
س َخطِ ً َت َكلَّ ْم ُ
ت ،أَ َّن ُه فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم
ار َ
َ 19 :Eze 38وفًِ َؼ ٌْ َرتًِ فًِ َن ِ
ض إِ ْس َرابٌِلَ.
ش َعظِ ٌ ٌم فًِ أَ ْر ِ
ٌَ ُكونُ َر ْع ٌ
وش
الس َم ِ
اء َو ُو ُح ُ
ور َّ
س َم ُك ا ْل َب ْح ِر َو ُط ٌُ ُ
ش أَ َمامًِ َ
َ 20 :Eze 38ف َت ْر َع ُ
ا ْل َح ْق ِل َوالدَّ ا َّب ُ
اس الَّذٌِنَ َعلَى َو ْج ِه
ِب َعلَى األَ ْر ِ
ات الَّتًِ َتد ُّ
ضَ ،و ُكل ُّ ال َّن ِ
ض.
ار إِلَى األَ ْر ِ
األَ ْر ِ
ضَ ،و َت ْندَ ُّك ا ْل ِج َبال ُ َو َت ْسقُ ُط ا ْل َم َعاقِل ُ َو َت ْسقُ ُط ُكل ُّ األَ ْس َو ِ
ب.
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
ج َبالًِ ٌَقُول ُ َّ
الس ٌْ َ
َ 21 :Eze 38وأَ ْس َتدْ عِ ً َّ
ؾ َعلَ ٌْ ِه فًِ ُكل ِّ ِ
ؾ ُكل ِّ َوا ِح ٍد َعلَى أَخٌِهِ.
س ٌْ ُ
َف ٌَ ُكونُ َ
َ 22 :Eze 38وأ ُ َعاقِ ُب ُه ِبا ْل َو َبإِ َو ِبالدَّ ِمَ ،وأ ُ ْمطِ ُر َعلَ ٌْ ِه َو َعلَى َج ٌْشِ ِه َو َعلَى
ال ُّ
ار َة َب َر ٍد َعظِ ٌ َم ًة َو َناراً
ش ُعو ِ
ارفا ً َوح َِج َ
ب ا ْل َكث َ
ٌِر ِة الَّذٌِنَ َم َع ُه َم َطراً َج ِ
َو ِك ْب ِرٌتاً.
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ٌِرةٍَ ،ف ٌَ ْعلَ ُمونَ
ون أ ُ َم ٍم َكث َ
س َوأ ُ ْع َر ُ
َ 23 :Eze 38فؤ َ َت َع َّظ ُم َوأَ َت َقدَّ ُ
ؾ فًِ ُع ٌُ ِ
ب».
الر ُّ
أَ ِّنً أَ َنا َّ
ْ
[وأَ ْن َ
الس ٌِّ ُد
وج َوقُلَْ :ه َك َذا َقال َ َّ
َ 1 :Eze 39
ت ٌَا ا ْبنَ آ َد َم َت َن َّبؤ َعلَى ُج ٍ
وش َماشِ َك َو ُتو َبالَ.
ج َرب ُ
بَ :ه َب َن َذا َعلَ ٌْ َك ٌَا ُجو ُ
الر ُّ
َّ
ٌِس ُر ٍ
ص ِع ُد َك مِنْ أَ َقاصِ ً ال ِّ
ال َوآتًِ ِب َك َعلَى
َ 2 :Eze 39وأَ ُر ُّد َك َوأَقُو ُد َك َوأ ُ ْ
ش َم ِ
ال إِ ْس َرابٌِلَ.
ِج َب ِ
س َك مِنْ ٌَ ِد َك ا ْل ٌُ ْس َرىَ ،وأ ُ ْسقِ ُط سِ َها َم َك مِنْ ٌَ ِد َك
ب َق ْو َ
ض ِر ُ
َ 3 :Eze 39وأَ ْ
ا ْل ٌُ ْم َنى.
ت َو ُكل ُّ َج ٌْشِ َك َوال ُّ
ال إِ ْس َرابٌِل َ أَ ْن َ
وب الَّذٌِنَ
ش ُع ُ
َ 4 :Eze 39ف َت ْسقُ ُط َعلَى ِج َب ِ
وش ا ْل َح ْق ِل.
ور ا ْل َكاسِ َر ِة مِنْ ُكل ِّ َن ْو ٍع َول ُِو ُح ِ
َم َع َك .أَ ْب ِذلُ َك َمؤْ َكبلً لِل ُّط ٌُ ِ
َ 5 :Eze 39علَى َو ْج ِه ا ْل َح ْق ِل َت ْسقُ ُط ألَ ِّنً َت َكلَّ ْم ُ
ب.
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
ت ٌَقُول ُ ال َّ
سا ِكنٌِنَ فًِ ا ْل َج َزاب ِِر
وج َو َعلَى ال َّ
َ 6 :Eze 39وأ ُ ْرسِ ل ُ َناراً َعلَى َما ُج َ
ب.
الر ُّ
آ ِمنٌِنَ َ ،ف ٌَ ْعلَ ُمونَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
سطِ َ
ش ْع ِبً إِ ْس َرابٌِلََ ،والَ أَ َد ُع
س فًِ َو َ
ؾ ِب ْ
َ 7 :Eze 39وأ ُ َع ِّر ُ
اسمًِ ا ْل ُم َق َّد ِ
ب قُد ُ
الر ُّ
س َب ْعدَُ ،ف َت ْعلَ ُم األ ُ َم ُم أَ ِّنً أَ َنا َّ
س ٌُ َن َّج ُ
اسمًِ ا ْل ُم َقدَّ َ
ْ
ُّوس إِ ْس َرابٌِل َ
بَ .ه َذا ه َُو ا ْل ٌَ ْو ُم الَّذِي
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
ار ٌَقُول ُ َّ
ص َ
[8 :Eze 39هَا ه َُو َقدْ أَ َتى َو َ
َت َكلَّ ْم ُ
ت َع ْن ُه.
ُن إِ ْس َرابٌِل َ َو ٌُ ْ
السبلَ َح
ش ِعلُونَ َو ٌُ ْح ِرقُونَ ِّ
ج ُ
َ 9 :Eze 39و ٌَ ْخ ُر ُ
س َّكانُ ُمد ِ
احَ ،و ٌُوقِدُونَ ِب َها
الر َم َ
اب َو ِّ
الس َها َم َوا ْلح َِر َ
اس َوا ْلقِسِ ًَّ َو ِّ
َوا ْل َم َجانَّ َواألَ ْت َر َ
س ْب َع سِ نٌِنَ .
ار َ
ال َّن َ
ور
َ 10 :Eze 39فبلَ ٌَؤْ ُخ ُذونَ مِنَ ا ْل َح ْق ِل ُعوداًَ ،والَ ٌَ ْح َتطِ ُبونَ مِنَ ا ْل ُو ُع ِ
ارَ ،و ٌَ ْن َه ُبونَ الَّذٌِنَ َن َه ُبو ُه ْم َو ٌَ ْسلُ ُبونَ الَّذٌِنَ
ألَ َّن ُه ْم ٌُ ْح ِرقُونَ ِّ
السبلَ َح ِبال َّن ِ
ب.
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
سلَ ُبو ُه ْمٌَ ،قُول ُ َّ
َ
َ 11 :Eze 39و ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم ،أَ ِّنً أ ُ ْعطِ ً ُجوجا ً َم ْوضِ عا ً ُه َنا َك
ارٌ َم ِب َ
اب ِرٌنَ .
س ُّد َن َف َ
ش ْرق ًِِّ ا ْل َب ْح ِرَ ،ف ٌَ ُ
س ا ْل َع ِ
لِ ْل َق ْب ِر فًِ إِ ْس َرابٌِلََ ،و َوادِي َع َب ِ
وج».
[واد َ
س ُّمو َن ُه َ
ورهُ ُكلَّ ُهَ ،و ٌُ َ
َو ُه َنا َك ٌَدْ فِ ُنونَ ُجوجا ً َو ُج ْم ُه َ
ِي ُج ْم ُه ِ
ور ُج ٍ
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س ْب َع َة أَ ْ
َ 12 :Eze 39و ٌَ ْقبِ ُر ُه ْم َب ٌْ ُ
ش ُه ٍر.
ض َ
ت إِ ْس َرابٌِل َ لِ ٌُ َط ِّه ُروا األَ ْر َ
ُ 13 :Eze 39كل ُّ َ
ش ْع ِ
ض ٌَ ْق ِب ُرونَ َ ،و ٌَ ُكونُ لَ ُه ْم ٌَ ْو ُم َت ْم ِجٌدِي
ب األَ ْر ِ
َم ْ
ب.
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
ش ُهوراً ٌَقُول ُ َّ
اب ِرٌنَ
اب ِرٌنَ فًِ األَ ْر ِ
ضَ ،ق ِ
َ 14 :Eze 39و ٌُ ْف ِر ُزونَ أ ُ َناسا ً ُم ْس َتدٌِمٌِنَ َع ِ
س ْب َع ِة
اب ِرٌنَ أُولَبِ َك الَّذٌِنَ َبقُوا َعلَى َو ْج ِه األَ ْر ِ
ضَ .ت ْط ِهٌراً لَ َهاَ .ب ْعدَ َ
َم َع ا ْل َع ِ
أَ ْ
صونَ
ش ُه ٍر ٌَ ْف َح ُ
ان
اب ُرونَ فًِ األَ ْر ِ
ض َوإِ َذا َرأَى أَ َح ٌد َع ْظ َم إِ ْن َ
س ٍ
َ 15 :Eze 39ف ٌَ ْع ُب ُر ا ْل َع ِ
وج
ٌَ ْبنًِ ِب َجان ِِب ِه ُ
ص َّو ًة َح َّتى ٌَ ْق ِب َر ُه ا ْل َق ِ
اب ُرونَ فًِ َوادِي ُج ْم ُه ِ
ور ُج ٍ
ض.
اس ُم ا ْل َمدٌِ َن ِة [ َه ُمو َن ُة» َف ٌُ َط ِّه ُرونَ األَ ْر َ
َ 16 :Eze 39وأَ ٌْضا ً ْ
[وأَ ْن َ
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
ت ٌَا ا ْبنَ آدَ َمَ ،ف َه َك َذا َقال َ َّ
َ 17 :Eze 39
ب :قُلْ ل َِطاب ِِر ُكل ِّ
اح َتشِ دُوا مِنْ ُكل ِّ ِج َهةٍ ،إِلَى
اج َت ِم ُعواَ ،و َت َعالُوا ْ
وش ا ْل َب ِّرْ :
احَ ،ولِ ُكل ِّ ُو ُح ِ
َج َن ٍ
ال إِ ْس َرابٌِل َ لِ َتؤْ ُكلُوا
ٌحتًِ الَّتًِ أَ َنا َذابِ ُح َها لَ ُك ْمَ ،ذ ِب َ
َذ ِب َ
ٌح ًة َعظِ ٌ َم ًة َعلَى ِج َب ِ
لَ ْحما ً َو َت ْ
ش َر ُبوا دَماً.
اب َر ِة َو َت ْ
اش
اء األَ ْر ِ
س ِ
ضِ ،ك َب ٌ
ش َر ُبونَ دَ َم ُر َإ َ
َ 18 :Eze 39تؤْ ُكلُونَ لَ ْح َم ا ْل َج َب ِ
ت َبا َ
س َّم َنا ِ
شانَ .
ٌِرانٌ ُكلُّ َها مِنْ ُم َ
َو ُح ْمبلَنٌ َوأَ ْعتِ َدةٌ َوث َ
ش َب ِعَ ،و َت ْ
ش ْح َم إِلَى ال َّ
َ 19 :Eze 39و َتؤْ ُكلُونَ ال َّ
س ْك ِر مِنْ
ش َر ُبونَ الدَّ َم إِلَى ال ُّ
ٌحتًِ الَّتًِ َذ َب ْح ُت َها لَ ُك ْم.
َذ ِب َ
َ 20 :Eze 39ف َت ْ
ش َب ُعونَ َعلَى َمابِدَ تًِ مِنَ ا ْل َخ ٌْ ِل َوا ْل َم ْر َك َبا ِ
اب َر ِة
ت َوا ْل َج َب ِ
ال ا ْل َح ْر ِ
ب.
الر ُّ
س ٌِّ ُد َّ
بٌَ ،قُول ُ ال َّ
َو ُكل ِّ ِر َج ِ
ٌِع األ ُ َم ِم ٌَ ُرونَ ُح ْكمًِ الَّذِي
َ 21 :Eze 39وأَ ْج َعل ُ َم ْجدِي فًِ األ ُ َم ِمَ ،و َجم ُ
أَ ْج َر ٌْ ُت ُه َو ٌَدِي الَّتًِ َج َع ْل ُت َها َعلَ ٌْ ِه ْم،
َ 22 :Eze 39ف ٌَ ْعلَ ُم َب ٌْ ُ
ب إِلَ ُه ُه ْم مِنْ َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم
الر ُّ
ت إِ ْس َرابٌِل َ أَ ِّنً أَ َنا َّ
صاعِداً.
َف َ
َ 23 :Eze 39و َت ْع َل ُم األ ُ َم ُم أَنَّ َب ٌْ َ
ت إِ ْس َرابٌِل َ َقدْ أ ُ ْجلُوا ِبإِ ْث ِم ِه ْم ألَ َّن ُه ْم
َخا ُنونًَِ ،ف َح َج ْب ُ
س َق ُطوا ُكلُّ ُه ْم
اٌقٌِ ِه ْمَ ،ف َ
سلَّ ْم ُت ُه ْم لِ ٌَ ِد ُم َ
ت َو ْج ِهً َع ْن ُه ْم َو َ
ض ِ
س ٌْؾِ .
بِال َّ
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ت َم َع ُه ْم َو َح َج ْب ُ
ستِ ِه ْم َو َك َم َعاصِ ٌ ِه ْم َف َع ْل ُ
ت َو ْج ِهً
َ 24 :Eze 39ك َن َجا َ
َع ْن ُه ْم].
وب َوأَ ْر َح ُم
س ْب ًَ ٌَ ْعقُ َ
ب[ :اآلنَ أَ ُر ُّد َ
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
25 :Eze 39لِ َذلِ َك َه َك َذا َقال َ َّ
ُكل َّ َب ٌْ ِ
ُّوس.
ار َعلَى ْ
ت إِ ْس َرابٌِل َ َوأَ َؼ ُ
اسمًِ ا ْلقُد ِ
َ 26 :Eze 39ف ٌَ ْح ِملُونَ خ ِْز ٌَ ُه ْم َو ُكل َّ ِخ ٌَا َنتِ ِه ِم الَّتًِ َخا ُنونًِ إِ ٌَّاهَا ِع ْن َد
ٌِؾ.
س َكنِ ِه ْم فًِ أَ ْرضِ ِه ْم ُم ْط َمبِ ِّنٌنَ َوالَ ُمخ ٌ
َ
27 :Eze 39عِ ْندَ إِ ْر َجاعِ ً إِ ٌَّا ُه ْم مِنَ ال ُّ
ش ُعو ِ
ب َو َج ْمعًِ إِ ٌَّا ُه ْم مِنْ
ٌِرٌنَ ،
أَ َراضِ ً أَ ْعدَ ابِ ِه ْمَ ،و َت ْقدٌِسِ ً فٌِ ِه ْم أَ َما َم ُع ٌُ ِ
ون أ ُ َم ٍم َكث ِ
ب إِلَ ُه ُه ْم ِبإِ ْجبلَبًِ إِ ٌَّا ُه ْم إِلَى األ ُ َم ِمُ ،ث َّم
الر ُّ
ْ ٌَ 28 :Eze 39علَ ُمونَ أَ ِّنً أَ َنا َّ
َج ْم ِع ِه ْم إِلَى أَ ْرضِ ِه ْمَ .والَ أَ ْت ُر ُك َب ْع ُد ُه َنا َك أَ َحداً ِم ْن ُه ْم،
س َك ْب ُ
ت ُروحًِ َعلَى
ب َو ْج ِهً َع ْن ُه ْم َب ْعدُ ،ألَ ِّنً َ
َ 29 :Eze 39والَ أَ ْح ُج ُ
َب ٌْ ِ
ب].
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
ت إِ ْس َرابٌِل َ ٌَقُول ُ َّ
 -7وٌقدم لنا سفر المزامٌر نفس الصورة النتصار المسٌح علً كل االمم
:
ت األ ُ َم ُم َو َت َف َّك َر ال ُّ
1 :Psa 2لِ َم َاذا ْار َت َّج ِ
وب فًِ ا ْل َباطِ ِل؟
ش ُع ُ
ب َو َعلَى
َ 2 :Psa 2قا َم ُملُو ُك األَ ْر ِ
الر ِّ
سا ُء َمعا ً َعلَى َّ
الر َإ َ
ض َو َتآ َم َر ُّ
َمسِ ٌ ِح ِه َقابِلٌِنَ :
[ 3:Psa 2لِ َن ْق َط ْع قُ ٌُو َد ُه َما َو ْل َن ْط َر ْح َع َّنا ُر ُب َط ُه َما].
ض َح ُ
س َم َاوا ِ
ئ ِب ِه ْم.
ب ٌَ ْس َت ْه ِز ُ
الر ُّ
كَّ .
ت ٌَ ْ
ساكِنُ فًِ ال َّ
4 :Psa 2اَل َّ
ض ِب ِه َو ٌَ ْر ُجفُ ُه ْم ِب َؽ ٌْظِ هِ.
5 :Psa 2حٌِ َنبِ ٍذ ٌَ َت َكلَّ ُم َعلَ ٌْ ِه ْم ِب َؽ َ
س ْح ُ
ت َملِكًِ َعلَى صِ ْه ٌَ ْونَ َج َب ِل قُدْ سِ ً.
6 :Psa 2أَ َّما أَ َنا َف َقدْ َم َ
بَ .قال َ لًِ :أَ ْن َ
ت ا ْبنًِ .أَ َنا ا ْل ٌَ ْو َم
ض ِ
الر ِّ
اء َّ
7 :Psa 2إِ ِّنً أ ُ ْخبِ ُر مِنْ ِج َه ِة َق َ
َولَدْ ُت َك.
ض ُم ْلكا ً لَ َك.
ٌِراثا ً لَ َك َوأَ َقاصِ ًَ األَ ْر ِ
8 :Psa 2ا ِْسؤ َ ْلنًِ َفؤ ُ ْعطِ ٌَ َك األ ُ َم َم م َ
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ُ 9 :Psa 2ت َح ِّط ُم ُه ْم ِب َقضِ ٌ ٍ
س ُر ُه ْم].
ب مِنْ َحدٌِدٍِ .م ْثل َ إِ َن ِ
اء َخ َّزاؾٍ ُت َك ِّ
ض.
ضا َة األَ ْر ِ
َ 10 :Psa 2فاآلنَ ٌَا أَ ٌُّ َها ا ْل ُملُو ُك َت َع َّقلُواَ .تؤَدَّ ُبوا ٌَا قُ َ
ب ِب َخ ْوؾٍ َواهْ تِفُوا ِب َر ْعدَ ةٍ.
الر َّ
اع ُبدُوا َّ
ْ 11 :Psa 2
ب َف َت ِبٌدُوا مِنَ َّ
ٌِل
ض َ
َ 12 :Psa 2ق ِّبلُوا االِ ْبنَ لِ َببلَّ ٌَ ْؽ َ
ٌق .ألَ َّن ُه َعنْ َقل ٍ
الط ِر ِ
ٌِع ا ْل ُم َّت ِكلٌِنَ َعلَ ٌْهِ.
ٌَ َّتقِ ُد َؼ َ
ض ُب ُهُ .طو َبى ل َِجم ِ
 -0ولما انتظر الٌهود مسٌح الرب لٌخلصهم االؾ السنٌن دون فابدة
ادعً الحسٌدٌون ان المسٌح موجود فعبل وانه مختبًء وسٌظهر بعد
حدوث عدة معجزات
 -2بعد ذلك تم تطوٌر شخصٌة المسٌح ومنحه قوي خارقة كما فً
الزرادشتٌة ( سوشٌوش) مخلص العالم الذي سٌرسله اهرمذ فً اخر
العالم لٌدمر الشر
ٓٔ -وفً سفر دانٌال عبلمات نهاٌة العالم من االوببة ونزول الٌا ...
ومدتها برموز  ،فكما عند البابلٌن سٌستمر العالم ستة االؾ سنة فان
الٌهود زادوا علٌها الفا هو عمر مملكة الرب التً ٌإسسها المسٌح
ٔٔ -فً رواٌة اخري عند الٌهود سٌعانً المسٌح وٌموت ولكن بعد ان
ٌدمر روما المملكة الرابعة كما قال دانٌال  ،كما انه سٌفتح المقابر وٌنقذ
الموتً من ٌد شٌول ....
اسرابٌل واالمم الكافرة
ٔ -حٌث ان هللا الخالق واح فانه ٌجب ان تكون االنسانٌة امامه امة
واحدة  ،فكل االمم تحت قٌادته بٌنما اسرابٌل شعبه المختار هً االبن
البكر وكل الناس ابناء هللا  ،فً سفر الخروج :
22 :Exo 4
اس َرابٌِل ُ ا ْبنًِ ا ْل ِب ْك ُر.
بْ :
الر ُّ
َف َتقُول ُ لِف ِْر َع ْونَ َ :ه َك َذا ٌَقُول ُ َّ
ٕ -كل البشرٌة داخلة فً خطة الخبلص االلهً حٌث
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أ -فً سفر اشعٌاء :
25 :Isa 19
ي أَ ُّ
ار ٌك َ
ور
ش ُ
ِص ُر َو َع َمل ُ ٌَ َد َّ
ش ْع ِبً م ْ
ب ا ْل ُج ُنو ِد َقابِبلًُ :م َب َ
ار ُك َر ُّ
ِب َها ٌُ َب ِ
َومٌِ َراثًِ إِ ْس َرابٌِل ُ
ب -فً سفر صفنٌا :
9 :Zep 3
وب إِلَى َ
ألَ ِّنً حٌِ َنبِ ٍذ أ ُ َح ِّول ُ ال ُّ
ب،
الر ِّ
اس ِم َّ
ش َف ٍة َنقِ ٌَّةٍ ،لِ ٌَدْ ُعوا ُكلُّ ُه ْم ِب ْ
ش ُع َ
لِ ٌَ ْع ُبدُو ُه ِب َكتِؾٍ َواحِدَ ٍة.
ت -فً سفر زكرٌا :
22 :Zec 8
ب ا ْل ُج ُنو ِد فًِ أُو ُر َ
َف َتؤْتًِ ُ
ضوا
شلٌِ َم َو ْل ٌَ َت َر ُّ
ٌِرةٌ َوأ ُ َم ٌم َق ِو ٌَّ ٌة لِ ٌَ ْطلُ ُبوا َر َّ
وب َكث َ
ش ُع ٌ
ب.
الر ِّ
َو ْج َه َّ
ٖ -رؼم ان البشر جمٌعا اصلهم واحد هو ادم اال ان اٌمان اسرابٌل وكفر
بقٌة االمم احدث انقسام بٌن اسرابٌل والعالم كما بٌن النور والظبلم
ٗ -حٌنما ظهرت الكنٌسة واالسبلم كمانا علً طرفً الٌهودٌة والزال
الٌهود ٌنتظرون استٌقاظ االمم وانضمامها للحقٌقة االلهٌة الٌهودٌة
٘ -الٌهود فً عصر االباء (ابراهٌم واسحاق  )..كانت لهم عبلقات سبلم
مع االمم االخري وحتً ملوك اسرابٌل كانوا متسامحٌن مع االمم االخري
مقارنة بؽٌرهم من الملوك
أ -فً سفر التكوٌن :
13 :Gen 14
ساكِنا عِ ْن َد َبلُّ َ
َفا َتى َمنْ َن َجا َو ْ
وطا ِ
ت َم ْم َرا
اخ َب َر ا ْب َرا َم ا ْل ِع ْب َران ًََِّ .و َكانَ َ
ي اخًِ ا ْ
اب َع ْه ٍد َم َع ا ْب َرا َم.
اص َح َ
ش ُكول َ َواخًِ َعان َِرَ .و َكا ُنوا ْ
ور ِّ
اال ُم ِ
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32 :Gen 21
ٌِس َج ٌْشِ ِه َو َر َج َعا
س ْب ٍعُ .ث َّم َقا َم ِابٌ َمالِ ُك َوفٌِ ُكول ُ َرب ُ
َف َق َط َعا مٌِ َثاقا فًِ بِ ْب ِر َ
ض ا ْل َفلَ ْسطِ ٌنِ ٌٌِّنَ .
الَى ْار ِ
ب -فً سفر الملوك االول :
31 :1Ki 20
سم ِْع َنا أَنَّ ُملُو َك َب ٌْ ِ
ت إِ ْس َرابٌِل َ ُه ْم ُملُو ٌك َحلٌِ ُمونَ ،
َف َقال َ لَ ُه َعبٌِ ُدهُ[ :إِ َّن َنا َقدْ َ
ج إِلَى َملِكِ
سوحا ً َعلَى أَ ْح َقابِ َنا َو ِح َباالً َعلَى ُرإُ وسِ َنا َو َن ْخ ُر ُ
ض ْع ُم ُ
َف ْل َن َ
س َك].
إِ ْس َرابٌِل َ لَ َعلَّ ُه ٌُ ْح ًٌِ َن ْف َ
 -ٙوفً النص التوراتً كٌفٌة معاملة االمم وهو بٌن قتل الجمٌع او
استعبادهم وتحرٌم مصاهرتهم
فً سفر التثنٌة :
1 :Deu 7
ض التًِ أَ ْن َ
ت دَا ِخل ٌ إِل ٌْ َها لِ َت ْم َتلِ َك َها َو َط َر َد
ب إِل ُه َك إِلى األَ ْر ِ
الر ُّ
« َم َتى أَ َتى ِب َك َّ
ُ
ور ٌٌِّنَ َوال َك ْن َعانِ ٌٌِّنَ
ش ُعوبا ً َكث َ
ٌِر ًة مِنْ أَ َما ِم َك :ال ِح ِّث ٌٌِّنَ َوال ِج ْر َجاشِ ٌٌِّنَ َواألَ ُم ِ
س ْب َع ُ
ش ُعو ٍ
ب أَ ْك َث َر َوأَ ْع َظ َم ِم ْن َك
َوالف ِِر ِّز ٌٌِّنَ َوالح ِِّو ٌٌِّنَ َوال ٌَ ُبوسِ ٌٌِّنَ َ
2 :Deu 7
ض َر ْب َت ُه ْم َفإِ َّن َك ُت َح ِّر ُم ُه ْم .ال َت ْق َط ْع ل ُه ْم َع ْهداً
ب إِل ُه َك أَ َما َم َك َو َ
الر ُّ
َودَ َف َع ُه ُم َّ
َوال ُت ْ
شف ِْق َعل ٌْ ِه ْم
صاه ِْر ُه ْم .ا ْب َن َت َك ال ُت ْعطِ الِ ْبنِ ِه َوا ْب َن َت ُه ال َتؤْ ُخ ْذ الِ ْبنِ َك.
َ 3 :Deu 7وال ُت َ
4 :Deu 7
ب َعل ٌْ ُك ْم
الر ِّ
ب َّ
ض ُ
ألَ َّن ُه ٌَ ُر ُّد ا ْب َن َك مِنْ َو َرابًِ َف ٌَ ْع ُب ُد آلِ َه ًة أ ُ ْخ َرى َف ٌَ ْح َمى َؼ َ
س ِرٌعاً.
َو ٌُ ْهلِ ُك ُك ْم َ
5 :Deu 7
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٕٗٗPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

صا َب ُه ْم َو ُت َق ِّط ُعونَ
س ُرونَ أَ ْن َ
َولكِنْ َه َك َذا َت ْف َعلُونَ بِ ِه ْمَ :ت ْه ِد ُمونَ َم َذابِ َح ُه ْم َو ُت َك ِّ
ار.
َ
ار ٌَ ُه ْم َو ُت ْح ِرقُونَ َت َماثٌِل ُه ْم ِبال َّن ِ
س َو ِ
10 :Deu 20
لح
اس َتدْ عِ َها لِل ُّ
ار َب َها ْ
«حٌِنَ َت ْق ُر ُ
ب مِنْ َمدٌِ َن ٍة لِ ُت َح ِ
ص ِ
11 :Deu 20
لح َو َف َت َح ْت ل َك َف ُكل ُّ ال َّ
ش ْع ِ
ب ال َم ْو ُجو ِد فٌِ َها ٌَ ُكونُ ل َك
َفإِنْ أَ َجا َب ْت َك إِلى ال ُّ
ص ِ
ٌِر َو ٌُ ْس َت ْع َب ُد ل َك.
لِل َّت ْسخ ِ
12 :Deu 20
سال ِْم َك َبل َعم ْ
ِلت َم َع َك َح ْربا ً َف َحاصِ ْرهَا.
َوإِنْ ل ْم ُت َ
13:Deu 20
الس ٌْؾِ .
ورهَا ِب َح ِّد َّ
اض ِر ْب َجم َ
ب إِل ُه َك إِلى ٌَ ِد َك َف ْ
الر ُّ
َوإِ َذا دَ َف َع َها َّ
ٌِع ُذ ُك ِ
14 :Deu 20
سا ُء َواألَ ْط َفال ُ َوال َب َهابِ ُم َو ُكل ُّ َما فًِ ال َمدٌِ َن ِة ُكل ُّ َؼنٌِ َمتِ َها َف َت ْؽ َتنِ ُم َها
َوأَ َّما ال ِّن َ
ب إِل ُه َك.
الر ُّ
لِ َن ْفسِ َك َو َتؤْ ُكل ُ َؼنٌِ َم َة أَ ْعدَ ابِ َك التًِ أَ ْع َطا َك َّ
15 :Deu 20
الء
ُن هَإُ ِ
ُن ال َبعٌِ َد ِة ِم ْن َك ِجدّ اً التًِ ل ٌْ َ
س ْت مِنْ ُمد ِ
ٌِع ال ُمد ِ
َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِب َجم ِ
األ ُ َم ِم ُه َنا.
16 :Deu 20
الء ال ُّ
ش ُعو ِ
ب إِل ُه َك َنصِ ٌبا ً َفبل َت ْس َت ْب ِق ِم ْن َها
َوأَ َّما ُمدُنُ هَإُ ِ
الر ُّ
ب التًِ ٌُ ْعطِ ٌ َك َّ
س َم ًة َما
َن َ
17 :Deu 20
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ور ٌٌِّنَ َوال َك ْن َعانِ ٌٌِّنَ َوالف ِِر ِّز ٌٌِّنَ
َبل ُت َح ِّر ُم َها َت ْح ِرٌماً :ال ِح ِّث ٌٌِّنَ َواألَ ُم ِ
ب إِل ُه َك
الر ُّ
َوالح ِِّو ٌٌِّنَ َوال ٌَ ُبوسِ ٌٌِّنَ َك َما أَ َم َر َك َّ
18 :Deu 20
ٌِع أَ ْر َجاسِ ِه ِم التًِ َع ِملُوا آلِلِ َهتِ ِه ْم
س َ
لِ َك ًْ ال ٌُ َعلِّ ُمو ُك ْم أَنْ َت ْع َملُوا َح َ
ب َجم ِ
ب إِل ِه ُك ْم.
الر ِّ
َف ُت ْخطِ ُبوا إِلى َّ
 -7وسع الفرٌسٌون (اسبلؾ الربانٌون) المقاطعة الً منع اللقاء مع
الكفار ومنع تناول الطعام معهم
ففصلوا الٌهود تماما عن العالم
 -0اصبح تعبٌر (االمم) ٌدل ؼٌر الٌهود وتم اعتبار اهل تلك االمم
حقٌرون ومصٌرهم جهنم
فً سفر المزامٌر :
17 :Psa 9
اَألَ ْ
هللا.
او ٌَ ِة ُكل ُّ األ ُ َم ِم ال َّناسِ ٌنَ َ
ش َرا ُر ٌَ ْر ِج ُعونَ إِلَى ا ْل َه ِ
 -2رؼم ذلك فانه فً التوراة ارسل الرب النبً ٌونان الً كفار نٌنوي
كما كان هناك انبٌاء لبلمم الكافرة مثل بلعام
ٌٓٔ -قول احد الربانٌٌن ان الرب ٌحاسب االمم علً اساس اكمل الناس
فٌهم فٌقٌسهم الٌه ولٌس الً شرٌعة الرب  ،وٌقول االخرون ان الٌهود
النهم مختونٌن سٌكونون فً جماعة ابراهٌم اما ؼٌر المختونٌن (الؽلؾ)
فمصٌرهم جهنم وهذا كما فً سفر حزقٌال :
10 :Eze 28
اء ،ألَ ِّنً أَ َنا َت َكلَّ ْم ُ
ت ا ْل ُؽ ْلؾِ َت ُم ُ
َم ْو َ
ب.
وت ِب ٌَ ِد ا ْل ُؽ َر َب ِ
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
ت ٌَقُول ُ َّ
الؽرباء
ٔ -من االمور الموجودة فً الٌهودٌة والنظٌر لها فً قوانٌن اخري فً
ذلك الزمان اكرام الؽرٌب ،
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أ -فً سفر الخروج :
21 :Exo 22
ِص َر.
اٌ ْق ُه ال َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُؼ َر َبا َء فًِ ْار ِ
ضم ْ
ٌب َوال ُت َ
ض َط ِه ِد ا ْل َؽ ِر َ
َوال َت ْ
ض ِ
9 :Exo 23
س ا ْل َؽ ِرٌ ِ
اء فًِ
ب ال َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُؼ َر َب َ
ارفُونَ َن ْف َ
اٌ ِق ا ْل َؽ ِر َ
َوال ُت َ
ض ِ
ٌب َفا َّن ُك ْم َع ِ
ِص َر.
ْار ِ
ضم ْ
ب -فً سفر البلوٌٌن :
22 :Lev 24
ب الَ ُه ُك ْم».
الر ُّ
ٌب ٌَ ُكونُ َكا ْل َو َطن ًِِّ .ا ِّنً ا َنا َّ
ُح ْك ٌم َوا ِح ٌد ٌَ ُكونُ لَ ُك ْم .ا ْل َؽ ِر ُ
ت -فً سفر التثنٌة :
18 :Deu 10
ِب َ
ٌب لِ ٌُ ْعطِ ٌَ ُه َط َعاما ً َولِ َباسا ً.
الؽ ِر َ
ٌِم َواألَ ْر َمل ِة َوال ُمح ُّ
َّ
الصانِ ُع َح َّق ال ٌَت ِ
19 :Deu 10
َفؤ َ ِح ُّبوا َ
ِص َر.
اء فًِ أَ ْر ِ
ضم ْ
ٌب ألَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُؼ َر َب َ
الؽ ِر َ
ٕ -والٌعنً ذلك بالطبع انه كان فً ذلك الوقت دعوة للسبلم العالمً
والمحبة االنسانٌة واعتبار جمٌع البشر اخوة ففً العصور القدٌمة
والببلد المتحضرة فً العصور الوسطً كان الؽرٌب ٌعتبر عدوا مالم ٌكن
ضٌفا او ٌطلب حماٌة شٌخ القبٌلة
ٖ -لذلك كان ٌعبر عنه بالؽرٌب بٌنكم  ،وهذا الؽرٌب كان علٌه التزامات
بقوانٌن المكان واحترام عقٌدة اهله والهتهم كشرط لحماٌته بٌنهم
ٗ -فالؽرٌب فً شرٌعة موسً اذا كان مقٌما بٌن الٌهود فً محلتهم فانه
ٌعتبر كالمحتاج وعدٌم الحٌلة  ،وكان علٌه التزامات دٌنٌة مثل تقدٌس
السبت  ،واال ٌعبد اصنام داخل المحلة او ٌمارس طقوس وثنٌة  ،وان
ٌتجنب اكل الدم
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فً سفر البلوٌٌن :
29 :Lev 16
اب ِع فًِ َعاشِ ِر ال َّ
ٌض ًة دَهْ ِر ٌَّ ًة ا َّن ُك ْم فًِ ال َّ
ش ْه ِر
ش ْه ِر َّ
« َو ٌَ ُكونُ لَ ُك ْم َف ِر َ
الس ِ
ازل ُ فًِ
وس ُك ْم َو ُكل َّ َع َم ٍل ال َت ْع َملُونَ  :ا ْل َو َطن ًُِّ َوا ْل َؽ ِر ُ
ُت َذلِّلُونَ ُنفُ َ
ٌب ال َّن ِ
سطِ ُك ْم.
َو َ
8 :Lev 17
ان مِنْ َب ٌْ ِ
اء الَّذٌِنَ ٌَ ْن ِزلُونَ فًِ
اس َرابٌِل َ َومِنَ ا ْل ُؽ َر َب ِ
ت ْ
« َو َتقُول ُ لَ ُه ْمُ :كل ُّ ا ْن َ
س ٍ
ٌح ًة
ص ِع ُد ُم ْح َر َق ًة ْاو َذبِ َ
سطِ ُك ْم ٌُ ْ
َو َ
9 :Lev 17
َوال ٌَاتًِ ِب َها الَى َبا ِ
سانُ
ب ٌُ ْق َط ُع َذلِ َك ْاال ْن َ
ِلر ِّ
ص َن َع َها ل َّ
اع لِ ٌَ ْ
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
االجتِ َم ِ
مِنْ َ
ش ْع ِبهِ.
10 :Lev 17
ان مِنْ َب ٌْ ِ
سطِ ُك ْم ٌَا ُكل ُ دَما
اس َرابٌِل َ َومِنَ ا ْل ُؽ َر َب ِ
ازلٌِنَ فًِ َو َ
ت ْ
َو ُكل ُّ ا ْن َ
س ٍ
اء ال َّن ِ
س ْاال ِكلَ ِة الدَّ َم َِ َوا ْق َط ُع َها مِنْ َ
ش ْع ِب َها
ْ
اج َعل ُ َو ْج ِهً ضِ دَّ ال َّن ْف ِ
11 :Lev 17
ٌِر َعنْ
ًِ فًِ الدَّ ِم َفا َنا ْ
س ِد ه َ
س ا ْل َج َ
النَّ َن ْف َ
اع َط ٌْ ُت ُك ْم ا ٌَّا ُه َعلَى ا ْل َم ْذ َب ِح لِل َّت ْكف ِ
س.
ُنفُوسِ ُك ْم النَّ الدَّ َم ٌُ َك ِّف ُر َع ِن ال َّن ْف ِ
12 :Lev 17
لِ َذلِ َك قُ ْل ُ
س ِم ْن ُك ْم دَ ما َوال ٌَا ُك ِل ا ْل َؽ ِر ُ
اس َرابٌِلَ :ال َتا ُكلْ َن ْف ٌ
ت لِ َبنًِ ْ
ازل ُ
ٌب ال َّن ِ
سطِ ُك ْم دَما.
فًِ َو َ
13 :Lev 17
ص َطا ُد
اس َرابٌِل َ َومِنَ ا ْل ُؽ َر َب ِ
سطِ ُك ْم ٌَ ْ
ازلٌِنَ فًِ َو َ
ان مِنْ َبنًِ ْ
َو ُكل ُّ ا ْن َ
س ٍ
اء ال َّن ِ
ص ٌْدا َو ْحشا ْاو َطابِرا ٌُ ْإ َكل ُ ٌَ ْسفِ ُك دَ َم ُه َو ٌُ َؽ ِّطٌ ِه بِال ُّت َرا ِ
ب.
َ
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14 :Lev 17
س ٍد دَ ُم ُه ه َُو ِب َن ْفسِ هَِ .فقُ ْل ُ
س ٍد
اس َرابٌِلَ :ال َتا ُكلُوا دَ َم َج َ
ت لِ َبنًِ ْ
س ُكل ِّ َج َ
النَّ َن ْف َ
ًِ َد ُم ُهُ .كل ُّ َمنْ ا َكلَ ُه ٌُ ْق َط ُع.
س ٍد ه َ
س ُكل ِّ َج َ
َما النَّ َن ْف َ
15 :Lev 17
س ًة َو َطنِ ٌّا َكانَ ْاو َؼ ِرٌبا ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه
ان ٌَا ُكل ُ َم ٌْ َت ًة ْاو َف ِرٌ َ
َو ُكل ُّ ا ْن َ
س ٍ
اء ُث َّم ٌَ ُكونُ َطاهِرا.
س ِ
َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
اء َو ٌَ ْب َقى َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
26 :Lev 18
اح َكامًِ َوال َت ْع َملُونَ َ
ٌِع َه ِذ ِه
َلكِنْ َت ْح َف ُظونَ ا ْن ُت ْم َف َرابِضِ ً َو ْ
ش ٌْبا مِنْ َجم ِ
اسا ِ
سطِ ُك ْم
ازل ُ فًِ َو َ
ت ال ا ْل َو َطن ًُِّ َوال ا ْل َؽ ِر ُ
الر َج َ
َّ
ٌب ال َّن ِ
16 :Lev 24
ٌب
ب َفا َّن ُه ٌُ ْق َتلُْ ٌَ .ر ُج ُم ُه ُكل ُّ ا ْل َج َما َع ِة َر ْجما .ا ْل َؽ ِر ُ
الر ِّ
اس ِم َّ
ؾ َعلَى ْ
َو َمنْ َجدَّ َ
االس ِم ٌُ ْق َتلُ.
ؾ َعلَى ْ
َكا ْل َو َطن ًِِّ ِع ْندَ َما ٌُ َج ِّد ُ
َ 17 :Lev 24و َاذا ا َم َ
سانا َفا َّن ُه ٌُ ْق َتلُ.
اح ٌد ا ْن َ
ات َ
َ 18 :Lev 24و َمنْ ا َم َ
س.
ات َب ِهٌ َم ًة ٌُ َع ِّو ُ
ض َع ْن َها َن ْفسا بِ َن ْف ٍ
اح َ
سانٌ فًِ َق ِرٌبِ ِه َع ٌْبا َف َك َما َف َعل َ َك َذلِ َك ٌُ ْف َعل ُ ِبهِ.
دَث ا ْن َ
َ 19 :Lev 24و َاذا ْ
َ 20 :Lev 24ك ْس ٌر ِب َك ْس ٍر َو َع ٌْنٌ ِب َع ٌْ ٍن َوسِ نٌّ ِبسِ نَ .ك َما ا ْحد َ
َث َع ٌْبا فًِ
ان َك َذلِ َك ٌُ ْحد ُ
َث فٌِهِ.
ْاال ْن َ
س ِ
سانا ٌُ ْق َتلْ.
ض َع ْن َها َو َمنْ َق َتل َ ا ْن َ
َ 21 :Lev 24منْ َق َتل َ َب ِهٌ َم ًة ٌُ َع ِّو ُ
22 :Lev 24
ب الَ ُه ُك ْم».
الر ُّ
ٌب ٌَ ُكونُ َكا ْل َو َطن ًِِّ .ا ِّنً ا َنا َّ
ُح ْك ٌم َوا ِح ٌد ٌَ ُكونُ لَ ُك ْم .ا ْل َؽ ِر ُ
٘ -رؼم ذلك فالؽرٌب لٌس مواطن وانما ٌمكن اعتباره حلٌؾ اال اذا
اختتن فٌصبح اسرابٌلٌا
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 -ٙفً سفر صفنٌا :
3 :Zep 2
ض الَّذٌِنَ َف َعلُوا ُح ْك َم ُهْ .
اطلُ ُبوا ا ْل ِب َّر.
ٌِع َبابِسِ ً األَ ْر ِ
ب ٌَا َجم َ
الر َّ
أ ُ ْطلُ ُبوا َّ
ْ
ب.
الر ِّ
س َخطِ َّ
ض َع .لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْس َت ُرونَ فًِ ٌَ ْو ِم َ
اطلُ ُبوا ال َّت َوا ُ
4:Zep 2
ب .أ َ ْ
ألَنَّ َؼ َّز َة َت ُكونُ َم ْت ُرو َك ًةَ ،وأَ ْ
ش َقلُونَ لِ ْل َخ َرا ِ
ٌر ِة
شدُو ُد عِ ْندَ ال َّظ ِه َ
صلُ.
ٌَ ْط ُردُو َن َهاَ ،و َع ْق ُرونُ ُت ْس َتؤْ َ
5 :Zep 2
ب َعلَ ٌْ ُك ْمٌَ :ا َك ْن َعانُ
لر ِّ
ساح ِِل ا ْل َب ْح ِر أ ُ َّم ِة ا ْل َك ِرٌتِ ٌٌِّنَ َ .كلِ َم ُة ا َّ
ان َ
َو ٌْل ٌ لِ ُ
س َّك ِ
ِن.
ض ا ْلفِل ِْسطِ ٌنِ ٌٌِّنَ  ،إِ ِّنً أَ ْخ ِر ُبكِ ِببلَ َ
أَ ْر َ
ساك ٍ
6:Zep 2
ِلر َعا ِة َو َح َظاب َِر لِ ْل َؽ َن ِم.
ار ل ُّ
َو ٌَ ُكونُ َ
سا ِحل ُ ا ْل َب ْح ِر َم ْر ًعى ِبآ َب ٍ
7:Zep 2
ت أَ ْ
ت ٌَ ُهو َذاَ .علَ ٌْ ِه ٌَ ْر ُعونَ  .فًِ ُب ٌُو ِ
السا ِحل ُ لِ َبقِ ٌَّ ِة َب ٌْ ِ
ش َقلُونَ ِع ْن َد
َو ٌَ ُكونُ َّ
س ْب ٌَ ُه ْم.
س ِ
ب إِلَ َه ُه ْم ٌَ َت َع َّه ُد ُه ْم َو ٌَ ُر ُّد َ
الر َّ
ضونَ  ،ألَنَّ َّ
اء ٌَ ْر ُب ُ
ا ْل َم َ
 -7هذا الحلم الٌهودي بامتبلك ساحل البحر االبٌض مع تحول عدد كبٌر
الً الٌهودٌة فً االسكندرٌة اؼضب الرومان واثار حفٌظتهم علً الٌهود
الباب الثانً
مصادر العقٌدة الٌهودٌة
ٔ -العقٌدة بؽٌر كتاب مقدس والكتاب مقدس اال اذا كان نصا معصوما ،
والنص معصوم اال من عند هللا تعالً ولٌس من صنع البشر
ٕ -فاذا حامت الشكوك حول مصدر الكتاب المقدس فً اي دٌن وثارت
المشكبلت فً نصوصه اصبح ككتب البشر فبل فرق بٌنه وبٌن ؼٌره من
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الكتب وعند ذلك الٌصبح مرجع اعلً مقدس وتصبح العقٌدة نابعة من
اهواء البشر
ٖ -ان النصوص المقدسة عند الٌهود هً التوراة والتلمود والخبلفات
حول هذه النصوص التحصً
ٗ -مهمتنا هنا تنحصر فً االجابة علً سإال هام :
من اٌن جاءت كل تلك االسفار المقدسة عند الٌهود؟ ومامدي عصمة
نصوصها؟
الفصل االول  :التوراة
المبحث االول  :مصدر التوراة( القانون)
فً هذا المبحث نحاول البحث عن اصل الكتب المقدسة عند الٌهود والتً
ٌضمها التناخ ( التوراة المكتوبة باجزابه الثبلثة)( التوراة – االنبٌاء –
الكتب)
المطلب االول مقدمة
مسؤلة مفهوم التوراة :
ننقل من موقع ))Torah 101
ٔ -ان كلمة (توراة ) هً كلمة خادعة حٌث ان لها عدة معان مختلفة
أ -فمعناها الضٌق ٌقصد به اسفار موسً الخمسة
ب -ولها معنً اشمل ٌقصد به كل االسفار الٌهودٌة المسماة (تناخ)
وٌقصد به االسفار المكتوبة والمسماة عند المسٌحٌٌن بالعهد القدٌم
ت -ومعناها االشمل ٌقصد به كل التعالٌم الٌهودٌة المكتوبة والشفهٌة
(التوراة المكتوبة والتلمود)
ٕ -تسمً التوراة المكتوبة (تاناخ) والٌعترؾ الٌهود باالسم المسٌحً
لتلك االسفار (العهد القدٌم) وذلك الن الٌهود الٌإمنون بالعهد الجدٌد
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ٖ -هذه قابمة باسفار التوراة حسب تارٌخ ظهورها طبقا الدق
المخطوطات وهناك خبلؾ بٌن هذه االسفار وماترجمه المسٌحٌون من
حٌث تبوٌب االسفار وعدد االٌات وكذلك بعض تجاوزات فً الترجمة
لذلك الٌعترؾ الٌهود اال بالنصوص العبرٌة
ٗ -القسم االول :التوراة وتسمً اٌضا (القانون –اسفار موسً الخمسة)
وتسمٌة هذه االسفار حسب اول كلمة فً السفر بالعبرٌة كالتالً :
أ -سفر برشٌت (ومعناها البداٌة) وترجمه المسٌحٌون سفر التكوٌن
ب -سفر شٌموت ( ومعناها االسماء) وترجمه المسٌحٌون سفر الخروج
ت -سفر فاٌاكرا ( ومعناه وٌنادي) وترجمه المسٌحٌون سفر البلوٌٌن
ث -سفر بمٌدبار( ومعناه فً البرٌة) وترجمه المسٌحٌون سفر العدد
ج -سفر دفارٌم ( ومعناها الكلمات) وترجمه المسٌحٌون سفر التثنٌة
٘ -القسم الثانً ( نفٌٌم) ومعناها االنبٌاء
أ -سفر ٌوشع
ب -شفوتٌم (القضاة)
ت -شٌمول ( صموبٌل االول والثانً)
ث -مبلخٌم ( الملوك االول والثانً
جٌ -شعٌا ( اشعٌاء)
حٌ -رمٌا ( ارمٌاء)
خٌ -حزقٌل ( حزقٌال)
د -الكتب االثنً عشر – وتعتبر كتاب واحد وتشمل
) هوشٌا – ٌوبٌل – اموس – اوفادٌا – ٌونا – مٌخا – ناحوم -حبقوق
– صفنٌا – حاجً – زخارٌا – مبلخً )
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 -ٙالقسم الثالث ( كتوفٌم) الكتابات
أ -دٌفري ها ٌامٌم ( كلمات االٌام )
ب -تهٌلٌم ( المزامٌر
تٌ -وؾ ( اٌوب)
ث -مسالً ( االمثال)
ج -راعوث
ح -شٌر ها شٌرٌم ( نشٌد االناشٌد)
خ -قوهٌلٌث ( اسم كاتب السفر بالعبري ) وترجمه المسٌحٌون ( الجامعة
)
د-اٌخا ( مراثً ارمٌاء)
ذ -سفر استٌر
ر -سفر دانٌال
ز -سفر عزرا ونحمٌا ( الكتابان هما عند الٌهود كتاب واحد)
 -7وتكتب التوراة فً لفافات من جلود الحٌوانات الطاهرة والتً تعامل
بشكل خاص كما انه ٌشار الً الكلمات بمإشر علً شكل ٌد ولٌس
باالصابع خوفا من ان ٌتلؾ الؽرق اللفافات وعند انتهاء القراءة تحفظ
اللفافات فً علب اسطوانٌة الشكل
 -0اسفار موسً الخمسة تحفظ احٌانا منفصلة ومقسمة بشكل معٌن
للصلوات وتسمً االخماس
تعلٌق :
رؼم ان هذا الموقع ٌهودي اال ان ترتٌب االسفار لٌس دقٌقا فً القسم
الثالث وانما الترتٌب هو :
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( تهٌلٌم – مسالً  -اٌوب –شٌر هاشٌرٌم – راعوث –اٌخا – قوهٌلٌث
– استٌر –دانٌال –عزرا – نحمٌا -دفراي هاٌامٌم ٔ)ٕ ،
وهكذا الخبلفات بٌن الٌهود حتً فً ترتٌب الكتاب وذلك الن كتابهم هذا
لم ٌنزل علً نبً واحد وانما انبٌاء كثٌرون فً ازمان متباعدة فالزمن
بٌن موسً وزكرٌا اكثر من الؾ عام (ات)
مسؤلة التوراة تحدثنا عن نفسها
ٔ -لو رجعنا الً نصوص التوراة لنعرؾ كٌؾ تم كتابتها سنجد االتً :
أ -فً سفر الخروج :
4:Exo 24
ب
الر ِّ
ال َّ
سى َجم َ
ب ُمو َ
َف َك َت َ
ٌِع ا ْق َو ِ
7 :Exo 24
سام ِِع ال َّ
َو َ
ش ْع ِ
ب
اب ا ْل َع ْه ِد َو َق َرا فًِ َم َ
اخ َذ ِك َت َ
18 :Exo 31
بلم َم َع ُه فًِ َج َب ِل سِ ٌ َن َ
اع َطى ُم َ
ُث َّم ْ
اء لَ ْو َحًِ
وسى ِع ْن َد َف َراؼِ ِه مِنَ ا ْل َك ِ
ال َّ
اص ِب ِع هللاِ.
ش َهادَ ةِ :لَ ْو َح ًْ َح َج ٍر َم ْك ُتو َب ٌْ ِن ِب ْ
15 :Exo 32
وسى َو َن َزل َ مِنَ ا ْل َج َب ِل َولَ ْو َحا ال َّ
ان
ؾ ُم َ
ص َر َ
َفا ْن َ
ش َها َد ِة فًِ ٌَ ِدهِ :لَ ْو َح ِ
ان َعلَى َجانِ َب ٌْ ِه َما .مِنْ ُه َنا َومِنْ ُه َنا َكا َنا َم ْك ُتو َب ٌْ ِن.
َم ْك ُتو َب ِ
16:Exo 32
ص ْن َع ُة هللاِ َوا ْل ِك َتا َب ُة ِك َتا َب ُة هللاِ َم ْنقُو َ
ش ٌة َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن.
ان ُه َما َ
َواللَّ ْو َح ِ
17 :Exo 32
ت ال َّ
سم َِع ٌَ ُ
ص ْو ُ
ص ْو َ
ش ْع ِ
ال فًِ
وسىَ « :
ب فًِ ُه َتافِ ِه َف َقال َ لِ ُم َ
وع َ
ش ُ
َو َ
ت قِ َت ٍ
ا ْل َم َحلَّ ِة».
18 :Exo 32
ص ْو َ
ص ْو َ
ص ْو َ
ت
اح ا ْل َك ْس َرةَِ .بلْ َ
ص َر ِة َوال َ
اح ال ُّن ْ
س َ
َف َقالَ« :لَ ٌْ َ
ت صِ ٌَ ِ
ت صِ ٌَ ِ
سام ٌِع».
ؼِ َن ٍ
اء ا َنا َ
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19 :Exo 32
ب
ض ُ
ًِ َؼ َ
صَ .ف َحم َ
الر ْق َ
ص َر ا ْل ِع ْجل َ َو َّ
ب الَى ا ْل َم َحلَّ ِة ا َّن ُه ا ْب َ
َو َكانَ عِ ْن َد َما ا ْق َت َر َ
اس َف ِل ا ْل َج َب ِل
س َر ُه َما فًِ ْ
سى َو َط َر َح اللَّ ْو َح ٌْ ِن مِنْ ٌَدَ ٌْ ِه َو َك َّ
ُمو َ
1 :Exo 34
ب ا َنا
االولَ ٌْ ِن َفا ْك ُت َ
وسى« :ا ْن َح ْت لَ َك لَ ْو َح ٌْ ِن مِنْ َح َج ٍر ِم ْثل َ َّ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
ُث َّم َقال َ َّ
َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن ا ْل َكلِ َما ِ
االولَ ٌْ ِن اللَّ َذ ٌْ ِن
ت الَّتًِ َكا َن ْت َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن َّ
س ْر َت ُه َما.
َك َ
2 :Exo 34
ِؾ ِع ْندِي
اء َوق ْ
اح الَى َج َب ِل سِ ٌ َن َ
اص َعدْ فًِ َّ
احَ .و ْ
َو ُكنْ ُم ْس َتعِدّ ا ل َّ
الص َب ِ
ِلص َب ِ
اس ا ْل َج َب ِل
ُه َنا َك َعلَى َر ِ
4 :Exo 34
َف َن َح َ
ص ِع َد الَى
اح َو َ
وسى فًِ َّ
االولَ ٌْ ِنَ .و َب َّك َر ُم َ
ت لَ ْو َح ٌْ ِن مِنْ َح َج ٍر َك َّ
الص َب ِ
ب َو َ
اخ َذ فًِ ٌَ ِد ِه لَ ْو َحًِ ا ْل َح َج ِر.
الر ُّ
اء َك َما ا َم َر ُه َّ
َج َب ِل سِ ٌ َن َ
27 :Exo 34
س ِ
وسى« :ا ْك ُت ْب لِ َن ْفسِ َك َه ِذ ِه ا ْل َكلِ َما ِ
ب َه ِذ ِه
ت ال َّننًِ ِب َح َ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
ت َق َط ْع ُ
ا ْل َكلِ َما ِ
اس َرابٌِل َ».
ت َع ْهدا َم َع َك َو َم َع ْ
28:Exo 34
ب ْار َبعٌِنَ َن َهارا َو ْار َبعٌِنَ لَ ٌْلَ ًة لَ ْم ٌَا ُكلْ ُخ ْبزا َولَ ْم
الر ِّ
َو َكانَ ُه َنا َك عِ ْندَ َّ
ت ا ْل َع َ
ٌَ ْ
ت ا ْل َع ْه ِد ا ْل َكلِ َما ِ
ب َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن َكلِ َما ِ
ش َر.
اءَ .ف َك َت َ
ش َر ْب َم ً
29 :Exo 34
وسى مِنْ َج َب ِل سِ ٌ َنا َء َولَ ْو َحا ال َّ
ش َها َد ِة فًِ ٌَ ِد ِه عِ ْن َد ُن ُزولِ ِه مِنَ
َولَ َّما َن َزل َ ُم َ
ب َم َع ُه.
الر ِّ
بلم َّ
ص َ
ا ْل َج َب ِل لَ ْم ٌَ ُكنْ ٌَ ْعلَ ُم انَّ ِج ْلدَ َو ْج ِه ِه َ
ار ٌَ ْل َم ُع مِنْ َك ِ
ب -فً سفر التثنٌة :
1 :Deu 27
خ إِ ْس َرابٌِل ال َّ
ش ٌُو ُ
وسى َو ُ
صا ٌَا التًِ
الو َ
ٌِع َ
اح َف ُظوا َجم َ
بْ « :
ش ْع َ
صى ُم َ
َوأَ ْو َ
أَ َنا أُوصِ ٌ ُك ْم ِب َها ال ٌَ ْو َم.
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2 :Deu 27
ب إِل ُه َك ُتقٌِ ُم لِ َن ْفسِ َك
َف ٌَ ْو َم َت ْع ُب ُرونَ األ ُ ْردُنَّ إِلى األَ ْر ِ
الر ُّ
ض التًِ ٌُ ْعطِ ٌ َك َّ
ٌر ًة َو َتشِ ٌ ُدهَا ِبال ِّ
شٌ ِد
ار ًة َك ِب َ
ح َِج َ
3 :Deu 27
ٌِع َكلِ َما ِ
ض التًِ
وس حٌِنَ َت ْع ُب ُر لِ َتدْ ُخل األَ ْر َ
ب َعل ٌْ َها َجم َ
َو َت ْك ُت ُ
ت ه ََذا ال َّنا ُم ِ
ب إِل ُه آ َبابِ َك.
الر ُّ
سبلً َك َما َقال ل َك َّ
ٌِض ل َبنا ً َو َع َ
ب إِل ُه َك أَ ْرضا ً َتف ُ
الر ُّ
ٌُ ْعطِ ٌ َك َّ
4 :Deu 27
ار َة التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ ُك ْم ِب َها ال ٌَ ْو َم فًِ
حٌِنَ َت ْع ُب ُرونَ األ ُ ْردُنَّ ُتقٌِ ُمونَ َه ِذ ِه الح َِج َ
ِلس.
َج َب ِل عٌِ َبال َو ُت َكلِّ ُ
س َها بِالك ِ
5 :Deu 27
ار ٍة ال َت ْر َف ْع َعل ٌْ َها َحدٌِداً.
ب إِل ِه َك َم ْذ َبحا ً مِنْ ح َِج َ
ِلر ِّ
َو َت ْبنًِ ُه َنا َك َم ْذ َبحا ً ل َّ
6 :Deu 27
ص ِع ُد َعل ٌْ ِه ُم ْح َر َقا ٍ
ب
ِلر ِّ
ت ل َّ
ب إِل ِه َك َو ُت ْ
الر ِّ
ٌِح ٍة َت ْبنًِ َم ْذ َب َح َّ
صح َ
ار ٍة َ
مِنْ ح َِج َ
إِل ِه َك.
7 :Deu 27
ب إِل ِه َك.
الر ِّ
ح أَ َما َم َّ
سبل َم ٍة َو َتؤْ ُكل ُ ُه َنا َك َو َت ْف َر ُ
َو َت ْذ َب ُح َذ َبابِ َح َ
8 :Deu 27
وس َن ْقشا ً َج ٌِّداً
ٌِع َكلِ َما ِ
ار ِة َجم َ
ب َعلى الح َِج َ
َو َت ْك ُت ُ
ت ه ََذا ال َّنا ُم ِ
9 :Deu 31
الوي َحا ِملًِ َتا ُبو ِ
ت َع ْه ِد
وسى َه ِذ ِه ال َّت ْو َرا َة َو َ
ب ُم َ
َو َك َت َ
سل َم َها لِل َك َه َن ِة َبنًِ ِ
ٌِع ُ
وخ إِ ْس َرابٌِل.
الر ِّ
َّ
ش ٌُ ِ
ب َول َِجم ِ
10 :Deu 31
اء فًِ ِعٌ ِد
س َن ِة اإلِ ْب َر ِ
ٌِعا ِد َ
سنٌِنَ فًِ م َ
الس ْب ِع ال ِّ
وسى« :فًِ نِ َها ٌَ ِة َّ
َوأَ َم َر ُه ْم ُم َ
ال َم َظال ِّ
11:Deu 31
ان الذِي
الر ِّ
جً ُء َجمٌِ ُع إِ ْس َرابٌِل لِ ٌَ ْظ َه ُروا أَ َما َم َّ
حٌِ َن َما ٌَ ِ
ب إِل ِه َك فًِ ال َم َك ِ
سا ِم ِع ِه ْم.
ٌَ ْخ َتا ُرهُ َت ْق َرأ ُ َه ِذ ِه ال َّت ْو َرا َة أَ َما َم ُكل ِّ إِ ْس َرابٌِل فًِ َم َ
12 :Deu 31
اء َواألَ ْط َفال َو َ
ا ِْج َم ِع ال َّ
ٌب الذِي فًِ أَ ْب َوابِ َك
الؽ ِر َ
س َ
الر َجال َوال ِّن َ
ب ِّ
ش ْع َ
ب إِل َه ُك ْم َو ٌَ ْح َر َِ ُ َ
ٌِع
الر َّ
لِ ٌَ ْس َم ُعوا َو ٌَ َت َعل ُموا أَنْ ٌَ َّتقُوا َّ
صوا أنْ ٌَ ْع َملُوا بِ َجم ِ
َكلِ َما ِ
ت َه ِذ ِه ال َّت ْو َراةِ.
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22 :Deu 31
وسى ه ََذا ال َّنشِ ٌدَ فًِ َذلِ َك ال ٌَ ْو ِم َو َعل َم َبنًِ إِ ْس َرابٌِل إِ ٌَّاهُ.
ب ُم َ
َف َك َت َ
24 :Deu 31
ت َه ِذ ِه ال َّت ْو َرا ِة فًِ ِك َتا ٍ
سى ِك َتا َب َة َكلِ َما ِ
ب إِلى َت َما ِم َها
َف ِع ْندَ َما َك َّمل ُمو َ
25:Deu 31
البلو ٌٌِّنَ َحا ِملًِ َتا ُبو ِ
ب:
وسى
الر ِّ
ت َع ْه ِد َّ
أَ َم َر ُم َ
ِ
ب َتا ُبو ِ
ض ُعوهُ بِ َجانِ ِ
ت َع ْه ِد
اب ال َّت ْو َرا ِة ه ََذا َو َ
ُ «26 :Deu 31خ ُذوا ِك َت َ
ب إِل ِه ُك ْم لِ ٌَ ُكونَ ُه َنا َك َ
شاهِداً َعل ٌْ ُك ْم.
الر ِّ
َّ
27 :Deu 31
صل َب َة .ه َُو َذا َوأَ َنا َب ْع ُد َح ًٌّ َم َع ُك ُم ال ٌَ ْو َم َقدْ
ؾ َت َم ُّردَ ُك ْم َو ِر َقا َب ُك ُم ال ُّ
ار ٌ
ألَ ِّنً أَ َنا َع ِ
ي َب ْع َد َم ْوتًِ!
الح ِر ِّ
ب َف َك ْم ِب َ
الر َّ
او ُمونَ َّ
صِ ْر ُت ْم ُت َق ِ
28 :Deu 31
لً ُكل ُ
سا ِم ِع ِه ْم ِب َه ِذ ِه
اء ُك ْم ألَ ْنطِ َق فًِ َم َ
وخ أَ ْس َباطِ ُك ْم َو ُع َر َف َ
ا ِْج َم ُعوا إِ َّ
ش ٌُ ِ
ت َوأ ُ ْ
ال َكلِ َما ِ
ض.
الس َما َء َواألَ ْر َ
ش ِهدَ َعل ٌْ ِه ِم َّ
29:Deu 31
ٌق الذِي
ار ٌ
ؾ أَ َّن ُك ْم َب ْعدَ َم ْوتًِ َت ْفسِ دُونَ َو َت ِزٌ ُؽونَ َع ِن ال َّط ِر ِ
ألَ ِّنً َع ِ
ش ُّر فًِ آخ ِِر األَ ٌَّ ِام ألَ َّن ُك ْم َت ْع َملُونَ ال َّ
ص ٌْ ُت ُك ْم ِب ِه َو ٌُصِ ٌ ُب ُك ُم ال َّ
ش َّر أَ َما َم
أَ ْو َ
ال أَ ٌْدٌِ ُك ْم».
الر ِّ
َّ
ب َح َّتى ُتؽٌِ ُظوهُ ِبؤ َ ْع َم ِ
30:Deu 31
اع ِة إِ ْس َرابٌِل ِب َكلِ َما ِ
ت َه َذا ال َّنشِ ٌ ِد إِلى
سام ِِع ُكل ِّ َج َم َ
سى فًِ َم َ
َف َن َط َق ُمو َ
َت َما ِم ِه:
1 :Deu 32
الس َم َاو ُ
ض أَ ْق َوال َفمًِ.
ات َفؤ َ َت َكل َم َول َت ْس َم ِع األَ ْر ُ
صتًِ أَ ٌَّ ُت َها َّ
«ا ُ ْن ُ
ْ ٌَ 2 :Deu 32هطِ ل ُ َكال َم َط ِر َت ْعلٌِمًِ َو ٌَ ْق ُط ُر َكال َّندَ ى َكبلمًَِ .كال َّطل ِّ َعلى
الوابِ ِل َعلى ال ُع ْ
شبِ.
ئل َو َك َ
ال َك ِ
ت -فً سفر ٌشوع
 ٖٔ :0كما امر موسى عبد الرب بنً اسرابٌل كما هو مكتوب فً سفر
توراة موسى مذبح حجارة صحٌحة لم ٌرفع احد علٌها حدٌدا و اصعدوا
علٌه محرقات للرب و ذبحوا ذبابح سبلمة
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 ٖٕ :0و كتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التً كتبها امام
بنً اسرابٌل
 ٖٖ :0و جمٌع اسرابٌل و شٌوخهم و العرفاء و قضاتهم وقفوا جانب
التابوت من هنا و من هناك مقابل الكهنة البلوٌٌن حاملً تابوت عهد
الرب الؽرٌب كما الوطنً نصفهم الى جهة جبل جرزٌم و نصفهم الى
جهة جبل عٌبال كما امر موسى عبد الرب اوال لبركة شعب اسرابٌل
 ٖٗ :0و بعد ذلك قرا جمٌع كبلم التوراة البركة و اللعنة حسب كل ما
كتب فً سفر التوراة
 ٖ٘ :0لم تكن كلمة من كل ما امر به موسى لم ٌقراها ٌشوع قدام كل
جماعة اسرابٌل و النساء و االطفال و الؽرٌب السابر فً وسطهم
ث -فً سفر نحمٌا:
1 :Neh 8
اج َت َم َع ُكل ُّ ال َّ
اس ُت ِهل َّ ال َّ
ش ْع ِ
ب
اب ُع َو َب ُنو إِ ْس َرابٌِل َ فًِ ُم ُدنِ ِه ِم ْ
ش ْه ُر َّ
َولَ َّما ْ
الس ِ
اء َو َقالُوا ل َِع ْز َرا ا ْل َكاتِ ِ
اح ِة الَّتًِ أَ َما َم َبا ِ
ب أَنْ ٌَؤْت ًَِ
ب ا ْل َم ِ
الس َ
َك َر ُج ٍل َوا ِح ٍد إِلَى َّ
ِبسِ ْف ِر َ
ب إِ ْس َرابٌِل َ.
الر ُّ
وسى الَّتًِ أَ َم َر ِب َها َّ
ٌع ِة ُم َ
ش ِر َ
2 :Neh 8
ِب ِبال َّ
اء َو ُكل ِّ َفاه ٍِم
س ِ
ال َوال ِّن َ
اع ِة مِنَ ِّ
ٌع ِة أَ َما َم ا ْل َج َم َ
ش ِر َ
َفؤ َ َتى َع ْز َرا ا ْل َكات ُ
الر َج ِ
َما ٌُ ْس َم ُع فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم األَ َّو ِل مِنَ ال َّ
اب ِع.
ش ْه ِر َّ
الس ِ
ٕ -والذي ٌفهم من ذلك ان موسً كتب ثبلثة اشٌاء
أ -ماكان مكتوبا فً االلواح وهو الوصاٌا العشر فقط كما فً سفر
الخروج :
1 :Exo 34
ب ا َنا
االولَ ٌْ ِن َفا ْك ُت َ
وسى« :ا ْن َح ْت لَ َك لَ ْو َح ٌْ ِن مِنْ َح َج ٍر ِم ْثل َ َّ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
ُث َّم َقال َ َّ
َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن ا ْل َكلِ َما ِ
االولَ ٌْ ِن اللَّ َذ ٌْ ِن
ت الَّتًِ َكا َن ْت َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن َّ
س ْر َت ُه َما.
َك َ
27 :Exo 34
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س ِ
وسىْ « :اك ُت ْب لِ َن ْفسِ َك َه ِذ ِه ا ْل َكلِ َما ِ
ب َه ِذ ِه
ت ال َّننًِ ِب َح َ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
ت َق َط ْع ُ
ا ْل َكلِ َما ِ
اس َرابٌِل َ».
ت َع ْهدا َم َع َك َو َم َع ْ
28:Exo 34
ب ْار َبعٌِنَ َن َهارا َو ْار َبعٌِنَ لَ ٌْلَ ًة لَ ْم ٌَا ُكلْ ُخ ْبزا َولَ ْم
الر ِّ
َو َكانَ ُه َنا َك عِ ْندَ َّ
ٌَ ْ
اء
ش َر ْب َم ً
ت ا ْل َع َ
ت ا ْل َع ْه ِد ا ْل َكلِ َما ِ
ب َعلَى اللَّ ْو َح ٌْ ِن َكلِ َما ِ
ش َر
َف َك َت َ
ب  -وكتب موسً نشٌد هو ( انصتً اٌتها السموات ) كما فً سفر
التثنٌة :
30:Deu 31
اع ِة إِ ْس َرابٌِل ِب َكلِ َما ِ
ت َه َذا ال َّنشِ ٌ ِد إِلى
سام ِِع ُكل ِّ َج َم َ
وسى فًِ َم َ
َف َن َط َق ُم َ
َت َما ِم ِه:
1 :Deu 32
الس َم َاو ُ
ات
صتًِ أَ ٌَّ ُت َها َّ
«ا ُ ْن ُ
ت  -وكتب موسً التوراة كاملة كما فً سفر التثنٌة
9 :Deu 31
سل َم َها لِل َك َه َن ِة
وسى َه ِذ ِه ال َّت ْو َرا َة َو َ
ب ُم َ
َو َك َت َ
24 :Deu 31
ت َه ِذ ِه ال َّت ْو َرا ِة فًِ ِك َتا ٍ
سى ِك َتا َب َة َكلِ َما ِ
ب إِلى َت َما ِم َها
َف ِع ْندَ َما َك َّمل ُمو َ
ٖ -والذي كتبه ٌوشع بعد دخول فلسطٌن هو سفر شرٌعة موسً  ،كما
فً سفر ٌوشع :
و كتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التً كتبها امام بنً
اسرابٌل
ٗ -والذي قرأه عزرا هو سفر شرٌعة موسً كما فً سفر نحمٌا :
1 :Neh 8
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٕ٘2Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

اج َت َم َع ُكل ُّ ال َّ
اس ُت ِهل َّ ال َّ
ش ْع ِ
ب
اب ُع َو َب ُنو إِ ْس َرابٌِل َ فًِ ُم ُدنِ ِه ِم ْ
ش ْه ُر َّ
َولَ َّما ْ
الس ِ
اء َو َقالُوا ل َِع ْز َرا ا ْل َكاتِ ِ
اح ِة الَّتًِ أَ َما َم َبا ِ
ب أَنْ ٌَؤْت ًَِ
ب ا ْل َم ِ
الس َ
َك َر ُج ٍل َوا ِح ٍد إِلَى َّ
ِبسِ ْف ِر َ
الر ُّ
وسى الَّتًِ أَ َم َر ِب َها َّ
ٌع ِة ُم َ
ش ِر َ
ب إِ ْس َرابٌِل َ
٘ -هنا عدة اسبلة سنحاول االجابة علٌها الحقا :
أ -اذا كان سفر الشرٌعة هو اسفار موسً الخمسة  ،فهل كتب موسً
قصة وفاته كما فً سفر التثنٌة :
5 :Deu 34
َف َم َ
ب.
ب فًِ أَ ْر ِ
الر ِّ
ب َق ْو ِل َّ
س َ
وآب َح َ
ض ُم َ
الر ِّ
وسى َع ْب ُد َّ
ات ُه َنا َك ُم َ
6 :Deu 34
وآب ُم َقابِل َب ٌْ ِ
سانٌ
اء فًِ أَ ْر ِ
َو َد َف َن ُه فًِ ال ِج َو ِ
ؾ إِ ْن َ
ورَ .ول ْم ٌَ ْع ِر ْ
ت َف ُؽ َ
ض ُم َ
َق ْب َرهُ إِلى ه ََذا ال ٌَ ْو ِم.
7 :Deu 34
وسى ا ْبنَ ِم َب ٍة َوعِ ْ
س َن ًة حٌِنَ َم َ
ات َول ْم َتكِل َع ٌْ ُن ُه َوال َذ َه َب ْت
ش ِرٌنَ َ
َو َكانَ ُم َ
ار ُت ُه.
ض َ
َن َ
8 :Deu 34
وآب َثبلثٌِنَ ٌَ ْوماًَ .ف َك ُم ْ
سى فًِ َع َر َبا ِ
اء
لت أَ ٌَّا ُم ُب َك ِ
ت ُم َ
َف َب َكى َب ُنو إِ ْس َرابٌِل ُمو َ
وسى.
اح ِة ُم َ
َم َن َ
9 :Deu 34
َو ٌَ ُ
وسى َعل ٌْ ِه ٌَدَ ٌْ ِه
ض َع ُم َ
وح ح ِْك َم ٍة إِ ْذ َو َ
ام َتؤلَ ُر َ
ون َكانَ َق ِد ْ
شو ُع ْبنُ ُن ٍ
وسى.
ب ُم َ
الر ُّ
صى َّ
سم َِع ل ُه َب ُنو إِ ْس َرابٌِل َو َع ِملُوا َك َما أَ ْو َ
َف َ
10 :Deu 34
ب َو ْجها ً ل َِو ْج ٍه
الر ُّ
سى الذِي َع َر َف ُه َّ
َول ْم ٌَقُ ْم َب ْع ُد َنبِ ًٌّ فًِ إِ ْس َرابٌِل ِم ْثل ُ ُمو َ
11 :Deu 34
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الع َجابِ ِ
ٌِع اآل ٌَا ِ
ِص َر
ب لِ ٌَ ْع َمل َها فًِ أَ ْر ِ
ضم ْ
الر ُّ
سل ُه َّ
ب التًِ أَ ْر َ
ت َو َ
فًِ َجم ِ
ٌِع َعبٌِ ِد ِه َو ُكل ِّ أَ ْرضِ ِه
ِبف ِْر َع ْونَ َو ِب َجم ِ
12 :Deu 34
َوفًِ ُكل ِّ ال ٌَ ِد ال َّ
او ِ
سى أَ َما َم
ص َن َع َها ُمو َ
العظِ ٌ َم ِة التًِ َ
ؾ َ
شدٌِدَ ِة َو ُكل ِّ ال َم َخ ِ
َ
ٌِع إِ ْس َرابٌِلَ.
أ ْع ٌُ ِن َجم ِ
ب -اذا كان الذي كتبه ٌوشع علً الجدار هو االسفار الخمسة  ،وتلك
االسفار مبات الصفحات فكٌؾ كان حجم هذا الجدار ؟
ت -عزرا قرأ االسفار الخمسة فمن الذي كتب بقٌة االسفار ؟ واٌن كانت
؟
مسؤلة القانون والتقنٌن
ننقل عن الموسوعة الٌهودٌة
Jewish encyclopedia
ٔ -القانون كلمة ٌونانٌة تعنً العصا المستقٌمة واشتق منها معنً
القانون أي مجموعة القواعد الضابطة لبلشٌاء
ٕ -استخدمها للمرة االولً اباء الكنٌسة بعد عام ٓ ٖٙمٌبلدٌة للداللة
علً مجموعة االسفار المقدسة والتً كانت تسمً العهد القدٌم
ٖ -ورؼم ان هذه الكلمة التوجد بهذا المعنً فً اللؽة العبرٌة ولم ٌذكرها
احد من الربانٌٌن اال ان الفكرة كانت موجود لدي الربانٌٌن
ٗ-فقد عبر الربانٌون عن فكرة الكتاب المقدس الذي ٌضم اسفار الٌمكن
االضافة الٌها او الحذؾ منها  ،كما عرفوا مفهوم الكتب الؽٌر قانونٌة
( االبوكرٌفا) التً تشبه الكتب القانونٌة ولكنها لٌست ضمن القانون
٘ -بدأت مرحلة التقنٌن عندما اصبح هناك عدد كبٌر من الكتب الدٌنٌة
المنتشرة والمتعارضة ووجب االنتخاب منها  ،واستبعاد الكتب التً
التمثل االتجاه العام والكتب الؽٌر ٌهودٌة اصبل
 -ٙمناقشة كٌفٌة انتخاب تلك الكتب ووضعها فً مجموعة واحدة
واستبعاد الكتب االخري ٌسمً تارٌخ القانون  ،اما كٌفٌة كتابة الكتب
المنفردة فٌندرج تحت عنوان تارٌخ الكتب المقدسة
 -7اقدم تعبٌر عن الكتب المقدسة هو ماورد فً سفر دانٌال :
2 :Dan 9
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س َن ِة األُولَى مِنْ ُم ْل ِك ِه أَ َنا دَ انٌِآل َ َف ِه ْم ُ
ت مِنَ ا ْل ُك ُت ِ
سنٌِنَ الَّتًِ
ب َعدَدَ ال ِّ
فًِ ال َّ
س َن ًة َعلَى َخ َرا ِ
ب
س ْبعٌِنَ َ
ب إِلَى إِ ْر ِم ٌَا ال َّنبِ ًِّ لِ َك َمالَ ِة َ
الر ِّ
َكا َن ْت َع ْن َها َكلِ َم ُة َّ
ور َ
شلٌِ َم.
أُ ُ
 -0اما مصطلح الكتب المقدسة فقد استخدم فً العصور الوسطً حٌث
ذكره ابن عزرا وكان ٌقصد به كل الكتب الٌهودٌة
ٌ -2ضم القانون الٌهودي اربعة وعشرٌن كتابا  ،من الذي كتب هذه
الكتب ؟
ا -موسً كتب االسفار الخمسة وسفر اٌوب
بٌ -وشع كتب سفره واالٌات الثمانٌة االخٌرة من اسفار موسً ( التً
تحكً قصة وفاة موسً)
ت -صموبٌل كتب سفره وسفري القضاة وراعوث
ث -داود كتب المزامٌر وهناك عشرة اخرٌن لهم مزامٌر منهم ادم
وموسً
ج -ارمٌاء كتب سفره وسفري الملوك ومراثى ارمٌاء
ح -الملك حزقٌا وببلطه كتبوا اسفار اسعٌاء واالمثال ونشٌد االناشٌد
والجامعة
خ -رجال المعبد العظام كتبوا سفر حزقٌال واسفار االنبٌاء االثنً عشر
ودانٌال واستٌر
د -عزرا كتب سفره وسفري اخبار االٌام حتً وفاته
ٓٔ -فً منتصؾ القرن الخامس قبل المٌبلد جمع عزرا التوراة كما فً
سفر نحمٌا :
1 :Neh 8
اج َت َم َع ُكل ُّ ال َّ
اس ُت ِهل َّ ال َّ
ش ْع ِ
ب
السابِ ُع َو َب ُنو إِ ْس َرابٌِل َ فًِ ُم ُدنِ ِه ِم ْ
ش ْه ُر َّ
َولَ َّما ْ
اء َو َقالُوا ل َِع ْز َرا ا ْل َكاتِ ِ
اح ِة الَّتًِ أَ َما َم َبا ِ
ب أَنْ ٌَؤْت ًَِ
ب ا ْل َم ِ
الس َ
َك َر ُج ٍل َوا ِح ٍد إِلَى َّ
ِبسِ ْف ِر َ
ب إِ ْس َرابٌِلَ.
الر ُّ
وسى الَّتًِ أَ َم َر ِب َها َّ
ش ِرٌ َع ِة ُم َ
ٔٔ -والٌمكن فهم هذا النص حرفٌا واالعتقاد ان االسفار الخمسة لم تكن
موجودة كتابة فً ذلك الوقت
ٕٔ -االٌات االخٌرة فً سفر مبلخً توحً بعملٌة التقنٌن ولكن ٌعتقد ان
مبلخً لم ٌكتبها وانما كتبت بعده لتذكر بالتوراة وبتعزٌة الٌهود
واعطابهم امل فً المستقبل
4 :Mal 4
ْاذ ُك ُروا َ
ور َ
ٌع َة ُم َ
ش ِر َ
ٌب َعلَى ُكل ِّ
وسى َع ْبدِي الَّتًِ أَ َم ْر ُت ُه بِ َها فًِ ُح ِ
ِض َواألَ ْح َكا َم.
إِ ْس َرابٌِلَ .ا ْل َف َراب َ
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5 :Mal 4
ٌم َوا ْل َم ُخو ِ
ؾ
ج ِ
الر ِّ
ًء ٌَ ْو ِم َّ
َه َب َن َذا أ ُ ْرسِ ل ُ إِلَ ٌْ ُك ْم إٌِلِ ٌَّا ال َّنبِ ًَّ َق ْبل َ َم ِ
ب ا ْل ٌَ ْو ِم ا ْل َعظِ ِ
6 :Mal 4
ب
ب األَ ْب َن ِ
اء َعلَى األَ ْب َن ِ
ب اآل َب ِ
ض ِر َ
اء َعلَى آ َبابِ ِه ْم .لِ َببلَّ آت ًَِ َوأَ ْ
اء َو َق ْل َ
َف ٌَ ُر ُّد َق ْل َ
ض ِبلَ ْع ٍن.
األَ ْر َ
ٖٔ -فً اخر سفر الجامعة اٌضا اٌحاء بعملٌة التقنٌن :
12 :Ecc 12
َو َبق ًَِ َفمِنْ ه ََذا ٌَا ا ْبنًِ َت َح َّذ ْر :ل َِع َم ِل ُك ُت ٍ
س ا ْل َكثٌِ ُر
ٌِر ٍة الَ نِ َها ٌَ َة َوالد َّْر ُ
ب َكث َ
سدِ.
ب لِ ْل َج َ
َت َع ٌ
13 :Ecc 12
َف ْل َن ْس َم ْع ِخ َتا َم األَ ْمر ُكلِّهِ :ا َّت ِق َّ
سانُ
صا ٌَا ُه ألَنَّ َه َذا ه َُو اإلِ ْن َ
اح َف ْظ َو َ
هللاَ َو ْ
ِ
ُكلُّ ُه.
14 :Ecc 12
هللا ٌُ ْحضِ ُر ُكل َّ َع َم ٍل إِلَى الدَّ ٌْ ُنو َن ِة َعلَى ُكل ِّ َخفًِ إِنْ َكانَ َخ ٌْراً أَ ْو َ
ش ّراً.
ألَنَّ َّ َ
ٗٔ -الٌوجد فً نصوص التوراة دلٌل علً عملٌة الجمع والتقنٌن هناك
ادلة خارجها
أ -دلٌل سفر الحكمة
ٔ -كاتب السفر الؽٌر قانونً المسمً الحكمة
( سٌراخ) كان ٌعٌش فً عهد الكاهن االعظم سٌمون االول او الثانً فً
القرن الثالث قبل المٌبلد ذكر هذه االسفار بعددها وترتٌبها ولكنه لم
ٌشمل ضمنها اسفار الجامعة ودانٌال واستٌر
ٕ -حفٌد سٌراخ هذا والذي عاش عام ٕٖٔ قبل المٌبلد وترجم سفر جده
من العبرٌة الً الٌونانً لم ٌذكر فً مقدمته عن القانون اكثر مما كتب
جده
وكرر تقسٌم القانون الً ٖ اقسام ( التوراة واالنبٌاء وكتابات اخري)
حٌث ان القسم الثالث هذا لم ٌكتمل اال بعد قرنٌن
ب -دلٌل سفر المكابٌٌن :
فً سفر المكابٌٌن الثانً والمكتوب بعد سنوات قبلبل من سفر حكمة
سٌراخ ورد ذلك النص فً االصحاح الثانً :
ٖٔ و قد شرح ذلك فً السجبلت و التذاكر التً لنحمٌا و كٌؾ انشا
مكتبة جمع فٌها اخبار الملوك و االنبٌاء و كتابات داود و رسابل الملوك
فً التقادم* ٗٔ و كذلك جمع ٌهوذا كل ما فقد منا فً الحرب التً حدثت
لنا و هو عندنا* ٘ٔ فان كانت لكم حاجة بذلك فارسلوا من ٌاخذه الٌكم*
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٘ٔ -فٌلون السكندري لم ٌذكر فً الكتب اسفار حزقٌال ودانٌال وٌعتبر
هذا امر مثٌر للدهشة النه عاش بعد سٌراخ الذي ذكر تلك االسفار فلماذا
لم ٌذكرها ؟ ولكن الٌهود لم ٌعتبروا ذلك دلٌل علً ان فٌلون كان لدٌه
قانون اخر
ٌ -ٔٙعتبر العهد الجدٌد دلٌل علً ان القانون الٌهودي كان موجود حٌث
تمت االشارة الً القانون فً اسفار العهد الجدٌد
أ -فً انجٌل متً :
٘ٔ7 :
ال تظنوا انً جبت النقض الناموس او االنبٌاء ما جبت النقض بل الكمل
ب -فً انجٌل لوقا :
ٔٙ :ٔٙ
كان الناموس و االنبٌاء الى ٌوحنا و من ذلك الوقت ٌبشر بملكوت هللا و
كل واحد ٌؽتصب نفسه الٌه
 -ٔ7ولكن االشارة هنا الً قسمٌن ولم ٌرد ذكر القسم الثالث واختلفت
تفسٌرات ذلك
 -ٔ0ذكر ٌوسفٌوس ( 2٘-ٖ0م) ٕٕ سفر  ،هً اسفار موسً الخمسة
ؤٖ سفر تارٌخً واربعة اسفار شعرٌة  ،وقد ادمج سفري راعوث
ومراثً ارمٌاء مع سفري القضاة وارمٌاء وضم سفر اٌوب الً االسفار
التارٌخٌة
 -ٔ2افترض راٌل ان مجموعة كتب االنبٌاء قد اكتملت فً عهد الكاهن
االكبر سٌمون الثانً
( )ٔ22-ٕٔ2قبل المٌبلد
ٕٓ -لكن اضافة سفر دانٌال تمت فً عهد المكابٌٌن سنة ٘ ٔٙقبل
المٌبلد مما ٌعنً ان القانون لم ٌكن تم اؼبلقه
ٕٔ -عدم ذكر سٌراخ السفار دانٌال والجامعة واستٌر الٌعنً انه لم ٌكن
ٌعرفهم وانما االحتمال االرجح انه لم ٌكن ٌعتبرهم اسفار مقدسة
ٕٕ -اضؾ الً ذلك انه حتً عام ٕٓٓق م لم ٌكن الجزء الثالث من
القانون قد اكتمل فً صورته الحالٌة
ٖٕ -وحدد راٌل الفترة من ٓ ٔٓ٘-ٔٙق م لقبول القانون  ،ومن ٓ-2
ٓٔٔ مٌبلدٌة لصٌاؼته فً شكله النهابً
ٕٗ -التراث الٌهودي ٌذكر ان كل كلمة من كلمات القانون هً وحً من
هللا عن طرٌق الروح القدس واتصالها باالنبٌاء  ،فكل سفر من االسفار
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كتبه احد االنبٌاء الذٌن لم تنقطع سلسلتهم من موسً وحتً مبلخً ،
وشملت  ٗ0نبٌا وسبع سٌدات
 ،حتً استٌر اعتبرت من االنبٌاء وانها كتبت السفر الذي ٌحمل اسمها ،
ومع وفاة مبلخً انقطع الوحً واؼلق القانون
ٕ٘ -هناك خبلؾ حول بعض الكتب التً اعتبرت قانونٌة وهً ( حزقٌال
– االمثال – الجامعة – نشٌد االناشٌد – استٌر)
المطلب الثانً  :تارٌخ التوراة
نستعٌن هنا ببعض ماكتبه علماء المخطوطات حول كٌفٌة تطور االسفار
المنفردة وتحولها الً كتاب  ،ولقد ناقشنا فً كتابنا عن المسٌحٌة مفهوم
صناعة الكتاب المقدس عند النصاري فلٌرجع الٌه فً الجزء الثانً من
كتابنا جامع العقابد
الوثٌقة االولً :
ننقل عن كتاب
(تقنٌن –اقرار  -الكتب المقدسة العبرٌة)
)(The Canonization of the Hebrew Scriptures
للمإلؾ ()Davies, Philip R
ٔ -للحدٌث عن تقنٌن الكتب الٌهودٌة (العبرٌة)
هناك عدة مبلحظات :
ا -ان المعلومات شحٌحة جدا
ب -ماذا نقصد بالتقنٌن ؟ وماذا تعنً الكتب العبرٌة
ت -ماهً المشكلة التً نبحث عن اجابات لها ؟
ٕ -ان مشكلة الحدٌث عن الكتاب المقدس هً انه التوجد حقابق وانما
القلٌل من المعلومات التً ٌمكن فهمها بعدة طرق
ٖ -ان الكتب التعطٌنا المعلومات والحقابق وانما تفسٌر الكتب هو الذي
ٌفعل ذلك  ،هناك فارق بٌن الدراسات الدٌنٌة التً تتعامل مع نصوص
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الكتب بانها حقابق وبالتالً تهمل حقابق العلم فتري االشٌاء بعٌون الؽٌر
 ،وبٌن الدراسات التارٌخٌة التً تتعامل مع ماٌقبله الجمٌع
ٗ -ان التارٌخ ٌري ان تقنٌن االسفار لم ٌتم بارادة الهٌة وانما بقرارات
االفراد فً فترة من التارٌخ  ،ان اول مشكلة لدي مإرخً الكتاب المقدس
الٌهودي هو الكتاب نفسه وذلك بسبب تضارب اقسامه فً المفهوم
الواحد
٘ -لٌس التصدٌق هو احد وسابل فهم االسفار عند المإرخٌن وانما
الفحص والتمحٌص هو وسٌلتهم للفهم
 -ٙلذلك فالتارٌخ والبلهوت هنا امران متعارضان من حٌث طرٌقة
التفكٌر وبالطبع من حٌث النتابج
 -7ان مفهوم التقنٌن ٌعنً قابمة من الكتب المرتبة بترتٌب معٌن
والمؽلقة التقبل االضافة والتً اقرتها سلطة معٌنة فً مرحلة تارٌخٌة
 -0ان مشكلة هذا التقنٌن تارٌخٌا هو معرفة كٌؾ تمت عملٌة التقنٌن
ومن احدثها وظروفها
 -2ان عملٌات التقنٌن ٌقوم بها عادة سلطة قوٌة ضد الضعفاء ان
هندسة التقنٌن هو دلٌل علً السلطة والتحكم الناتجة عن قرارات انسانٌة
ٓٔ -ان التقنٌن بعد تمام صٌاؼته ٌعٌد تشكٌل حٌاة الناس طبقا لمحتواه
وبالتالً ٌجب معرفة كٌؾ كانت حٌاتهم قبله
ٔٔ -ان كلمة تقنٌن ترجع فً اصلها الً حضارة لم ٌكن لدٌها تقنٌن ،
فاصل الكلمة ٌونانً وٌعنً
( القضٌب او العصا المستقٌمة)  ،وٌقال انها كانت تستخدم للداللة علً
قواعد ضبط الشعر وضبط الموسٌقً وكذلك القواعد الهندسٌة وكذلك
اعمال النحت الكاملة والتً لٌس بها عٌوب
ٕٔ -من هنا دلت كلمة قانون الٌونانٌة علً الكمال
والقانونقد ٌكون عمل فردي كما ٌكون مجموعة اعمال ولكن السإال
لماذا ٌتم تجمٌع االعمال ؟
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ٖٔ -فً الٌونان كان التقنٌن ٌشمل االعمال المجمهة من المكتبات
والملفات فً الطب والفلسفة والهندسة وؼٌرها من العلوم ولم ٌكن ذلك
التقنٌن حصرٌا وال مؽلقا ( وهذه مبلحظة هامة)
ٗٔ-ان مفهوم القانون باعتباره مجموعة من الكتب المختارة والمؽلقة
والحصرٌة وهو المفهوم الشابع للقانون عند المسٌحٌن ربما ٌكون
مصدره الحضارة الٌونانٌة والتً اعتبرت فٌها اعمال محددة لهومٌروس
وهٌرودوت وؼٌرهم قانون وذلك تمٌزا لها عن االعمال الزابفة المنسوبة
الٌهم
٘ٔ -وفً االسكندرٌة كان القابمٌن علً المكتبة ٌعتبرون القانون هو
مجموعة من الكتب للمإلفٌن القدماء
 -ٔٙمن هذه المفاهٌم اشتقت الحضارة الؽربٌة مفهوم القانون باعتباره
مجموعة كتب دٌنٌة حددتها سلطة معٌنة باعتبارها ذات منبع سماوي
مقدس ولٌس من عمل البشر وٌتمٌز هذا القانون بانه مؽلق وحصري
كمصدر للعقٌدة
 -ٔ7وفً القوامٌس المعاصرة تعنً كلمة قانون
( االسفار الدٌنٌة التً اختارتها الكنٌسة باعتبارها وحً هللا)
 -ٔ0والقصد من ذلك ان المعنً الحالً للقانون بعٌد عن المعنً االصلً
حٌث اصبح القانون هو حصري ومؽلق ومصدره الهً
 -ٔ2ولنعرؾ معنً القانون فً العبرٌة ٌجب ان نرجع لمفهومه فً
الحضارات القدٌمة اوال  ،فقبل ان ٌتعلم الٌونانٌون الكتابة باالؾ السنٌن
ازدهرت الحضارة فً العراق ومصر وانتجت انظمة ادارٌة معقدة كانت
فن الكتابة فٌها الٌضارع
ٕٓ -وهذا تطلب بالطبع طبقة من الكتاب تحوت مع الزمن الً طبقة من
االدباء لها قٌمها ووجهات نظرها وفلسفتها العملٌة والنظرٌة
ٕٔ -لٌس موضوع هذا الكتاب هو القانون فً ذاته وانما عملٌة التقنٌن
نفسها والعوامل والظروؾ التً افرزتها
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ٕٕ -وقبل عصر الطباعة كانت تتم عملٌة الكتابة والنسخ ٌدوٌا علً
الجلود والبردٌات وؼٌرها وبالطبع كان تقنٌن الكتب ٌحتاج اوال الً
حفظها ولم ٌكن هذا االمر سهبل فلم ٌكن ٌتم الحفاظ بعناٌة اال علً
مخطوطات الدولة كالضرابب
ٖٕ -الكتب التقنن بوضعها ضمن القانون وانما اوال بالحفاظ علً
نسختها من الضٌاع او التلؾ كذلك الحفاظ علٌها من التؽٌر عند النسخ
فٌمكن تؽٌر العبارات ودمج النصوص وؼٌر ذلك من عٌوب النسخ
الٌدوي
ٕٗ -كلما مر الزمن كان ٌتم نسخ بعض الكتب وعدم نسخ االخري
وبالتالً تعرٌضها للتلؾ بسبب مرور الزمن او الفقد بسبب اهمال حفظها
لعدم اهمٌتها فً وقت ؼٌر الذي كتبت فٌه فقد كانت عملٌة النسخ عملٌة
اختٌارٌة
ٕ٘ -كان هناك قوابم للمكتبات باسماء الكتب كما ان هناك كتب كان ٌتم
االقتباس عنها فً كتب اخري  ،ولٌس مفاجًء ان تندثر كتب وتبقً
اسماءها فً القوابم او فً الكتب االخري
 -ٕٙالذٌن ٌقومون بالتقنٌن هم مجموعة افراد لهم قٌم ومباديء معٌنة
فالذٌن قننوا االدب االنجلٌزي الكبلسٌكً منهم االنجلٌز واالمرٌكٌٌن
والكندٌٌن ولكن جمٌعهم لهم نفس المنطلق والصفات
 -ٕ7كذلك الذٌن قننوا الكتب الٌهودٌة هم الربانٌون وهم لهم قٌم ومثل
محددة بصرؾ النظر عن مكانهم وزمانهم وقد قننوا تلك الكتب حسب
معتقداتهم
 -ٕ0ان القانون فً حد ذاته ٌعتبر وسٌلة للسلطة والسٌادة داخل
المجتمع وكذلك وسٌلة لمنع الدخول وللدخول الً مجتمع معٌن ومثال
ذلك ان للقانون الدٌنً الٌهودي او المسٌحً سلطة تفوق دساتٌر الدول
 -ٕ2باختصار ان القانون والسلطة الٌنفصبلن فالقانون تصنعه السلطة
وهو بدوره ٌزٌد من سلطتها
ٖٓ -ان القانون الٌقوم بتجمٌد حركة االدٌان والمجتمعات وان كان
الؽرض منه اساسا هو عملٌة التجمٌد هذه
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ٖٔ -حتً لو تم اؼبلق القانون رسمٌا فان تطورات اللؽة والثقافة تخلق
مشكبلت جدٌدة وبالتالً فانه ٌتم اعادة تفسٌر القانون وعملٌة التفسٌر
هذه قد تخلق معانً وقٌم تتعارض مع القانون نفسه وهذا ٌعتمد علً
القانون ومرونته ومدي قابلٌته للتطور من حٌث المفاهٌم
ٕٖ -ان كمال القانون ٌعتمد علً مدي تماسكه وعدم تعارض محتوٌاته
وعلً هذا االساس ٌتم اعتماد الكتب داخل القانون واستبعادها وكلما
تقاربت افكار الكتب كلما كان من الممكن اعتبار القانون كتاب واحد
ٖٖ -الكتب الؽٌر قانونٌة لم توضع داخل عملٌة التقنٌن وانما اعتبرت
مزٌفة
ٖٗ -من الصعب الكتابة حول عملٌة التقنٌن التً تمت فً اسرابٌل الننا
النعرؾ الكثٌر عن المإسسات التً قامت بالتقنٌن
ٌٖ٘ -جب علٌنا اوال مراجعة عملٌة التقنٌن فً العراق ومصر والٌونان ،
ثم متابعة التارٌخ االسرابٌلً من خبلل الكتاب القانونً نفسه مع استبعاد
مسؤلة قانونٌته النها تعٌق البحث وانما ٌجب تحلٌل االحداث التارٌخٌة
داخل القانون واخٌرا متابعة االسفار الؽٌر قانونٌة
 -ٖٙونستطٌع االجابة علً سإال واحد هو لماذا تمت عملٌة التقنٌن اما
تفاصٌل العملٌة فصعب القطع بنتابج فٌها
-ٖ7ان القانون الٌهودي الحالً هو واحد من عدة قوانٌن التً انتجتها
الٌهودٌة ولٌس القانون الوحٌد وهذا ٌعنً ان دراسة التقنٌن الٌهودي
التعنً دراسة ذلك القانون فقط فقد كانت هناك عدة قوانٌن ٌهودٌة
مكتوبة بالٌونانٌة واالرامٌة والعبرٌة وهً التً امدت الكنٌسة الحقا
باالسفار الؽٌر موجودة فً القانون الٌهودي
 -ٖ0رؼم ان اسفار موسً الخمسة هً االسفار الوحٌدة المقبولة عند
كل الٌهود سواء السامرٌون او من كتبوا مخطوطات قمران فلٌس معنً
ذلك ان كل الطوابؾ الٌهودٌة بنت معتقداتها فقط علً اسفار موسً
 -ٖ2مثبل سفر اخنوخ ٌقدم ٌهودٌة من نوع مختلؾ
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والسامرٌون وربما اٌضا الصدقٌون كانوا ٌإمنون فقط باسفار موسً
الخمسة وكذلك فٌلون نادرا ماٌنقل من خارج االسفار الخمسة
ٓٗ -والخبلصة ان كل الٌهود كانوا ٌتبنون فكرة القانون ولكن لٌس نفس
القانون  ،كذلك لم ٌكن االمٌٌن من الٌهود ٌهتمون بالقانون
ٔٗ -وحٌث ان القانون نفسه الٌقدم لنا كثٌرا عما كان قبل الربانٌٌن فان
علٌنا ان نخمن قوانٌن الطوابؾ االخري
ٕٗ -لقد اكتمل القانون بقرار مجمع جامنٌا فً القرن االول المٌبلدي
وهو ماٌعنً انفصال من كتبوا الكتب المنفردة عن الذٌن صاؼوا القانون
بشكله النهابً فقد تم صٌاؼة القانون فً شكل مراحل تعرض خبللها
للتنقٌح
ٖٗ -كان الٌهود ٌكتبون فً لفافات ولٌس كتب وهذا ٌعنً ان اللفافة قد
تحوي كتاب كامل مثل سفر اشعٌاء وقد تحوي جزء من كتاب مثل لفافة
سفر التكوٌن وهو جزء من االسفار الخمسة وكذلك اسفار االنبٌاء االثنً
عشر كانت فً لفافة واحدة
ٗٗ -القصد من ذلك ان جمع تلك اللفافات وتحوٌلها الً كتاب كان ٌتطلب
معرفة الترتٌب لتلك اللفافات وهذا قد ٌعنً االنتقابٌة للكتب داخل اللفافات
ولٌس جمعها معا
٘ٗ -الذٌن جمعوا القانون هم الكهنة والكتبة وبالطبع الحكام ولٌس
العامة من الناس ولذلك تم االنتقاء طبقا الفكار تلك الصفوة وعقٌدتها
ٌ -ٗٙقول هاران :رؼم ان الكتابة لم تكن منتشرة اال انه كانت هناك
مدارس للكتابة فً زمن الملوك االسرابٌلٌن وان تلك المدارس كانت تقوم
بكتابة الكتب التً ٌقصد تقنٌنها الحقا بمعنً انهم كتنوا ٌكتبونها
لٌحفظوها من الضٌاع
 -ٗ7وقرر هاران ان تلك الكتب لم تكن تكتب علً فترات زمنٌة طوٌلة
وانما دفعة واحدة وعلً ذلك فان النص الماسوري كان تجمٌع لكتب سبق
تقنٌنها من قبل ولٌس عملٌة تقنٌن جدٌدة ولٌس انتقاء لكتب لتوضع
داخل القانون وبالتالً لم ٌستؽرق وقتا
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 -ٗ0ان عملٌة التقنٌن هً مجرد تجمٌع للكتب القانونٌة فعبل لتكون كتاب
واحد فهً عملٌة تركٌب ولٌس انتقاء فلٌس اٌا من كتب القانون فً
شكله النهابً كان ؼٌر قانونً قبل وضعه فً القانون
 -ٗ2هذه النظرٌة تثٌر عدة مشكبلت هامة :
ان تارٌخ الكثٌر من النصوص قدٌم جدا قبل تلك المدارس  ،هناك تناقض
بٌن مضامٌن الكتب المنفصلة كما وانه الٌفهم لماذا ٌتم تقنٌن سفر مثل
نشٌد االنشاد وراعوث واستٌر  ،كما انه الفارق بٌن اخبار االٌام واسفار
الملوك
ٓ٘ -ثم االهم من ذلك كٌؾ قامت تلك المدارس بتقنٌن الكتب ومن
اعطاها السلطة ؟
ٔ٘ -جٌمس ساندرز كان ٌري نقل عملٌة البحث من فترة ماقبل صٌاؼة
القانون الً فترة بعد الصٌاؼة حٌث قال ان استقبال الناس للقانون اهم
من عملٌة التقنٌن فالقانون تنبع سلطته اساسا من قبول الناس له
ٕ٘ -بدءا من سفر التكوٌن حتً اسفار الملوك هناك سٌاق تارٌخً وفً
القرنٌن الماضٌٌن تؤكل ذلك السٌاق بسبب التقدم العلمً
ٖ٘ -هذا التارٌخ ٌقدم لنا مجتمع ٌسمً اسرابٌل وٌعبر عن نفسه بانه
شعب هللا المختار ومعالم هذا المجتمع تختلؾ مع مرور الزمن
ٗ٘ -فً البداٌة كان مجرد ٌعقوب واحفاده ثم اصبح قبابل فً مصر ثم
ممالك فً فلسطٌن ثم سبً بابل ثم اعادة تكوٌن المملكة تحت رعاٌة
فارسٌة ثم تبلشً من الوجود وبقً االسم
تعلٌق علً الوثٌقة
ٔ -الؽرض من هذه المبلحظات التارٌخٌة تحدٌد المشكلة ولٌس االجابة
علٌها النه باختصار الٌوجد جواب
ٕ -المشكلة هً ان القانون الٌهودي(التاناخ) ٌضم اسفار كتبت فً فترة
اكثر من الؾ سنة بٌن موسً وزكرٌا وهذا ٌثٌر الكثٌر من االسبلة
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أ -موسً تلقً التوراة من هللا فهل ٌعنً ذلك انه تلقً الواح مكتوب فٌها
االسفار الخمسة؟
ب -االنبٌاء بعد موسً من الذي كتب الوحً الذي نزل علٌهم ؟
ت -هناك كتب لٌست النبٌاء مثل اخبار االٌام فمن الذي اوحٌت الٌه تلك
الكتب ؟
ث -اخٌرا من جمع تلك الكتب وقرر جعلها كتاب واحد ؟ ولماذا؟
ٖ -هذه هً المشكلة كما ٌطرحها البحث التارٌخً وسوؾ نبحث عن
حلول لها فً المباحث التالٌة
الوثٌقة الثانٌة
ننقل عن كتاب
الكتاب المقدس الٌهودي والكتاب المقدس العبري
تؤلٌؾ ( جولٌو ترٌبولً بارٌرا)
The Jewish Bible and the Christian Bible
;byJulioTrebolle Barrera
المقدمة
ٔ -تعتبر فترة القرون السبعة من القرن الخامس قبل المٌبلد وحتً القرن
الثانً المٌبلدي هً الفترة االهم فً تارٌخ الكتاب المقدس
ٕ -ان الكتب التً كونت فٌما بعد التناخ تم تجمٌعها فً تلك الفترة وكذلك
بدأت عملٌة نقل وتوزٌع وترجمة تلك الكتب
ٖ -عبلوة علً ذلك بدأت مباديء ووسابل تفسٌر تلك االسفار تتؤسس ،
واٌضا تم تكدٌس كمٌة كبٌرة من الكتب والتفاسٌر الشفهٌة والمكتوبة
ٗ -منذ كتابات راٌل عام ٕ ٔ02كان ٌتم تقسٌم عملٌة صٌاؼة التناخ ٖ
مراحل
أ -مرحلة قبول ونشر التوراة السامرٌة ( االسفار الخمسة)
ب -مرحلة اضافة كتب االنبٌاء والتً اعترض علٌها السامرٌون
ت -مرحلة اضافة الكتابات فً مجمع ٌافنا عام ٓ 2مٌبلدٌة واؼبلق
التناخ
٘ -كان ٌعتقد ان الٌهود فً االسكندرٌة لهم مجموعة قانونٌة خاصة بهم
سمٌت بالقانون السكندري وهو الذي اصبح فٌما بعد الترجمة السبعٌنٌة
الً الٌونانٌة وكان مقبوال من الكنٌسة المسٌحٌة الً ماقبل اؼبلق
القانون العبري فً ٌافنا سنة ٓ 2مٌبلدٌة
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 -ٙكان هناك قانونٌن احدهما فً فلسطٌن ( عبري) واالخر فً
االسكندرٌة (ٌونانً ) وكبلهما اصبل ٌهودي ولكن عندما بدأت الكنٌسة
فً استخدام الترجمة السبعٌنٌة وهً اطول من النسخة الفلسطٌنٌة قرر
الٌهود انه الٌوجد سوي قانون واحد هو التناخ العبري واعتبروا االسفار
الزابدة فً الترجمة السبعٌنٌة ؼٌر قانونٌة ( ابوكرٌفا)
 -7فً العصر الحدٌث كل االسس القابم علٌها كل تلك االفتراضات
السابقة انهارت تماما  ،حٌث ان لوٌس ولٌمان قدما ادلة ادت لمحو
مسؤلة مجمع ٌافنا واؼبلق التناخ  ،وقدم سوندبرج ادلة علً انه لم ٌكن
هناك قانون سكندري  ،كما ان بورفٌز دلل علً ان التوراة السامرٌة
كانت بعد القرن الثانً المٌبلدي اي بعد اضافة كتب االنبٌاء ولٌس قبلها
 -0كان هناك اتجاه نحو اعتبار القانون العبري تشكل فً عصر المكابٌٌن
فً القرن الثانً قبل المٌبلد  ،وانه كان هناك قانون واحد لكل الٌهود
الفرٌسٌن والصدوقٌٌن وحتً فً االسكندرٌة
 -2واعتبرالقول بان المسٌحٌن ورثوا كتاب الٌهود فً االسكندرٌة
واسموه العهد القدٌم ؼٌر مقنع وبذلك فانه لم ٌكن هناك حل حول االسفار
الزابدة فً العهد القدٌم المسٌحً عن التوراة الٌهودٌة
ٓٔ -ان اكتشاؾ مخطوطات قمران ادي الً عدة مفاجؤت كانت خبلصتها
ان بعض االسفار فً الكتب المقدس اجرٌت لها طبعة ثانٌة حٌث تم
تصحٌحها واالضافة الٌها
ٔٔ -هذه الطبعة الثانٌة كانت هً النص المازوري
بٌنما كانت الطبعة االصلٌة واالقصر كانت هً التً تم ترجمتها فً
الترجمة السبعٌنٌة
ٕٔ -اتضح من مخطوطات قمران ان النسخة السامرٌة لٌست نسخة
مستقلة لبلسفار الخمسة تم صٌاؼتها بعد انفصال السامرٌٌن ولكنها كانت
تمثل نسخة من االسفار منتشرة فً فلسطٌن فً القرن الثانً قبل المٌبلد
وذلك التارٌخ قبل انفصال السامرٌٌن
ٖٔ -اثارت هذه المخطوطات اٌضا الدعوة لدراسة االختبلفات العمٌقة
بٌن النص المازوري وكبل من الترجمة السبعٌنٌة والترجمة البلتٌنٌة
(فولجاتا)
مسؤلة مشكبلت انتقال الكتب فً العالم القدٌم
ٔ -كانت الكتب قدٌما تكتب بالٌد وٌتم نسخ نسخ جدٌدة بالٌد  ،وخبلل
عملٌة الكتابة كان ٌتم االستعانة باسرع الكتبة وكان ٌتم استخدام
مختصرات تختلط مع بعض الحروؾ
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ٕ -ان عملٌة القراءة فً البردٌات هً عملٌة معقدة والتشبه القراءة فً
الكتب الحدٌثة  ،لم ٌكن هناك نقاط والعبلمات تشكٌل للكلمات كما لم تكن
تترك مسافة بٌن الكلمات مما ادي الخطاء فً النقل من مخطوطة الخري
ٖ -هناك لحظات حرجة فً تارٌخ الكتابة القدٌمة وذلك عندما تم تؽٌر
الكتابة من البردٌات الً المخطوطات ثم الً اللفابؾ  ،كذلك عندما تم
تؽٌر الحروؾ واستعمال النقاط  ،واٌضا عندما تم تؽٌر وسابل الكتابة
نفسها
ٗ -كل ذلك ادي الختفاء العدٌد من الكتب التً لم ٌتم اعادة كتابتها سواء
النها تلفت او فقدت وكذلك هناك بردٌات لم تكن كاملة عند اعادة كتابتها
٘ -نفس المشكلة تكررت عند اختراع الطباعة وفً عصرنا الحالً عندما
تم استخدام الكتب االلكترونٌة
 -ٙفً اسرابٌل اٌضا كانت تتم استخدام االلواح الحجرٌة فً الكتابة وهو
اٌضا خطر شدٌد حٌث كانت االلواح تتعرض للكسر والتلؾ
 -7قبل الكتابة واثناء وجود الكتابة كان ٌتم نقل بعض الكتب شفهٌا من
جٌل لجٌل وما لم ٌتم كتابة تلك النصوص قبل موت من ٌحملها فانها
تتعرض للضٌاع
مسؤلة ترجمة الكتاب المقدس
ٔ -اثناء نفً الٌهود الً بابل كانت اؼلب كتب القانون ( التوراة -االنبٌاء
– المزامٌر – وبعض الكتب ) موجودة
ٕ -كان الٌهود فً تلك الفترة ٌستخدمون اللؽة االرامٌة وهل اللؽة
العالمٌة فً فترة سٌادة الفرس لذلك كان علٌهم ترجمة الكتب من العبرٌة
الً االرامٌة
ٖ -ظهرت الترجمة االرامٌة فً نفس الوقت الذي ادعً فٌه عزرا انه
كتب التوراة
ٗ -بعد قرنٌن اصبحت الٌونانٌة هً اللؽة العالمٌة ولذلك تم ترجمة الكتب
الً الٌونانٌة  ،وكانت الترجمة للٌونانٌة نوعا من التفسٌر للمفردات
الٌهودٌة
٘ -انتشرت الترجمة السبعٌنٌة وما بها من افكار ،وادي ذلك الً
مشكبلت كثٌرة حٌث ان الترجمة الٌونانٌة كانت تؤخذ معنً واحد من
معانً الكلمة العبرٌة ولٌست بدٌل كامل ٌبدل علً كل معانٌها وذلك
بسبب اختبلؾ الحضارات
أ -من امثلة ذلك فً سفر التكوٌن :
4 :Gen 1
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سنٌ
ور ا َّن ُه َح َ
َو َراى هللاُ ال ُّن َ
ب -فكلمة ( طوؾ ) العبرٌة التعنً حسن فقط وانما تعنً جمٌل اٌضا
 -ٙفً البداٌة تقبل الٌهود الناطقٌن بالٌونانٌة الترجمة السبعٌنٌة
بالترحاب ولكنهم عندما راجعوها علً النسخ العبرٌة وجدوا مشكبلت
اضطرتهم لتعدٌل الترجمة ونشر نسخ جدٌدة منها نسخة اكوٌبل
 -7الحقا حول الٌهود ٌوم عٌد الترجمة السبعٌنٌة الً ٌوم حزن عام حٌث
ان هذه الترجمة ادت الً انقسامات بٌن الٌهود
مسؤلة عملٌة تقنٌن الكتاب المقدس
ٔ -ان االقرار بصحة القانون (الكتاب المقدس) هو عمل السلطة الدٌنٌة
التً تقرر محتوي الكتاب وتستبعد مالٌس مقبوال وتمنع ضمه للكتاب
ٕ -المجوس قننوا االفٌستا اثناء ؼزو المسلمٌن فارس لٌبرهنوا
للمسلمٌن علً انهم هم اٌضا لدٌهم كتاب مقدس وانهم متساوون مع
الٌهود والنصاري
ٖ -قبل ان تقوم السلطة الدٌنٌة بتقنٌن الكتاب المقدس ٌجب ان ٌكون
لدٌها قوابم من االسفار المعتبرة مقدسة لتختار منها
ٗ -عملٌة كتابة هذه االسفار واضفاء القداسة علٌها منفردة استمرت
قرون طوٌلة وتؤثرت بعوامل الهوتٌة واجتماعٌة وثقافٌة
٘ -كانت عملٌة التقنٌن الٌهودٌة مطلوبة للرد علً السامرٌٌن
والفرٌسٌٌن والستبعاد االسفار المزٌفة التً انتشرت واربكت الناس حول
افكارها
 -ٙفً الشتات كان علً الٌهود فصل كتبهم عن الكتب المسٌحٌة وعن
قانون الكنٌسة  ،وكانت فكرة اؼبلق القانون الٌهودي اساسا لمنع دخول
الكتب المسٌحٌة الٌه
ٌ -7مٌز لٌمان بٌن نوعٌن من الكتب عند الٌهود
أ -الكتب الموحً بها من هللا
ب -الكتب القانونٌة المسموح باستخدامها فً المعبد وفً التعلٌم
 -0الكتب القانونٌة الٌشترط ان تكون وحً  ،بٌنما كل الكتب الموحً بها
هً قانونٌة وقد انقطع الوحً عند الٌهود فً القرن الخامس قبل المٌبلد
فً عهد ملك فارس (ارتخرخٌس) (ٕٖ٘ٗ-ٗٙق  .م) فالكتب الموحً
بها ٌجب ان ترجع الً ماقبل ذلك التارٌخ
 -2لم ٌنضم للكتب بعد ذلك التارٌخ اال سفر دانٌال النه كان ٌعٌش فً
عصر النفً البابلً
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المطلب الثالث :اتمام التوراة
فً هذا المطلب سنكتشؾ معا ماقاله واحد من اكبر علماء الٌهود
المعاصرٌن وهو ان التوراة المكتوبة لٌست كاملة والتصلح نص قابم
بذاته وانه الٌمكن فهمه وحل مشكبلته اال باالستعانة بالتلمود
( التوراة الشفهٌة)
ننقل عن كتاب جاكوب نوٌسنر (التوراة التامة )
THE PERFECT TORAH
مسؤلة  :المقدمة
ٔ -الٌقوم الملك ببناء مدٌنة مباشرة وانما طبقا لمخطط مسبق كذلك
العالم صنعه هللا بمخطط سابق علً عملٌة الخلق هو التوراة
ٕ -فً سفر التكوٌن ( فً البدء خلق هللا ) والبداٌة هذه ٌقصد بها
التوراة كما فً سفر االمثال :
22 :Pro 8
ب َق َنانًِ أَ َّول َ َط ِرٌقِ ِه مِنْ َق ْب ِل أَ ْع َمالِ ِه ُم ْن ُذ ا ْلقِد َِم
لر ُّ
اَ َّ
ٖ -المقصود بالتوراة التامة هو التوراة المكتوبة والتوراة الشفهٌة معا ،
وعن طرٌق التوراة الكاملة اعلن هللا عن نفسه
ٗ -المقصود بالتوراة الشفهٌة كتابات الربانٌٌن فً القرون الستة االولً
وهً تكمل التوراة المكتوبة والٌمكن النظر للتوراة كاجزاء وانما ككل
متكامل
٘ -لقد تسلم الربانٌون مجموعة معقدة من الكتب وفً النهاٌة صاؼوها
ككل متكامل  ،كان دورهم هو ربط السطور وترتٌبها لتكوٌن االجزاء
الثبلثة (االسفار الخمسة واالنبٌاء والكتابات ) بحٌث تتماسك وتتجانس
من حٌث التفاصٌل
 -ٙكان عملهم هو استكمال التوراة المكتوبة وٌعنً ذلك تنسٌق وتنظٌم
االجزاء لتصبح كتاب واحد  ،وحٌث ان االجزاء متعارضة وؼٌر مرتبة
كان علٌهم تنسٌقها والتوفٌق بٌنه وازالة االلتباس والتعارض
 -7هل ٌعنً ذلك ان التوراة المكتوبة متصدعة ؟
لٌس علٌنا ان نتعامل مع هذا السإال !!!!!!!!!!!!!
وانما البحث عن المشكبلت فً النص المكتوب والتً حلتها التوراة
الشفهٌة وبالتالً تتكامل التوراة
 -0بعد ان ندرس مافعله الربانٌون سنعرؾ ان التوراة المكتوبة من
وجهة نظرهم لم تكن كاملة وانما كان ٌنقصها التوراة الشفهٌة  ،فالتوراة
المكتوبة لٌست متصدعة وانما ناقصة
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مسؤلة النظام القانونً للتوراة
ٔ -التوراة المكتوبة تقدم القوانٌن (االوامر والنواهً) بشكل عشوابً
ومتقطع وؼٌر منتظم  ،فلٌس هً مدونة قانونٌة تقدم بنود متتالٌة فً
موضوع واحد وانما تقدم فقرات عرضٌة ومتقطعة وال تصٌػ بشكل مقنع
االوامر التً ٌمكن ان تحكم النظام االجتماعً
ٕ -مثال علً القوانٌن العرضٌة تحرٌم عرق النسا فً سفر التكوٌن
32 :Gen 32
سا الَّذِي َعلَى ُح ِّق ا ْل َف ْخ َِ ِذ الَى َه َذا
اس َرابٌِل َ عِ ْر َق ال َّن َ
ل َِذلِ َك ال ٌَا ُكل ُ َب ُنو ْ
سا.
وب َعلَى عِ ْر ِق ال َّن َ
ب ُح َّق َف ْخ ِذ ٌَ ْعقُ َ
ض َر َ
ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّن ُه َ
ٖ -ومثال علً العشوابٌة
أ -العبودٌة  ،فً سفر الخروج :
2:Exo 21
ا َذا ا ْ
ت َع ْبدا عِ ْب َرانِ ٌّا َفسِ َّ
ش َت َر ٌْ َ
ج ُح ّرا
اب َع ِة ٌَ ْخ ُر ُ
ت سِ نٌِنَ ٌَ ْخ ِد ُم َوفًِ ال َّ
س ِ
َم َّجانا.
3 :Exo 21
ام َرا ُت ُه َم َع ُه.
ج ْ
ام َرا ٍة َت ْخ ُر ُ
ج .انْ َكانَ َب ْعل َ ْ
انْ دَ َخل َ َو ْحدَ ُه َف َو ْحدَ ُه ٌَ ْخ ُر ُ
4 :Exo 21
ام َرا ًة َو َولَ ْ
دَت لَ ُه َبنٌِنَ ْاو َب َنا ٍ
ت َفا ْل َم ْراةُ َو ْاوال ُدهَا ٌَ ُكو ُنونَ
س ٌِّ ُدهُ ْ
اع َطاهُ َ
انْ ْ
ج َو ْح َدهُ.
ل َِس ٌِّ ِد ِه َوه َُو ٌَ ْخ ُر ُ
5 :Exo 21
س ٌِّدِي َوا ْم َراتًِ َو ْاوالدِي .ال ْ
ج ُح ّرا
اخ ُر ُ
ِب َ
َولَكِنْ انْ َقال َ ا ْل َع ْبدُ :اح ُّ
6 :Exo 21
س ٌِّ ُدهُ الَى هللاِ َو ٌُ َق ِّر ُب ُه الَى ا ْل َبا ِ
س ٌِّ ُدهُ ْاذ َن ُه
ب َ
ب ْاو الَى ا ْل َقابِ َم ِة َو ٌَ ْثقُ ُ
ٌُ َقدِّ ُم ُه َ
ِبا ْل ِم ْث َق ِ
ب َف ٌَ ْخ ِد ُم ُه الَى اال َبدِ.
ب -القتل فً سفر الخروج :
12 :Exo 21
سانا َف َم َ
ات ٌُ ْق َتل ُ َق ْتبل.
ب ا ْن َ
ض َر َ
« َمنْ َ
13:Exo 21
ب الَ ٌْهِ.
اج َعل ُ لَ َك َم َكانا ٌَ ْه ُر ُ
َولَكِنَّ الَّذِي لَ ْم ٌَ َت َع َّمدْ َبلْ ْاو َق َع هللاُ فًِ ٌَ ِد ِه َفا َنا ْ
14 :Exo 21
صاح ِِب ِه لِ ٌَ ْق ُتلَ ُه ِب َؽدْ ٍر َفمِنْ عِ ْن ِد َم ْذ َبحًِ َتا ُخ ُذهُ لِ ْل َم ْوتِ.
سانٌ َعلَى َ
َو َاذا َب َؽى ا ْن َ
ٗ -ومثال علً عدم الترتٌب فً سفر البلوٌٌن
2:Lev 19
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ب
الر ُّ
ُّوس َّ
اس َرابٌِلََ :ت ُكو ُنونَ قِدِّ ٌسِ ٌنَ ال ِّنً قُد ٌ
اع ِة َبنًِ ْ
«قُلْ لِ ُكل ِّ َج َم َ
الَ ُه ُك ْم.
3 :Lev 19
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
س ُبوتًِ .ا َنا َّ
ان ا َّم ُه َوا َباهُ َو َت ْح َف ُظونَ ُ
َت َها ُبونَ ُكل ُّ ا ْن َ
س ٍ
4 :Lev 19
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
ص َن ُعوا ال ْنفُسِ ُك ْم .ا َنا َّ
ان َوالِ َه ًة َم ْس ُبو َك ًة ال َت ْ
ال َت ْل َتفِ ُتوا الَى ْ
االو َث ِ
5 :Lev 19
ضا َع ْن ُك ْم َت ْذ َب ُحو َن َها.
ِلر َ
ب َفل ِّ
ِلر ِّ
سبل َم ٍة ل َّ
ٌح َة َ
َو َم َتى َذ َب ْح ُت ْم َذ ِب َ
6:Lev 19
ٌَ ْو َم َت ْذ َب ُحو َن َها ُت ْإ َكل ُ َوفًِ ا ْل َؽدَِ .وا ْل َفاضِ ل ُ الَى ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثالِ ِ
ار.
ث ٌُ ْح َر ُق ِبال َّن ِ
7 :Lev 19
َو َاذا ا ِكلَ ْت فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثالِ ِ
ضى ِبهِ.
اس ٌة ال ٌُ ْر َ
ث َف َذلِ َك َن َج َ
8 :Lev 19
س
بَ .ف ُت ْق َط ُع تِ ْل َك ال َّن ْف ُ
الر ِّ
س َّ
س قُدْ َ
َو َمنْ ا َكل َ ِم ْن َها ٌَ ْح ِمل ُ َذ ْن َب ُه ال َّن ُه َقدْ دَ َّن َ
مِنْ َ
ش ْع ِب َها.
٘ -وامثلة كثٌرة تدل علً تسلسل ؼٌر منطقً لبلوامر فً نصوص
التوراة وبالرؼم من كثرة النصوص الٌمكن بناء مدونة قانونٌة كاملة
لحكم اسرابٌل
 -ٙوقد تبلفً الربانٌون هذا فً التوراة الشفهٌة فمن اجل اكمال التوراة
المكتوبة قدم الربانٌون فً المشنا الحاالت التً التؽطٌها التوراة المكتوبة
 -7عبلوة علً ذلك قدم الربانٌون نظام قانونً متناسق ومتكامل سوؾ
نبلحظ كٌؾ ان التوراة المكتوبة اهملت عدد من الموضوعات الهامة
والتً استكملتها المشنا باعتبارها امور هامة فً معامبلت الناس
 -0وهذا ٌعنً اكمال التوراة الشفهٌة للتوراة المكتوبة باستحداث احكام
جدٌدة ولٌس مجرد ترتٌب االحكام
وهذا ٌعنً انه التمام التوراة لم ٌكن التوراة الشفهٌة مجرد تفسٌر
للتوراة المكتوبة وانما اضافة الٌها
مسؤلة طرٌقة عمل المشنا
ٔ -التلمود مقسم الً ستة اقسام كل منها ٌسمً سٌدار  ،والسٌدار مقسم
الً اجزاء تسمً مسٌخوت  ،وكل مسٌخوت الً اقسام تسمً مشٌنوت
ٕ -فً السٌدار الرابع المسمً (نزقٌم) اي العقوبات وهو ٌشمل القانون
المدنً الٌهودي ٌوجد ٖ اقسام هً
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(بابا قاما) البوابة االولً  ،ثم (بابا مسٌا) البوابة الوسطً  ،ثم (بابا
باترا) البوابة االخٌرة
ٖ -ونؤخذ االن مثال من (بابا قاما) وهً تتناول تدمٌر امبلك الؽٌر عن
طرٌق الحٌوانات او العبٌد المملوكٌن للؽٌر وكذلك عن طرٌق االفراد
انفسهم ،
ٗ -تقول المشنا
أ – ٌوجد اربعة اسباب للضرر
ب -من الخطر ان ٌسٌر حٌوان فً الطرٌق العام وٌحطم اي امبلك  ،ولكن
اذا كان هذا الحٌوان ٌرفس او ٌطرد الحصً من تحت اقدامه فان مالك
الحٌوان ٌدفع نصؾ ثمن االشٌاء التً حطمها الحٌوان
ت -اذا تعارك ثوران فاصاب كبلهما االخر فان صاحب الثور الذي سبب
الضرر االكبر ٌدفع نصؾ الفارق بٌن الضرر الذي اصاب
الثورٌن...........
ٗ -هذه االحكام جاءت بها المشنا من التوراة المكتوبة
بالنسبة لبلسباب االربعة للضرر وهً الثور والببر وحٌوانات الرعً
والنار فً سفر الخروج :
أ -الثور
35 :Exo 21
صاح ِِب ِه َف َم َ
ان
ات ٌَبِ َ
ان َث ْو َر َ
َو َاذا َن َط َح َث ْو ُر ا ْن َ
ان ال َّث ْو َر ا ْل َح ًَّ َو ٌَ ْق َتسِ َم ِ
ٌع ِ
س ٍ
َث َم َن ُهَ .وا ْل َم ٌِّ ُ
ت ا ٌْضا ٌَ ْق َتسِ َمانِهِ.
36:Exo 21
ض َع ِن
صا ِح ُب ُه ٌُ َع ِّو ُ
ض ِب ْط ُه َ
ح مِنْ َق ْبل ُ َولَ ْم ٌَ ْ
لَكِنْ َاذا ُعلِ َم ا َّن ُه َث ْو ٌر َن َّطا ٌ
ال َّث ْو ِر بِ َث ْو ٍر َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ٌَ ُكونُ لَ ُه.
ب -الببر
33 :Exo 21
سانٌ ِب ْبرا َولَ ْم ٌُ َؽ ِّط ِه َف َو َق َع فٌِ ِه َث ْو ٌر ْاو
سانٌ بِ ْبرا ْاو َح َف َر ا ْن َ
َو َاذا َف َت َح ا ْن َ
ار
ِح َم ٌ
34 :Exo 21
ِصاح ِِب ِه َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ٌَ ُكونُ لَ ُه.
ض ًة ل َ
ض َو ٌَ ُر ُّد فِ َّ
ِب ا ْل ِب ْب ِر ٌُ َع ِّو ُ
صاح ُ
َف َ
ت -حٌوانات الرعً
5 :Exo 22
س َّر َح َم َواشِ ٌَ ُه َف َر َع ْت فًِ َح ْق ِل َؼ ٌْ ِر ِه
سانٌ َح ْقبل ْاو َك ْرما َو َ
« َاذا َر َعى ا ْن َ
ض.
اج َو ِد َك ْر ِم ِه ٌُ َع ِّو ُ
اج َو ِد َح ْقلِ ِه َو ْ
َفمِنْ ْ
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ث -النار
6 :Exo 22
اصا َب ْت َ
اس ْاو َز ْر ٌع ْاو َح ْقل ٌ َفالَّذِي
اح َت َر َق ْت ْاكدَ ٌ
ش ْوكا َف ْ
ار َو َ
َاذا َخ َر َج ْت َن ٌ
ض.
ْاو َق َد ا ْل َوقٌِدَ ٌُ َع ِّو ُ
٘ -اما كٌؾ عرؾ الربانٌون الفارق بٌن الثور االلٌؾ والنطاح فهو فً
سفر الخروج :
35 :Exo 21
صاح ِِب ِه َف َم َ
ان
ات ٌَبِ َ
ان َث ْو َر َ
َو َاذا َن َط َح َث ْو ُر ا ْن َ
ان ال َّث ْو َر ا ْل َح ًَّ َو ٌَ ْق َتسِ َم ِ
ٌع ِ
س ٍ
َث َم َن ُهَ .وا ْل َم ٌِّ ُ
ت ا ٌْضا ٌَ ْق َتسِ َمانِهِ.
36:Exo 21
ض َع ِن
صا ِح ُب ُه ٌُ َع ِّو ُ
ض ِب ْط ُه َ
ح مِنْ َق ْبل ُ َولَ ْم ٌَ ْ
لَكِنْ َاذا ُعلِ َم ا َّن ُه َث ْو ٌر َن َّطا ٌ
ال َّث ْو ِر ِب َث ْو ٍر َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ٌَ ُكونُ لَ ُه.
 -ٙفً هذا النص من التلمود اقتصر دور الربانٌٌن علً مجرد ترتٌب
وتنسٌق االحكام من التوراة المكتوبة
 -7واالن ننتقل الً (بابا مسٌا) ،فً مسؤلة النزاع حول الملكٌة
أ -شاهد شخصٌن عباءة  ،قال احدهما انا وجدتها وقال االخر انا وجدتها
 ،قال احدهما انها كلها ملكً وقال االخر كلها ملكً  ،اقسم احدهما انه
لن ٌؤخذ اقل من النصؾ  ،واقسم االخر انه لن ٌؤخذ اقل من النصؾ
فاقتسماه
ب -وجد شخصان شٌبا فقال احدهما كله ملكً وقال االخر نصفه ملكً ،
الذي قال انه كله ملكه اقسم اال ٌؤخذ اقل من ثبلثة ارباعه  ،والذي قال ان
نصفه ملكه اقسم اال ٌؤخذ اقل من ربعه  ،فاخذ احدهما ثبلثة ارباعه
واالخر ربعه
 -0هنا طبٌعة قسم كبل من المعٌن هً التً حلت الموضوع وهو
االستجابة الدعاء كبل الطرفٌن للجزء الذي ٌمتلكه  ،هنا ارادة كبل من
المعٌن ٌجب االستجابة لها
 -2فً سفر التثنٌة :
1:Deu 22
شا َت ُه َ
«ال َت ْن ُظ ْر َث ْو َر أَخٌِ َك أَ ْو َ
اضى َع ْن ُه َبل َت ُر ُّدهُ إِلى أَخٌِ َك ال
ارداً َو َت َت َؽ َ
ش ِ
َم َح َ
الة.
2 :Deu 22
ض َّم ُه إِلى دَ اخ ِِل َب ٌْتِ َكَ .و ٌَ ُكونُ
َوإِنْ ل ْم ٌَ ُكنْ أَ ُخو َك َق ِرٌبا ً ِم ْن َك أَ ْو ل ْم َت ْع ِر ْف ُه َف ُ
عِ ْندَ َك َح َّتى ٌَ ْطلُ َب ُه أَ ُخو َك حٌِ َنبِ ٍذ َت ُر ُّد ُه إِل ٌْهِ.
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3 :Deu 22
ابهَِ .و َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِب ُكل ِّ َم ْفقُو ٍد ألَخٌِ َك ٌُ ْف َق ُد
ار ِه َو َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِبثِ ٌَ ِ
َو َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِب ِح َم ِ
اضى.
ِم ْن ُه َو َت ِج ُدهُ .ال ٌَ ِحل ُّ ل َك أَنْ َت َت َؽ َ
ٓٔ -النصوص المكتوبة تقدم حقابق هامة ولكن التقدم كل االحتماالت
والحقابق التً ٌقدمها البابا مسٌا ،وعندما تقدم النصوص المكتوبة امورا
عامة فان المشنا تتعرض لبلحتماالت الؽٌر موجودة فً النصوص
المكتوبة
ٔٔ -هنا تبدو التوراة الشفهٌة مستقلة عن التوراة المكتوبة وتكملها
بملء الفراؼات التً تركتها التوراة المكتوبة
ٕٔ -فً بعض النزاعات ٌإخذ فً االعتبار ادعاء الخصوم كما اوضحنا
فً مسؤلة االشٌاء المفقودة وذلك بموازنة ادعاءات الخصوم فالتوراة
تتطلب العدالة
ٖٔ -ولكن فً امور اخري الٌلتفت الً ارادة الخصوم كما فً البٌع
والشراء فبل ٌمكن ان تتخطً اتفاقات وارادات المتباٌعٌن نصوص التوراة
تعلٌق المطلب
الذي ٌعنٌنا من هذا النقل اعتراؾ نوٌسنر – سبق ان ترجمنا له – بان
التوراة المكتوبة لٌست كاملة وانما بها نقص رؼم حجمها الهابل
المطلب الرابع  :مشكبلت صحة بعض اسفار التوراة
فً هذا المطلب نكشؾ النقاب عن اختبلؾ الٌهود فً تصحٌح بعض
االسفار واعتراضهم علً ضمها للتوراة المكتوبة النها تمثل شذوذ عنها
أ -الجامعة ونشٌد االنشاد
ننقل عن كتاب التوراة التامة لجاكوب نوٌسنر
ٔ -هناك اسفار فً التوراة المكتوبة عقٌدتها تتعارض مع العقٌدة
السابدة فً التوراة كذلك هناك اسفار تعتبر شاذة عن السٌاق العام
ٕ -قام الربانٌون فً المشنا باعادة اتمام مفاهٌم تلك االسفار لتتبلبم مع
السٌاق والعقٌدة العامة  ،وللتدلٌل علً ذلك لن نسوق كمثال بعض االٌات
وانما سفرٌن كاملٌن اعاد الربانٌون اتمامهما وسد النقص فٌهما
ٖ -من بٌن اهم تلك االسفار الشاذة التً مٌزها الربانٌون سفري الجامعة
ونشٌد االنشاد
ٗ -وسفر نشٌد االنشاد هو مجموعة من قصابد الؽزل الدنٌوٌة فلماذا
ٌوضع داخل التوراة المكتوبة
هذا سإال ٌحتاج فً الحقٌقة الً اجابة
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٘ -اما سفر الجامعة فهو نوع من رسابل الٌؤس والملل التً تنتمً
للفلسفة الساخرة  ،فكاتب هذا السفر ٌعلن انه الشًء ٌهم فالكل سواء
العبد الصالح او العبد الشرٌر مصٌرهما واحد وهو تراب القبر
 -ٙوكبل السفرٌن ٌ ،مثل تحدي وتناقض للبلهوت الٌهودي الذي اقره
الربانٌون حسب السٌاق العام للتوراة المكتوبة  ،االول باقراره للحب
الجسدي والثانً باقراره مبدأ العدمٌة
 -7الٌمكن معالجة السفرٌن بمجرد تفسٌر االٌات وانما ٌحتاجان الً
تفسٌر الهوتً مفصل لحل مشكلتٌهما
 -0ولكً تكتمل التوراة فان المفسرون توجب علٌهم ان ٌستنتجوا
التركٌب البلهوتً للتوراة بشكل كلً ومتكامل
 -2نرجع الً المشنا (تراكتات ٌاداٌم )
أ -كل الكتب المقدسة تنقل القذارة للٌد
ب – نشٌد االنشاد والجامعة ٌنقبلن القذارة للٌد
ت – الرابً ٌهوذا  :نشٌد االنشاد ٌنقل القذارة اما الجامعة ففٌه شك
ث -الراباي ٌوسً  :الجامعة الٌنقل القذارة اما نشٌد االنشاد ففٌه شك
ٓٔ -الفٌصل هو موضوع نقل القذارة للٌد  ،فمن المعروؾ انه اذا كان
كتاب مقدس فانه ٌعتبر قذر  ،بمعنً انه ٌجب ؼسل الٌدٌن عند لمسه قبل
تناول الطعام او الذهاب للمعبد  ،والؽرض من هذا التحذٌر من لمس
الكتب المقدسة من اجل حماٌتها
ٔٔ -مشكلة سفر الجامعة ان كاتبه ٌري كل اعمال الحٌاة عبث وال فابدة
منها  ،ان سفر الجامعة ٌنكر وجود العدالة االلهٌة وٌنشر الٌؤس  ،لماذا
ٌسمح الرب بتنعم الخطاة وٌعٌش االبرار حٌاة قاسٌة ؟ اجابة هذا السإال
خارجة عن تصور صاحب سفر الجامعة وبذلك السفر ٌخالؾ التوراة التً
تدعو الً القٌامة والحٌاة االبدٌة
ٕٔ -فً التوراة هناك حل للمشكلة وهو الحساب بعد قٌامة الموتً
والحٌاة االبدٌة  ،وؼٌاب هذا المفهوم فً سفر الجامعة ٌمثل تعارض
السفر مع سٌاق التوراة المكتوبة
ٖٔ -دعنا االن نقدم االدلة علً ان الربانٌٌن كانوا ٌعتبرون ان سفر
الجامعة ٌمثل خرقا وتصدعا فً التوراة المكتوبة  ،هذا المعنً مكتوب
بوضوح فً التعلٌق علً نص سفر البلوٌٌن :
10 :Lev 23
صدْ ُت ْم
االر ِ
اعطِ ٌ ُك ْم َو َح َ
ض الَّتًِ ا َنا ْ
اس َرابٌِلََ :م َتى ِج ْب ُت ْم الَى ْ
«قُلْ لِ َبنًِ ْ
ِن.
َحصِ ٌ َدهَا َتا ُتونَ ِب ُح ْز َم ِة َّاو ِل َحصِ ٌ ِد ُك ْم الَى ا ْل َكاه ِ
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ٗٔ -فً سفر الجامعة :
2 :Ecc 1
ٌل ا ْل ُكل ُّ َباطِ ل ٌ».
ٌل» َقال َ ا ْل َجام َِع ُةَ « .باطِ ل ُ األَ َباطِ ِ
« َباطِ ل ُ األَ َباطِ ِ
3 :Ecc 1
ت ال َّ
ان مِنْ ُكل ِّ َت َع ِب ِه الَّذِي ٌَ ْت َع ُب ُه َت ْح َ
س؟
َما ا ْل َفابِ َدةُ ل ِِئل ْن َ
ش ْم ِ
س ِ
4 :Ecc 1
ض َقابِ َم ٌة إِلَى األَ َب ِد.
دَ ْو ٌر ٌَ ْمضِ ً َو َد ْو ٌر ٌَ ِجً ُء َواألَ ْر ُ
٘ٔ -قال الراباي بنٌامٌن بن الراباي لٌفً  :اعتاد الحكماء ان ٌخببوا
لفافة سفر الجامعة النهم اعتبروه ٌمٌل نحو الهرطقة  ،وكرر نفس الكبلم
الراباي صموٌل بن الراباي اسحاق
 -ٔٙفً سفر الجامعة :
9 :Ecc 11
س َّر َك َق ْل ُب َك فًِ أَ ٌَّ ِام َ
ِا ْف َر ْح أَ ٌُّ َها ال َّ
اسل ُ ْك فًِ
اب َك َو ْ
اب فً َحدَ ا َثتِ َك َو ْل ٌَ ُ
ش ُّ
ش َب ِ
اعلَ ْم أَ َّن ُه َعلَى َه ِذ ِه األ ُ ُمور ُكلِّ َها ٌَؤْتًِ ِب َك َّ
ٌق َق ْل ِب َك َو ِب َم ْرأَى َع ٌْ َن ٌْ َك َو ْ
هللا ُ
َط ِر ِ
ِ
إِلَى ال َّد ٌْ ُنو َنةِ.
 -ٔ7هذا القول ٌتعارض مع ماقاله موسً فً سفر العدد :
39 :Num 15
ب َو َت ْع َملُو َن َها َوال
الر ِّ
صا ٌَا َّ
َف َت ُكونُ ل ُك ْم هُدْ با ً َف َت ُرو َن َها َو َت ْذ ُك ُرونَ ُكل َو َ
اءهَا
وب ُك ْم َوأَ ْع ٌُنِ ُك ُم التًِ أَ ْن ُت ْم َفاسِ قُونَ َو َر َ
َت ُطوفُونَ َو َر َ
اء قُلُ ِ
 -ٔ0قال الربانٌون ان سفر الجامعة الٌنكر العدالة االلهٌة النه ٌقول كما
سبق ٌَ :ؤْتًِ ِب َك َّ
هللاُ إِلَى ال َّد ٌْ ُنو َنةِ.
 -ٔ2وقالوا ان سلٌمان ٌتحدث عن االشٌاء تحت الشمس وانه ٌعنً انه
ٌجب العمل قبل شروق الشمس وهكذا استخدم الربانٌون بقٌة االسفار
لتصحٌح مفاهٌم هذا السفر
ٕٓ -ننتقل االن الً نشٌد االنشاد  ،قال الربانٌون ان هذا السفر ٌمثل
عبلقة الحب بٌن هللا واسرابٌل ففً اول السفرٕٔ:-
لِ ٌُ َق ِّب ْلنًِ ِبقُ ْببلَ ِ
ب مِنَ ا ْل َخ ْم ِر.
ت َف ِم ِه ،ألَنَّ ُح َّب َك أَ ْط ٌَ ُ
ٕٔ -قالوان ان الرب ٌقبل اسرابٌل  ،ونقلوا نفس الطرٌقة التً اتبعوها
فً الجامعة مع نشٌد االنشاد وهو تفسٌره باستخدام االسفار االخري
باعتباره رمزٌا
ٕٕ -احدث الربانٌون مبات من الرموز واالشارات لتفسٌر ذلك السفر من
امثلة ذلك :
ا( -لِ ٌُ َق ِّب ْلنًِ ِبقُ ْببلَ ِ
ت َف ِم ِه ) قالو ان الرب قال هذا فً برٌة سٌناء
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ب (-لٌاتً حبٌبً الً جنته) قالوا ان هذا ٌدل علً الحضور االلهً
ت ( -ولٌؤكل ثمره النفٌس ) قالوا انها تدل علً القرابٌن
ٖٕ -فسروا النص :
5 :Son 1
ار َك ُ
ور َ
س ْودَ ا ُء َو َجمٌِلَ ٌة ٌَا َب َنا ِ
سلَ ٌْ َمانَ .
ش َق ِق ُ
شلٌِ َم َك ِخ ٌَ ِام قٌِ َد َ
ت أُ ُ
أَ َنا َ
أ -انا سوداء -قالوا سواد االعمال
ب -جمٌلة – قالوا فً عٌنً الرب
ٕٗ -فسروا النص :
6 :Son 2
شِ َمالُ ُه َت ْح َ
ت َر ْأسِ ً َو ٌَمٌِ ُن ُه ُت َعانِقُنًِ.
أ -قالوا ان هذه ترمز الً الواح التوراة
تعلٌق
فً هذا الكتاب اشٌاء عجٌبة
ٔ -هل ٌعتبر حماٌة الكتب المقدسة باعتبارها تنقل النجاسة للٌد امر
منطقً ؟
ٕ -تصحٌح الربانٌون مفاهٌم سفر الجامعة باستخدام اسفار التوراة
االخري ٌثٌر سإال هام :
اذا كان فً االسفار االخري حل لمشكبلت سفر الجامعة  ،الم ٌقرأ
سلٌمان النبً كاتب سفر الجامعة كما ٌقول الٌهود بقٌة اسفار التوراة ؟
ٖ -بالطبع الٌمكن ان ٌكون لم ٌقرأها فاذا كان قرأها لماذا لم ٌجد فٌها
الحلول التً وجدوها؟
هل الربانٌون احكم من سلٌمان ؟ ام ان االمر ببساطة ان حلولهم هذا ؼٌر
منطقٌة
ٗ -الٌهود ٌنسبون لسلٌمان علٌه السبلم الكفر وانه مات دون ان ٌتوب ،
فً سفر الملوك االول:
1 :1Ki 11
وآب ٌَّا ٍ
ٌِر ًة َم َع ِب ْن ِ
ت
ِسا ًء َؼ ِرٌ َب ًة َكث َ
سلَ ٌْ َمانُ ن َ
ب ا ْل َملِ ُك ُ
َوأَ َح َّ
ت ف ِْر َع ْونَ ُ :م ِ
ت َو ِح ِّث ٌَّا ٍ
ص ٌْدُونِ ٌَّا ٍ
ت َوأَدُو ِم ٌَّا ٍ
َو َع ُّمونِ ٌَّا ٍ
ت
ت َو َ
2 :1Ki 11
ب لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ[ :الَ َتدْ ُخلُونَ إِلَ ٌْ ِه ْم َو ُه ْم الَ
الر ُّ
مِنَ األ ُ َم ِم الَّذٌِنَ َقال َ َع ْن ُه ُم َّ
سلَ ٌْ َمانُ
ص َق ُ
اء آلِ َهتِ ِه ْم]َ .فا ْل َت َ
ٌَدْ ُخلُونَ إِلَ ٌْ ُك ْم ،ألَ َّن ُه ْم ٌُمٌِلُونَ قُلُو َب ُك ْم َو َر َ
ِب َهإُ الَ ِء ِبا ْل َم َح َّبةِ.
3 :1Ki 11
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الس ٌِّدَ اتَِ ،و َثبلَ ُ
ي.
س ِ
ار ِّ
ث ِم َب ٍة مِنَ ال َّ
اء َّ
س ْب ُع ِم َب ٍة مِنَ ال ِّن َ
َو َكا َن ْت لَ ُه َ
س َر ِ
ِساإُ هُ َق ْل َب ُه.
َفؤ َ َمالَ ْت ن َ
4 :1Ki 11
ش ٌْ ُخ َ
ان َ
اءهُ أَ َم ْلنَ َق ْل َب ُه َو َرا َء آلِ َه ٍة أ ُ ْخ َرى،
ِس َ
سلَ ٌْ َمانَ أَنَّ ن َ
وخ ِة ُ
َو َكانَ فًِ َز َم ِ
ب إِلَ ِه ِه َك َق ْل ِ
دَاودَ أَ ِبٌهِ.
ب ُ
الر ِّ
َولَ ْم ٌَ ُكنْ َق ْل ُب ُه َكا ِمبلً َم َع َّ
5 :1Ki 11
ور َ
اء َع ْ
س
ث إِلَ َه ِة ال َّ
ش ُت َ
سلَ ٌْ َمانُ َو َر َ
َب ُ
َف َذه َ
ص ٌْدُونِ ٌٌِّنَ َو َم ْل ُكو َم ِر ْج ِ
ا ْل َع ُّمونِ ٌٌِّنَ .
6 :1Ki 11
سلَ ٌْ َمانُ ال َّ
ب َت َماما ً َكدَ ُاو َد أَ ِبٌهِ.
الر َّ
بَ ،ولَ ْم ٌَ ْت َب ِع َّ
الر ِّ
ش َّر فًِ َع ٌْ َنًِ َّ
َو َع ِمل َ ُ
7 :1Ki 11
س ا ْل ُموآبِ ٌٌِّنَ َعلَى ا ْل َج َب ِل الَّذِي
سلَ ٌْ َمانُ ُم ْر َت َف َع ًة لِ َك ُم َ
حٌِ َنبِ ٍذ َب َنى ُ
وش ِر ْج ِ
ُت َجا َه أُو ُر َ
س َبنًِ َع ُّمونَ .
شلٌِ َمَ ،ولِ ُمولَ َك ِر ْج ِ
8 :1Ki 11
ٌِع ن َِسابِ ِه ا ْل َؽ ِرٌ َبا ِ
ت اللَّ َواتًِ ُكنَّ ٌُوقِدْ نَ َو ٌَ ْذ َب ْحنَ ِآللِ َهتِ ِهنَّ .
َو َه َك َذا َف َعل َ ل َِجم ِ
9 :1Ki 11
ب إِلَ ِه إِ ْس َرابٌِل َ الَّذِي
الر ِّ
سلَ ٌْ َمانَ ألَنَّ َق ْل َب ُه َمال َ َع ِن َّ
ب َعلَى ُ
الر ُّ
ب َّ
َف َؽضِ َ
اءى لَ ُه َم َّر َت ٌْ ِن،
َت َر َ
10 :1Ki 11
صى ِب ِه
صاهُ فًِ َه َذا األَ ْم ِر أَنْ الَ ٌَ َّت ِب َع آلِ َه ًة أ ُ ْخ َرىَ .فلَ ْم ٌَ ْح َف ْظ َما أَ ْو َ
َوأَ ْو َ
ب.
الر ُّ
َّ
٘ -فاذا كانوا نسبوا لسلٌمان الكفر وبناء معابد لبلصنام فبل عجب ان
ٌنسبوا له سفر الجامعة بكل مافٌه من هرطقات
 -ٙلم ٌجب الربانٌون عن تعارض سفر الجامعة والعدد فً ان ٌسٌر
االنسان وراء قلبه
 -7ولكً نوضح وجهة نظرنا هذه ننقل عن تفسٌر مسٌحً للسفر كتبه
كاهن مسٌحً ٌعتقد ان سفر الجامعة سفر مقدس فٌقول :
كنٌسة السٌدة العذراء بالفجالة
(سفر الجامعة)
أ -كاتب السفر ٌقول "كبلم الجامعة ابن داود الملك" .ولقد اتفق آباء
الكنٌسة ومعلمً الٌهود أن سلٌمان الملك هو كاتب السفر
ب -سلٌمان هو محبوب هللا وهللا أعطاه حكمة عجٌبة ،وهو أول من بنى
بٌ ًتا هلل ،لكنه عاد وإنحرؾ إلى العبادة الوثنٌة.
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ت -وهو ٌكشؾ لكل من ٌسمعه بطبلن هذه الحٌاة.
هناك من شكك فً أن سلٌمان كاتب هذا السفر ولكنها أراء ال ٌعتد بها
كثٌرا
ً
ث -سفر الجامعة هو سفر إنسان فٌلسوؾ حكٌم ٌجول باح ًثا عن
السعادة ،أو كٌؾ ٌحٌا اإلنسان
سعٌدً ا فً هذا العالم ،وجال الجامعة لٌختبر كل أسالٌب المتع الحسٌة
والعقبلنٌة ،لٌحكم بنفسه
هل أعطته هذه المتع السعادة الحقٌقٌةً ،إذا هو سفر اختبارات ٌعكس فٌه
سلٌمان اختباراته
العملٌة فً سنى حٌاته المختلفة.
ج -ولذلك ال تإخذ كل آٌة فً هذا السفر على أنها آٌة نطبقهاعمل ًٌا فً
حٌاتنا ،فسلٌمان ٌحكً خبراته التً سبق وجربها ثم ٌقول أنه وجد أنها
باطل أي لم تعطه السعادة التً كان ٌتصورها.
ح -ولذلك نقول هنا أن من الخطر جدًا استخدام آٌة واحدة نعتمد علٌها
من هذا السفر أو من الكتاب المقدس عمو ًما وباألخص هذا السفر.
خ -أمثلة لخطورة استخدام اآلٌة الواحدة من هذا السفر:
خٌرا فً تعبه (
ٔ .لٌس لئلنسان خٌ ُر من أن ٌؤكل وٌشرب وٌرى نفسه ً
ٕٕٗ:
لو طبقنا هذه اآلٌة نجد أنه ٌجب علٌنا أن نؤكل ونشرب ونتمتع وٌكون
هذا طرٌق مدمر
لحٌاتنا ،أي طرٌق اإلنؽماس فً اللذات.
ٕ.فتحولت لكً أجعل قلبً ٌٌبس من كل التعب الذي تعبت فٌه تحت
الشمس ( ٕٕٓ:
وطب ًقا لهذه اآلٌة وؼٌرها كثٌر فإنه على اإلنسان أن ٌكؾ عن جهاده فبل
فابدة والكل باطل وال منفعة .هً آٌات تدعو للٌؤس،
ولذلك قال بعض المفسرٌن أنه سفر ٌدعو للٌؤس ،وهذا ؼٌر صحٌح إن
فهمنا السفر فه ًما جٌدً ا.
ٖ( -ألن ما ٌحدث لبنً البشر ٌحدث للبهٌمة (  .) ٖ:ٔ2من ٌعلم روح
بنً البشر هل هً
تصعد إلى فوق وروح البهٌمة هل هً تنزل إلى أسفل األرض ( ٕٖٔ:
من ٌقرأ هذه اآلٌات ال ٌدخل فً حالة ٌؤس فقط ،بل ٌظن أنه ال حٌاة
للنفس بعد الموت
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د -وسلٌمان كان له نوعان من الحكمة .األولى كانت موهوبة له مجا ًنا
من هللا والثانٌة
حصل علٌها نتٌجة سقوطه وقٌامه وتجاربه المإلمة فً حٌاته ومن
الممكن أن ٌستفٌد كل
إنسان من سلٌمان فٌمتنع عن اختبار طرٌق الخطٌة وٌرٌح نفسه من آالم
هذا الطرٌق.
ذ -ونبلحظ أن الحكمة اإللهٌة التً حصل علٌها سلٌمان مجا ًنا فً أول
طرٌقه كانت ترشده
لما توصل إلٌه فً نهاٌة طرٌقه وهذا ما سجله فً ولكنه عاند وجرب
كثٌرا ولكن مراحم هللا أدركته فتاب،
بنفسه وتؤلَّم وتعب وضل الطرٌق ً
فلماذا ٌخاطر أي إنسان لٌجرب طرٌق الخطٌة
ر -إن موضوع توبته هو مجرد تصور شخصً
ولكن الكتاب المقدس لم ٌذكر صراحة أن سلٌمان تاب عن خطاٌاه وترك
أمامه عبلمة استفهام كبٌرة بخصوص أبدٌته
 -0هكذا ٌنسب الٌهود والنصاري لسلٌمان النبً علٌه السبلم الكفر وانه
لم ٌقتنع بحكمة هللا التً اعطاه فاحب ان ٌجرب بنفسه فكفر ومات كافرا
 -2ولكً ٌلم القاريء باالمور الؽرٌبة التً ٌضمها ذلك السفر العجٌب
ننقل له بعضا مما فٌه
سفر اَ ْل َجام َِع ِة
األصحا ُ
َ
ح األَ َّول ُ
ٔ
ور َ
شلٌِ َم:
دَاودَ ا ْل َملِكِ فًِ أ ُ ُ
َكبلَ ُم ا ْل َجام َِع ِة ا ْب ِن ُ
ٕ
ٌل ،ا ْل ُكل ُّ َباطِ ل ٌ.
ٌلَ ،قال َ ا ْل َجام َِع ُةَ :باطِ ل ُ األَ َباطِ ِ
َباطِ ل ُ األَ َباطِ ِ
ٖ
ت ال َّ
ان مِنْ ُكل ِّ َت َع ِب ِه الَّذِي ٌَ ْت َع ُب ُه َت ْح َ
س؟
َما ا ْل َفابِدَ ةُ ل ِِئل ْن َ
ش ْم ِ
س ِ
ٗ
ض َقابِ َم ٌة إِلَى األَ َبدِ.
دَ ْو ٌر ٌَ ْمضِ ً َو َد ْو ٌر ٌَ ِجً ُءَ ،واألَ ْر ُ
ٌِش ِبا ْل ِح ْك َم ِة َعنْ ُكل ِّ َما ُع ِمل َ َت ْح َ
ٖٔ َو َو َّج ْه ُ
ت
ت َق ْلبًِ لِل ُّ
س َإ ِ
ال َوال َّت ْفت ِ
الس َم َاواتِ .ه َُو َع َنا ٌء َردِي ٌء َج َعلَ َها هللاُ لِ َبنًِ ا ْل َب َ
ش ِر لِ ٌَ ْع ُنوا فٌِهِ.
َّ
ت ال َّ
ال الَّتًِ ُع ِملَ ْت َت ْح َ
ٗٔ َرأَ ٌْ ُ
ض
س َفإِ َذا ا ْل ُكل ُّ َباطِ ل ٌ َو َق ْب ُ
ت ُكل َّ األَ ْع َم ِ
ش ْم ِ
ٌح.
ِّ
الر ِ
٘ٔ
ص الَ ٌُ ْمكِنُ أَنْ ٌُ ْج َب َر.
ج الَ ٌُ ْمكِنُ أَنْ ٌُ َق َّو َمَ ،وال َّن ْق ُ
اَألَ ْع َو ُ
ٔ0ألَنَّ فًِ َك ْث َر ِة ا ْل ِح ْك َم ِة َك ْث َرةُ ا ْل َؽ ِّمَ ،والَّذِي ٌَ ِزٌ ُد ِع ْل ًما ٌَ ِزٌ ُد ُح ْز ًنا.
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ح ال َّثانًِ
األصحا ُ
َ
ت لِ َن ْفسِ ً ُب ٌُو ًتاَ ،ؼ َر ْس ُ
ت َع َملًَِ :ب َن ٌْ ُ
ٗ َف َع َّظ ْم ُ
ت لِ َن ْفسِ ً ُك ُرو ًما.
ت فٌِ َها أَ ْ
ٌِسَ ،و َؼ َر ْس ُ
٘ َع ِم ْل ُ
ت لِ َن ْفسِ ً َج َّنا ٍ
ارا مِنْ ُكل ِّ َن ْو ِع َث َم ٍر.
ش َج ً
ت َو َف َراد َ
ٔٔ ُث َّم ا ْل َت َف ُّ
ايَ ،وإِلَى ال َّت َع ِ
ب الَّذِي
ت أَ َنا إِلَى ُكل ِّ أَ ْع َمالًِ الَّتًِ َع ِملَ ْت َها ٌَدَ َ
ت ال َّ
ٌحَ ،والَ َم ْن َف َع َة َت ْح َ
س.
ض ِّ
َت ِع ْب ُت ُه فًِ َع َملِهَِ ،فإِ َذا ا ْل ُكل ُّ َباطِ ل ٌ َو َق ْب ُ
ش ْم ِ
الر ِ
ٖٔ َف َرأَ ٌْ ُ
ور َم ْن َف َع ًة أَ ْك َث َر
ت أَنَّ لِ ْلح ِْك َم ِة َم ْن َف َع ًة أَ ْك َث َر مِنَ ا ْل َج ْه ِلَ ،ك َما أَنَّ لِل ُّن ِ
مِنَ ال ُّظ ْل َم ِة.
ٗٔاَ ْل َحكٌِ ُم َع ٌْ َناهُ فًِ َر ْأسِ هِ ،أَ َّما ا ْل َجا ِهل ُ َف ٌَ ْسلُ ُك فًِ َّ
الظبلَ ِمَ .و َع َر ْف ُ
ت أَ َنا
ضا أَنَّ َحا ِد َث ًة َواحِدَ ًة َت ْحد ُ
ُث لِ ِكلَ ٌْ ِه َما.
أَ ٌْ ً
ُث لِ ْل َجاه ِِل َكذلِ َك ٌَ ْحد ُ
ت فًِ َق ْل ِبًَ « :ك َما ٌَ ْحد ُ
٘ٔ َفقُ ْل ُ
ضا لًِ أَ َناَ .وإِ ْذ
ُث أَ ٌْ ً
ت فًِ َق ْلبًَِ « :
َذا َكَ ،فلِ َم َاذا أَ َنا أَ ْو َف ُر ح ِْك َم ًة؟» َفقُ ْل ُ
ضا َباطِ ل ٌ».
هذا أَ ٌْ ً
ٔٙ
ان َك َذا األَ ٌَّا ُم
ألَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ٌِم َوالَ لِ ْل َجاه ِِل إِلَى األَ َب ِدَ .ك َما ُم ْن ُذ َز َم ٍ
س ذ ِْك ٌر لِ ْل َحك ِ
ؾ ٌَ ُم ُ
وت ا ْل َحكٌِ ُم َكا ْل َجاه ِِل!
سىَ .و َك ٌْ َ
اآلتِ ٌَ ُة :ا ْل ُكل ُّ ٌُ ْن َ
ت ال َّ
ت ا ْل َح ٌَا َة ،ألَ َّن ُه َردِي ٌء ِع ْندِي ،ا ْل َع َمل ُ الَّذِي ُع ِمل َ َت ْح َ
َ ٔ7ف َك ِرهْ ُ
س ،ألَنَّ
ش ْم ِ
ٌح.
ض ِّ
ا ْل ُكل َّ َباطِ ل ٌ َو َق ْب ُ
الر ِ
س َح ٌْ ُ
ت ال َّ
ت فٌِ ِه َت ْح َ
ت ُكل َّ َت َع ِبً الَّذِي َت ِع ْب ُ
َ ٔ0ف َك ِرهْ ُ
ان
ث أَ ْت ُر ُك ُه ل ِِئل ْن َ
س ِ
ش ْم ِ
الَّذِي ٌَ ُكونُ َب ْعدِي.
َ ٔ2و َمنْ ٌَ ْعلَ ُمَ ،هلْ ٌَ ُكونُ َحكٌِ ًما أَ ْو َجا ِهبلًَ ،و ٌَ ْس َت ْولًِ َعلَى ُكل ِّ َت َعبًِ الَّذِي
س؟ َ
ت ال َّ
ت فٌِ ِه ِح ْك َمتًِ َت ْح َ
ت فٌِ ِه َوأَ ْظ َه ْر ُ
َت ِع ْب ُ
ضا َباطِ لٌ.
هذا أَ ٌْ ً
ش ْم ِ
ٕٗ
ان َخ ٌْ ٌر مِنْ أَنْ ٌَؤْ ُكل َ َو ٌَ ْ
س ُه َخ ٌْ ًرا فًِ َت َع ِب ِه.
ي َن ْف َ
ب َو ٌُ ِر َ
ش َر َ
س ل ِِئل ْن َ
لَ ٌْ َ
س ِ
ت َ
َرأَ ٌْ ُ
ضا أَ َّن ُه ِمنْ ٌَ ِد هللاِ.
هذا أَ ٌْ ً
ٕ٘ألَ َّن ُه َمنْ ٌَؤْ ُكل ُ َو َمنْ ٌَ ْل َت ُّذ َؼ ٌْ ِري؟
ٕٙ
الصال َِح قُدَّ ا َم ُه ح ِْك َم ًة َو َم ْع ِر َف ًة َو َف َر ًحا ،أَ َّما ا ْل َخاطِ ُا
سانَ
َّ
ألَ َّن ُه ٌُ ْإتًِ اإلِ ْن َ
َف ٌُ ْعطِ ٌ ِه ُ
صال ِِح قُدَّ ا َم هللاِ .ه َذا أَ ٌْ ً
ٌم ،لِ ٌُ ْعطِ ًَ لِل َّ
ضا َباطِ ل ٌ
ش ْؽل َ ا ْل َج ْم ِع َوال َّت ْك ِو ِ
ٌح.
ض ِّ
َو َق ْب ُ
الر ِ
ح ال َّثال ُ
ِث
األصحا ُ
َ
ٔٙ
ت ال َّ
ت َت ْح َ
ضا َرأَ ٌْ ُ
سَ :م ْوضِ َع ا ْل َح ِّق ُه َنا َك ال ُّظ ْل ُمَ ،و َم ْوضِ َع ا ْل َعدْ ِل
َوأَ ٌْ ً
ش ْم ِ
ُه َنا َك ا ْل َج ْو ُر!
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ٌق َوال ِّ
ص ِّد َ
َ ٔ7فقُ ْل ُ
ش ِّر َ
ت فًِ َق ْل ِبً« :هللاُ ٌَدٌِنُ ال ِّ
ٌر ،ألَنَّ لِ ُكل ِّ أَ ْم ٍر َولِ ُكل ِّ
َع َمل َو ْق ًتا ُه َنا َك».
ٔ0
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ور َبنًِ ا ْل َب َ
ُ
ش ِر ،إِنَّ هللاَ ٌَ ْم َت ِ
ِ
ح ُن ُه ْم لِ ٌُ ِر ٌَ ُه ْم أَ َّن ُه
م
أ
ة
ه
ج
م
«
ً:
ب
ل
ق
ًِ
ف
ت
ل
ق
ِنْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َك َما ا ْل َب ِهٌ َم ِة ه َك َذا ُه ْم».
ش ِر ٌَ ْحد ُ
ٔ2ألَنَّ َما ٌَ ْحد ُ
ُث لِ َبنًِ ا ْل َب َ
ُث
َ
هذا َك َم ْو ِ
س َم ٌة َواحِدَ ةٌ لِ ْل ُكلِّ.
ت َذا َكَ ،و َن َ
ألَنَّ ِكلَ ٌْ ِه َما َباطِ ل ٌ.
ٕٓ
بَ ،وإِلَى ال ُّت َرا ِ
ان َوا ِحدٍَ .كانَ ِكبلَ ُه َما مِنَ ال ُّت َرا ِ
ب
ٌَ ْذه ُ
َب ِكبلَ ُه َما إِلَى َم َك ٍ
ٌَ ُعو ُد ِكبلَ ُه َما.
ٕٔ
وح َبنًِ ا ْل َب َ
ش ِر َهلْ ه ًَِ َت ْ
َمنْ ٌَ ْعلَ ُم ُر َ
ص َع ُد إِلَى َف ْوق؟ َو ُرو َح ا ْل َب ِهٌ َم ِة َهلْ
ٕٕ
ض؟
ًِ َت ْن ِزل ُ إِلَى أَ ْس َفل َ ،إِلَى األَ ْر ِ
ه َ
ت أَ َّن ُه الَ َ
َف َرأَ ٌْ ُ
سانُ ِبؤ َ ْع َمالِهِ ،ألَنَّ ذلِ َك َنصِ ٌ َب ُه.
ش ًْ َء َخ ٌْ ٌر مِنْ أَنْ ٌَ ْف َر َح اإلِ ْن َ
س ٌَ ُكونُ َب ْع َدهُ؟
ألَ َّن ُه َمنْ ٌَؤْتًِ ِب ِه لِ ٌَ َرى َما َ
الراب ُع
ح َّ
األصحا ُ
َ
ت ال َّ
ت ُكل َّ ا ْل َم َظال ِِم الَّتًِ ُت ْج َرى َت ْح َ
ت َو َرأَ ٌْ ُ
ٔ ُث َّم َر َج ْع ُ
سَ :ف ُه َو َذا ُد ُمو ُع
ش ْم ِ
ا ْل َم ْظلُومٌِنَ َوالَ ُم َع ّز لَ ُه ْمَ ،و ِمنْ ٌَ ِد َظالِمٌِ ِه ْم َق ْه ٌر ،أَ َّما ُه ْم َفبلَ ُم َع ّز لَ ُه ْم.
ت أَ َنا األَ ْم َو َ
ٕ َف َؽ َب ْط ُ
اء الَّذٌِنَ
ان أَ ْك َث َر مِنَ األَ ْح ٌَ ِ
ات الَّذٌِنَ َقدْ َما ُتوا ُم ْن ُذ َز َم ٍ
ُه ْم َعابِ ُ
شونَ َب ْعدُ.
ٖ
الرد َ
َو َخ ٌْ ٌر مِنْ ِكلَ ٌْ ِه َما الَّذِي لَ ْم ٌُولَدْ َب ْع ُد ،الَّذِي لَ ْم ٌَ َر ا ْل َع َمل َ َّ
ِيء الَّذِي ُع ِمل َ
ت ال َّ
َت ْح َ
س.
ش ْم ِ
لِ ْل َب ِهٌ َمةَِ ،و َحا ِد َث ٌة َوا ِح َدةٌ لَ ُه ْمَ .م ْو ُ
ت
ان َم ِز ٌَّ ٌة َعلَى ا ْل َب ِهٌ َمةِ،
س ل ِِئل ْن َ
َفلَ ٌْ َ
س ِ

ِس
ح ا ْل َخام ُ
األصحا ُ
َ
0إِنْ َرأَ ٌْ َ
ٌِر َو َن ْز َع ا ْل َح ِّق َوا ْل َعدْ ِل فًِ ا ْل ِببلَدَِ ،فبلَ َت ْر َت ْع مِنَ األَ ْم ِر،
ت ُظ ْل َم ا ْل َفق ِ
ألَنَّ َف ْو َق ا ْل َعالًِ َعالِ ًٌا ٌُبلَ ِح ُظَ ،واألَ ْعلَى َف ْو َق ُه َما.
ِس
الساد ُ
ح َّ
األصحا ُ
َ
ٔٔ
ان؟
ضل ل ِِئل ْن َ
ي َف ْ
ٌِرةٌ َت ِزٌ ُد ا ْل َباطِ لََ .فؤ َ ُّ
وج ُد أ ُ ُمو ٌر َكث َ
ألَ َّن ُه ُت َ
س ِ
ٕٔ
ان فًِ ا ْل َح ٌَاةُِ ،م َّد َة أَ ٌَّ ِام َح ٌَا ِة َباطِ لِ ِه
ؾ َما ه َُو َخ ٌْ ٌر ل ِِئل ْن َ
ألَ َّن ُه َمنْ ٌَ ْع ِر ُ
س ِ
الَّتًِ ٌَ ْقضِ ٌ َها َك ِّ
ت ال َّ
سانَ ِب َما ٌَ ُكونُ َب ْعدَ ُه َت ْح َ
س؟
الظلِّ؟ ألَ َّن ُه َمنْ ٌُ ْخ ِب ُر اإلِ ْن َ
ش ْم ِ
الساب ُع
ح َّ
األصحا ُ
َ
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ٔٙ
س َك؟
ب َن ْف َ
ٌِراَ ،والَ َت ُكنْ َحكٌِ ًما ِب ِز ٌَادَ ٍة .لِ َم َاذا َت ْخ ِر ُ
ارا َكث ً
الَ َت ُكنْ َب ًّ
ٔ7
ٌِراَ ،والَ َت ُكنْ َجا ِهبلً .لِ َم َاذا َت ُم ُ
وت فًِ َؼ ٌْ ِر َو ْقتِ َك؟
ٌرا َكث ً
الَ َت ُكنْ شِ ِّر ً
ٔ0
س َك ِب َ
ضا أَنْ الَ َت ْرخ ًَِ ٌَدَ َك َعنْ َذا َك ،ألَنَّ ُم َّتق ًَِ
هذاَ ،وأَ ٌْ ً
سنٌ أَنْ َت َت َم َّ
َح َ
ج ِم ْن ُه َما ِكلَ ٌْ ِه َما.
هللاِ ٌَ ْخ ُر ُ
ت أَ َنا َو َق ْلبًِ ألَ ْعلَ َم َوألَ ْب َح َ
ؾ ال َّ
ٕ٘د ُْر ُ
ش َّر
ب ح ِْك َم ًة َو َع ْقبلًَ ،وألَ ْع ِر َ
ث َوألَ ْطلُ َ
أَ َّن ُه َج َهالَ ٌةَ ،وا ْل َح َما َق َة أَ َّن َها ُج ُنونٌ .
ًِ شِ َبا ٌكَ ،و َق ْل ُب َها أَ ْ
َ ٕٙف َو َجدْ ُ
ش َرا ٌك،
ت أَ َم َّر مِنَ ا ْل َم ْوتِ :ا ْل َم ْرأَ َة الَّتًِ ه َ
الصالِ ُح قُدَّ ا َم هللاِ ٌَ ْن ُجو ِم ْن َها .أَ َّما ا ْل َخاطِ ُا َف ٌُ ْإ َخ ُذ بِ َها.
َو ٌَ َداهَا قُ ٌُودٌَّ .
ح ال َّثانًِ َع َ
ش َر
األصحا ُ
َ
اب َكَ ،ق ْبل َ أَنْ َتؤْت ًَِ أَ ٌَّا ُم ال َّ
ٔ َف ْاذ ُك ْر َخالِ َق َك فًِ أَ ٌَّ ِام َ
الس ُنونَ
ش ِّر أَ ْو َت ِجً َء ِّ
ش َب ِ
ور».
س ُر ٌ
س لًِ فٌِ َها ُ
إِ ْذ َتقُولُ« :لَ ٌْ َ
ٕ َق ْبل َ َما َت ْظلُ ُم ال َّ
ب َب ْع َد
س ُح ُ
جع ال ُّ
ور َوا ْل َق َم ُر َوال ُّن ُجو ُمَ ،و َت ْر ُ
س َوال ُّن ُ
ش ْم ُ
ا ْل َم َط ِر.
7
ح إِلَى هللاِ الَّذِي
اب إِلَى األَ ْر ِ
الرو ُ
جع ُّ
ض َك َما َكانَ َ ،و َت ْر ُ
جع ال ُّت َر ُ
َف ٌَ ْر ُ
أَ ْع َطاهَا.
0
ٌلَ ،قال َ ا ْل َجا ِم َع ُة :ا ْل ُكل ُّ َباطِ ل ٌ.
َباطِ ل ُ األَ َباطِ ِ
ٖٔ
صا ٌَا ُه ،ألَنَّ ه َذا ه َُو
اح َف ْظ َو َ
هللا َو ْ
َف ْل َن ْس َم ْع ِخ َتا َم األَ ْم ِر ُكلِّهِ :ا َّت ِق َ
سانُ ُكلُّ ُه.
اإلِ ْن َ
ٗٔ
هللا ٌُ ْحضِ ُر ُكل َّ َع َمل إِلَى الدَّ ٌْ ُنو َن ِةَ ،علَى ُكل ِّ َخفًِ ،إِنْ َكانَ َخ ٌْ ًرا
ألَنَّ َ
أَ ْو َ
ش ًّرا( .ات)
ٔٔ -هكذا خلط عجٌب ٌتساوي الشر بالخٌر واالنسان بالبهابم وكل
االعمال الفابدة منها ......
ٕٔ -فٌما ٌخص نشٌد االناشٌد  ،ادعً الربانٌون ان هذه االقوال العجٌبة
داخل السفر هً رموز  ،والسإال االن  :الم ٌكن هناك رموز اكثر
احتراما من تلك المستخدمة فً السفر ؟
ٖٔ -ولكً ٌكون القاريء ملما بالسٌاق ننقل له بعضا مما فً السفر :
األصحا ُ
َ
ح األَ َّول ُ

ٕلِ ٌُ َق ِّب ْلنًِ ِبقُ ْببلَ ِ
ب مِنَ ا ْل َخ ْم ِر
ت َف ِمهِ ،ألَنَّ ُح َّب َك أَ ْط ٌَ ُ
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ٓٔ
س ُموطٍ َ ،و ُع ُن َقكِ ِب َقبلَبِدَ!
َما أَ ْج َمل َ َخدَّ ٌْكِ ِب ُ
ٖٔ
ص َّرةُ ا ْل ُم ِّر َح ِبٌبًِ لًَِ .ب ٌْنَ َثدْ ٌَ ًَّ ٌَ ِب ُ
ٌت.
ُ

ٔٙهَا أَ ْن َ
ض ُر.
س ِرٌ ُر َنا أَ ْخ َ
ت َجمٌِل ٌ ٌَا َحبٌِبًِ َو ُح ْل ٌوَ ،و َ
ح ال َّثانًِ
األصحا ُ
َ
ٙشِ َمالُ ُه َت ْح َ
ت َر ْأسِ ً َو ٌَمٌِ ُن ُه ُت َعانِقُنًِ.
ش ِبٌ ٌه ِب َّ
َ 2ح ِبٌبًِ ه َُو َ
ِؾ َو َرا َء َحابِطِ َنا،
الظ ْبًِ أَ ْو ِب ُؽ ْف ِر األَ ٌَاب ِِل .ه َُو َذا َواق ٌ
ص مِنَ ال َّ
ابٌكِ .
ص ِو ُ
ٌَ َت َطلَّ ُع مِنَ ا ْل ُك َوىَ ٌُ ،و ْ
ش َب ِ
ح ال َّثال ُ
ِث
األصحا ُ
َ
ٔفًِ اللَّ ٌْ ِل َعلَى ف َِراشِ ً َطلَ ْب ُ
ت َمنْ ُت ِح ُّب ُه َن ْفسِ ًَ .طلَ ْب ُت ُه َف َما َو َجدْ ُت ُهٕ .إِ ِّنً
اق َوفًِ ال َّ
ب َمنْ ُت ِح ُّب ُه
ار ِع ،أَ ْطلُ ُ
أَقُو ُم َوأَ ُط ُ
وؾ فًِ ا ْل َمدٌِ َنةِٖ ،فًِ األَ ْس َو ِ
ش َو ِ
ِؾ فًِ ا ْل َمدٌِ َنةَِ ،فقُ ْل ُ
ت:
س ال َّطاب ُ
َن ْفسِ ًَ .طلَ ْب ُت ُه َف َما َو َجدْ ُت ُهَ .و َج َدنًِ ا ْل َح َر ُ
«أَ َرأَ ٌْ ُت ْم َمنْ ُت ِح ُّب ُه َن ْفسِ ً؟» ٗ َف َما َج َاو ْز ُت ُه ْم إِالَّ َقلٌِبلً َح َّتى َو َجدْ ُ
ت َمنْ ُت ِح ُّب ُه
س ْك ُت ُه َولَ ْم أَ ْر ِخهَِ ،ح َّتى أَدْ َخ ْل ُت ُه َب ٌْ َ
ت أ ُ ِّمً َو ُح ْج َر َة َمنْ َح ِبلَ ْت ِبً.
َن ْفسِ ًَ ،فؤ َ ْم َ
الراب ُع
ح َّ
األصحا ُ
َ
ان مِنْ َت ْح ِ
ت َجمٌِلَ ٌة ٌَا َحبٌِ َبتًِ ،هَا أَ ْن ِ
ٔهَا أَ ْن ِ
ت
ت َجمٌِلَ ٌة! َع ٌْ َناكِ َح َما َم َت ِ
ابكِ .
َن َق ِ
ٖ َ
ش َف َتاكِ َكسِ ْل َك ٍة مِنَ ا ْلق ِْرم ِِزَ ،و َف ُمكِ ُح ْل ٌوَ .خدُّكِ َكفِ ْل َق ِة ُر َّما َن ٍة َت ْح َ
ابكِ .
ت َن َق ِ
ٗ
ُ
َ
ُ
كِ
ج دَ ُاودَ ا ْل َم ْبن ًِِّ لِؤلَ ْسل َِحةِ.
ر
ب
ك
ق
ن
ع
ْ
ُ
ُ
ِ
ٖ َ
ش َف َتاكِ َكسِ ْل َك ٍة مِنَ ا ْلق ِْرم ِِزَ ،و َف ُمكِ ُح ْل ٌوَ .خدُّكِ َكفِ ْل َق ِة ُر َّما َن ٍة َت ْح َ
ابكِ .
ت َن َق ِ
ٗ
ج َد ُاو َد ا ْل َم ْبن ًِِّ لِؤلَ ْسل َِحةِ.
ُع ُنقُكِ َك ُب ْر ِ
ان َ
ٔٔ َ
ش ْهدً اَ .ت ْح َ
سل ٌ َولَ َبنٌ َ ،و َراب َِح ُة
ت ل َِسانِكِ َع َ
ش َف َتاكِ ٌَا َع ُر ُ
وس َت ْق ُط َر ِ
ابكِ َك َراب َِح ِة لُ ْب َنانَ .
ثِ ٌَ ِ
ِس
ح ا ْل َخام ُ
األصحا ُ
َ
ٗ َح ِبٌبًِ َمدَّ ٌَ َدهُ مِنَ ا ْل َك َّوةَِ ،فؤ َ َّن ْت َعلَ ٌْ ِه أَ ْح َ
شابًِ٘ .قُ ْم ُ
اي
ٌبً َو ٌَدَ َ
تٙألَ ْف َت َح ل َِح ِب ِ
ض ا ْلقُ ْف ِلَ .ف َت ْح ُ
ٌبً ،لكِنَّ
ابعًِ ُم ٌّر َقاطِ ٌر َعلَى َم ْق َب ِ
ان ُم ًّراَ ،وأَ َ
ت ل َِح ِب ِ
ص ِ
َت ْق ُط َر ِ
َح ِبٌبًِ َت َح َّول َ َو َع َب َرَ .ن ْفسِ ً َخ َر َج ْت ِع ْندَ َما أَدْ َب َرَ .طلَ ْب ُت ُه َف َما َو َجدْ ُت ُه .دَ َع ْو ُت ُه
7
ض َر ُبونًَِ .ج َر ُحونًِ.
ِؾ فًِ ا ْل َمدٌِ َنةَِ .
س ال َّطاب ُ
َف َما أَ َجا َبنًَِ .و َج َدنًِ ا ْل َح َر ُ
اري َع ِّنً.
ار َر َف ُعوا إِ َز ِ
َح َف َظ ُة األَ ْس َو ِ
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ٔٔ
ص ُه
ٓٔ َح ِب
ص ُ
َب إِ ْب ِرٌ ٌز .قُ َ
س ُه َذه ٌ
ض َوأَ ْح َم ُرُ .م ْعلَ ٌم َب ٌْنَ َر ْب َوةٍَ .ر ْأ ُ
ٌبً أَ ْب ٌَ ُ
ِ
اري ا ْل ِم ٌَاهِ،
ُم ْس َت ْرسِ لَ ٌة َحالِ َك ٌة َكا ْل ُؽ َرابَِ ٕٔ .ع ٌْ َناهُ َكا ْل َح َم ِام
ٖٔ َعلَى َم َج ِ
ان فًِ َو ْق َب ٌْ ِه َماَ .خدَّ اهُ َك َخمٌِلَ ِة ِّ
الطٌ ِ
ب َوأَ ْتبلَ ِم
ان ِباللَّ َب ِنَ ،جال َِس َت
سولَ َت
َم ْؽ ُ
ِ
ِ
َر ٌَاحٌِنَ َذ ِك ٌَّةٍَ .
ان مِنْ َذ َهبٍ،
ان ُم ًّرا َماب ًِعاٌَ ٔٗ .دَ اهُ َح ْل َق َت
سنٌ َت ْق ُط َر
س ْو َ
ش َف َتاهُ ُ
ِ
ِ
٘ٔ
ان ِب َّ
ؾ ِبا ْل ٌَاقُو ِ
سا َقا ُه
ت األَ ْز َر ِقَ .
ض ُم َؽلَّ ٌ
ج أَ ْب ٌَ ُ
الز َب ْر َجدَِ .ب ْط ُن ُه َعا ٌ
ُم َر َّ
ص َع َت ِ
ٌزَ .ط ْل َع ُت ُه َكل ُ ْب َنانَ َ .ف ًتى
س َ
َع ُمودَ ا ُر َخ ٍامُ ،م َإ َّ
س َت ِ
ان َعلَى َقاعِدَ َت ٌْ ِن مِنْ إِ ْب ِر ٍ
هذا َح ِبٌبًَِ ،و َ
اتَ .
َكاألَ ْر ِزَ ٔٙ .ح ْلقُ ُه َحبلَ َوةٌ َو ُكلُّ ُه ُم ْ
ش َت َه ٌَ ٌ
هذا َخلٌِلًٌَِ ،ا َب َنا ِ
ت
ور َ
شلٌِ َم.
أُ ُ
الساب ُع
ح َّ
األصحا ُ
َ
ٔ َما أَ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
كِ
ص ْن َع ِة
ر
ك
ل
ا
ت
ن
ب
ا
ٌ
ن
ٌ
ل
ع
ن
ال
ب
ٌ
ل
ج
ر
ل
م
ج
ٌم! دَ َواب ُِر َف ْخ َذ ٌْكِ ِم ْثل ُ ا ْل َحل ًَِِّ ،
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕ
ْ
ص ْب َرةُ
ُ
ُ
َ
ُ
كِ
ن
ط
ب
.
ج
و
ز
م
م
اب
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ز
و
ُ
َ ٌ َْ ٌ َ
س َّر ُتكِ َكؤْ ٌ
اعُ .
ٌَدَ ْي َ
س ٖ ُمدَ َّو َرةٌ ،الَ ٌُ ْع ِ
ص َّن ٍ
س ِنَ .ثدْ ٌَاكِ َك َخ ْ
ش َف َت ٌْ ِنَ ،ت ْوأَ َم ًْ َظ ْب ٌَةٍ.
الس ْو َ
س ٌَّ َج ٌة ِب َّ
ِح ْن َط ٍة ُم َ
َ 7قا َم ُتكِ ه ِذ ِه َ
ش ِبٌ َه ٌة ِبال َّن ْخلَةَِ ،و َثدْ ٌَاكِ ِبا ْل َع َناقٌِدِ.
0قُ ْل ُ
ص َع ُد إِلَى ال َّن ْخلَ ِة َوأ ُ ْمسِ ُك ِب ُع ُذوقِ َها»َ .و َت ُكونُ َثدْ ٌَاكِ َك َع َناقٌِ ِد
ت« :إِ ِّنً أَ ْ
ُ َ
احَ 2 ،و َح َن ُككِ َكؤ َ ْج َو ِد ا ْل َخ ْم ِر.
ا ْل َك ْر ِمَ ،و َراب َِحة أ ْنفِكِ َكال ُّت َّف ِ
ح ال َّثامِنُ
األصحا ُ
َ
0لَ َنا أ ُ ْخ ٌ
ب؟
ص َن ُع أل ُ ْختِ َنا فًِ ٌَ ْو ٍم ُت ْخ َط ُ
انَ .ف َم َاذا َن ْ
ٌِرةٌ لَ ٌْ َ
صؽ َ
ت َ
س لَ َها َثدْ ٌَ ِ
ٓٔ
اي َك ُب ْر َج ٌْ ِن .حٌِ َنبِ ٍذ ُك ْن ُ
سبلَ َم ًة.
ت فًِ َع ٌْ َن ٌْ ِه َك َوا ِج َد ٍة َ
سو ٌر َو َثدْ ٌَ َ
أَ َنا ُ
ٗٔ -حتً لو افترضنا جدال ان هذه رموز  ،فهل هذه رموز البقة
بكتاب مقدس ؟
٘ٔ -والخبلصة  :هل هذه المفاهٌم وتلك المفردات فً سفري الجامعة
ونشٌد االناشٌد ٌمكن ان تكون فً كتاب مقدس موحً به من هللا لهداٌة
البشرٌة ؟
ب -مشكلة سفر االمثال
أ -سفر االمثال
ننقل عن الموسوعة الٌهودٌة
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ٔ -احد كتبة الحكمة التابع للقسم الثالث من التناخ (كتوفٌم -الكتب)
وٌسمً امثال سلٌمان  ،ففً اول السفر :
1:Pro 1
سلَ ٌْ َمانَ ْب ِن د ُ
أَ ْم َثال ُ ُ
َاو َد َملِكِ إِ ْس َرابٌِل َ
ٕ -ونفس االسم ٌطلق علٌه فً النسخة السٌنابٌة والسكندرٌة من
الترجمة الٌونانٌة  ،ولكن فً العصور المتؤخرة اصبح ٌطلق علٌه سفر
الحكمة فقط دون نسبته الً سلٌمان
ٌٖ -ضم الكتاب اقسام متباٌنة :
ا -االصحاحات ٔ 2-تشرح كٌفٌة التعامل مع الحٌاة
ب -االصحاحات ٔ ٘-توضح اهمٌة الحكمة
ت -االصحاحات ٘ 7-تحذر من المرأة االجنبٌة
ث – االصحاح السادس من ٌٔ ٔ2-عتبر موضوع ؼٌر متبلبم مع السٌاق
ج -االصحاحات ٕ٘ ٕ2-تمثل مجموعة ثانٌة من امثال سلٌمان
1 :Pro 25
سلَ ٌْ َمانَ الَّتًِ َن َقلَ َها ِر َجال ُ َح َزقِ ٌَّا َملِكِ ٌَ ُهو َذا:
َه ِذ ِه أَ ٌْضا ً أَ ْم َثال ُ ُ
ح -االصحاحات ٖٔ ٖٕ-لؽٌر سلٌمان وتتحدث عن المرأة الفاضلة
ونصابح للملك
1 :Pro 30
ساَ .و ْح ًُ ه ََذا َّ
ور ا ْب ِن ُم َّتقِ ٌَ ِة َم َّ
َكبلَ ُم أَ ُج َ
الر ُج ِل إِلَى إٌِثٌِبٌِلَ .إِلَى إٌِثٌِبٌِل َ َوأ ُ َّكال َ
1 :Pro 31
ساَ .علَّ َم ْت ُه إِ ٌَّاهُ أ ُ ُّم ُه
َكبلَ ُم لَ ُموبٌِل َ َملِكِ َم َّ
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ٗ -هذا الخلط دفع النقاد العتبار هذا السفر هو تجمٌع لمجموعة من
المقاالت المتناثرة
٘ -الٌوجد أي اساس صحٌح لنسبة هذا السفر لسلٌمان وانما هو تخمٌن
النساخ المتؤخرٌن ولٌس بناء علً دلٌل موثق
 -ٙاالفكار السابدة فً السفر عموما ؼرٌبة عن عصر سلٌمان وعن
عصر حزقا الملك فبل ٌوجد اشارة الً المسٌح وال الً الحٌاة االبدٌة وال
الوسابط بٌن هللا والناس مما ٌرجح ان السفر كتب حوالً القرن الثالث
قبل المٌبلد
 -7كثرة تردٌد كلمة ٌابنً تدل علً وجود سلطة مدرسٌة فً عصر كتابة
ذلك السفر ولم ٌكن هذا موجودا قبل القرن الثالث قبل المٌبلد  ،كما ان
الكاتب لم ٌذكر وحً هللا او المبلبكة او اسرابٌل
 -0مسؤلة منع االنتقام والرحمة باالعداء كما فً النصوص :
17 :Pro 24
سقُوطِ َعد ُِّو َك َوالَ ٌَ ْب َت ِه ْج َق ْل ُب َك إِ َذا َع َث َر
الَ َت ْف َر ْح ِب ُ
21 :Pro 25
اء
اسقِ ِه َم ً
ش َف ْ
اع َعد ُُّو َك َفؤ َ ْطع ِْم ُه ُخ ْبزاً َوإِنْ َعطِ َ
إِنْ َج َ
22 :Pro 25
ازٌ َك.
الر ُّ
َفإِ َّن َك َت ْج َم ُع َج ْمراً َعلَى َر ْأسِ ِه َو َّ
ب ٌُ َج ِ
 -2هذه الدرجة من التسامح لم تكن معروفة فً عصر ملوك اسرابٌل ،
وكل هذه االدلة توضح ان الكتاب تم كتابته بعد عصر عزرا  ،وانه لم
ٌكتب فً وقت واحد وانما تجمٌع لبعض الكتب التً كتبت بٌن عامً
ٓٓٗ ٕٓٓ ،ق م
ٓٔ -هناك خبلؾ فً ترتٌب االٌات بٌن النسخة العبرٌة والترجمة
السبعٌنٌة
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خبلصة المبحث االول
ٔ -نستخلص مما قرأناه :
أ -هناك خبلؾ حول ترتٌب االسفار وترتٌب االٌات فً التوراة (القانون)
ب -الٌعرؾ احد بشكل مإكد من الذي كتب القانون بشكله الحالً وال متً
تمت كتابته
ت -الٌعرؾ من الذي كتب االسفار المنفصلة
ث -هناك خبلفات حول مدي قانونٌة اربعة اسفار رؼم انها موجودة داخل
القانون
ج -التوراة المكتوبة ناقصة وتكملها التوراة الشفهٌة
ٕ -لٌس قصدنا من تلك البراهٌن دحض القانون الٌهودي فهذه حجة
لٌست بالقوٌة
ٖ -الحجة القوٌة هً ان نقرأ معا الكتاب علً حالته  ،سنفترض جدال ان
ادعاء الٌهود صحٌح وان هذه التخارٌؾ هً وحً هللا وسنتجول معها
لنعرؾ القصد منها والحٌاة فً ظبللها
ٗ -فالٌهود ٌدعون ان هذه رسالة نورانٌة فسنحاول معرفة مدي هذه
النورانٌة ومدي ادلتهم علً النورانٌة
٘ -قبل ان نخوض فً شرح النصوص سنوجز مبحث عن تفسٌر التوراة
المبحث الثانً  :تفسٌر التوراة
مقدمة
ٔ -ان مسؤلة تفسٌر الكتب المقدسة شدٌدة االهمٌة
فرؼم اتفاق النصوص فً اؼلب الفرق فً الدٌانة الواحدة فان كل فرقة
تتبنً عقٌدة مختلفة بسبب اختبلؾ التفسٌر ولٌس اختبلؾ النصوص
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ٕ -ومثال توضٌحً علً ذلك هو ان المسلمٌن السنة والشٌعة ٌتلون
نفس القران ولكن العقٌدة مختلفة  ،والمسلمون السنة االشاعرة
والمعتزلة والوهابٌة ٌتلون نفس القران
ٖ -ولكن اختبلؾ العقٌدة نابع من اختبلؾ التفاسٌر للنص الواحد
ٗ -ولكً نبرهن علً ذلك بٌن الٌهود والمسٌحٌن ننقل عن :
مسؤلة دروس التوراة للمبتدبٌن
الدرس الخامس  :تفسٌر التوراة
الراباي:ادوارد لٌفً
Interpretation of :Beginners Torah Lesson # 5
TorahBy Rabbi EdwardLevi
(الراباي ادوارد لٌفً ٌنتمً الً المذهب النازري وهو خلٌط من معتقدات
الٌهود والنصاري )
ٌٔ -قول جٌروم :
ٌصر الٌهود علً تفسٌر التوراة حرفٌا طبقا للمباديء الثبلثة عشر ،
ولكننا نعلم ان التفسٌر الروحانً افضل من الحرفً
ٕ -ان مسؤلة التفسٌرببساطة تتضمن عنصرٌن
أ -ماذا كان ٌقصد االنبٌاء بكبلمهم سواء بالعبرٌة او االرامٌة حٌنما كانوا
ٌتحدثون الً الناس؟
ب -ماذا فهم الناس من الحدٌث الموجه الٌهم؟
ٖ -علم التفسٌر هو العلم الذي ٌختص بتطبٌق القواعد االساسٌة للتفسٌر
علً النصوص من اجل فهم مؽزي االقوال فً الوثٌقة او اللفافة
ٌٗ -مثل هذا التباٌن االكبر بٌن الفكر العبري والفكر المسٌحً الٌونانً
الرومانً  ،ففً الفكر العبري هناك اتفاق حول نظام تفسٌر االسفار وهذا
النظام جعل الٌهود متحدٌن حول مسؤلة التفسٌر رؼم اختبلفهم فً
موضوع السلطة والشعابر
٘ -فالخبلؾ فً الشعابر هو خبلؾ حول مؽزاها ولٌس حول ماقاله
موسً  ،ان اتفاق الٌهود حول تفسٌر التوراة وحد الٌهود ووحد التوراة
طوال ٓٓٓٗ سنة
 -ٙمنذ عهد كلٌمنت السكندري تركت المسٌحٌة مباديء التفسٌر
الٌهودي واتجهت الً المفاهٌم االسطورٌة والفلسفٌة الٌونانٌة
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 -7وكتب المسٌحٌٌن مبدأ بعد مبدأ حتً اصبح البلهوت المسٌحً ٌشبه
اساطٌر الوثنٌٌن الٌونان
وتم اجبار الناس علً تلك العقابد ومن ٌعترض ٌتم اتهامه بالهرطقة او
الردة او الكفر
 -0ولتحقٌق تلك العقٌدة كان علً الكنٌسة ان تبدل بعض المفاهٌم
والكلمات وتعٌد تعرٌفها من جدٌد مما جعل معانً نفس الكلمات ٌختلؾ
فً العبرٌة عنه فً مفهوم الكنٌسة
 -2الفاظ مثل ( الكلمة – النعمة – المسٌح – الفداء  -الخبلص) اصبح
لها معانً مختلفة تماما عند المسٌحٌٌن عما ٌفهمه الٌهود
ٓٔ -ان البلهوت هو تكٌٌؾ بعض الحقابق المحددة والقابمة علً معانً
معٌنة فً شكل عبارات عقابدٌة  ،من السهل تعلٌم الناس بهذه الطرٌقة
وتجاهل المعنً الموحً به لتلك العبارات
ٔٔ -هذه الطرٌقة ادت الً تقسٌم المسٌحٌة وتشرزمها حول العقٌدة
ٕٔ -ان استخدام هذه الطرٌقة بدال من دراسة التوراة ٌإدي لبلنقسام
العقابدي وهو مالم ٌحدث فً الٌهودٌة
ٖٔ -حٌث ان لدي الٌهود نظام للتفسٌر فان تطور البلهوت لم ٌكن فقط
ؼٌر ضروري وانما مستحٌل
فطرق التفسٌر الصحٌحة التجعل اي نص او كلمة ٌتم اختزالها الً معنً
واحد
ٗٔ -علً عكس ذلك كان المسٌحً العادي ٌتم تلقٌنه انه الٌوجد سوي
معنً واحد الي كلمة او نص
٘ٔ -ان كلمة تفسٌر(هرمنٌوتٌك) الٌونانٌة اصلها من اسم االله هرمس
الذي كان ٌتحدث نٌابة عن االلهة  ،فالتفسٌر هو حدٌث االلهة ولٌس كبلم
البشر  ،فهرمس ٌنقل كبلم االلهة للبشر وكذلك ٌقوم بتفسٌره لهم
 -ٔٙفالتفسٌر هو كبلم الرب ٌهوه عن طرٌق الروح القدس  ،والروح
القدس ( روخ هاكودش)
هو مفهوم عبري ولٌس بدٌل للتوراة  ،فكل قوانٌن التوراة تعمل معا
والتتعارض معا كما التتعارض مع التفسٌر
 -ٔ7قامت الكنٌسة بتبدٌل معانً االلفاظ العبرٌة بحٌث لم تعد لها صلة
باصلها العبري
 -ٔ0هناك اربعة مراحل للتفسٌر العبري
أ -باشات = مستوي بسٌط
ب -رمز = مستوي اضافة المبلحظات
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ت -دراش = التفسٌر
ث -سود = المستوي السري او المختبًء
 -ٔ2وهذا الترتٌب تصاعدي من االبسط الً االكثر تعقٌدا  ،وهذه
المستوٌات التتعارض وانما تتكامل  ،هذا التقسٌم نابع من ان اسفار
موسً خمسة احدهم سفر التكوٌن وهو عام وهناك اربعة اسفار اخري
مما ٌعنً اربعة مستوٌات للتفسٌر !!!!!
تعلٌق المسؤلة
هذا الرجل ٌإمن باجزاء من المسٌحٌة واجزاء من الٌهودٌة فهو ٌخلط
الدٌانتٌن وٌعتقد فً الكتب المقدسة الٌهودٌة والمسٌحٌة ولكن حسب
فهمه هو ولٌس حسب فهم الٌهود او النصاري
المطلب االول  :اختبلؾ العقٌدة باختبلؾ التفسٌر
سندرس مشكلة التجسٌم عند الٌهود باعتبارها احد نماذج اختبلؾ
المفسرٌن والذي ٌإدي الختبلؾ العقابد رؼم وحدة النص  ،ان نصوص
التوراة التً تصؾ هللا توحً بالجسمٌة  ،وقد ادي اختبلؾ المفسرٌن
الٌهود الً اعتقاد بعض الٌهود بالتجسٌم والبعض بوحدة الوجود
والبعض الً انكار الجسمٌة  ،علً التفصٌل االتً
مسؤلة نصوص التوراة
هللا الخالق
تكوٌن ٔ  .... ٔ :خلق هللا السموات و االرض
تكوٌن ٔ ٕٔ :فخلق هللا التنانٌن العظام و كل ذوات االنفس الحٌة
تكوٌن ٔ ٖ :و قال هللا لٌكن نور فكان نور
تكوٌن ٔ ٙ :و قال هللا لٌكن جلد فً وسط المٌاه
تكوٌن ٔ ٔٔ :و قال هللا لتنبت االرض عشبا و بقبل
تكوٌن ٕ 7 :و جبل الرب االله ادم ترابا من االرض و نفخ فً انفه نسمة
حٌاة فصار ادم نفسا حٌة
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تكوٌن ٕ ٕٔ :فاوقع الرب االله سباتا على ادم فنام فاخذ واحدة من
اضبلعه و مبل مكانها لحما
تكوٌن ٕ ٕٕ :و بنى الرب االله الضلع التً اخذها من ادم امراة و
احضرها الى ادم
خلق هللا ادم علً صورته
تكوٌن ٔ .... ٕٙ :نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا
تكوٌن ٔ ٕ7 :فخلق هللا االنسان على صورته على صورة هللا خلقه ذكرا
و انثى خلقهم
استراح هللا فً الٌوم السابع
تكوٌن ٕ ٖ :و بارك هللا الٌوم السابع و قدسه النه فٌه استراح من جمٌع
عمله الذي عمل
هللا مالك السموات واالرض
تكوٌن ٗٔ ٔ2 :و باركه و قال مبارك ابرام من هللا العلً مالك السماوات
و االرض
تكوٌن ٗٔ ٕٕ :فقال ابرام لملك سدوم رفعت ٌدي الى الرب االله العلً
مالك السماء و االرض
هللا اله السموات واالرض
تكوٌنٕٗ ٖ :فاستحلفك بالرب اله السماء و اله االرض
هللا قادر علً كل شًء
خروج ٖ - ٙ
وب ِبا ِّنً ْااللَ ُه ا ْل َقاد ُِر َعلَى ُكل ِّ َ
اس َح َ
َوا َنا َظ َه ْر ُ
ش ًْ ٍء.
اق َو ٌَ ْعقُ َ
ت ال ْب َراهٌِ َم َو ْ
ؾ عِ ْندَ ُه ْم.
اع َر ْ
اسمًِ « ٌَ ْه َو ْه» َفلَ ْم ْ
َوا َّما ِب ْ
هللا فً السماء
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تكوٌن  ٕٗ :ٔ2فامطر الرب على سدوم و عمورة كبرٌتا و نارا من عند
الرب من السماء
ויהוה המטיר על־סדם ועל־עמרה גפרית ואׁש מאת יהוה
מן־הׁשמים׃
تكوٌن ٕٕ ٔٔ :فناداه مبلك الرب من السماء
الخروج ٕٓ ٕٕ :فقال الرب لموسى هكذا تقول لبنً اسرابٌل انتم راٌتم
اننً من السماء تكلمت معكم
التثنٌة  ٔ٘ :ٕٙاطلع من مسكن قدسك من السماء
الملوك االول  ٖٗ :0فاسمع انت من السماء
اخبار االٌام الثانً  ٔٗ :7فاذا تواضع شعبً الذٌن دعً اسمً علٌهم و
صلوا و طلبوا وجهً و رجعوا عن طرقهم الردٌة فاننً اسمع من
السماء
نحمٌا  ٖٔ :2و نزلت على جبل سٌناء و كلمتهم من السماء و اعطٌتهم
احكاما مستقٌمة و شرابع صادقة فرابض و وصاٌا صالحة
معٌة هللا
تكوٌن ٕٔ ٕٓ :و كان هللا مع الؽبلم فكبر و سكن فً البرٌة و كان ٌنمو
رامً قوس
تكوٌن ٕٔ ٕٕ :و حدث فً ذلك الزمان ان ابٌمالك و فٌكول ربٌس جٌشه
كلما ابراهٌم قابلٌن هللا معك فً كل ما انت صانع
صموبٌل االول ٕ ٕٔ :و لما افتقد الرب حنة حبلت و ولدت ثبلثة بنٌن و
بنتٌن و كبر الصبً صموبٌل عند الرب
ذات هللا
ٕٕ ٔٙ :و قال بذاتً اقسمت ٌقول الرب انً من اجل انك فعلت هذا
االمر و لم تمسك ابنك وحٌدك
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روح هللا
ٔ ..... ٕ :و روح هللا ٌرؾ على وجه المٌاه
והארץ היתה תהו ובהו וחׁשך על־פני תהום ורוח אלהים
מרחפת על־פני המים׃
صموبٌل االول ٓٔ ٔٓ :و لما جاءوا الى هناك الى جبعة اذا بزمرة من
االنبٌاء لقٌته فحل علٌه روح هللا فتنبا فً وسطهم
ויבאו ׁשם הגבעתה והנה חבל־נבאים לקראתו ותצלח עליו
רוח אלהים ויתנבא בתוכם׃
اخبار االٌام الثانً ٕٗ ٕٓ :و لبس روح هللا زكرٌا بن ٌهوٌاداع الكاهن
فوقؾ فوق الشعب و قال لهم هكذا ٌقول هللا
ורוח אלהים לבׁשה את־ זכריה בן־יהוידע
سفر اٌوب ٖٖٗ:
روح هللا صنعنً و نسمة القدٌر احٌتنً
 ٖ :ٙفقال الرب ال ٌدٌن روحً فً االنسان الى االبد
ויאמר יהוה לא־ידון רוחי באדם לעלם
صورة هللا
ٔ ٕٙ :و قال هللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا فٌتسلطون على
سمك البحر و على طٌر السماء و على البهابم و على كل االرض و على
جمٌع الدبابات التً تدب على االرض
ויאמר אלהים נעׂשה אדם בצלמנו כדמותנו
ٔ ٕ7 :فخلق هللا االنسان على صورته على صورة هللا خلقه ذكرا و انثى
خلقهم
٘ ٔ :هذا كتاب موالٌد ادم ٌوم خلق هللا االنسان على شبه هللا عمله
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖٓٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים
עׂשה אתו׃
 ٙ :2سافك دم االنسان باالنسان ٌسفك دمه الن هللا على صورته عمل
االنسان
الشبٌه هلل
المزامٌر  ٙ :02النه من فً السماء ٌعادل الرب من ٌشبه الرب بٌن
ابناء هللا
اخبار االٌام االول ٕٓ-ٔ7
سم ِْع َناهُ ِب َآذانِ َنا!
ب ُكل ِّ َما َ
س َ
س ِم ْثلُ َك َوالَ إِلَ َه َؼ ٌْ ُر َك َح َ
ب لَ ٌْ َ
ٌَا َر ُّ
خروج ٔٓ - 0
ب الَ ِه َنا.
الر ِّ
س ِم ْثل ُ َّ
ؾ انْ لَ ٌْ َ
َف َقالََ « :ؼدا»َ .ف َقالََ « :ك َق ْولِ َك» .لِ َك ًْ َت ْع ِر َ
هللا حً
سفر هوشع ٔ ٔٓ :لكن ٌكون عدد بنً اسرابٌل كرمل البحر الذي ال
ٌكال و ال ٌعد و ٌكون عوضا عن ان ٌقال لهم لستم شعبً ٌقال لهم ابناء
هللا الحً
وجه هللا
ٖ 0 :فاختبا ادم و امراته من وجه الرب االله فً وسط شجر الجنة
ויׁשמעו את־קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום
ויתחבא האדם ואׁשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן׃
تثنٌة ٖٔ ٔ0 :و انا احجب وجهً فً ذلك الٌوم الجل جمٌع الشر الذي
عمله اذ التفت الى الهة اخرى
ואנכי הסתר אסתיר פני ביום
ٗ ٔٗ :انك قد طردتنً الٌوم عن وجه االرض و من وجهك اختفً
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הן גרׁשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר
ٗ ٔٙ :فخرج قاٌٌن من لدن الرب (الترجمة الصحٌحة = من وجه الرب
) و سكن فً ارض نود شرقً عدن
ויצא קין מלפני יהוה
ٌد هللا
صموبٌل االول ٘ ٌ ٔٔ :د هللا كانت ثقٌلة جدا هناك
 ....י ד האלהים ׁשם׃
اخبار االٌام الثانً ٖٓ ٕٔ :و كانت ٌد هللا فً ٌهوذا اٌضا فاعطاهم قلبا
واحدا لٌعملوا بامر الملك
سفر عزرا  2 :7النه فً الشهر االول ابتدا ٌصعد من بابل و فً اول
الشهر الخامس جاء الى اورشلٌم حسب ٌد هللا الصالحة علٌه
سفر اٌوب  ٕٔ :ٔ2تراءفوا تراءفوا انتم علً ٌا اصحابً الن ٌد هللا قد
مستنً
خروج ٖ ٕٓ -
اص َن ُع فٌِ َهاَ .و َب ْع َد َذلِ َك
ِص َر ِب ُكل ِّ َع َجاب ِِبً الَّتًِ ْ
بم ْ
اض ِر ُ
َفا ُم ُّد ٌَدِي َو ْ
ٌُ ْطلِقُ ُك ْم.

عٌن هللا
القضاة ٖ ٕٔ :و عاد بنو اسرابٌل ٌعملون الشر فً عٌنً الرب
سفر عزرا ٘ ٘ :و كانت على شٌوخ الٌهود عٌن الههم فلم ٌوقفوهم
حتى وصل االمر الى دارٌوس و حٌنبذ جاوبوا برسالة عن هذا
ועין אלההם הות על־ׂשבי יהודיא
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 0 :ٙو اما نوح فوجد نعمة فً عٌنً الرب
ונח מצא חן בעיני יהוה׃
قلب هللا
 ٙ :ٙفحزن الرب انه عمل االنسان فً االرض و تاسؾ فً قلبه
וינחם יהוה כי־עׂשה את־האדם בארץ ויתעצב אל־לבו׃
 ٕٔ :0فتنسم الرب رابحة الرضا و قال الرب فً قلبه
ויאמר יהוה אל־לבו
اصبع هللا
الخروج ٖٔ ٔ0 :ثم اعطى موسى عند فراؼه من الكبلم معه فً جبل
سٌناء لوحً الشهادة لوحً حجر مكتوبٌن باصبع هللا
באצבע אלהים׃
الخروج  ٔ2 :0فقال العرافون لفرعون هذا اصبع هللا
التثنٌة  ٔٓ :2و اعطانً الرب لوحً الحجر المكتوبٌن باصبع هللا
قدمً هللا
اخبار االٌام االول ٕ-ٕ0
ؾ دَ ُاو ُد ا ْل َملِ ُك َو َقالَ« :ا ِْس َم ُعونًِ ٌَا إِ ْخ َوتًِ َو َ
ش ْع ِبًَ .كانَ فًِ َق ْلبًِ أَنْ
َو َو َق َ
ا َقدَ َم ًْ إِلَ ِه َناَ ،و َقدْ َه ٌَّؤْ ُ
أَ ْبن ًَِ َب ٌْ َ
ار لِ َتا ُبو ِ
اء.
ت لِ ْل ِب َن ِ
الر ِّ
ت َع ْه ِد َّ
ب َولِ َم ْوطِ ِ
ت َق َر ٍ
ויקם דויד המלך על־רגליו ויאמר ׁשמעוני אחי ועמי אני
עם־לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית־יהוה ולהדם רגלי
אלהינו והכינותי לבנות׃
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והיה מספר בני־יׂשראל כחול הים אׁשר לא־ימד ולא יספר
והיה במקום אׁשר־יאמר להם לא־עמי אתם יאמר להם בני
אל־חי׃
تثنٌة ٕ٘ٙ-
َ
ٌِع ال َب َ
ص ْو َ
سطِ
الح ًِّ ٌَ َت َكل ُم مِنْ َو َ
ت هللاِ َ
سم َِع َ
ش ِر الذِي َ
أل َّن ُه َمنْ ه َُو مِنْ َجم ِ
اش؟
ار ِم ْثل َنا َو َع َ
ال َّن ِ
כי מי כל־בׂשר אׁשר ׁשמע קול אלהים חיים
مزامٌر ٕٕٗ-
َعطِ َ
اءى قُدَّا َم هللاِ!
ش ْت َن ْفسِ ً إِلَى ِ
جً ُء َوأَ َت َر َ
هللا إِلَى اإلِلَ ِه ا ْل َح ًَِّ .م َتى أَ ِ
مزامٌر ٕٗ-0
َت ْ
اق َبلْ َت ُت ُ
ش َت ُ
ان ِباإلِلَ ِه ا ْل َح ًِّ.
الر ِّ
ار َّ
بَ .ق ْل ِبً َولَ ْحمًِ ٌَ ْهتِ َف ِ
وق َن ْفسِ ً إِلَى ِد ٌَ ِ
ٌشوع ٖٔٓ-
ُث َّم َقال َ ٌَ ُ
سطِ ُك ْمَ ،و َط ْرداً ٌَ ْط ُر ُد مِنْ
هللا ا ْل َح ًَّ فًِ َو َ
شو ُع« :بِ َه َذا َت ْعلَ ُمونَ أَنَّ َّ َ
أَ َما ِم ُك ُم ا ْل َك ْن َعانِ ٌٌِّنَ َوا ْل ِح ِّث ٌٌِّنَ َوا ْلح ِِّو ٌٌِّنَ َوا ْلف ِِر ِّز ٌٌِّنَ َوا ْل ِج ْر َجاشِ ٌٌِّنَ
ور ٌٌِّنَ َوا ْل ٌَ ُبوسِ ٌٌِّنَ .
َواألَ ُم ِ
دانٌال ٕٓ-ٙ
ت أَسِ ٌؾٍ ٌَ [ :ا دَ انٌِآل ُ َع ْب َد َّ
ص ْو ٍ
هللاِ
ب َنادَ ى َدانٌِآل َ ِب َ
ب إِلَى ا ْل ُج ِّ
َفلَ َّما ا ْق َت َر َ
سودِ؟]
ا ْل َح ًِّ َهلْ إِلَ ُه َك الَّذِي َت ْع ُب ُدهُ دَ ابِما ً َقد َِر َعلَى أَنْ ٌُ َن ِّج ٌَ َك مِنَ األ ُ ُ
וכמקרבה לגבא לדניאל בקל עציב זעק ענה מלכא ואמר
לדניאל דניאל עבד אלהא חיא אלהך די אנתה פלח־לה
בתדירא היכל לׁשיזבותך מן־אריותא׃
هللا ٌظهر البراهٌم وٌعقوب
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تكوٌن ٕٔ 7 :و ظهر الرب البرام و قال لنسلك اعطً هذه االرض فبنى
هناك مذبحا للرب الذي ظهر له
וירא יהוה אל־אברם
تكوٌن  .... ٔ : ٔ7ظهر الرب البرام و قال له انا هللا القدٌر سر امامً و
كن كامبل
تكوٌن  ٔ : ٔ0و ظهر له الرب عند بلوطات ممرا و هو جالس فً باب
الخٌمة وقت حر النهار.....
تكوٌن  ٖٔ : ٔ0فقال الرب البراهٌم لماذا ضحكت سارة
تكوٌن ٖ٘  ٙ :فاتى ٌعقوب ....
تكوٌن ٖ٘ 7 :و بنى هناك مذبحا و دعا المكان اٌل بٌت اٌل النه هناك
ظهر له هللا حٌن هرب من وجه اخٌه
هللا ٌظهر فً االحبلم
تكوٌن ٕٓ  ٖ :فجاء هللا الى ابٌمالك فً حلم اللٌل و قال له ها انت مٌت
من اجل المراة التً اخذتها فانها متزوجة ببعل
تكوٌن ٕٔ-ٕ0
س َما َء
االر ِ
س ال َّ
س َها ٌَ َم ُّ
ض َو َرا ُ
صو َب ٌة َعلَى ْ
سلَّ ٌم َم ْن ُ
َو َراى ُح ْلما َو َاذا ُ
ازلَ ٌة َعلَ ٌْ َها
َوه َُو َذا َمبلبِ َك ُة ِ
هللا َ
صا ِع َدةٌ َو َن ِ
تكوٌن ٖٔ-ٕ0
اس َح َ
اق.
ب الَ ُه ا ْب َراهٌِ َم ِابٌ َك َوالَ ُه ْ
الر ُّ
ِؾ َعلَ ٌْ َها َف َقالَ« :ا َنا َّ
ب َواق ٌ
الر ُّ
َوه َُو َذا َّ
ض الَّتًِ ا ْن َ
اعطِ ٌ َها لَ َك َولِ َن ْسلِ َك.
ض َط ِج ٌع َعلَ ٌْ َها ْ
ت ُم ْ
االر ُ
ْ
تكوٌن ٖ-ٗ0
ش ًْ ٍء َظ َه َر لًِ فًِ لُ َ
ؾ« :هللاُ ا ْل َقاد ُِر َعلَى ُكل ِّ َ
وز فًِ
س َ
وب لِ ٌُو ُ
َو َقال َ ٌَ ْعقُ ُ
ار َكنًِ.
ْار ِ
ض َك ْن َعانَ َو َب َ
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هللا ٌخرج
مزامٌر ٓ ٔٓ :ٙالٌس انت ٌا هللا الذي رفضتنا و ال تخرج ٌا هللا مع
جٌوشنا
اخبار االٌام االول ٗٔ ٔ٘ :و عندما تسمع صوت خطوات فً رإوس
اشجار البكا فاخرج حٌنبذ للحرب الن هللا ٌخرج امامك لضرب محلة
الفلسطٌنٌٌن
هللا ٌجلس
اخبار االٌام ٖٔٙ :
ارٌ َم الَّتًِ لِ ٌَ ُه َ
وذا،
َو َ
صعِدَ دَ ُاو ُد َو ُكل ُّ إِ ْس َرابٌِل َ إِلَى َب ْعلَ َة ،إِلَى َق ْر ٌَ ِة ٌَ َع ِ
ص ِعدُوا مِنْ ُه َنا َك َتا ُب َ
وبٌ َم الَّذِي ُد ِع ًَ
وت َّ ِ
الر ِّ
هللا َّ
لِ ٌُ ْ
ِس َعلَى ا ْل َك ُر ِ
ب ا ْل َجال ِ
ِباالِ ْس ِم.
هللا ٌمشً
تكوٌن ٖ 0 :و سمعا صوت الرب االله ماشٌا فً الجنة عند هبوب رٌح
النهار
ויׁשמעו את־קול יהוה אלהים מתהלך בגן
تكوٌن ٘ ٕٕ :و سار اخنوخ مع هللا
ויתהלך חנוך את־האלהים
هللا ٌنزل
تكوٌن ٔٔ ٘ :فنزل الرب لٌنظر المدٌنة و البرج اللذٌن كان بنو ادم
ٌبنونهما
וירד יהוה
تكوٌن ٔٔ 7 :هلم ننزل
הבה נרדה
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تكوٌن  ٕٓ : ٔ0و قال الرب .....
تكوٌن  ٕٔ : ٔ0انزل و ارى .....
نحمٌا  ٖٔ :2و نزلت على جبل سٌناء و كلمتهم من السماء و اعطٌتهم
احكاما مستقٌمة و شرابع صادقة فرابض و وصاٌا صالحة
العدد ٕٔ ٘ :فنزل الرب فً عمود سحاب
هللا ٌصعد
تكوٌن ٕٕ : ٔ7فلما فرغ من الكبلم معه صعد هللا عن ابراهٌم
ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם׃
تكوٌن ٖ٘  ٖٔ :ثم صعد هللا عنه فً المكان الذي فٌه تكلم معه
تكوٌن ٖ٘  ٔٗ :فنصب ٌعقوب
مزامٌر  ٘ :ٗ7صعد هللا بهتاؾ الرب بصوت الصور
עלה אלהים בתרועה יהוה בקול ׁשופר׃
هللا ٌذهب
 ٖٖ :ٔ0و ذهب الرب عندما فرغ من الكبلم مع ابراهٌم و رجع ابراهٌم
الى مكانه
וילך יהוה כאׁשר כלה לדבר אל־אברהם
هللا ٌسترٌح
ٕ ٕ :و فرغ هللا فً الٌوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح فً الٌوم
السابع من جمٌع عمله الذي عمل
هللا ٌتكلم وله صوت
تكوٌن ٔ ٖ :و قال هللا لٌكن نور فكان نور
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تكوٌن  ٔ٘:0و كلم هللا نوحا قاببل
الخروج  ٕ :ٙثم كلم هللا موسى و قال له انا الرب
البلوٌٌن ٓٔ 0 :و كلم الرب هرون قاببل
تكوٌن ٗ 2 :فقال الرب لقاٌٌن اٌن هابٌل
تكوٌن  ٖ :ٔ7فسقط ابرام على وجهه و تكلم هللا معه قاببل
تثنٌة ٘ ٕٙ-
َ
ٌِع ال َب َ
ص ْو َ
سطِ
الح ًِّ ٌَ َت َكل ُم مِنْ َو َ
ت هللاِ َ
سم َِع َ
ش ِر الذِي َ
أل َّن ُه َمنْ ه َُو مِنْ َجم ِ
اش؟
ار ِم ْثل َنا َو َع َ
ال َّن ِ
כי מי כל־בׂשר אׁשר ׁשמע קול אלהים חיים מדבר
מתוך־האׁש כמנו ויחי׃
العدد ٕٔ  ٙ :فقال اسمعا كبلمً ان كان منكم نبً للرب فبالرإٌا استعلن
له فً الحلم اكلمه
ٕٔ 7 :و اما عبدي موسى فلٌس هكذا بل هو امٌن فً كل بٌتً
ٕٔ 0 :فما الى فم و عٌانا اتكلم معه ال بااللؽاز و شبه الرب ٌعاٌن فلماذا
ال تخشٌان ان تتكلما على عبدي موسى
هللا ٌري
تكوٌن ٔ ٗ :و راى هللا النور انه حسن
تكوٌن  ٕٔ :ٙو راى هللا االرض فاذا هً قد فسدت
تكوٌن  ٔٙ :2فمتى كانت القوس فً السحاب ابصرها
تكوٌن ٔٔ ٘ :فنزل الرب لٌنظر
تكوٌن ٕٕ ٔٗ :فدعا ابراهٌم اسم ذلك الموضع ٌهوه ٌراه حتى انه ٌقال
الٌوم فً جبل الرب ٌرى
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هللا ٌتنسم
 ٕٔ :0فتنسم الرب رابحة الرضا
וירח יהוה את־ריח הניחח
هللا ٌسمع
تكوٌن  ٔٔ :ٔٙو قال لها مبلك الرب ها انت حبلى فتلدٌن ابنا و تدعٌن
اسمه اسماعٌل الن الرب قد سمع لمذلتك
تكوٌن ٕٔ ٔ7 :فسمع هللا صوت الؽبلم و نادى مبلك هللا هاجر من
السماء و قال لها ما لك ٌا هاجر ال تخافً الن هللا قد سمع لصوت

هللا ٌفعل
تكوٌن ٔ ..... ٗ :و فصل هللا بٌن النور و الظلمة
تكوٌن ٔ 7 :فعمل هللا الجلد
تكوٌن ٔ ٔٙ :فعمل هللا النورٌن العظٌمٌن النور االكبر لحكم النهار و
النور االصؽر لحكم اللٌل
تكوٌن ٕ 0 :و ؼرس الرب االله جنة
تكوٌن  ٔٙ :7و الداخبلت دخلت ذكرا و انثى من كل ذي جسد كما امره
هللا و اؼلق الرب علٌه
ויסגר יהוה בעדו׃
هللا ٌعلم
ٖ ٘ :بل هللا عالم
هللا ٌحزن
 ٙ :ٙفحزن الرب انه عمل االنسان فً االرض و تاسؾ فً قلبه
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וינחם יהוה כי־עׂשה את־האדם בארץ ויתעצב אל־לבו׃
 ...... 7 :ٙالنً حزنت انً عملتهم
هللا ٌندم
صموبٌل االول ٘ٔ ٖ٘ :و لم ٌعد صموبٌل لرإٌة شاول الى ٌوم موته
الن صموبٌل ناح على شاول و الرب ندم النه ملك شاول على اسرابٌل
حزن الرب النه خلق االنسان
تكوٌن  ٖ :ٙفقال الرب ال ٌدٌن روحً فً االنسان الى االبد لزٌؽانه هو
بشر و تكون اٌامه مبة و عشرٌن سنة
تكوٌن  ٘ :ٙو راى الرب ان شر االنسان قد كثر فً االرض و ان كل
تصور افكار قلبه انما هو شرٌر كل ٌوم
تكوٌن  ٙ :ٙفحزن الرب انه عمل االنسان فً االرض و تاسؾ فً قلبه
تكوٌن  7 :ٙفقال الرب امحو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته
االنسان مع بهابم و دبابات و طٌور السماء النً حزنت انً عملتهم
هللا ٌصنع المبلبس
ٖ ٕٔ :و صنع الرب االله الدم و امراته اقمصة من جلد و البسهما
هللا ٌبارك
ٔ ٕٕ :و باركها هللا قاببل اثمري و اكثري
ٕ ٖ :و بارك هللا الٌوم السابع
هللا ٌعطً
ٔ ٕ2 :و قال هللا انً قد اعطٌتكم كل بقل
هللا ٌشفً
تكوٌن ٕٓ ٔ7 :فصلى ابراهٌم الى هللا فشفى هللا ابٌمالك و امراته و
جوارٌه فولدن
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هللا ٌخاؾ من ادم
تكوٌن ٖ ٕٕ :و قال الرب االله هوذا االنسان قد صار كواحد منا عارفا
الخٌر و الشر و االن لعله ٌمد ٌده و ٌاخذ من شجرة الحٌاة اٌضا و ٌاكل
و ٌحٌا الى االبد
تكوٌن ٖ ٕٖ :فاخرجه الرب االله من جنة عدن لٌعمل االرض التً اخذ
منها
تكوٌن ٖ ٕٗ :فطرد االنسان و اقام شرقً جنة عدن الكروبٌم و لهٌب
سٌؾ متقلب لحراسة طرٌق شجرة الحٌاة
هللا ٌخاؾ من اتحاد الناس ففرقهم
تكوٌن ٔٔ ٗ :و قالوا هلم نبن النفسنا مدٌنة و برجا راسه بالسماء و
نصنع النفسنا اسما لببل نتبدد على وجه كل االرض
تكوٌن ٔٔ ٘ :فنزل الرب لٌنظر المدٌنة و البرج اللذٌن كان بنو ادم
ٌبنونهما
تكوٌن ٔٔ ٙ :و قال الرب هوذا شعب واحد و لسان واحد لجمٌعهم و
هذا ابتداإهم بالعمل و االن ال ٌمتنع علٌهم كل ما ٌنوون ان ٌعملوه
تكوٌن ٔٔ 7 :هلم ننزل و نبلبل هناك لسانهم حتى ال ٌسمع بعضهم
لسان بعض
تكوٌن ٔٔ 0 :فبددهم الرب من هناك على وجه كل االرض فكفوا عن
بنٌان المدٌنة
ابناء هللا
تكوٌن  ٕ :ٙان ابناء هللا راوا بنات الناس
ויראו בני־האלהים את־בנות האדם
اخبار االٌام االول ٔٓ-ٕ2
ار ٌك أَ ْن َ
ب إِلَ ُه
الر ُّ
ت أَ ٌُّ َها َّ
اعةَِ ،و َقالَُ « :م َب َ
ب أَ َما َم ُكل ِّ ا ْل َج َم َ
الر َّ
ار َك َد ُاو ُد َّ
َو َب َ
إِ ْس َرابٌِل َ أَ ِبٌ َنا مِنَ األَ َز ِل َوإِلَى األَ َبدِ.
هللا ٌقطع مواثٌق مع الناس
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تكوٌن ٘ٔ ٔ0 :فً ذلك الٌوم قطع الرب مع ابرام مٌثاقا
ביום ההוא כרת יהוה את־אברם ברית
تكوٌن  ٔٔ :ٔ7فتختنون فً لحم ؼرلتكم فٌكون عبلمة عهد بٌنً و
بٌنكم
تكوٌن  ..... ٖٔ :ٔ7فٌكون عهدي فً لحمكم عهدا ابدٌا
تكوٌن  ٔٗ :ٔ7و اما الذكر االؼلؾ الذي ال ٌختن فً لحم ؼرلته فتقطع
تلك النفس من شعبها انه قد نكث عهدي
هللا الٌظلم
اخبار االٌام الثانً  7 :ٔ2و االن لتكن هٌبة الرب علٌكم احذروا و افعلوا
النه لٌس عند الرب الهنا ظلم و ال محاباة و ال ارتشاء
الشٌطان ٌؽوي داود والرب ٌعاقب اسرابٌل وداود ٌعاتب الرب
اخبار االٌام االول ٕٔٔ-
ؾ ال َّ
ش ٌْ َطانُ ضِ َّد إِ ْس َرابٌِل َ َوأَ ْؼ َوى دَ ُاودَ لِ ٌُ ْحصِ ًَ إِ ْس َرابٌِلَ.
َو َو َق َ
اخبار االٌام االول ٕٕٔ-
اء ال َّ
س ْب ٍع
س ِ
ش ْعبِْ « :اذ َه ُبوا ُعدُّوا إِ ْس َرابٌِل َ مِنْ ِب ْب َر َ
وآب َولِ ُر َإ َ
َاو ُد لِ ٌُ َ
َف َقال َ د ُ
إِلَى دَ انَ َ ،و ْأ ُتوا إِلَ ًَّ َفؤ َ ْعلَ َم َعدَدَ ُه ْم».
اخبار االٌام االول ٕٖٔ-
ب َعلَى َ
سوا َجمٌِعا ً ٌَا
ش ْع ِب ِه أَ ْم َثالَ ُه ْم ِم َب َة ضِ ْعؾٍ .أَلَ ٌْ ُ
الر ُّ
وآب« :لِ ٌَ ِز ِد َّ
َف َقال َ ٌُ ُ
ب إِ ْث ٍم
س َب َ
س ٌِّدِي؟ لِ َما َذا ٌَ ُكونُ َ
ب ه ََذا َ
س ٌِّدِي ا ْل َملِ َك َع ِبٌداً ل َِس ٌِّدِي؟ لِ َم َاذا ٌَ ْطلُ ُ
َ
إلِ ْس َرابٌِلَ؟»
اخبار االٌام االول ٕٔ7-
َو َق ُب َح فًِ َع ٌْ َنً َّ
ب إِ ْس َرابٌِل َ.
ض َر َ
هللاِ ه ََذا األَ ْم ُر َف َ
ِ
اخبار االٌام االول ٕٔ0-
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ت ِجدّ اً َح ٌْ ُ
ث َع ِم ْل ُ
َاو ُد ِ َّهللِ« :لَ َقدْ أَ ْخ َطؤْ ُ
ت َه َذا األَ ْم َرَ .واآلنَ أَ ِزلْ إِ ْث َم
َف َقال َ د ُ
سفِ ْه ُ
ت ِجدّ اً».
َع ْب ِد َك ألَ ِّنً َ
اخبار االٌام االول ٕٔٔٗ-
ؾ َر ُج ٍل.
س ْب ُعونَ أَ ْل َ
س َق َط مِنْ إِ ْس َرابٌِل َ َ
ب َو َبؤ ً فًِ إِ ْس َرابٌِلََ ،ف َ
الر ُّ
َف َج َعل َ َّ
اخبار االٌام االول ٕٔٔ7-
اء ال َّ
دَاو ُد ِ َّهللِ« :أَلَ ْس ُ
ش ْعبِ؟ َوأَ َنا ه َُو الَّذِي
ص ِ
ت أَ َنا ه َُو الَّذِي أَ َم َر ِبإِ ْح َ
َو َقال َ ُ
ب إِلَ ِهً لِ َت ُكنْ
الر ُّ
اؾ َف َم َاذا َع ِملُوا؟ َفؤ َ ٌُّ َها َّ
سا َءَ ،وأَ َّما هَإُ الَ ِء ا ْلخ َِر ُ
أَ ْخ َطؤ َ َوأَ َ
ت أَ ِبً الَ َعلَى َ
ٌَ ُد َك َعلَ ًَّ َو َعلَى َب ٌْ ِ
ض ْر ِب ِه ْم».
ش ْع ِب َك لِ َ
الرب ٌسكن فً اورشلٌم الً االبد
اخبار االٌام االول ٖٕٕ٘-
ور َ
ب إِلَ ُه إِ ْس َرابٌِل َ َ
شلٌِ َم إِلَى
س َكنَ فًِ أ ُ ُ
ش ْع َب ُه َف َ
الر ُّ
ألَنَّ دَ ُاو َد َقالََ « :قدْ أَ َرا َح َّ
األَ َب ِد.
اخبار االٌام االول ٖٕٕٙ-
س لِبلَّ ِو ٌٌِّنَ َب ْع ُد أَنْ ٌَ ْح ِملُوا ا ْل َم ْس َكنَ َو ُكل َّ آنِ ٌَتِ ِه لِخِدْ َمتِ ِه».
َولَ ٌْ َ
الرب ٌفحص وٌمتحن القلوب
اخبار االٌام االول 2-ٕ0
َوأَ ْن َ
اع ُبدْ هُ ِب َق ْل ٍ
س َراؼِ َبةٍ،
ؾ إِلَ َه أَ ِبٌ َك َو ْ
اع ِر ْ
سلَ ٌْ َمانُ ا ْبنًِ ْ
ت ٌَا ُ
ب َكام ٍِل َو َن ْف ٍ
ص ُّو َرا ِ
ٌِع ا ْلقُلُو ِ
ارَ .فإِ َذا َطلَ ْب َت ُه
ب َو ٌَ ْف َه ُم ُكل َّ َت َ
ص َجم َ
ب ٌَ ْف َح ُ
الر َّ
ألَنَّ َّ
ت األَ ْف َك ِ
ض َك إِلَى األَ َبدِ.
وج ُد ِم ْن َكَ ،وإِ َذا َت َر ْك َت ُه ٌَ ْرفُ ُ
ٌُ َ
اخبار االٌام االول ٔ7-ٕ2
ت ٌَا إِلَ ِهً أَ َّن َك أَ ْن َ
َو َقدْ َعلِ ْم ُ
س ُّر ِباالِ ْستِ َقا َمةِ.
وب َو ُت َ
ت َت ْم َتحِنُ ا ْلقُل ُ َ
الرب ازلً وابدي
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اخبار االٌام االول ٔٓ-ٕ2
ار ٌك أَ ْن َ
ب إِلَ ُه
الر ُّ
ت أَ ٌُّ َها َّ
اعةَِ ،و َقالَُ « :م َب َ
ب أَ َما َم ُكل ِّ ا ْل َج َم َ
الر َّ
ار َك َد ُاو ُد َّ
َو َب َ
إِ ْس َرابٌِل َ أَ ِبٌ َنا مِنَ األَ َز ِل َوإِلَى األَ َبدِ.
الرب ٌؤمر بالسرقة
خروج ٖ ٕٕ -
ِض ٍة َوا ْمت َِع َة َذ َه ٍ
ب
امت َِع َة ف َّ
ارتِ َها َومِنْ َن ِزٌلَ ِة َب ٌْتِ َها ْ
ام َرا ٍة مِنْ َج َ
ب ُكل ُّ ْ
َبلْ َت ْطلُ ُ
ِص ِر ٌٌِّنَ ».
ض ُعو َن َها َعلَى َبنٌِ ُك ْم َو َب َناتِ ُك ْمَ .ف َت ْسلِ ُبونَ ا ْلم ْ
َوثِ ٌَابا َو َت َ
مسؤلة كٌفٌة تفسٌر النصوص
ٌٔ -حق لكل انسان قرأ كتب الٌهود ان ٌفهم النصوص بحسب ماٌهدٌه
عقله طالما كان عارفا باللؽة وملما باجمال النصوص  ،ولكن الٌحق له
ان ٌقول ان مافهمه من النصوص هو عقٌدة الٌهود
ٕ -وذلك الن عقٌدة الٌهود هً مافهمه علماء الٌهود من تلك النصوص
واتفق علٌه اكثرهم واعتقدوه جمٌعا او طابفة منهم
ٖ -وكما انه الٌحق الحد ان ٌقول من النصوص مالم ٌقله الٌهود علً
انفسهم فانه الٌحق للٌهود ان ٌدعوا عقٌدة التإٌدها مفاهٌم النصوص
ٗ -وخبلصة االمر ان عقٌدة الٌهود هً مافهمه علماء الٌهود من تلك
النصوص بشرط ان ٌكون موافقا لمعانً تلك النصوص فً اللؽة
ومتوافق مع سابر النصوص واال كان هناك انفصام بٌن النصوص
والعقٌدة
٘ -النصوص السابقة بها مشكلة هامة هً انها توهم التجسٌم ومن
ٌقرأها ٌتخٌل ان اله الٌهود ترسمه التوراة كانسان فهل هذا صحٌح ؟
فهم المسٌحٌن لنصوص التوراة
ٔ -لما كانت التوراة تمثل العهد القدٌم عند المسٌحٌن فانهم درسوا تلك
النصوص وترجموها الً لؽات عدٌدة واشبعوها شرحا وتفسٌرا
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ٕ -لذلك نقدم مافهمه المسٌحٌن لتقرٌب معانً النص ولٌس لبلستدالل
علً عقٌد الٌهود
من تفسٌر االب انطونٌوس فكري
تكوٌن ٔ .... ٕٙ :نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا
ونحن صورة هللا لٌس بحسب الجسد لكن بحسب
الروح ....وألننا كبشر لسنا مثل هللا أضاؾ بقوله كشبهنا  ....اإلنسان
ٌشبه هللا فً صفاته
أ .الحرٌة واإلختٌار :هللا وضع أمامه شجرة معرفة الخٌر والشر وشجرة
الحٌاة
وخٌره بٌنهما.ومعنى كشبهنا أن حرٌة هللا مطلقة بٌنما حرٌة اإلنسان
محدودة.
ب .القداسة :راجع أؾ ٕٗ . ٗ:وكشبهنا تعنى أن هللا قدوس قداسة
مطلقة بٌنما
قدٌسا.
اإلنسان ٌسعى لٌكون
ً
ج .الحكمة والمنطق :وهذا لم ٌوجد فً أى خلٌقة آخرى .وكشبهنا تعنى
أن حكمة
هللا ال نهابٌة بٌنما اإلنسان حكمته محدودة.
د .سلطان :فٌتسلطون على سمك البحر وعلى طٌر السماء …تك ٔ:ٕٙ
لكن سلطان اإلنسان كان محدودً ا (فلٌس له سلطان علً الكواكب
مثبل… ).فهو لٌس إل ًها.وهذا معنى كشبهنا.
ه .المعرفة :آدم أعطى أسماء للحٌوانات (تك  ) ٕ:ٔ2بعد أن أفهمه هللا
صفاتها.
و .المحبة :محبة هللا ال نهابٌة لكن محبة اإلنسان مهما كانت
فمحدودة.وهذا معنى
كشبهنا.
ز .الخلود :راجع رو ٕٔ ٘:فاهلل خلق اإلنسان لٌحٌا لؤلبد لٌس لٌموت
وأما الموت فدخل كعقوبة مإقتة
والحظ انه لم ٌقل على صورتنا ومثالنا ،فنحن نعم على صورة هللا فى
الصفات التً ذكرناها
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ولكن نحن نشبهه فصفات هللا مطلقة ،أما صفاتنا فنسبٌة
فاإلنسان صار ممثل هلل ٌحمل صورته وهو كشبهه فصار له سلطان علً
كل المخلوقات هو ٌحكم وٌسٌطر بإسم هللا علً كل الخلٌقة
تكوٌن ٕ ٖ :و بارك هللا الٌوم السابع و قدسه النه فٌه استراح من جمٌع
عمله الذي عمل
فإستراح :
فً العبرٌة ال تعنً الكؾ عن العمل بل الراحة واإلستقرار والرضً ألن
هللا ال ٌكل وال ٌعٌا.
الخروج ٕٓ ٕٕ :فقال الرب لموسى هكذا تقول لبنً اسرابٌل انتم راٌتم
اننً من السماء تكلمت معكم
هللا ٌرٌدنا أن نرفع عٌوننا للسماء وال ننظر لؤلرض .فبل شبٌه له وال
للسماء.
تكوٌن ٔ ٖ :و قال هللا لٌكن نور فكان نور
وكلمة قال هنا ال تعنى أن هللا
تكلم لٌسمعه أحد بل هو أراد فنفذ كلمته
تكوٌن ٔ ..... ٕ :و روح هللا ٌرؾ على وجه المٌاه
והארץ היתה תהו ובהו וחׁשך על־פני תהום ורוח אלהים
מרחפת על־פני המים׃
كلمة روح وكلمة رٌح هى كلمة واحدة فى العبرٌة والٌونانٌة ومن عادات
اللؽة الٌهودٌة أنهم
إذا قالوا روح هللا فمعناها رٌح عظٌمة وإذا قالوا ربٌس من هللا تك ٕٖ:ٙ
إذا هو ربٌس
عظٌم ،وقول راحٌل مصارعات هللا قد صارعت أى مصارعات عظٌمة،
سبات الرب وقع
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علٌهم أى سبات عظٌم .وهكذا فهم الٌهود اآلٌة أن هناك رٌح عظٌمة هى
نفخة الرب إلعبلن
بدء الخلٌقة (مز  + ٖٖ:ٙأي ٖٕٔٙ:
تكوٌن  ٕٔ :0فتنسم الرب رابحة الرضا و قال الرب فً قلبه
قال الرب فً قلبه :تعبٌر مجازي ٌعنً نٌة هللا وعزمه أن ٌفعل شا
فهم الٌهود للنصوص
اوال  :معنً التجسٌم
من موسوعة الٌهودٌة بعنوان (التجسٌم) Encyclopedia of
)Anthropomorphism:Judaism
ٌٔ -قصد بالتجسٌم وصؾ االله فً صورة بشرٌة
وفً نصوص التوراة كثٌر من ذلك مثل ( صورة هللا ٌ ،د هللا  ،عٌن هللا ،
موطًء قدمه )....
ٕ -والرإٌا السابدة عند الٌهود هو قول الربانٌٌن بان التوراة تعبر بلؽة
البشر وان تلك االلفاظ تستخدم النها الطرٌقة التً ٌفهم بها البشر
ٖ -وٌعنً ذلك ان تلك االلفاظ والعبارات من قبٌل المجاز والٌقصد معناها
اللؽوي فهً الطرٌقة الوحٌدة لوصؾ ماالٌمكن وصفه من تدخل هللا فً
حٌاة البشر
ٌٗ -د هللا تعنً قوته وقدرته  ،وعٌن هللا تعنً معرفته باالمور ولقد حاول
المترجمون االرامٌون للتوراة استخدام الفاظ التوهم التجسٌم
٘ -ان كتابات موسً بن مٌمون كانت حول هذا الموضوع وافرد له
كتاب داللة الحابرٌن لٌوضح مجاز التوراة وانه لٌس هلل جسم
 -ٙان لفظ مثل كلم هللا  ،وسمع صوت هللا  ...تعنً نوعا من االتصال
بٌن هللا والبشر المقصودٌن بطرٌقة النفهمها نحن البشر الفانٌن
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 -7علً اٌة حال فان تنزٌه بن مٌمون هلل لم ٌكن مقبوال عند كل الربانٌٌن
وقوبل بمعارضة شدٌدة من امثال ( ابراهام بن دافٌد Abraham
 )Ben Davidوالذي كتب ان هناك ربانٌٌن اعظم من بن مٌمون كانوا
ٌعتقدون بالمعنً الحرفً لتلك االلفاظ
 -0وباستثناء القبااله ( صوفٌة الٌهود ) فان التٌار العام للٌهود علً
عقٌدة بن مٌمون
 -2فً العصر الحدٌث استخدم هٌشٌل
( )Heschel .A Jالفاظ مثل محبة هللا للبشر وؼضبه منهم واسفه
علٌهم  ...بمعنً اهتمامه بهم
ثانٌا  :وحدة الوجود عند الٌهود
ٔ -الرابً اسرابٌل بن الٌعازر  ،الملقب ( بعل شٌم طوؾ) ولد ٔٙ20
وتوفً ٓ ٔ7ٙوهو احد الربانٌٌن الصوفٌة هو مإسس الحسٌدٌة ولد فً
اوكرانٌا وٌنسب الٌه الٌهود كثٌرا من المعجزات
وٌعتقدون انه من نسل داوود النبً وهو لم ٌترك اٌة كتب وانما افكاره
متناثرة فً كتب تبلمٌذه خاصة الرابً ٌعقوب ٌوسؾ البولونً وكعادة
الٌهود انقسمت الحسٌدٌة بعد مإسسها طوابؾ كل منها ٌدعً وراثة
افكار مإسسها
ٕ -االفكار االساسٌة لدعوة الحسٌدٌة قابمة علً وحدة الوجود  ،ان
العالم كله كمادة وكعقل هً مظهر الوجود االلهً
ٖ -فلٌس الوجود جزء منفصل عن الرب كما ٌدعً القبااله بل الوجود
هو نفسه هللا حٌث ان هللا الٌنقسم
ٗ -كل االشٌاء هً مظهر ٌظهر فٌه هللا نفسه فعندما ٌتكلم االنسان ٌجب
ان ٌعرؾ ان كبلمه جزء من الحٌاة وان الحٌاة مظهر من مظاهر هللا
حتً الشر مظهر من مظاهر هللا حٌث ان الشر لٌس شرا فً ذاته وانما
هو شر بالنسبة لبلنسان
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٘ -من الخطؤ ان تنظر بشهوة الً امرأة ولكن من الدٌن ان تتؤمل بدٌع
صنع هللا فً جمال تلك المرأة
ٌجب ان تري كل شًء بعبلقته مع هللا ولٌس من وجهة نظر منفعتك
الشخصٌة
 -ٙالخطٌبة دلٌل عدم كمال االنسان ولذلك ٌجب تبرٌر الخطؤ ولٌس ادانته
 ،كل شًء ٌجب ان ٌكون فٌه نسبة من الخٌر النه من صنع هللا وهللا هو
مصدر الخٌر ٌجب اقناع الخطاة بان هللا ٌقؾ الً جوارهم كما ٌقؾ الً
جوار المستقٌمٌن
 -7علً الرؼم من ان نقطة انطبلق بن الٌعازر هً نفس بداٌة اسحاق
لورٌا ( )Lurianic Kabbalahاال ان النتابج كانت متباٌنة حٌث كان
لورٌا ٌتحدث عن الفٌض االلهً ولٌس وحدة الوجود()emanation
وكذلك كان بن الٌعازر ٌحارب الزهد والتقشؾ الن الجسد اٌضا من
مظاهر الرب كما الروح
ٌ -0جب علً االنسان اال ٌفكر فً الدنٌا او االخرة وانما فً الشعور
باالتحاد مع هللا
 -2وما ٌعنٌنا هنا االن هو ان نإكد ان من طوابؾ الٌهود من ٌعتقد
بوحدة الوجود وهم الحسٌدٌة والقبااله  ،وسنفصل ذلك فً الحدٌث عن
الطوابؾ الٌهودٌة الحقا
ٓٔ -من دعاة وحدة الوجود الٌهود نجد باروخ سبٌنوزا  ،وسوؾ نورد
له مبحثا خاصا الحقا
وخاصة عن كتابه
ٔٔ -تعتبر اعمال سبٌنوزا الدافع وراء فلسفة القرن  ٔ7العقبلنٌة والتً
ادت للتنوٌر فً القرن الثامن عشر ثم للنقد الكتابً فٌما بعد
ٌٕٔ -قول هٌجل ان فبلسفة العصر الحدٌث اما ٌتبعوا سبٌنوزا او
الٌكونوا فبلسفة اصبل
ٖٔ -حرمت الكنٌسة كل اعمال سبٌنوزا
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ٌٗٔ -ري موسً مندلسون انه الفارق بٌن التوحٌد ووحدة
الوجود(")"God or Nature
ثالثا  :تفسٌر راشً
طرٌقة راشً فً تفسٌر النصوص ( حاٌم مٌللر )
(سنقوم بتفصٌل بحث عن راشً مستقل الحقا)
ٌٔ -قول راشً فً تفسٌره لسفر التكوٌن (ٖ)0-
اننً اقوم فقط بشرح حرفً للنصوص
ٕ -رؼم ذلك فان راشً اهمل ذلك االلتزام فً مواضع كثٌرة من تفسٌره
واتجه الً طرٌقة المدراش ( االساطٌر والتفسٌرات الصوفٌة )
ٖ -هناك المبات من الثؽرات فً تفسٌر راشً
فعندما عبد الٌهود العجل الذهبً حٌر ذلك اؼلب المفسرٌن ولكن راشً
التزم الصمت  ،وكرر ذلك فً مواقؾ اخري كثٌرة منها عندما تكلم حمار
بلعام تكلم العدٌد من المفسرٌن حول اذا كان هذا حقٌقة او خٌال ولكن
راشً التزم الصمت
ٗ -من امثلة عدم التزام راشً بالحرفٌة فً التفسٌر
( واخذ موسً زوجته واوالده واركبهم علً الحمار الخروج )ٗ/ٕٓ-
احتار المفسرون فً ذلك ولكن راشً قال ان هذا حمار خاص هو نفسه
الحمار الذي ركبه ابراهٌم حٌن حاول ذبح اسحاق وهو نفس الحمار الذي
سٌركبه المسٌح المنتظر  ،ولٌس هذا تفسٌر حرفً وانما مدراشً
٘ -ولتبرٌر ذلك قال ( ربً ) فً شرحه لراشً ان موسً كان ٌرفض
المهمة ولكن هللا احدث تلك المعجزة وارسل الٌه حمار ابراهٌم لٌذكره ان
ابراهٌم لم ٌعترض علً امر الرب له بذبح اسحاق
كما ان المسٌح اخر الزمان سٌركب نفس الحمار
 -ٙهناك مبات االمثلة كهذه فً تفسٌر راشً مما ٌجعل منهجه متبدل بٌن
الحرفٌة والمدراشٌى
 -7هناك امثلة علً عدم التجسٌم عند راشً مثال
الملوك االول ٕٕٔ2-
بَ :قدْ َرأَ ٌْ ُ
ب َجالِسا ً َعلَى ُك ْرسِ ٌِّهَِ ،و ُكل ُّ ُج ْن ِد
الر َّ
ت َّ
الر ِّ
اس َم ْع إِذاً َكبلَ َم َّ
َو َقالََ :ف ْ
ارهِ.
الس َم ِ
وؾ لَدَ ٌْ ِه َعنْ ٌَمٌِنِ ِه َو َعنْ ٌَ َ
اء ُوقُ ٌ
َّ
س ِ
فسر راشً ذلك بقوله :
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لٌس للرب ٌمٌن وشمال وانما قصد بالٌمٌن المبلبكة المدافعون وبالشمال
المبلبكة المتهمٌن
 -0ومثال اخر انه فسر ( خلق هللا ادم علً صورته) بالصورة التً
اعدها هللا لخلق االنسان وقال ان االنسان خلق علً ؼرار نموذج كما
تسك العملة
مسؤلة المٌمونٌة
من كتاب داللة الحابرٌن لموسً بن مٌمون
سبب تؤلٌؾ الكتاب
ٌوجد فً كتب النبوة اسماء مشتركة واسماء مستعارة فحملها الجهال
علً ظواهرها والؽرض من الكتاب هو ان نوضح لرجل الدٌن الذي
استقر فً عقٌدته صحة العقٌدة الٌهودٌة وعندما نظر فً علوم الفبلسفة
حدث فً عقله تعارض بٌن عقله وظواهر الشرٌعة ان هذه العبارات
وااللفاظ هً امثال رؼم انه لم ٌصرح فً النصوص انها امثال
ورإٌة تلك النصوص باعتبارها امثال ولٌست علً ظاهرها ٌزٌل
التعارض بٌنها وبٌن العقل وماٌسببه ذلك التعارض من حٌرة  ،والنزعم
اننا سنزٌل كل المشكبلت ولكن اؼلبها
منهج بن مٌمون فً فهم النصوص
ٔ -اعلم ان مفتاح فهم جمٌع ماقالته االنبٌاء علٌهم السبلم ومعرفة
حقٌقته هو فهم االمثال ومعناها وتؤوٌل الفاظها
ٕ -فقد علمت قوله تعالً
(وعلً السنة االنبٌاء مثلت االمثال = هوشع ٕٔ( ، )ٔٓ-الؽز لؽزا
ومثل مثبل = حزقٌال ، )ٕ-ٔ7
(انهم ٌقولون لً الٌس انما ٌتمثل بامثال = حزقٌال ٕٓ)ٗ2-
ٖ -وفً المدراش ( لماذا كانت كلمات التوراة متشابهة  ...حتً كان
سلٌمان من مثل لمثل ومن قول لقول حتً فهم اقوال التوراة )
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ٗ -فتؤمل تصرٌحهم علٌهم السبلم بان بواطن اقوال التوراة هً الجوهرة
وظاهر كل مثل لٌس بشًء
٘ -فاذا سقطت فً بٌت مظلم جوهرة التراها حتً تسرج السراج  ،فهً
موجودة ولكنك التراها والتستفٌد منها
 -ٙواعلم ان االمثال النبوٌة طرٌقتان
أ -امثال كل كلمة منها تقتضً معنً
ب -امثال جملتها تنبًء عن شًء وبها كلمات كثٌرة لتحسٌن المثل
وترتٌب القول والمبالؽة فً اخفاء المعنً
 -7مثال النوع االول :
تكوٌن ٕٔ-ٕ0
اء َوه َُو َذا
االر ِ
الس َم َ
س َّ
س َها ٌَ َم ُّ
ض َو َرا ُ
صو َب ٌة َعلَى ْ
سلَّ ٌم َم ْن ُ
َو َراى ُح ْلما َو َاذا ُ
ازلَ ٌة َعلَ ٌْ َها
َمبلبِ َك ُة هللاِ َ
صاعِدَ ةٌ َو َن ِ
تكوٌن ٖٔ-ٕ0
ِؾ َعلَ ٌْ َه
ب َواق ٌ
الر ُّ
َوه َُو َذا َّ
 -0فً هذا المثل كل جملة لها معنً زابد فً جملة المثل
 -2مثال النوع الثانً :فً سفر االمثال ( ٗ-7الً ٕٕ
4 :Pro 7
قُلْ لِ ْل ِح ْك َمةِ« :أَ ْن ِ
ت أ ُ ْختًِ» َوادْ ُع ا ْل َف ْه َم َذا َق َرا َبةٍ.
5 :Pro 7
لِ َت ْح َف َظ َك مِنَ ا ْل َم ْرأَ ِة األَ ْج َن ِب ٌَّ ِة مِنَ ا ْل َؽ ِرٌ َب ِة ا ْل َملِ َق ِة ِب َكبلَ ِم َها.
6 :Pro 7
اء ُ
ش َّباكًِ َت َطلَّ ْع ُ
ت
ألَ ِّنً مِنْ ُك َّو ِة َب ٌْتًِ مِنْ َو َر ِ
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7 :Pro 7
ال الَ َح ْظ ُ
َف َرأَ ٌْ ُ
ت َب ٌْنَ ا ْل َبنٌِنَ ُؼبلَما ً َعدٌِ َم ا ْل َف ْه ِم
ت َب ٌْنَ ا ْل ُج َّه ِ
8 :Pro 7
ابراً فًِ ال َّ
ٌق َب ٌْتِ َها.
او ٌَتِ َها َو َ
صاعِداً فًِ َط ِر ِ
ار ِع ِع ْندَ َز ِ
َع ِ
ش ِ
9 :Pro 7
فًِ ا ْل ِع َ
اء ا ْل ٌَ ْو ِم فًِ َحدَ َق ِة اللَّ ٌْ ِل َوال َّظبلَ ِم.
س ِ
ش ِ
اء فًِ َم َ
10 :Pro 7
ي َزانِ ٌَ ٍة َو َخ ِبٌ َث ُة ا ْل َق ْلبِ.
اس َت ْق َبلَ ْت ُه فًِ ِز ِّ
ام َرأَ ٍة ْ
َوإِ َذا ِب ْ
11 :Pro 7
ًِ َو َجام َِح ٌة .فًِ َب ٌْتِ َها الَ َت ْس َتق ُِّر َق َد َماهَا.
ص َّخا َب ٌة ه َ
َ
12 :Pro 7
ج َوأ ُ ْخ َرى فًِ ال َّ
او ٌَ ٍة َت ْك ُمنُ .
َت َ
ار ِعَ .و ِع ْندَ ُكل ِّ َز ِ
ش َو ِ
ار ًة فًِ ا ْل َخ ِ
ار ِ
13 :Pro 7
س َك ْت ُه َو َق َّبلَ ْت ُه .أَ ْو َق َح ْت َو ْج َه َها َو َقالَ ْت لَ ُه:
َفؤ َ ْم َ
14 :Pro 7
السبلَ َمةِ .ا ْل ٌَ ْو َم أَ ْو َف ٌْ ُ
وري.
« َعلَ ًَّ َذ َبابِ ُح َّ
ت ُن ُذ ِ
15 :Pro 7
َفل َِذلِ َك َخ َر ْج ُ
ج َد َك.
ت لِلِ َقابِ َك ألَ ْطلُ َ
ب َو ْج َه َك َح َّتى أَ ِ
16 :Pro 7
ٌري ِب ُم َو َّ
اج َف َر ْ
ش ُ
ِص َر.
ان مِنْ م ْ
ت َ
شى َك َّت ٍ
س ِر ِ
ِبالدِّ ٌ َب ِ
17:Pro 7
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َع َّط ْر ُ
ت ف َِراشِ ً ِب ُمر َو ُعو ٍد َوق ِْر َفةٍ.
18 :Pro 7
ب.
احَ .ن َتلَ َّذ ُذ بِا ْل ُح ِّ
َهلُ َّم َن ْر َت ِو ُو ّداً إِلَى َّ
الص َب ِ
19 :Pro 7
ٌق َبعٌِدَ ةٍ.
س فًِ ا ْل َب ٌْتَِ .ذه َ
الر ُجل َ لَ ٌْ َ
ألَنَّ َّ
َب فًِ َط ِر ٍ
20 :Pro 7
ِض ِة ِب ٌَ ِدهِْ ٌَ .و َم ا ْل ِهبلَ ِل ٌَؤْتًِ إِلَى َب ٌْتِ ِه».
ص َّر َة ا ْلف َّ
أَ َخ َذ ُ
21 :Pro 7
ث َ
أَ ْؼ َو ْت ُه ِب َك ْث َر ِة فُ ُنونِ َها ِب َم ْل ِ
ش َف َت ٌْ َها َط َّو َح ْت ُه.
ٓٔ -فحاصل المثل التحذٌر من اتباع لذة االبدان وشهواتها فشبه المادة
بامرأة زانٌة وهً ذات رجل وامفهوم هو اال ٌتبع االنسان مادٌته
ٔٔ -والمقصود من ذلك انك اذا وجدتنً فً فصل من الفصول بٌنت لك
معنً الجملة الممثولة فبل تطلب كل جزبٌات المعنً الن هذا ٌحٌدك عن
معنً المثل وتتكلؾ تؤوٌل امور التؤوٌل لها فٌكفٌك ان تعرؾ جملة
المقصود
منهج بن مٌمون فً كتابه
ٔ -اذا اردت ان تحصل علً جملة ماتضمنته حتً الٌؽادرك منه شًء
فردد فصولها بعضها علً بعض والٌكون ؼرضك من الفصل فهم جملة
معناه فقط وانظر فٌها دابما فهً تبٌن لك معظم مشكبلت الشرٌعة
ٕ -فالمبتديء من الناس ٌستفٌد ببعض فصول هذا الكتاب  ،والكامل من
الناس ٌستفٌد من جمٌع فصوله  ،واما المختلطون الذٌن اتسخت ادمؽتهم
باالراء ؼٌر الصحٌحة وٌزعمون انهم اهل نظر وهم العلم لهم اصبل
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فانهم سٌنفرون من فصول هذا الكتاب النه ٌبٌن زٌؾ مافً اٌدٌهم الذي
هو ذخٌرتهم ومالهم
التوحٌد
ٌٔ -جب ان ٌربً الصؽار وٌعلن فً الجمهور ان هللا عز وجل واحد
والٌنبؽً ان ٌعبد سواه وانه لٌس بجسم والشبه بٌنه وبٌن مخلوقاته
اصبل
ٕ -فبل حٌاته شبه الحً منهم والعلمه شبه علمهم وال قدرته شبه
قدرتهم ولٌس ذلك من حٌث االقوي واالضعؾ وانما من حٌث النوع الن
القوي والضعٌؾ متشابهان فً النوع
ٖ -فكل ماٌنسب هلل تعالً مباٌن لصفاتنا من كل جهة حتً الٌجمعها
شًء اصبل  ،فوجوده ووجود سواه انما ٌقال علٌه وجود باشتراك االسم
فقط
ٗ -وٌكفً الصؽار فً اقرارهم ان ثم موجودا كامبل الٌلحقه نحو من
انحاء النقص والٌلحقه انفعال اصبل
٘ -التوحٌد اال برفع الجسمانٌة اذ الجسم لٌس بواحد بل مركب ومنقسم
قابل للتجزبة
التعبٌر بلسان االنسان
ٔ -قد علمت قولتهم الجامعة النواع التؤوٌبلت كلها وهً قولهم ( عبرت
عنها التوراة بلسان االنسان)
وٌعنً ذلك ان كل ماٌمكن الناس اجمع فهمه وتصوره باول فكرة هم
الذي اوجب هلل تعالً
ٕ -لذلك وصؾ باوصاؾ تدل علً الجسمانٌة لٌدل علً انه تعالً موجود
اذ الٌدرك الجمهور باول وهلة وجودا اال للجسم وما لٌس بجسم فهو
لٌس موجود عندهم
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ٖ -وكذلك كل ماهو كمال عندنا نسب الٌه تعالً لٌدل علٌه انه كمال
بانحاء الكماالت كلها والٌشوبه نقص  ،فكل ماٌدرك الجمهور انه نقص
او عدم فبل ٌوصؾ به ولذلك الٌوصؾ بؤكل وال بشرب والبنوم والبمرض
وال بظلم وال بما ٌشبه ذلك
ٗ -وكل ماٌظن الجمهور انه كمال وصؾ به  ،وان كان ذلك انما هو
كمال بالنسبة الٌنا  ،اما الٌه تعالً فتلك التً نظنها كماالت هً ؼاٌة
النقص ولكن لو تخٌلوا عدم ذلك الكمال االنسانً منه تعالً لكان عندهم
نقصا فً حقه
٘ -وانت تعلم ان الحركة هً من كمال الحٌوان وضرورٌة فً كماله ،
فكما هو مفتقر لآلكل والشرب فهو مفتقر للحركة  ،والفرق بٌن ان
ٌوصؾ تعالً باالكل والشرب او ٌوصؾ بالحركة  ،ولكن بحسب لسان
االنسان اعنً خٌال الجمهور كان االكل والشرب عندهم نقصا فً حق هللا
والحركة لٌست نقصا فً حقه
-ٙوان كانت الحركة انما الجؤ الٌها االفتقار وقد تبرهن ان كل متحرك
فذو عظم منقسم ببل شك وسٌتبرهن كونه تعالً لٌس بذي عظم فبل توجد
له حركة وال ٌوصؾ اٌضا بسكون النه الٌوصؾ بالسكون اال من كان
متحركا
 -7فكل هذه االسماء الدالة علً انواع الحركة كلها وصؾ بها تعالً علً
الجهة التً قلنا كما ٌوصؾ بالحٌاة ومع ارتفاع الجسمانٌة ٌرتفع جمٌع
ذلك اعنً (نزل وصعد وسار وانتصب ووقؾ ودار وجلس وسكن وخرج
وجاء وعبر وكل ماشابه ذلك )
نسبة الصفات الً هللا
ٔ -اعتري فً تعرٌؾ هللا عز وجل للجمهور فً جمٌع كتب االنبٌاء وفً
التوراة اٌضا لما دعت الضرورة الرشادهم اجمعٌن لوجوده تعالً وان له
الكماالت كلها  ،اعنً انه لٌس موجودا فقط كما االرض موجودة
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والسماء موجودة بل موجودا حٌا عالما قادرا فاعبل وسابر ما ٌنبؽً ان
ٌعتقد فً وجوده
ٕ -فارشدت االذهان النه موجود بتخٌل الجسمانٌة والنه حً بتخٌل
الحركة اذ الٌري الجمهور شٌبا متمكن الوجود صحٌحا الرٌب فٌه اال
الجسم
ٖ -وكل مالٌس بجسم لكنه فً جسم فهو موجود لكنه انقص وجود من
الجسم الفتقاره فً وجوده الً جسم
ٗ -اما مالٌس بجسم والفً جسم فلٌس هو شٌبا موجودا بوجه فً
باديء تصور االنسان وبخاصة عند التخٌل
٘ -وكذلك الٌتصور الجمهور من معنً الحٌاة ؼٌر الحركة ومالٌس
بمتحرك حركة ارادٌة مكانٌة فلٌس هو حٌا وان كانت الحركة لٌست من
جوهر الحً بل عرضا الزما له
 -ٙوكذلك االدراك المتعارؾ عندنا هو بالحواس
اعنً السمع والبصر  ،وكذلك النتصور انتقال المعنً من نفس شخص
منا لنفس شخص اخر اال بكبلم وهو الصوت الذي تقطعه الشفاة واللسان
وسابر االت الكبلم
 -7فلما ارشدت ازهاننا اٌضا نحو كونه تعالً مدركا وان تصل معانً
منه لبلنبٌاء لٌوصلوها الٌنا وصؾ لنا بانه ٌسمع وٌبصر ومعناه انه
ٌدرك االشٌاء المربٌة والمسموعة وٌعلمها ووصؾ لنا بانه ٌتكلم ومعناه
انه تصل معانً منه لبلنبٌاء وهذا هو معنً النبوة
 -0ولما النعقل من اٌجادنا ؼٌرنا اال بان نفعله بمباشرة وصؾ بانه فاعل
 -2ولما كان الجمهور الٌدرك حٌا اال ذا نفس وصؾ لنا بانه ذو نفس
ٓٔ -ولما التدرك تلك االفعال فٌنا اال باالت جسمانٌة استعٌرت له تلك
االالت التً تكون بها الحركة كاالرجل والكفٌن واالالت التً ٌكون بها
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الكبلم وهً الفم واللسان والصوت  ،واالالت التً بها ٌفعل الفاعل منا
ماٌفعله وهً الٌدان واالنامل والكؾ والذراع
ٔٔ -وتلخٌص هذا كله انه تعالً عن كل نقص استعٌرت له االالت
الجسمانٌة لٌدل بها علً افعاله  ،واستعٌرت له تلك االفعال لٌدل بها علً
كمال مالٌس هو نفس ذلك الفاعل
ٕٔ -مثال ذلك انه استعٌر له العٌن واالذن والٌد والفم واللسان لٌدل بها
علً الرإٌة والسمع والفعل والكبلم ،واستعٌرت له الرإٌة والسمع للداللة
علً االدراكعلً العموم  ،وتستعمل اللؽة العبرٌة ادراك حاسة بدل ادراك
حاسة اخري مثل (انظروا كلمة الرب ) أي ادركوا معنً كبلمه (شم
رابحة ابنً ) أي ادرك رابحته
واستعٌر له الفعل والكبلم لٌدل به علً فٌض ما فابض عنه كما ٌبٌن
ٖٔ -فكل الة جسمانٌة تجدها فً جمٌع كتب النبوة فهً اما الة حركة
للداللة علً الحٌاة  ،او الة احساس للداللة علً االدراك  ،واما الة بطش
للداللة علً الفعل  ،او الة كبلم للداللة علً فٌض العقول علً االنبٌاء
ٗٔ -فٌكون ارشاد تلك االستعارات للتقرٌر عندنا ان ثم موجودا حٌا
فاعبل لكل ماسواه مدرك لفعله اٌضا
٘ٔ -وسنبٌن اذا اخذنا فً نفً الصفات كٌؾ ٌرجع هذه كله لمعنً واحد
هو ذاته تعالً فقط
نفً الجسمٌة
ٔ -لٌس الؽرض من هذا الفصل اال تبٌٌن معنً هذه االالت الجسمانٌة
المنسوبة له تعالً عن كل نقص  ،وانها كلها للداللة علً افعال تلك
االالت  ،التً تلك االفعال كمال عندنا  ،لندل علً كونه كامبل بؤنحاء
الكماالت كما نبهونا بقولهم  :تكلمت التوراة بلسان بنً ادم
ٕ -االالت المٌكانٌكٌة المنسوبة له تعالً فنحو قوله ( موطًء قدمً ،
موضع اخمص قدمً )
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ٖ -واما االت البطش المنسوبة له ( ٌد الرب  ،باصبع الرب  ،عمل
اصابعك  ،وجعلت علً ٌدك  ،ولمن اعلنت ذراع الرب ٌ ،مٌنك ٌارب )
ٗ -واما االت الكبلم المنسوبة له ( فم الرب تكلم  ،وٌفتح شفتٌه الجابتك
 ،صوت الرب بالقوة  ،ولسانه كنار اكلة )
٘ -واما االت االحساس المنسوبة له ( عٌناه تبصران وجفناه ٌختبران
بنً البشر  ،اعٌن الرب الجابلة  ،امل اذنٌك ٌارب واسمع  ،اضرمتم نارا
فً ؼضبً )
 -ٙولم ٌستعر له من االعضاء الباطنٌة اال القلب لكونه اسما مشتركا
وهواسم العقل اٌضا وهو مبدأ حٌاة الحً  ،الن قوله ( حنت احشابً الٌه
 ،زفٌر احشابك ) ٌرٌد به اٌضا القلب  ،وذلك ان االحشاء اسم االمعاء
بالخصوص واسم كل عضو باطن بالعموم فٌكون اٌضا اسم القلب  ،ودلٌل
ذلك :
قوله ( وشرٌعتك فً صمٌم احشابً ) مساوٌا لقوله فً قلبً
 -7لم ٌستعر له الكتؾ لكونه الة نقبلن فً المشهور  ،وناهٌك انه
التستعار له االت االؼتذاء
 -0وما اري احدا ٌشك ان هللا تعالً ؼٌر مفتقر لشًء ٌمد وجوده  ،فبل
الة له  ،اعنً انه لٌس بجسم وانما افعاله بذاته ال بالة
 -2وقد قالوا علٌهم السبلم قولة جامعة دافعة لكل ماتوهمه هذه
االوصاؾ الجسمانٌة كلها  ،وهً قولة تدلك ان الحكماء علٌهم السبلم لم
ٌخطر لهم التجسٌم ببال ٌوما قط والكان عندهم امر ٌوهم او ٌلبس ولذلك
تجدهم فً جمٌع التلمود والمدرشوت مستمرٌن علً تلك الظواهر النبوٌة
لعلمهم ان هذا شًء امن فٌه االلتباس وال ٌخاؾ منه ؼلط بوجه
بل الكل علً جهة التمثٌل وارشاد الذهن
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ٓٔ -وتلك القولة هً قولهم فً ( براشٌت ربه ) قدرة االنبٌاء كبٌرة
النهم ٌجعلون الصورة علً شاكلة صانعها حٌث قٌل ( وعلً شبه العرش
شبه كمرأي البشر )
ٔٔ -فقد صرحوا وبٌنوا ان هذه الصور كلها التً ٌدركها االنبٌاء كلهم
فً مرأي النبوة  ،هً صورة مخلوقة هللا خالقها
ٕٔ -فقد صرحوا وابانوا عن انفسهم براءتهم عن اعتقاد الجسمانٌة
ٖٔ -انقولوس المتهود رجل كامل فً العبرانٌة والسرٌانٌة وقد جعل كده
رفع التجسٌم فكل صفة توهم الجسمٌة فً الكتاب ٌتؤولها بحسب معناها
ومن ذلك ماٌدل علً الحركة كالنزول والصعود ..
ٗٔ -ترجم انا اهبط مصر ( عند كبلم الرب مع ٌعقوب ) بانها ( اذهب
معك الً مصر ) وذلك لدقته حٌث ان اول الكبلم كان ( فكلم هللا اسرابٌل
لٌبل فً الحلم –تكوٌن )ٕ-ٗٙ
٘ٔ -ترجم نزل الرب جبل سٌناء بالتجلً ونفً الحركة
 -ٔٙاحٌانا ٌتؤول الكلمة ( هللا) بمعنً المبلك
تؤثر الٌهود بالمسلمٌن
ٔ -اعلم ان العلوم الكثٌرة التً كانت فً ملتنا فً تحقٌق هذه االمور
تلفت بطول االزمان واستٌبلء الملل الجاهلة علٌنا وبكون تلك االمور لم
تكن مباحة للناس كلهم اال نصوص الكتب فقط
ٕ -من االمور المستفاضة فً الملة ( االمور التً اخبرتك بها شفاهة
الٌجوز ان تكتبها ) فلم ٌدون شٌبا من ؼوامض التوراة وهذا سبب
انقطاع تلك االمور العظٌمة فً الملة
ٖ -اما هذا النذر الٌسٌر الذي تجده فً معنً التوحٌد وماٌتعلق بهذا
المعنً لبعض القرابٌٌن فهً امور اخذوها عن المتكلمٌن من االسبلم
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ٗ -وكان فً االسبلم فرقة المعتزلة فؤخذوا عنهم اصحابنا مااخذوا
وسلكوا فً طرٌقهم ثم حدثت فً االسبلم فرقة اخري هم االشؽرٌة
وحدثت لهم اراء اخري التجد عند اصحابنا من تلك االراء شًء
٘ -ولٌس ذلك النهم اختاروا الرأي االول علً الثانً ولكن لما اخذوا
الرأي االول وقبلوه وظنوه امرا برهانٌا
 -ٙاما االندلسٌون من اهل ملتنا كلهم ٌتمسكون باقوال الفبلسفة وٌمٌلون
الرابهم ما لم تناقض الشرٌعة والتجدهم ٌسلكون فً مسالك المتكلمٌن
 -7فلما نظرت فً كتب المتكلمٌن وكتب الفبلسفة وجدت طرق المتكلمٌن
واحدة فلما تؤملت هذه الطرٌقة نفرت منها الن كل تلك االدلة استعملت
فٌها مقدمات لم تتبرهن
امثلة من فهم بن مٌمون للنصوص
معنً الصورة
تكوٌن ٕٔٙ-
ورتِ َنا َك َ
ش َب ِه َنا
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َو َقال َ هللاَُ :ن ْع َمل ُ اال ْن َ
ויאמר אלהים נעׂשה אדם בצלמנו כדמותנו
ٔ -ظن الناس ان الصورة(צלמנ) فً اللسان العبري تعنً الشكل فظنوا
ان هللا علً صورة انسان فلزمهم التجسٌم المحض فاعتقدوه ورأوا انهم
لو فارقوا هذا االعتقاد كذبوا النصوص وعدموا االاله
ٕ -فاعتقدوه جسما ذا وجه وٌد مثلهم ولكنه اكبر وابهً ولٌس من لحم
ودم  ،واعتقدوا ان هذا ؼاٌة تنزٌههم هلل
ٖ -ان الصورة التً هً الشكل ٌسمً فً العبرٌة الصفة  ،مثال
تكوٌن ٙ-ٖ2
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ؾ َ
ش ٌْبا َّاال ا ْل ُخ ْب َز
ؾَ .ولَ ْم ٌَ ُكنْ َم َع ُه ٌَ ْع ِر ُ
س َ
َف َت َر َك ُكل َّ َما َكانَ لَ ُه فًِ ٌَ ِد ٌُو ُ
سنَ ا ْل َم ْن َظ ِر.
ور ِة َو َح َ
ص َ
سنَ ال ُّ
ؾ َح َ
س ُ
الَّذِي ٌَا ُكلَُ .و َكانَ ٌُو ُ
ויהי יוסף יפה־תאר ויפה מראה׃
ٗ -اما لفظة (الصلم = الصورة ) فهً اسم مشترك ٌقع علً الصورة
النوعٌة والصورة الصناعٌة والمراد هنا الصورة النوعٌة اي االدراك
العقلً
صاموبٌل االول ٘-ٙ
ضَ ،وأَ ْع ُطوا
ٌِرانِ ُك ُم الَّتًِ ُت ْفسِ ُد األَ ْر َ
ٌر ُك ْم َو َت َماثٌِل َ ف َ
َو ْ
اص َن ُعوا َت َماثٌِل َ َب َواسِ ِ
ؾ ٌَ َدهُ َع ْن ُك ْم َو َعنْ آلِ َهتِ ُك ْم َو َعنْ أَ ْرضِ ُك ْم.
إِلَ َه إِ ْس َرابٌِل َ َم ْجداً لَ َعلَّ ُه ٌُ َخ ِّف ُ
ועׂשיתם צלמי עפליכם וצלמי עכבריכם המׁשחיתם
 -ٙوالمقصود بالمثال اٌضا الشبه المعنوي
حزقٌال ٖٔٔ-
أَ َّما شِ ْب ُه ا ْل َح ٌَ َوا َنا ِ
سالِ َك ٌة
ًِ َ
ابٌ َح ه َ
ار ُم َّتقِدَ ٍةَ ،ك َم ْن َظ ِر َم َ
ص ِ
ت َف َم ْن َظ ُرهَا َك َج ْم ِر َن ٍ
ج َب ْر ٌق.
ار َكانَ ٌَ ْخ ُر ُ
ار لَ َم َعانٌ َ ،ومِنَ ال َّن ِ
َب ٌْنَ ا ْل َح ٌَ َوا َناتَِ .ولِل َّن ِ
ודמות החיות מראיהם כגחלי־אׁש בערות
فً معنً رإٌة هللا
اعلم ان كلمة (رأي  ،نظر  ،حزي) تقع علً رإٌة العٌن واستعٌرت
لبلدراك العقلً
تكوٌن ٕ-ٕ2
َو َن َظ َر َو َاذا فًِ ا ْل َح ْق ِل ِب ْب ٌر
וירא והנה באר בׂשדה
فهذه رإٌة عٌن
الجامعة ٔٔٙ-
َ ....و َقدْ َرأَى َق ْل ِبً َكثٌِراً مِنَ ا ْلح ِْك َم ِة
ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃
وهذا ادراك عقلً الرإٌة عٌن
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وبحسب هذه االستعارة لفظ الرإٌة فً (رأٌت الرب  ،رأي هللا انه حسن ،
فرأوا اله اسرابٌل)....
كذلك نظر تقع علً التفات العٌن  ،فً قوله :
وٌنظر الً االرض (اشعٌاء ٘)ٖٓ-
واستعٌر الً التفات الذهن  ،فً قوله:
لم ٌر اثما فً ٌعقوب (العدد ٖٕ)ٕٔ-
الن االثم الٌري بالعٌن
وهكذا تؤوٌل كل لفظة النظر جاءت فً هللا تعالً
مثال ( وصورت الرب ٌعاٌن –العدد ) ٕٔ/0
واما ستر موسً وجهه اذ ٌخاؾ ان ٌنظر الً هللا (الخروج ٖ ) ٙ-فهو
دلٌل علً خوفه النظر الً النور المتجلً ولٌس ان االاله تدركه االعٌن
الحركة
ٌٔ -قصد بنزول هللا تنزل عذابه علً العصاة
ٌٕ -قصد بالسكن دوام عناٌة هللا بموضع او امر معٌن
ٖ -كقوله ( واسكن فٌما بٌن اسرابٌل – الخروج  )ٗ٘-ٕ2دوام السكٌنة
علٌهم
معنً الكرسً
ٌٔ -قصد بالكرسً الداللة علً العظمة ( قال الرب السماء عرشً –
اشعٌاء  )ٔ-ٔٙالنها تدل علً عظمته كما ٌدل الكرسً علً عظمة
صاحبه
ٕ -الٌعنً الكرسً جسما ٌرتفع علٌه االله الن هللا لٌس جسما فكٌؾ
ٌكون له مكان ومقر ؟
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ٖ -ان تخٌل كونه تعالً موجود علً كرسً او من ؼٌر كرسً هو كفر
ٗ -قال تعالً ( وعرشك الً جٌل فجٌل – مراثً ارمٌاء ٌ٘ )ٔ2-دل
علً انه ابدي ولذلك فهو ؼٌر مفارق له
٘ -لذلك دل الكرسً وكل ماٌشابهه علً العظمة والجبللة ولٌس شٌبا
خرجا عن ذاته
تفسٌر ؼضب هللا ومعنً فً قلبه
ٔ -الؽضب اسم مشترك للوجع وااللم  ،وللؽضب  ،وللعصٌان
والتمردوبحسب المعنً الثانً والثالث قٌل وتؤسؾ فً قلبه (تكوٌن )ٙ-ٙ
ٕ -وبحسب المعنً الثانً فتؤوٌله ان هللا ؼضب علٌهم لسوء فعلهم
ٖ -واما معنً فً قلبه وفً نفسه انه لم ٌطلع علٌه احد
معنً الوجه
ٌٔ -عنً ؼضب هللا وسخطه ( وجه الرب فرقهم  ،ارمٌا ٗ ( )ٔٙ-وجه
الرب علً صانعً الشر  ،مزمور ٖٖ)ٔ7-
ٌٕ-عنً حضرة الشخص ومقامه ( وكلم الرب موسً وجها الً وجه ،
خروج ٌٖٖ )ٔٔ-عنً بدون واسطة
ٖ -والوجه حقٌقة الشًء ( واما وجهً فبلٌري ،
خروج ٌٖٖ )ٕٖ-عنً حقٌقة وجودي علً ماهً علٌه التدرك
ٌٗ -عنً العناٌة ( ٌرفع الرب وجهه نحوك  ،عدد ٌ )ٕٙ-ٙعنً ٌمنحك
السبلم
معنً القفا
ٔ -هو ظرؾ زمان بمعنً بعد ( الرب الهكم تتبعون  ،تثنٌة ٖٔ( )ٗ-
ٌسٌرون وراء الرب  ،هوشع ٔٔ ( )ٔٓ-تنظر قفاي  ،خروج ٖٖ)ٕٖ-
عٌن هللا
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ٔ -تعنً عناٌته ( خذه واجعل عٌنٌك علٌه )
ٕ -اذا اقترنت برإٌا تعنً االدراك العقلً
معصٌة ادم
ٔ -اعترضنً رجل علومً منذ سنٌن اعتراضا ؼرٌبا وقبل ذكر
االعتراض نقول ان كل عبرانً ٌعلم
ان اسم هللا هو اسم مشترك فً العبرٌة ٌقصد به االاله والمبلبكة والحكام
ٕ -هامش :
فً قاموس سترونج
H430
(אלהים)
اسم جمع ٌقصد به هللا اذا استخدم معه اداة التعرٌؾ  ،وٌستخدم احٌانا
للداللة علً الحكام القضابٌٌن  ،وبمعنً المبلبكة (ات)
ٖ -ومن ذلك قوله تعالً
5 :Gen 3
ار َف ٌْ ِن
بلن ِم ْن ُه َت ْن َفتِ ُح ْ
اع ٌُ ُن ُك َما َو َت ُكو َن ِ
َب ِل هللا ُ َعالِ ٌم ا َّن ُه ٌَ ْو َم َتا ُك ِ
ان َكاهللِ َع ِ
ا ْل َخ ٌْ َر َوال َّ
ش َّر».
והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃
والمراد بهذه االٌة المعنً االخٌر
ٗ -قال المعترض ان ظاهر النص ان االنسان خلق كسابر الحٌوانات ببل
عقل فلما عصً اوجبت له المعصٌة الكمال الذي هو التمٌٌز
٘ -والرد ان ذلك ؼٌر صحٌح فان االنسان كان كامبل قبل المعصٌة ولذلك
قٌل انه علً صورة هللا
ومن اجل كماله كان مخاطبا
ب االلَ ُه ادَ َم....
الر ُّ
صى َّ
تكوٌن َٕ ٔٙ-و ْاو َ
ومعلوم انه الوصٌة للبهابم
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 -ٙكان ادم ٌفرق بٌن الحق والباطل ولكنه لم ٌكن ٌفرق الحسن من
القبٌح الن ذلك فً المشهورات ال المعقوالت
 -7كان االنسان علً اكمل حاالته ومع فطرته التً قٌل ( نقصته عن هللا
قلٌبل مزمور ) ٙ-0
ותחסרהו מעט מאלהים
ولكنه لم ٌكن ٌدرك المشهورات وٌعرؾ ان كشؾ عورته قبٌح
 -0وقوله انفقحت اعٌنهما (تكوٌن ٖ) 7-
ותפקחנה עיני ׁשניהם
فعلم انهما عرٌانان  ،فلم تكن ؼشاوة علً البصر بل صارت حالة اخري
ٌدرك القبٌح الذي لم ٌكن ٌستقبحه قبل
 -2كلمة الفقح (ותפקחנה) تعنً كشؾ بصٌرة الرإٌة
اشعٌاء ٖ٘٘-
ص ِّم َت َت َف َّت ُح.
حٌِ َنبِ ٍذ َت َت َف َّت ُح ُع ٌُونُ ا ْل ُع ْمًِ َو َآذانُ ال ُّ
אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרׁשים תפתחנה׃
اشعٌاء ٕٕٗٓ-
ح األ ُ ُذ َن ٌْ ِن َوالَ ٌَ ْس َم ُع.
َناظِ ٌر َكثٌِراً َوالَ ُتبلَ ِح ُظَ .م ْف ُتو ُ
ראית רבות ולא תׁשמר פקוח אזנים ולא יׁשמע׃
تعلٌق علً داللة الحابرٌن
ٔ -اكتفٌنا بهذا القدر من الكتاب
ٕ -الكتاب منشور علً الشبكة مجانا لمن اراد قراءته
ٖ -لٌس مهما ان نقتنع او النقتنع بما قاله بن مٌمون فنحن مهما كانت
معرفتنا باللؽة العبرٌة فهً لٌست لؽتنا
ٗ -قدم بن مٌمون كتابه للٌهود المإمنٌن بالٌهودٌة ونحن بحمد هللا
مسلمٌن
٘ -المهم فً استشهادنا بالكتاب هنا امور
أ -ان تفسٌرات موسً بن مٌمون لم تقنع كل الٌهود فقام علٌه كثٌر منهم
والزال حتى االن معترضٌن علً هذا الفهم
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ب -ان بن مٌمون ٌقول ان الٌهود قبله كانوا من المجسمة
ت – ان الٌهود تؤثروا بالمسلمٌن لٌتخلصوا من التجسٌم وسوؾ نناقش
اثر المسلمٌن علً بن مٌمون والٌهود الحقا
المعارضٌن لفهم بن مٌمون
ٔ -كان هناك انتقاد شدٌد البن مٌمون خاصة من الفرنسٌٌن وااللمان
وعلً رأسهم (مار بن تودوروس ابو العافٌة ( Meir ben Todros
 )Abulafiaباعتبار ان الفلسفة العقبلنٌة الٌمكن وضعها فً مكانة
االٌمان والنصوص
ٕ -كانت المدرسة المضادة البن مٌمون ٌقودها سولومون مونبلٌه ،
وٌونا جٌروندا
) (Solomon Montpellier and Jonah Gerunda
ٖ -اصرت تلك المدرسة علً ان المعجزات والهاجادا ٌجب حملها علً
ظاهرها وان تفسٌرها هو هرطقة وانه من السهل اقناع الناس بالتخلً
عن عقٌدتهم اذا كانت قابمة فقط علً الجدل العقلً.
سولومون بن ابراهام
ٔ -رابً وشارح تلمودي مقاطعة مونبلٌه بفرنسا فً القرن الثالث عشر
وزعٌم المدرسة المضادة البن مٌمون
ٕ -لما كان سولومون احد شراح التلمود فقد الحظ التعارض بٌن افكار
بن مٌمون والتلمود فتزعم حركة ضد بن مٌمون قسمت الٌهود معسكرٌن
ٖ -هاجم بن مٌمون النه خالؾ التلمود كما انه فسر المعجزات تفسٌرا
علمٌا والبتعاده عن التجسٌم ووصفه الجنة والنار بؽٌر طرٌقة الهاجادا
ٗ -اعتبر كل الفاظ بن مٌمون ؼٌر ٌهودٌة وانما كفر وتضامن معه دافٌد
بن شاول  ،وجونا بن ابراهام واعتبروا ان كل من ٌفسر النصوص علً
ؼٌر ظاهرها كما فعل راشً هو كافر واٌد ذلك بعض الربانٌٌن فً جنوب
فرنسا
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٘ -اصدر اتباع بن مٌمون حكما مشابها لذلك السابق ضد الثبلثة الذٌن
عارضوا بن مٌمون ومإٌدٌهم
 -ٙتوجه سولومون الً الرهبان الدومنٌكان سنة ٖٖٕٔ فقاموا باحراق
كتب بن مٌمون امام العامة
توجه اتباع بن مٌمون الً جٌمس االول حاكم ارجون فاثاروه ضد
سولمون فامر بقطع لسان اتباعه ولم ٌعرؾ مصٌر سولومون حتً الٌوم
خاتمة المطلب
ٔ -اختلؾ الٌهود فً صفات هللا حسب تفسٌرهم للنصوص رؼم اتفاقهم
علً النصوص
أ -التٌار العام للٌهود حالٌا ٌتبع افكار بن مٌمون
فً تؤوٌل النصوص بما الٌوحً بالتجسٌم
بٌ -مثل القبااله والحسٌدٌة اتجاه وحدة الوجود
ت -من الٌهود من ٌؤخذ بظاهر النصوص وٌمٌل الً التجسٌم ولكن هذا
التٌار ضبٌل بٌن الٌهود االن
ٕ -من هنا علٌنا دراسة نظرٌات التفسٌر عند الٌهود لمعرفة مدي
مصداقٌة تلك التفسٌرات
المطلب الثانً  :انواع التفسٌر
النوع االول  :بشات – دراش
ننقل عن كتاب (بٌشات-دراش) المعانً البسٌطة والتطبٌقات فً تفسٌرات
الربانٌٌن
تؤلٌؾ  :دافٌد فاٌس هالٌفنً
Peshat and DerashPlain and Applied Meaning in
Rabbinic Exegesis
David Weiss Halivni
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مقدمة
ٔ -ان توراتنا القانونٌة قد ولدت محاطة بالقداسة المحفورة داخل قلوب
المإمنٌن ولٌس بالنٌران علً االلواح الحجرٌة
ٕ -الذٌن قرأوا التوراة علنا علً الناس هما موسً وعزرا ،احدهما
افتتح العصر الكتابً واالخر اؼلقه
ٖ -هناك الكثٌر من النقد حول كٌفٌة استعادت عزرا للتوراة وعموما قال
الربانٌون  :ان التوراة لو لم تنزل علً موسً النزلت علً عزرا
ٗ -كان عهد عزرا هو ختام التوراة حٌث اصبحت كتاب كامل ولم ٌعد
الوحً ضرورٌا ومن هنا حل التفسٌر محل الوحً كان عزرا ختام الوحً
حٌث تم تقنٌن االسفار الخمسة ولم ٌعد ممكن تؽٌرها
٘ -رؼم نبوة عزرا فانه لم ٌتلق وحً التوراة االصلٌة من جدٌد وانما
اكتفً بتجمٌع مابٌن ٌدٌه علً امل ان ٌقوم اٌلٌا وربما موسً نفسه
بتؤكٌد
صحة ماجمعه عزرا
 -ٙلقد كانت قصة اسرابٌل منذ عهد موسً وحتً عزرا بما فٌها من
انبٌاء وحكماء ٌحاولون دابما شٌبا واحدا وهو رد االسرابٌلٌن الً
التوراة وابعادهم عن الوثنٌة
 -7فً فترات الوثنٌة هذه فان النص التوراتً ربما ٌكون قد تلوث
واصبح ؼٌر كامل ومن هنا ٌصبح استرداد عزرا للتوراة كاملة ومن ؼٌر
طرٌق الوحً موضع شك ولهذا ٌتهم السامرٌون عزرا بانه زور التوراة
 -0محور هذا الكتاب هو العبلقة بٌن المعنً الحرفً الظاهر للنصوص
(بٌشات) وبٌن المعنً التطبٌقً عند الربانٌن (دراش )
 -2الهدؾ من هذا الكتاب هو توضٌح النقاط التً ٌخالؾ فٌها تفسٌر
الربانٌٌن النصوص المكتوبة وٌخرج عنها تماما حٌث تستبعد الدراش
البٌشات
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ٓٔ -فً هذه المواقؾ تكون التوراة الشفهٌة فً تعارض تام مع التوراة
المكتوبة وحٌن تنفصل التعالٌم الشفهٌة عن النص المكتوب فان الوالء
للنص المكتوب الٌكون كامبل
ٔٔ -نحاول حالٌا الوصول الً اجابة حول امكانٌة التوفٌق بٌن تفسٌرات
الربانٌٌن والنصوص  ،ولٌس من السهل بالطبع التؽاضً عن تلك
التفسٌرات وانما البحث عن اسباب خروج الربانٌٌن عن المعنً البسٌط
وبحثهم عن معانً اخري
مسؤلة الحرفٌة والمجاز
ٔ -ان ادراك ان ربانٌو التلمود فً تفسٌرهم للنصوص المكتوبة ٌخرجون
احٌانا عن المعنً الحرفً المباشر ادي الً ادانة ؼٌر الربانٌٌن لهم
ٕ -انتقد سبٌنوزا موسً بن مٌمون لحٌاده عن المعنً الحرفً للنصوص
واعتبر ان ذلك نوع من التهور
ٖ -بعد قرنٌن انتقد جٌجر تفسٌرات الربانٌن وخروجهم عن المعنً
الحرفً واتهمهم انهم الٌفقهون معنً التفسٌر
ٗ -اما داخل نظام الربانٌٌن فمنذ سعادٌا جاون (ٕ2ٕٗ-00م) وهو واحد
من اهم علماء الٌهود فً اوابل العصور الوسطً والذي بدأ النضال ضد
تعارض تفسٌرات الربانٌٌن فً التلمود مع المعنً الحرفً للتوراة
المكتوبة
٘ -كان الصراع ٌشتد حٌنما تإدي تلك التفسٌرات الً نوع من السلوك
او الطقوس التً الاصل لها فً التوراة المكتوبة
 -ٙلم ٌكن من السهل التخلً عن النص التوراتً المكتوب وال عن
التفسٌر التلمودي مما تسبب فً نوع من الحٌرة
 -7مثال علً ذلك فً سفر الخروج :
24:Exo 21
َو َع ٌْنا ِب َع ٌْ ٍن َوسِ ّنا بِسِ ن َو ٌَدا ِب ٌَ ٍد َو ِر ْجبل بِ ِر ْج ٍل
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 -0المعنً الحرفً مباشر وبسٌط  ،وهو القصاص الحقٌقً ولكن
تفسٌرات الربانٌٌن حولت االمر الً سلسلة من التعوٌضات المالٌة
 -2مثال اخر فً سفر التثنٌة :
5 :Deu 25
س َكنَ إِ ْخ َوةٌ َمعا ً َو َم َ
س ل ُه ا ْبنٌ َفبل َتصِ ِر ا ْم َرأَةُ ال َم ٌِّ ِ
ت
ات َوا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم َول ٌْ َ
إِ َذا َ
ج ل َِر ُج ٍل أَ ْج َنبًِ .أَ ُخو َز ْو ِج َها ٌَدْ ُخل ُ َعل ٌْ َها َو ٌَ َّت ِخ ُذهَا لِ َن ْفسِ ِه َز ْو َج ًة
إِلى َخ ِ
ار ٍ
ب أَخًِ َّ
َو ٌَقُو ُم ل َها ِب َوا ِج ِ
ج.
الز ْو ِ
6 :Deu 25
اس ِم أَخٌِ ِه ال َم ٌِّ ِ
اس ُم ُه مِنْ إِ ْس َرابٌِل.
ت لِ َببل ٌُ ْم َحى ْ
الب ْك ُر الذِي َتلِ ُدهُ ٌَقُو ُم ِب ْ
َو ِ
7 :Deu 25
ص َع ُد ا ْم َرأَةُ أَخٌِ ِه إِلى ال َبا ِ
ب
الر ُجل ُ أَنْ ٌَؤْ ُخ َذ ا ْم َرأَ َة أَخٌِ ِه َت ْ
ض َّ
« َوإِنْ ل ْم ٌَ ْر َ
إِلى ال ُّ
اسما ً فًِ إِ ْس َرابٌِل.
جً أَنْ ٌُقٌِ َم ألَخٌِ ِه ْ
وخ َو َتقُولَُ :قدْ أَ َبى أَ ُخو َز ْو ِ
ش ٌُ ِ
ب أَخًِ َّ
ل ْم ٌَ َ
شؤْ أَنْ ٌَقُو َم لًِ ِب َوا ِج ِ
ج.
الز ْو ِ
8 :Deu 25
ش ٌُو ُ
َف ٌَدْ ُعوهُ ُ
ضى أَنْ
ص َّر َو َقال :ال أَ ْر َ
خ َمدٌِ َنتِ ِه َو ٌَ َت َكل ُمونَ َم َع ُهَ .فإِنْ أَ َ
أَ َّت ِخ َذهَا
9 :Deu 25
َت َت َقدَّ ُم ا ْم َرأَةُ أَخٌِ ِه إِل ٌْ ِه أَ َما َم أَ ْع ٌُ ِن ال ُّ
ص ُق
لع َن ْعل ُه مِنْ ِر ْجلِ ِه َو َت ْب ُ
وخ َو َت ْخ ُ
ش ٌُ ِ
الر ُج ِل الذِي ال ٌَ ْبنًِ َب ٌْ َ
ت أَخٌِهِ.
فًِ َو ْج ِه ِه َو َتقُولَُ :ه َك َذا ٌُ ْف َعل ُ ِب َّ
10 :Deu 25
اس ُم ُه فًِ إِ ْس َرابٌِل « َب ٌْ َ
وع ال َّن ْع ِل».
َف ٌُدْ َعى ْ
ت َم ْخلُ ِ
ٓٔ -والمعنً الحرفً انه اذا مات رجل ولم ٌكن له ابناء فان اخوه
ٌتزوج ارملته  ،واالبن البكر من الزواج الجدٌد ٌنسب لبلخ المٌت
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ٔٔ -الربانٌون حرفوا ذلك المعنً وقالوا ان البكر هنا من االخوة ولٌس
االبناء بمعنً ان الذي ٌتزوج المرأة هو االخ االكبر للمتوفً
ٕٔ -هناك امثلة اخري ولكن فٌما سبق الكفاٌة فً الداللة علً المقصود
ٖٔ -دافع بعض النقاد عن الربانٌٌن وقالوا ان تفسٌراتهم لٌست خروج
عن النص وانما هً ترجع لبعض القواعد النحوٌة التً انقرضت  ،وربما
لبعض التقالٌد الٌهودٌة الشفهٌة التً كانت مطبقة وهم اولوا النص علً
اساسها
ٗٔ -والٌعنٌنا هنا لوم الربانٌٌن او الدفاع عنهم  ،فخروج التفسٌر عن
النصوص هو حقٌقة الٌمكن اؼفالها  ،وٌمكن تفسٌر ذلك بان الربانٌٌن لم
ٌكونوا ٌعتمدون التفسٌر الحرفً كما نفكر نحن االن وذلك الن عملٌة
التفسٌر تخضع للعصر وتتؽٌر مع الزمن
٘ٔ -مثال ذلك فً سفر البلوٌٌن :
14 :Lev 19
االع َمى ال َت ْج َعلْ َم ْع َث َر ًة َب ِل ْ
ال َت ْ
ب.
الر ُّ
ش الَ َه َك .ا َنا َّ
اخ َ
ص َّم َوقُدَّ ا َم ْ
شت ِِم اال َ
 -ٔٙالربانٌون فسروا االعمً هنا بالشخص الضال والمعثرة بانه العابق
الروحً  ،ولٌس ذلك النهم ٌنكرون المعنً الحرفً فهو موجود فً
اماكن كثٌرة فً التلمود  ،وانما لتوسٌع المعنً واعطابه بعد اشمل
 -ٔ7حتً بن مٌمون فً تفسٌره قال ان المعثرة هً النصٌحة الكاذبة او
الخطؤ
 -ٔ0وربما ٌرجع السبب الً ان هناك اٌة اخري تحمل نفس المعنً وهً
فً سفر التثنٌة :
18:Deu 27
َمل ُعونٌ َمنْ ٌُضِ ل ُّ األَ ْع َمى َع ِن َّ
ٌقَ .و ٌَقُول ُ َجمٌِ ُع ال َّ
ش ْعبِ :آمٌِنَ .
الط ِر ِ
 -ٔ2فً سفر التثنٌة بعض النصوص التً ٌقال انها تعطً للربانٌٌن حق
ابتكار تشرٌعات :
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8 :Deu 17
دَع َوى أَ ْو
ض ِ
َع َوى َو ْ
دَم َود ٍَم أَ ْو َب ٌْنَ د ْ
إِ َذا َعسِ َر َعل ٌْ َك أَ ْم ٌر فًِ ال َق َ
اء َب ٌْنَ ٍ
ور ُ
صو َما ِ
اص َعدْ إِلى
ت فًِ أَ ْب َوابِ َك َفقُ ْم َو ْ
الخ ُ
ض ْر َب ٍة َو َ
َب ٌْنَ َ
ض ْر َب ٍة مِنْ أ ُ ُم ِ
ب إِل ُه َك
الر ُّ
ارهُ َّ
ان الذِي ٌَ ْخ َت ُ
ال َم َك ِ
9 :Deu 17
اسؤَل
َب إِلى ال َك َه َن ِة
البلو ٌٌِّنَ َوإِلى ال َقاضِ ً الذِي ٌَ ُكونُ فًِ تِل َك األَ ٌَّ ِام َو ْ
َو ْاذه ْ
ِ
اء.
ض ِ
َف ٌُ ْخ ِب ُرو َك ِبؤ َ ْم ِر ال َق َ
10 :Deu 17
ب
الر ُّ
ان الذِي ٌَ ْخ َتا ُرهُ َّ
س َ
َف َت ْع َمل ُ َح َ
ب األَ ْم ِر الذِي ٌُ ْخ ِب ُرو َن َك ِب ِه مِنْ َذلِ َك ال َم َك ِ
ب ُكل ِّ َما ٌُ َعلِّ ُمو َن َك.
س َ
ص أَنْ َت ْع َمل َح َ
َو َت ْح ِر ُ
11 :Deu 17
ب ال َّ
اء الذِي ٌَقُولُو َن ُه ل َك َت ْع َملُ .ال َتحِدْ َع ِن
ض ِ
ٌع ِة التًِ ٌُ َعلِّ ُمو َن َك َوال َق َ
ش ِر َ
س َ
َح َ
األَ ْم ِر الذِي ٌُ ْخ ِب ُرو َن َك ِب ِه ٌَمٌِنا ً أَ ْو شِ َماالً.
12 :Deu 17
الواقِ ِ
ب
الر َّ
ؾ ُه َنا َك لِ ٌَ ْخ ِد َم َّ
ِن َ
َو َّ
ان َفبل ٌَ ْس َم ُع لِل َكاه ِ
الر ُجل ُ الذِي ٌَ ْع َمل ُ بِ ُط ْؽ ٌَ ٍ
إِل َه َك أَ ْو لِل َقاضِ ً ٌُ ْق َتل ُ َذلِ َك ال َّر ُجل ُ َف َت ْن ِز ُع ال َّ
ش َّر مِنْ إِ ْس َرابٌِل.
ٕٓ -لم ٌكن الٌهود ٌفرقون بٌن ماهو نص كتابً وماهو كبلم الربانٌٌن
فكانوا عندهم سواء  ،ففً احدي الصلوات التً ترجع الً عصر ماقبل
التانٌا
( تباركت ٌاربنا والهنا ٌاملك الكون  ، .....فهنا الوصاٌا التوراتٌة
المكتوبة والوصاٌا التً هً اوامر الربانٌٌن كبلهما مقدس)
ٕٔ -اول فصل بٌن الوصاٌا من التوراة ووصاٌا الربانٌٌن كان فً عهد
الراباي جوشوا ،احد المعلمٌن فً القرن االول المٌبلدي فً فلسطٌن
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استخدم الراباي جوشوا كلمة (بفداي) بمعنً (حقٌقً او صحٌح ) وكان
ٌقصد منها (حرفٌا)  ،بما ٌعنً من ذلك ان النصوص ٌجب ان تفسر
حرفٌا
ٕٕ -العجٌب ان الربانٌٌن عندما فسروا النصوص من سفري الخروج
والتثنٌة :
9 :Exo 13
َو ٌَ ُكونُ لَ َك َعبل َم ًة َعلَى ٌَ ِد َك َو َت ْذ َكارا َب ٌْنَ َع ٌْ َن ٌْ َك لِ َت ُكونَ َ
ب فًِ
الر ِّ
ش ِرٌ َع ُة َّ
َف ِم َك .ال َّن ُه ِب ٌَ ٍد َق ِو ٌَّ ٍة ْ
ِص َر.
ب مِنْ م ْ
الر ُّ
اخ َر َج َك َّ
8 :Deu 6
صاب َِب َب ٌْنَ َع ٌْ َن ٌْ َك
َو ْار ُب ْط َها َعبل َم ًة َعلى ٌَ ِد َك َول َت ُكنْ َع َ
ٖٕ -قاموا بتفسٌرهما حرفٌا وقالوا ان علً االنٌان ان ٌضع نصوص
توراتٌة معٌنة مكتوبة حقٌقة حول ٌدٌه وحول جبهته  ،بمعنً انهم
فسروا تلك النصوص حرفٌا رؼم ان معناهما مجازي كما هو واضح من
النص
مسؤلة اتجاهات التفسٌر عند الربانٌٌن
ٔ -منذ بدء الٌهودٌة وحتً القرن الثالث المٌبلدي كان االمر مجرد
تفسٌر حرفً باستبدال كلمات بمعناها
ٕ -احٌانا كان ٌحدث خروج عن تلك القاعدة فً التفسٌر كما فً مسؤلة
طبخ او شوي الفصح ففً اسفار اخبار االٌام الثانً والخروج والتثنٌة :
13 :2Ch 35
َو َ
ُور
ومَ .وأَ َّما األَ ْقدَ ُ
ار َكا ْل َم ْر ُ
ش ُووا ا ْلف ْ
اس َف َط َب ُخوهَا فًِ ا ْلقُد ِ
ِص َح ِبال َّن ِ
س ِ
ٌِع َبنًِ ال َّ
الص َحا ِ
ش ْعبِ.
ج ِل َو ِّ
َوا ْل َم َرا ِ
ؾ َو َبادَ ُروا ِب َها إِلَى َجم ِ
9 :Exo 12
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اء َبلْ َم ْ
س ُه َم َع
ال َتا ُكلُوا ِم ْن ُه َن ٌْبا ْاو َط ِبٌخا َم ْط ُبوخا ِبا ْل َم ِ
ارَ .را َ
ش ِو ٌّا ِبال َّن ِ
ارعِ ِه َو َج ْوفِهِ.
ا َك ِ
7 :Deu 16
ؾ فًِ َ
الؽ ِد
ص ِر ُ
ب إِل ُه َك ُث َّم َت ْن َ
الر ُّ
ارهُ َّ
ان الذِي ٌَ ْخ َت ُ
َو َت ْط ُب ُخ َو َتؤْ ُكل ُ فًِ ال َم َك ِ
َب إِلى ِخ ٌَا ِم َك.
َو َت ْذه ُ
ٖ -كان البد من الخروج عن الحرفٌة لدرء التعارض بٌن النصوص
ٗ -بحلول القرن الثالث تؽٌر الوضع مثال ذلك النص من سفر التثنٌة :
16 :Deu 24
ان ِب َخطِ ٌَّتِ ِه
«ال ٌُ ْق َتل ُ اآل َبا ُء َع ِن األَ ْوال ِد َوال ٌُ ْق َتل ُ األَ ْوال ُد َع ِن اآل َب ِ
اءُ .كل ُّ إِ ْن َ
س ٍ
ٌُ ْق َتلُ.
٘ -المعنً الحرفً واضح  ،ولكن الربانٌٌن فسروا النص بانه التقبل
شهادة االباء لبلبناء وال االبناء لبلباء رؼم ان كلمة شهادة لم ترد فً
النص
 -ٙفً فترة االمورٌم  ،بدأ الربانٌون نوعا جدٌدا من التفسٌر  ،مثال ذلك
الراباي ٌوخانان  ،فً القرن الثالث المٌبلدي فسر النص من سفر استٌر
:
31 :Est 9
ٌجا ِ
ي
ب َعلَ ٌْ ِه ْم ُم ْردَ َخا ُ
ٌم ه ََذ ٌْ ِن فًِ أَ ْو َقاتِ ِه َما َك َما أَ ْو َج َ
إلِ َ
ب ٌَ ْو َمًِ ا ْلفُ ِ
ور ِ
ور
ٌِر ا ْل َملِ َك ُة َو َك َما أَ ْو َج ُبوا َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم َو َعلَى َن ْسلِ ِه ْم أ ُ ُم َ
ِي َوأَ ْست ُ
ا ْل ٌَ ُهود ُّ
ص َرا ِ
خ ِه ْم.
ص َو ِام َو ُ
األَ ْ
 -7النص العربً هنا ؼٌر واضح فلنرجع النص العبري :
לקים את־ימי הפרים האלה בזמניהם
 -0تعنً كلمة ( بزمنٌم) فً وقتهما المحدد  ،ولكن الراباي فهمها بمعنً
مرة  ،فؤمر بقرأة الكتب اربعة اٌام بدال من ٌوم واحد
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-2فً فترة مابعد التلمود كان التوراة المكتوبة هً مصدر العقٌدة بٌنما
التلمود مصدر الشرٌعة فكان ٌمكن فً التفسٌر صٌاؼة شرابع جدٌدة
ولٌس عقابد
ٓٔ -تؽٌر ذلك الوضع فً القرن العاشر المٌبلدي بظهور الراباي سعادٌا
جاون الذي كان ٌتقن التوراة والتلمود معا  ،وظهر جٌل جدٌد من
الربانٌن مثل راشً وراشبام ورامبام وؼٌرهم
الذٌن ٌجٌدون التلمود والتوراة معا
ٔٔ -ظهر اٌضا جٌل جدٌد من النحوٌٌن الٌهود الذٌن عملوا بالتفسٌر
مثل بن عزرا فً االندلس لم ٌكن ٌشؽلهم التلمود وانما كانوا ٌفسرون
التوراة المكتوبة مباشرة كمفسرٌن او نحوٌٌن
ٕٔ -من هنا افترق التلمود عن التوراة المكتوبة واصبح لكل منهما
دراساته الخاصة وعلمابه
ٖٔ -لم ٌكن الربانٌون فً فترة التلمود ٌنتقدون من سبقهم علً عكس
البلحقٌن بعد القرن العاشر المٌبلدي بدءا من سعادٌا جاون وحتً القرن
ٖٔ والذٌن كانوا ٌنتقدون سابقٌهم وٌفسرون التوراة حرفٌا وٌهاجموا
من سبقهم ممن خرج عن التفسٌر الحرفً
ٗٔ -فً العصور الوسطً ظهر راشبام وبن عزرا فً القرن الثانً عشر
المٌبلدي ،وكانا علً طرفً النقٌض ففً الوقت الذي كان راشبام ٌصر
علً المعنً الحرفً حتً لو تعارض مع العقابد العملٌة  ،كان بن عزرا
ٌمٌل الً التوافق بٌن االثنٌن وٌدافع عن ربانٌو التلمود وٌقول انه البد
كانت لدٌهم اسباب للخروج عن المعنً الحرفً
٘ٔ -بٌن القرنٌن ٗٔ ، ٔ0-لم تكن هناك دراسات متؤصلة فً التفسٌر
باستثناء سوفٌرنو والذي لم ٌكن له منهج ثابت فلٌس حرفٌا ولٌس
مجازٌا وانما خلٌط من االثنٌن
 -ٔٙكان هذا الخلط موجود حتً عن راشً ورامبام  ،ولم ٌكن من
المفسرٌن من له منهج متناسق سوي راشبام وبن عزرا كما اوضحنا
سابقا
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 -ٔ7فً القرن  ٔ0ظهر موسً مندلسون  1786 -1729واتبع
خطوات بن عزرا  ،فعندما التتعارض البشات مع الدراش تكون البٌشات
هً المعنً الربٌسً والدراش مكمبل له  ،وعند التعارض تكون البٌشات
هً المعنً االصلً وٌتم تتبع الدراش  ،ولبلسؾ ان تفسٌر راشبام لم
ٌكن تم طبعه ولم ٌتاح لمندلسون قراءته
 – ٔ0جاون فٌلنا  ،ظهر فً القرن  ٔ0وكان اكثر حرفٌة من راشبام
نفسه
 -ٔ2فً القرن  ٔ2ظهر مٌكلنبورج  ،ملبٌم  ،نتزٌؾ  ،وفً القرن
العشرٌن ظهر هوفمان  ،هاكوهٌن
ملبٌم ونتزٌؾ كانا من علماء التلمود وفسر التوراة كانها جزء من
التلمود  ،وكانا ٌتمسكان بالحرفٌة فً بعض االحٌان
مسؤلة البلهوت
ٔ -كان الربانٌون فً عصر التلمود ٌذكرون المسابل البلهوتٌة مثل
طبٌعة هللا ومسؤلة الوحً والنبوة وؼٌرها بشكل عشوابً ولٌس بطرٌقة
علمٌة منظمة فتلك المسابل متناثرة فً كتبهم
ٕ -كان البلهوت عند الربانٌن قابم علً االساطٌر (الهاجادا) ولٌس علً
تؤوٌل وادلة علمٌة فقد كان هإالء الربانٌون رجال تشرٌع متمٌزٌن
ولكنهم لم ٌكونوا الهوتٌٌن
ٖ -هذه الطرٌقة اعاقت نمو علم البلهوت الٌهودي النظامب اذ الٌمكن ان
تكون تقلٌدٌا ونظامٌا فً ان واحد  ،اال انه رؼم متاهات البلهوت عند
الربانٌٌن فان اقامة نظام الهوتً حدٌث لٌس مستحٌبل
ٗ -كان البلهوت عند الربانٌٌن ٌسمح بالتنوع فً االراء حتً المتناقضة
منها ،
مثال ٔ:
أ -قال الراباي هلٌل  :لن ٌؤتً المسٌح فً اسرابٌل النه كان موجود فً
عهد حزقٌا .
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ب -رؼم ان هذا الرأي شاذ والٌلقً قبوال اال لدي اقلٌة صؽٌرة فانه تمت
كتابته فً التلمود
ت -وقد رد علٌه الراباي ٌوسؾ فقال  :سامح هللا الرابً هلٌل.
مثال ٕ :
أ -قال الراباي ٌوسً  :ان السكٌنة لم تهبط الً االرض ولم ٌصعد
الموسً وال اٌلٌا الً السماء
ب -وهذا الرأي ٌخالؾ شبه اجماع الٌهود ولكنه لم ٌتم حذفه مما ٌعنً
السماح بالتعددٌة البلهوتٌة حتً ولو كانت االراء متناقضة
٘ -رؼم هذه التعددٌة ٌقول الراباي ٌاناي :
ان كلمات التوراة لم تعط لموسً باعتبارها قرارار محددة ( أي ان
المقصود منها معنً واحد فقط) وانما مع كل كلمة العطً الرب تبارك
لموسً  ٗ2معنً صحٌح و ٗ2معنً ؼٌر صحٌح  ،ولما سؤل موسً
الرب كٌؾ نعرؾ الصحٌحة من ؼٌر الصحٌحة قال الرب انه ٌجب اتباع
االؼلبٌة من االراء
 -ٙوٌحتج الربانٌون علً اتباع االؼلبٌة بما ورد فً سفر الخروج  ،وان
كان المعنً الحرفً عكس ماٌقولون ولكنهم فسروه مجازٌا كعادتهم :
2 :Exo 23
ؾ َِ ْع ِل ال َّ
اء
َع َوى َمابِبل َو َر َ
ج ْب فًِ د ْ
ٌِرٌنَ الَى َ
ش ِّر َوال ُت ِ
ال َت ْت َب ِع ا ْل َكث ِ
ٌِرٌنَ لِل َّت ْح ِرٌؾِ.
ا ْل َكث ِ
 -7ان التوراة لٌست قابمة بذاته فالمشاركة االنسانٌة لٌست فقط متاحة
وانما واجبة وهذا ٌعنً السماح باالختبلؾ بٌن البشر فً الفهم وبالتالً
فً العقٌدة  ،فوجود  ٗ2وجه صحٌح للكلمة ٌعنً التعدد وبالطبع
التعارض
 -0خبلصة االمر ان علً الٌهودي اتباع رأي االؼلبٌة وهذا ماجعل
الخبلؾ حول التفسٌر الحرفً والمجازي من نوع الخبلؾ بٌن االؼلبٌة
واالقلٌة
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖٗ2Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

 -2حدث خبلؾ مشهور بٌن الراباي شماٌل والراباي هلٌل ولما كان
الراباي شماٌل اكثر عقبلنٌة ومنطقٌة كان ٌجب اتباعه ولكن قاعدة
االؼلبٌة جعلت رأي الراباي هلٌل هو السابد الن اتباعه اكثرٌة
ٓٔ -القصد من ذلك ان قاعدة االؼلبٌة تلؽً العقل والمنطق وتعتمد علً
تؤٌد االشخاص النابع اصبل من اتباع الناس لهم السباب ؼٌر العقل
والبرهان
النوع الثانً  :توسافوت
مسؤلة معنً التوسافوت
ٔ -كلمة توسافوت هً كلمة عبرٌة ومعناها االضافة او الزٌادة  ،وفً
االصطبلح تعنً تلك الكتب التً كتبها مفسروا التوراة وزادوا فٌها علً
ماكتبه راشً  ،وتعنً اٌضا االضافات للتلمود فهً تتبع نفس الطرٌقة
التلمودٌة فً النقاش
ٕ -التوسافوت كان تطبع علً هامش تفسٌر راشً باعتبارها حواشً له
 ،وكانت من كتابة العدٌد من المفسرٌن فً القرنٌن ٕٔ ٖٔ-المٌبلدٌٌن
ٖ -اشهر كتاب التسافوت هم :
أ -الراباي جاكوب بن مٌر (رابٌنوتام) عاش بٌن عامً ٓٓٔٔٔٔ7ٔ-
مٌبلدٌة  ،وهو حفٌد راشً وكان ٌعٌش فً فرنسا
ب -الراباي صموٌل بن مٌر (راشبام) عاش بٌن عامً ٓٔٔ٘0-ٔٓ0
مٌبلدٌة  ،وهو اٌضا حفٌد راشً واخو رابٌنوتام
ت -الراباي اساك الدامبٌري ( رٌٌل) وهو بن اخو راشبام ورابٌنوتام
وعاش فً فرنسا فً القرن ٕٔ المٌبلدي
ث -الراباي سامسون بن ابراهام  ،عاش فً فرنسا اواخر القرن ٕٔ
وبداٌة القرن ٖٔ المٌبلدي  ،ثم انتقل الً القدس  ،وهو من اشهر تبلمٌذ
اسحاق الدامبٌري
ج -الراباي مٌر بن باروخ الروتنبرجً  ،ولد فً المانٌا ٕٕ٘ٔ مٌبلدٌة
وتوفً ٖٕٔ2
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ٗ – علً عكس تفسٌر راشً لم تكن التوسافوت تفسٌر كامل للتوراة او
التلمود وانما كانت تختار نقاط معٌنة وتتعمق فً دراستها
٘ -كان الؽرض من التوسافوت التوفٌق بٌن التعارض القابم بٌن التلمود
والنصوص االخري او فقرات التلمود وٌعضها او بٌن النصوص
والطقوس الفعلٌة التً تمارس فً فرنسا والمانٌا فً ذلك الوقت
 -ٙادعً راشبام ان جده راشً كان ٌتمنً ان ٌقوم بتفسٌر التوراة
حرفٌا ولذلك قام هو بالمهمة بعد وفاة جده
 -7اعتمد راشبام علً اعمال النحاة الٌهود فً اسبانٌا مناحم بن ساروك
 ،ودوناش بن البرات
مسؤلة بٌن راشً وراشبام
سننقل هنا تفسٌر االصحاح االول من سفر التكوٌن وجزء من االصحاح
الثانً والتً تتناول الخلق ،عند كبل من راشً (باختصار ) وراشبام
للمقارنة وتوضٌح معنً التوسافوت  ،وسنعود الً تفسٌر راشً فً
مطلب مستقل
ٌن
سِ ْف ُر ال َّت ْك ِو ِ
األصحا ُ
َ
ح األَ َّول ُ
ٔ
الس َم َاوا ِ
ض.
ت َواألَ ْر َ
فًِ ا ْل َبدْ ِء َخلَ َق هللا ُ َّ
راشً:
عندما بدأ الرب كقاضى ٌخلق السماوات وكل مافٌها واالرض وكل مافٌها
راشبام :
لكً ٌذكر الٌهود بسبب تقدٌسهم للسبت كما فً الوصاٌا العشرة  ،قص
علٌهم موسً قصة الخلق  ،حٌنما كانت السماء واالرض فً مرحلة
التخلٌق
ٕ َو َكا َن ِ
ح هللاِ
ض َخ ِر َب ًة َو َخالِ ٌَ ًةَ ،و َعلَى َو ْج ِه ا ْل َؽ ْم ِر ُظ ْل َم ٌةَ ،و ُرو ُ
ت األَ ْر ُ
ؾ َعلَى َو ْج ِه ا ْل ِم ٌَاهِ.
ٌَ ِر ُّ
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖ٘ٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

راشً :
كانت االرض خالٌة والظبلم فوق المٌاه التً كانت تؽطً وجه االرض
وعرش العظمة ٌتؤرجح فوق المٌاه بامر الرب
راشبام:
كانت االرض كما نعرفها خالٌة تماما وٌؽطٌها الماء حتً ٌصل الً
السموات  ،وكان الظبلم  ،ولٌس اللٌل  ،فوق االعماق ولم ٌكن نور فً
السماء  ،وكانت الرٌاح تهب عبر المٌاه
ٖ
ور.
ور»َ ،ف َكانَ ُن ٌ
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ ُن ٌ
ٗ
َ
َ
َ
ُّ
َّ
ُّ
ُ
ور َوال ُّظ ْل َمةِ.
ن
ال
ٌ
ب
هللا
ل
ص
ف
و
.
س
ح
ه
ن
أ
ور
ن
ال
هللا
ى
أ
ر
و
نَ
نٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
راشً :
رأي هللا النور انه حسن ولكنه كان من المربك ان ٌوجد النور والظبلم
معا لذلك فصل هللا النور عن الظبلم
راشبام :
قسم الرب النهار الً ٕٔ ساعة وقسم الظبلم الً ٕٔ ساعة
٘
ح
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
دَعاهَا لَ ٌْبلًَ .و َكانَ َم َ
اراَ ،وال ُّظ ْل َم ُة َ
ور َن َه ً
دَعا هللا ُ ال ُّن َ
َو َ
ٌَ ْو ًما َواحِدً ا.
ٙ
سطِ ا ْل ِم ٌَاهَِ .و ْل ٌَ ُكنْ َفاصِ بلً َب ٌْنَ ِم ٌَا ٍه َو ِم ٌَا ٍه».
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ َجلَ ٌد فًِ َو َ
راشً :
وقال هللا لتتجمد بعض المٌاه التً خلقت فً الٌوم االول وتصبح جلٌد
ٌفصل بٌن المٌاه
راشبام :
وقال هللا لٌكن هناك امتداد فً منتصؾ المٌاه التً كانت تصل من
سطح االرض والً السماء ولٌفصل المٌاه الً قسمٌن
7
صل َ َب ٌْنَ ا ْل ِم ٌَا ِه الَّتًِ َت ْح َ
ت ا ْل َجلَ ِد َوا ْل ِم ٌَا ِه الَّتًِ َف ْو َق
َف َع ِمل َ هللاُ ا ْل َجلَدَ َ ،و َف َ
ا ْل َجلَدَِ .و َكانَ َكذلِ َك.
راشً :
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وصنع هللا الجلد وفصل بٌن المٌاه اسفل الجلد والمحٌطة باالرض وبٌن
المٌاه اعلً الجلد والمحٌطة بالكون
0
ح ٌَ ْو ًما َثانِ ًٌا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
س َما ًءَ .و َكانَ َم َ
َعا هللاُ ا ْل َجلَ َد َ
َود َ
راشً :
وسمً هللا الجلد سماء النها صنعت من الماء والنار
َ 2و َقال َ هللاُ« :لِ َت ْج َتم ِِع ا ْل ِم ٌَاهُ َت ْح َ
ان َوا ِحدٍَ ،و ْل َت ْظ َه ِر
الس َم ِ
ت َّ
اء إِلَى َم َك ٍ
س ُة»َ .و َكانَ َكذلِ َك.
اب َ
ا ْل ٌَ ِ
راشبام :
وقال هللا لتقم الرٌح التً شقت البحر االحمر فً عهد موسً ولتجمع
المٌاه التً اسفل السماء فً مكان واحد ولتظهر الٌابسة
ٓٔ
اراَ .و َرأَى هللاُ ذلِ َك
دَعاهُ ِب َح ً
ضاَ ،و ُم ْج َت َم َع ا ْل ِم ٌَا ِه َ
س َة أَ ْر ً
اب َ
َو َ
دَعا هللاُ ا ْل ٌَ ِ
سنٌ .
أَ َّن ُه َح َ
ش ًبا َو َب ْقبلً ٌُ ْب ِز ُر ِب ْز ًراَ ،و َ
ض ُع ْ
ٔٔ َو َقال َ هللاُ« :لِ ُت ْن ِب ِ
ش َج ًرا َذا َث َم ٍر
ت األَ ْر ُ
ض»َ .و َكانَ َكذلِ َك.
ٌَ ْع َمل ُ َث َم ًرا َك ِج ْنسِ هِ ،بِ ْز ُرهُ فٌِ ِه َعلَى األَ ْر ِ
ش ًبا َو َب ْقبلً ٌُ ْب ِز ُر بِ ْز ًرا َك ِج ْنسِ هَِ ،و َ
ض ُع ْ
ٕٔ َفؤ َ ْخ َر َج ِ
ش َج ًرا ٌَ ْع َمل ُ َث َم ًرا
ت األَ ْر ُ
سنٌ .
ج ْنسِ هَِ .و َرأَى هللا ُ ذلِ َك أَ َّن ُه َح َ
ِب ْز ُرهُ فٌِ ِه َك ِ
ٖٔ
ح ٌَ ْو ًما َثالِ ًثا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
َو َكانَ َم َ
ٗٔ
ار َواللَّ ٌْ ِل،
الس َم ِ
ار فًِ َجلَ ِد َّ
َو َقال َ هللاُ« :لِ َت ُكنْ أَ ْن َو ٌ
اء لِ َت ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال َّن َه ِ
ت َوأَ ْو َقا ٍ
َو َت ُكونَ آل ٌَا ٍ
ٌِن.
ت َوأَ ٌَّ ٍام َوسِ ن ٍ
٘ٔ
ض»َ .و َكانَ َكذلِ َك.
ٌِر َعلَى األَ ْر ِ
الس َم ِ
اء لِ ُتن َ
ارا فًِ َجلَ ِد َّ
َو َت ُكونَ أَ ْن َو ً
ٔٙ
ور
ارَ ،وال ُّن َ
ور ٌْ ِن ا ْل َعظِ ٌ َم ٌْ ِن :ال ُّن َ
َف َع ِمل َ هللا ُ ال ُّن َ
ور األَ ْك َب َر لِ ُح ْك ِم ال َّن َه ِ
ص َؽ َر لِ ُح ْك ِم اللَّ ٌْ ِلَ ،وال ُّن ُجو َم.
األَ ْ
راشً :
فً االصل كانت الشمس والقمر متساوٌٌن فً الحجم الن كبلهما
وصؾ بالنور العظٌم  ،ولكن القمر اشتكً من انه الٌمكن ان تجتمع
قوتان فً مجال واحد فقام هللا بتصؽٌر حجم القمر ولتعوٌض نقص حجمه
خلق النجوم
راشبام :
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وخلق هللا النورٌن العظٌمٌن االكبر منهما
( الشمس) لٌحكم النهار واالصؽر منهما (القمر) لٌحكم اللٌل مع
النجوم
ٔ7
ضَ ٔ0 ،ولِ َت ْح ُك َم َعلَى
ٌِر َعلَى األَ ْر ِ
الس َم ِ
اء لِ ُتن َ
َو َج َعلَ َها هللاُ فًِ َجلَ ِد َّ
سنٌ .
ور َوال ُّظ ْل َمةَِ .و َرأَى هللاُ ذلِ َك أَ َّن ُه َح َ
ار َواللَّ ٌْ ِلَ ،ولِ َت ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال ُّن ِ
ال َّن َه ِ
ٔ2
ح ٌَ ْو ًما َر ِاب ًعا.
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
َو َكانَ َم َ
ٕٓ
ت َذ َ
ِض ا ْل ِم ٌَاهُ َز َّحا َفا ٍ
س َح ٌَّةٍَ ،و ْل ٌَطِ ْر َط ٌْ ٌر َف ْو َق
َو َقال َ هللاُ« :لِ َتف ِ
ات َن ْف ٍ
اء».
س َم ِ
األَ ْر ِ
ض َعلَى َو ْج ِه َجلَ ِد ال َّ
ٕٔ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ِ
س ا ْلح ٌَّ ِة الدَّ َّبا َب ِة ا ْلتِى
ف
ن
األ
ت
ا
و
ذ
ل
ك
و
،
م
ا
ِظ
ع
ل
ا
ن
ا
ن
ت
ال
هللا
ق
ل
خ
ف
ٌِنَ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ِ
َ
َ
ْ
جنسِ هَِ .و َرأى هللاُ ذلِ َك
َف َ
اح َك ِ
اض ْت ِب َها ا ْل ِم ٌَاهُ َكؤ ْج َناسِ َهاَ ،و ُكل َّ َطاب ٍِر ذِي َج َن ٍ
سنٌ .
أَ َّن ُه َح َ
راشً :
وخلق هللا التنٌن ورفٌقته  ،تذبح االنثً وٌملح لحمها من اجل
الصالحٌن وٌبقً الذكر من اجل التكاثر
راشبام :
وخلق هللا الكابنات البحرٌة العظٌمة المذكورة فً سفري االنبٌاء و
اٌوب والمسماة التنانٌن  ،الحٌة المستقٌمة والحٌة والحٌة الملتوٌة
ٕٕ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
ْ
َ
ِ
ِ
ار.
ح
ب
ل
ا
ًِ
ف
ه
ا
ٌ
م
ل
ا
ي
ئل
ام
و
ي
ر
ث
اك
و
ي
ِر
م
ث
أ
«
:
بل
ب
ا
ق
هللا
ا
ه
ك
ار
ب
و
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ٖٕ ِ
َ
َو ْل ٌَ ْك ُث ِر َّ
َ
َ
َ
ِسا.
الط ٌْ ُر َعلَى األ ْر ِ
ح ٌَ ْو ًما خام ً
ص َبا ٌ
سا ٌء َوكانَ َ
ض»َ .وكانَ َم َ
ٕٗ
َ
ْ
ُ
ض َذ َوا ِ
ِ
س َح ٌَّ ٍة َك ِج ْنسِ َهاَ :ب َهابِ َم،
ر
خ
ت
ل
«
:
هللا
ل
ا
ق
و
ج األَ ْر ُ
َ
َ
ُ
ت أَ ْنفُ ٍ
ِ ِ
ض َكؤ َ ْج َناسِ َها»َ .و َكانَ َكذلِكَ.
وش أَ ْر ٍ
َودَ َّبا َباتٍَ ،و ُو ُح َ
ٕ٘
ٌِع
وش األَ ْر ِ
ض َكؤ َ ْج َناسِ َهاَ ،وا ْل َب َهابِ َم َكؤ َ ْج َناسِ َهاَ ،و َجم َ
َف َع ِمل َ هللا ُ ُو ُح َ
دَ َّبا َبا ِ
سنٌ .
ت األَ ْر ِ
ض َكؤ َ ْج َناسِ َهاَ .و َرأَى هللا ُ ذلِ َك أَ َّن ُه َح َ
ٕٙ
ورتِ َنا َك َ
سلَّ ُطونَ َعلَى
ش َب ِه َناَ ،ف ٌَ َت َ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َو َقال َ هللاَُ « :ن ْع َمل ُ اإلِ ْن َ
ضَ ،و َعلَى
اء َو َعلَى ا ْل َب َهاب ِِمَ ،و َعلَى ُكل ِّ األَ ْر ِ
الس َم ِ
س َمكِ ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر َّ
َ
َ
ٌِع الدَّ َّبا َبا ِ
ض».
ِب َعلَى األ ْر ِ
ت الَّتًِ َتد ُّ
َجم ِ
راشً :
رؼم ان هللا وحده هو الخالق اال انه استشار المبلبكة فقال  :هناك
مخلوقات فً السماء كشبهنا واذا لم نخلق علً االرض مخلوقات كشبهنا
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فان الؽرور سٌسود الكابنات السماوٌة التً شبهنا  ،لذلك دعنا نخلق
بشرا علً صورتنا وله قدرتنا علً الفهم والذكاء وٌحكم علً مخلوقات
االرض واسماك البحار
راشبام :
وخاطب هللا المبلبكة  -الذٌن لم تذكر التوراة كٌفٌة خلقهم والخلق
الجحٌم وال المركبة االلهٌة – الن موسً اراد ان ٌتحدث عن امور هذا
العالم عند الحدٌث عن الوصاٌا العشر  ،فقال لنصنع بشر علً صورتنا
المبلبكٌة ومثلنا فً الحكمة ،
ٕ7
ور ِة هللاِ َخلَ َق ُهَ .ذ َك ًرا َوأ ُ ْن َثى
ص َ
ورتِهَِ .علَى ُ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َف َخلَ َق هللا ُ اإلِ ْن َ
َخلَ َق ُه ْم.
راشً :
وخلق هللا وحده بدون المبلبكة  ،االنسان بٌدٌه تعالً علً قالب مثل
الذي تصنع علٌه االختام او تصب فٌه العملة المعدنٌة  ،كان هذا القارب
صورة للرب ( ، )hologramخلق هللا انسان واحد مخنث ( ذكر وانثً
معا) ثم قسمه الً ذكر وانثً منفصلٌن
راشبام :
خلق هللا االنسان علً صورة المبلبكة  ،ذكر وانثً فً جسد واحد ثم
فصلهما بعد ذلك
ٕ0
ض،
امؤلُوا األَ ْر َ
ار َك ُه ُم هللاُ َو َقال َ لَ ُه ْم« :أَ ْثم ُِروا َو ْاك ُث ُروا َو ْ
َو َب َ
س َم ِ
س َمكِ ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر ال َّ
سلَّ ُطوا َعلَى َ
َوأَ ْخضِ ُعوهَاَ ،و َت َ
اء َو َعلَى ُكل ِّ
ض».
ِب َعلَى األَ ْر ِ
ان ٌَد ُّ
َح ٌَ َو ٍ
ٕ2
َو َقال َ هللاُ« :إِ ِّنً َقدْ أَ ْع َط ٌْ ُت ُك ْم ُكل َّ َب ْقل ٌُ ْب ِز ُر ِب ْز ًرا َعلَى َو ْج ِه ُكل ِّ
ش َج ٍر فٌِ ِه َث َم ُر َ
ضَ ،و ُكل َّ َ
ش َج ٍر ٌُ ْب ِز ُر بِ ْز ًرا لَ ُك ْم ٌَ ُكونُ َط َعا ًما.
األَ ْر ِ
ٖٓ
ض فٌِ َها
اء َو ُكل ِّ دَ َّبا َب ٍة َعلَى األَ ْر ِ
الس َم ِ
ان األَ ْر ِ
ض َو ُكل ِّ َط ٌْ ِر َّ
َولِ ُكل ِّ َح ٌَ َو ِ
ت ُكل َّ ُع ْ
س َح ٌَّ ٌة ،أَ ْع َط ٌْ ُ
ش ٍ
ض َر َط َعا ًما»َ .و َكانَ َكذلِ َك.
ب أَ ْخ َ
َن ْف ٌ
راشً :
وقال الرب لبلنسان ان ٌؤكل النباتات والطٌور ولم ٌسمح له باكل
الحٌوانات اال بعد طوفان نوح
راشبام :
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ولم ٌسمح الرب للبشر باكل الحٌوانات اال بعد الطوفان
ٖٔ
ح
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
سنٌ ِج ًدّ اَ .و َكانَ َم َ
َو َرأَى هللاُ ُكل َّ َما َع ِملَ ُه َفإِ َذا ه َُو َح َ
سا.
سا ِد ً
ٌَ ْو ًما َ
راشً :
اكتملت كل المخلوقات مإقتا فً الٌوم السادس وظلت فً انتظار قبول
الٌهود للتوراة حتً تصبح دابمة الوجود
ح ال َّثانًِ
األصحا ُ
َ

الس َم َاو ُ
ٔ َفؤ ُ ْك ِملَ ِ
ض َو ُكل ُّ ُج ْن ِدهَا.
ات َواألَ ْر ُ
ت َّ
ٕ
َ
َ
ْ
اس َت َرا َح فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم
الس
م
و
ٌ
ل
ا
ًِ
ف
هللا
غ
ر
ف
و
ابع مِنْ َع َملِ ِه الَّذِي َع ِملََ .ف ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
َّ
ٌِع َع َملِ ِه الذِي َع ِملَ.
َّ
ابع مِنْ َجم ِ
الس ِ
راشً :
فً نهاٌة الٌوم السادس ضاعؾ هللا العمل لٌنتهً كل الخلق وفً الٌوم
السابع كان كل العمل انتهً ولذلك قدس هللا الٌوم السابع ولم ٌسمح
للبشر بالعمل فٌه النه تعالً لم ٌعمل فٌه
راشبام :
ٖ
ار َك هللاُ ا ْل ٌَ ْو َم
قدس هللا الٌوم السابع النه استراح فٌه من عمله َو َب َ
ٌِع َع َملِ ِه الَّذِي َع ِمل َ هللاُ َخالِ ًقا.
اس َت َر َ
دَّس ُه ،ألَ َّن ُه فٌِ ِه ْ
ابع َو َق َ
الس َ
َّ
اح مِنْ َجم ِ
خبلصة المطلب الثانً
ٔ -هناك الكثٌر من النقد حول كٌفٌة استعادت عزرا للتوراة
أ -عزرا لم ٌتلق وحً التوراة االصلٌة من جدٌد وانما قام بتجمٌع مابٌن
ٌدٌه
بٌ -ؤمل عزرا ان ٌقوم اٌلٌا وربما موسً نفسه بتؤكٌد صحة ماجمعه
عزرا !!!!!!!!!!!!!!!!
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تٌ -تهم السامرٌون عزرا بانه زور التوراة
ٕ -التفسٌر له طرٌقتان
أ -المعنً الحرفً الظاهر للنصوص (بٌشات)
ب -المعنً التطبٌقً عند الربانٌن (دراش )
ٖ -احٌانا ٌخالؾ تفسٌر الربانٌٌن النصوص المكتوبة وٌخرج عنها تماما
حٌث تستبعد الدراش البٌشات
ٗ -فً هذه المواقؾ تكون التوراة الشفهٌة فً تعارض تام مع التوراة
المكتوبة
٘ -تإدي تلك التفسٌرات الً نوع من السلوك او الطقوس التً الاصل
لها فً التوراة المكتوبة
 -ٙوالٌعنٌنا هنا لوم الربانٌٌن او الدفاع عنهم  ،فخروج التفسٌر عن
النصوص هو حقٌقة الٌمكن اؼفالها
 -7النعتقد انه ٌمكن الدفاع عن تفسٌر ٌخالؾ النص االصلً فهذا تؤلٌؾ
ولٌس تفسٌر
 -0لم ٌكن هناك منهج ثابت لدي اي من المفسرٌن الٌهود حتً راشً
وراشبام ورامبام وبن عزرا لم ٌكن من الي منهم منهج متناسق
 -2كان راشبام ٌصر علً المعنً الحرفً حتً لو تعارض مع العقابد
العملٌة
ٓٔ -كان بن عزرا ٌمٌل الً التوافق بٌن االثنٌن
ٔٔ -كان البلهوت عند الربانٌٌن ٌسمح بالتنوع فً االراء حتً
المتناقضة ولكنه كان تنوع صوري
النه ٌجب اتباع االؼلبٌة من االراء
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ٕ -1الٌوجد خبلؾ كبٌر بٌن راشً ومفسري التوسافوت  ،النهم احفاده
وتبلمٌذه  ،وٌمكن القول انهم حاولوا ازالة تؤثٌر الزمن عن تفسٌر جدهم
بتحدٌث اجزاء منه  ،باعتبار هذه مجرد طبعات منقحة من تفسٌر راشً
ٖٔ -لٌس معنً الحرفٌة االلتزام التام بانص وعدم االجتهاد فهناك
اشٌاء ذكرها راشً ولم تذكر فً النصوص مثل :
العرش  ،وخلق االنسان مخنث ثم فصله  ،والمركبة االلهٌة  .....وكثٌر
مما الٌعرؾ احد من اٌن جاء به الٌهود
المطلب الثالث  :راشً
الفرع االول  :ترجمة راشً
ننقل عن () org.chabad
ٔ -عاش راشً بٌن عامً ٌٓٓ ٗ0ٙ٘ -ٗ0هودٌة  ،أي انه توفً منذ
تسعة قرون  ،وكان ٌسكن مدٌنة تروٌه الفرنسٌة  ،وٌعتبر تفسٌر راشً
من اشهر التفاسٌر المخصصة للصؽار
ٕ -راشً لٌس اسم حقٌقً وانما هو اختصار االحرؾ االولً لبلسم
الثبلثً للراباي
( رابٌنو شلومو ٌتسحاق) وٌقال انه من نسل داود الملك
ٖ -كان والده الراباي ٌتسحاق من كبار معلمً الٌهود ولكنه كان شدٌد
الفقر وكان ٌبٌع الخمر ،
ٗ -تروي قصة حول مٌبلد راشً  ،فٌقال ان والده عثر علً ماسة ثمٌنة
فذهب لٌبٌعها ممنٌا نفسه بزوال فقره  ،ولكن الصابػ لم ٌكن لدٌه مال
ٌكفً ثمن الماسة فذهب الصابػ الً االسقؾ لٌبسع له الماسة ولكن والد
راشً عندما علم ان االسقؾ سٌضع الماسة فً صلٌبه رفض بٌعها ،
ولما كان ٌعلم ان االسقؾ ٌمكن ان ٌؤخذ الماسة عنوة  ،القً بالماسة فً
البحر  ،فسمع هاتفا من السماء ٌقول  :النك القٌت الماسة ستعوض بابن
اؼلً من كل االحجار الكرٌمة فً العالم  ،وسٌلمع نور توراته الً االبد
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٘ -بعد عام ولد راشً وسماه والده سولومون تٌمنا بحكمة النبً سلٌمان
 ،وعندما اصبح صبٌا ذهب الً مدٌنة ورمس المشهورة بمدارس التوراة
حٌث تعلم التوراة ثمان سنوات ثم عاد لمدٌنته  ،وظل ٌعلم نفسه حتً
اصبح معلما شهٌرا
 -ٙتم اختٌار راشً راباي ولكنه رفض تقاضً اجر وظل ٌعٌش من بٌع
الخمور كما كان والده
قرر راشً كتابة تفسٌر بسٌط للتوراة بحٌث ٌفهمه الجمٌع حٌث انه لٌس
من السهل فهم التوراة
 -7ولم ٌنشر راشً تفسٌره وانما كان ٌذهب متخفٌا فً المدن التً بها
مدارس للتوراة وكان ٌكتب تفسٌراته فً اوراق وٌنشرها خفٌة فً
مدارس التوراة حتً القت قبوال من الجمٌع الً ان تم ضبطه ٌعلق احدي
تعلٌقاته فانكشؾ السر
 – 0اصبح راشً مشهورا وتفسٌره متاح للصؽار والكبار  ،لم ٌكن
لراشً ابناء ذكور وانما بنتان وربما ثبلثة  ،وكان احفاده من كبار علماء
الٌهود  ،وفً اخر اٌام راشً حدثت الحروب الصلٌبٌة وتعرض راشً
وسابر الٌهود الٌام صعبة بسبب الرهبان المتعصبٌن
 -2ظل بٌت هامدراش الذي كان ٌلقً فٌه راشً دروسه فً ورمس قابما
لقرون طوٌلة وكذلك المقعد الحجري الذي كان ٌجلس علٌه راشً وكان
الناس ٌزورونه سنوٌا الً لن قام بعض المتعصبً باحراقه سنة
(ٌ٘ٙ20هودٌة =  ٔ2ٖ7مٌبلدٌة)
مسؤلة طرٌقة راشً فً التفسٌر
ننقل عن () org.chabad
تعلٌق حاٌٌم مٌللر
ٔ -رؼم ان الٌهود تناثروا لقرون طوٌلة فً العالم واندمجوا فً حضرات
متعددة اال انهم متحدٌن فً موقفهم المإٌد لتفسٌر راشً ومبادبه
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ٕ -لم ٌتلق راشً التوراة مع موسً فً سٌناء ولم ٌكن راشً نبٌا ورؼم
مرور تسعة قرون علً وفاته الزال الٌهود ٌبحثون اسبوعٌا عن توجٌه
روحانً من خبلل تفسٌر راشً  ،والزال راشً اقدر علماء التلمود ،
والتلمود هو قلب المٌراث الفكري للٌهود
ٖ -اصبح الٌمكن فصل تفسٌر راشً عن التوراة وانما ٌتعلم الٌهود
االثنٌن معا  ،فقد اصبح راشً ابا روحٌا لكل المفسرٌن  ،او كما قال
ناخمانٌدي  :راشً له حق البكورٌة
ٗ -وفً حٌاة راشً كان مشهورا فً فرنس والمانً واسبانٌا وحتً فً
المشرق  ،كان تفسٌر راشً اول كتاب عبري ٌتم طباعته سنة ٘ٔٗ7م
ومنذ ذلك الوقت تطبع التوراة وعلً هامشها تفسٌر راشً
٘ -هناك حوال ٖٓٓ كتاب منشور فً التعلٌق علً تفسٌر راشً
ومنهجه  ،كٌؾ حقق راشً هذا ؟وماذا نتعلم من راشً فً حٌاتنا
الٌومٌة ؟
 -ٙالجواب علً ذلك هو بساطة راشً واسلوبه فهو سٌد التبسٌط  ،كما
ان راشً لم ٌكن اه خلفٌة تعلٌم علمانً (دنٌوي) ولم تكن له كتب فلسفٌة
ولذلك لم ٌكن كتابه محاط بالمتناقضات النه كان ٌهدؾ الً شرح التوراة
للبسطاء بالفاظ بسٌطة وافكار سهلة دون تعقٌدات  ،فهو ٌمثل الٌهودٌة
فً ابسط صورها
 -7لم ٌكن راشً رؼم كل هذا بعٌدا عن االنتقاد وكان االهم فٌمن انتقدوه
قولهم
أ -انه لم ٌكن لدٌه منهج علمً فً التفسٌر وال حتً مباديء محددة فً
طرٌقة تفسٌره
ب -انه لم ٌكتب مقدمة لتفسٌره مما ٌعنً انه كان عشوابٌا فً تفسٌره
دون رإٌة عامة او ؼرض اشمل
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 -0الٌوجد أي حدٌث فً تفسٌر راشً عن منهج التفسٌر اال فً تفسٌره
لسفر التكوٌن (ٖ )0:حٌث ٌقول  :اننً اقوم فقط بتوضٌح المعنً
الحرفً للنصوص
 -2ولكن هناك المبات من االمثلة فً تفسٌره انه لم ٌلتزم المعنً الحرفً
كما انه التزم الصمت فً كثٌر من القضاٌا ( اوضحنا بعضا منها فً
حدٌثنا عن مسؤلة التجسٌم فً هذا الكتاب)
ٓٔ -فً العصر الحدٌث بدأ عدد من علماء الٌهود استنباط مباديء عامة
من تفسٌر راشً وصل عددها  ٖ02مبدأ  ،وان كان البعض ٌعترض
علً ذلك
ٔٔ -وسبب االعتراض ان هناك فارق بٌن فهم الناس لراشً وما كان
ٌقصده راشً بالفعل وردا علً االعتراضات علً راشً ٌمكن ان نقول :
أ -لم ٌكتب راشً مقدمة لٌس النه لم ٌكن له منهج وانما النه كتب
تفسٌره لبلطفال الذٌن من االفضل لهم ان ٌتعلموا المنهج من خبلل
دراستهم فاالطفال الٌتعلمون النظرٌات وانما من خبلل الممارسة
ب -فٌما ٌخص الحرفٌة ( بٌشات) فان اهم متطلباتها هو التناسق بٌن
التفاسٌر وهذا متوفر عند راشً وتجد ان سٌاق التفسٌر لٌس فٌه
تعارض  ،كما ان التفسٌر ٌتمٌز بالعقبلنٌة واما االساطٌر فً داخله فانها
من امثلة التوضٌح عندما ٌكون التفسٌر الحرفً ؼٌر متناسق مع الرإٌا
العامة للتوراة مما ٌتطلب توسٌع وجهة النظر ومن امثلة ذلك مسؤلة
حمار موسً وقد شرحناها فً مسؤلة التجسٌم
ت -فٌما ٌخص الفراؼات فً كتاب راشً بمعنً المسابل التً لم ٌفسرها
 مثل كٌؾ تكلم حمار بلعام وؼٌرها  ،فان راشً كان ٌترك بعضالمسابل الجتهادات التبلمٌذ فبل ٌجب ان نلقن التلمٌذ كل الحلول النه لن
ٌتعود علً حل المشكبلت
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ث -فٌما ٌخص التفسٌرات القبااله ( الصوفٌة) عند راشً فان راشً كان
قد صام ٖٔ ٙمرة قبل اتمام تفسٌره مما ٌعنً انه كان ٌتعرض لبللهام
ومن هنا كان ٌكتب بشكل صوفً احٌانا
الفرع الثانً  :راشً وممارسة ادم للجنس مع الحٌوانات
ننقل عن
THE JEWISH QUARTERLY REVIEW, Vol .97, No .
1 (Winter 2007 )33–66
The Reception of Rashi‘s Commentary on the
Torah in Spain
:The Case of Adam‘s Mating with the Animals
ERIC LAWEE
ٔ -هذه مقالة منشورة فً المجلة الفصلٌة الٌهودٌة بعنوان ( استقبال
تفسٌر راشً للتوراة فً اسبانٌا – مسؤلة ممارسة ادم للجنس مع كل
انواع الحٌوانات ) بقلم ارٌك الفً
ٕ – فً هذا المقال نناقش تعلٌق اربعة من كبار المفسرٌن الٌهود فً
اسبانٌا قبل طردهم منها  ،حول مسؤلة واحدة ذكرها راشً فً تفسٌره
نقبل عن واحد من كبار الربانٌٌن الٌهود وهو الراباي الٌعازر  ،وهً
مسؤلة ممارسة ادم للجنس مع الحٌوانات المنزلٌة والبرٌة
ٖ -هذه مسؤلة لتوضٌح ادخال راشً للمدراش فً تفسٌره مما جعل تلك
االساطٌر تظل حٌة حتً االن عند الٌهود  ،كما سمح للمدراش بدخول
التفاسٌر الٌهودٌة فً اسبانٌا
ٗ-وقد تعددت اوجه مدٌح ٌهود اسبانٌا لراشً :
أ -فً منتصؾ القرن الثالث عشر المٌبلدي كتب مابٌر هالٌفً ابوالفٌا
وهو واحد من المع شراح التلمود فً طلٌطلة فقال
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( لوال راشً الندثرت التوراة )
ب  -امتدح نحمنٌدس (رامبان) راشً فقال  :ان له حق البكورٌة بٌن
المفسرٌن
ت -قال باهٌا بن اشر  :ان راشً هو النور العظٌم الذي فسر التوراة
٘ -واصل القصة هو تفسٌر راشً لنص سفر التكوٌن :
23 :Gen 2
َف َقال َ ادَ ُمَ « :ه ِذ ِه ْاالنَ َع ْظ ٌم مِنْ عِ َظامًِ َولَ ْح ٌم مِنْ لَ ْحمًَِ .ه ِذ ِه ُتدْ َعى ا ْم َرا ًة
ام ِر ٍء اخ َِذ ْت».
ِن ْ
ال َّن َها م ِ
 -ٙفقد كتب راشً :
This time :This teaches us that Adam came to
all the animals and the beasts [in search of a
mate], but he was not satisfied until he found
]Eve .— [from Yev. 63a
 -7نقل راشً ماكتبه عن مدراش الراباي الٌعازر  ،وترجمة ذلك بالعربٌة
 :وٌعلمنا هذا ان ادم ذهب الً كل الحٌوانات المنزلٌة والبرٌة بحثا عن
زوجة ولكنه لم ٌكن راضٌا اال عندما وجد حواء!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 -0واالن ماهً المشكلة ؟
 -2لورجعنا الً االصحاح الثانً من سفر التكوٌن نجد النص االتً :
15 :Gen 2
َو َ
ض َع ُه فًِ َج َّن ِة َعدْ ٍن لِ ٌَ ْع َملَ َها َو ٌَ ْح َف َظ َها.
ب االلَ ُه ادَ َم َو َو َ
الر ُّ
اخ َذ َّ
16 :Gen 2
ٌِع َ
ش َج ِر ا ْل َج َّن ِة َتا ُكل ُ ْاكبل
الر ُّ
صى َّ
َو ْاو َ
ب االلَ ُه ا َد َم َقابِبل« :مِنْ َجم ِ
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17 :Gen 2
ش َج َرةُ َم ْع ِر َف ِة ا ْل َخ ٌْ ِر َوال َّ
َوا َّما َ
ش ِّر َفبل َتا ُكلْ ِم ْن َها ال َّن َك ٌَ ْو َم َتا ُكل ُ ِم ْن َها َم ْوتا
َت ُم ُ
وت».
18 :Gen 2
اص َن َع لَ ُه ُمعٌِنا
س َج ٌِّدا انْ ٌَ ُكونَ ادَ ُم َو ْحدَ هُ َف ْ
ب االلَ ُه« :لَ ٌْ َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
ٌرهُ».
َنظِ َ
19 :Gen 2
ض ُكل َّ َح ٌَ َوا َنا ِ
اء
الس َم ِ
االر ِ
ور َّ
ب االلَ ُه مِنَ ْ
الر ُّ
َو َج َبل َ َّ
ت ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة َو ُكل َّ ُط ٌُ ِ
دَعا ِب ِه ادَ ُم َذ َ
س َح ٌَّ ٍة
ض َرهَا الَى ادَ َم لِ ٌَ َرى َم َاذا ٌَدْ ُعوهَا َو ُكل ُّ َما َ
اح َ
َف ْ
ات َن ْف ٍ
اس ُم َها.
َف ُه َو ْ
20 :Gen 2
ٌِع َح ٌَ َوا َنا ِ
ت ا ْل َب ِّر ٌَّةِ.
الس َم ِ
اس َم ٍ
اء َو َجم َ
ور َّ
ٌِع ا ْل َب َهاب ِِم َو ُط ٌُ َ
اء َجم َ
َعا ا َد ُم ِب ْ
َفد َ
ٌرهُ.
َوا َّما لِ َن ْفسِ ِه َفلَ ْم ٌَ ِجدْ ُمعٌِنا َنظِ َ
21 :Gen 2
س َباتا َعلَى ادَ َم َف َنا َم َف َ
اضبلعِ ِه َو َم َبل
اخ َذ َواحِدَ ًة مِنْ ْ
ب االلَ ُه ُ
الر ُّ
َف ْاو َق َع َّ
َم َكا َن َها لَ ْحما.
22 :Gen 2
ض ْل َع الَّتًِ َ
ض َرهَا الَى ا َد َم.
اح َ
اخ َذهَا مِنْ ادَ َم ا ْم َرا ًة َو ْ
ب االلَ ُه ال ِّ
الر ُّ
َو َب َنى َّ
23 :Gen 2
َف َقال َ ادَ ُمَ « :ه ِذ ِه ْاالنَ َع ْظ ٌم مِنْ عِ َظامًِ َولَ ْح ٌم مِنْ لَ ْحمًَِ .ه ِذ ِه ُتدْ َعى ا ْم َرا ًة
ام ِر ٍء اخ َِذ ْت».
ِن ْ
ال َّن َها م ِ
ٓٔ -المشكلة فً هذا النص كاالتً :
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بعد ان ادرك هللا انه لٌس جٌدا ان ٌكون ادم وحٌدا واراد ان ٌصنع معٌنا
له فخلق الحٌوانات كلها وعرضها علً ادم فلم ٌجد ادم لنفسه معٌنا
فخلق هللا حواء وتذكر النصوص تعجب ادم بعد ان استٌقظ من سباته ،
ماذا ٌعنً هذا السٌاق ؟
ٔٔ -لو رجعنا الً النص العبري لوجدناه كاالتً :
( 23 :Gen 2ויאמר האדם זאת)
فكلمة (زوت) العبرٌة والتً تعنً هذه ماذا كان المقصود بها ؟ هل
المقصود هذه المرأة ؟ ام هذه المرة ؟ او شًء اخر ؟
ٕٔ -فقد نقل راشً عن الراباي الٌعازر ان المعنً هو هذه المرة مما
ٌعنً انه كانت هناك مرات اخري  ،كما ان راشً فً تفسٌر االٌة ٔ0
ترجم
الكلمات العبرٌة (עזר כנגדו) الً رفٌق زواج ( helpmate
) opposite him
ٖٔ -وهذا ٌعنً انه كانت هناك مرات سابقة للتزاوج وفشلت  ،كما ان
خلق الحٌوانات قبل حواء ٌعنً انه كانت محاوالت سابقة لتزوٌج ادم
بالحٌوانات ولكنها فشلت فتم خلق حواء
ٗٔ -وسإال اخر ٌحتاج لجواب  ،هل ادم الذي لم ٌكن ٌعلم الخٌر من
الشر هو الذي احس بالوحدة فطلب رفٌقا ام ان هللا هو الذي كان ٌبحث
له عن رفٌق ؟
٘ٔ -مافابدة تعدٌد ادم لبلسماء واستعراض الحٌوانات امامه ؟ هل هناك
صلة بٌن ذلك وبٌن البحث عن رفٌق الدم ؟
 -ٔٙكانت اجابة راشً بسٌطة حٌث نقل عن الراباي الٌعازر ان ادم كان
ٌعاشر جمٌع الحٌوانات ولم ٌحس بالرضً فخلق هللا له حواء  ،ولم ٌنقل
راشً بقٌة ماكتبه الراباي الٌعازر وهو ان رؼبة ادم الجنسٌة لم تبرد
حتً خلق هللا له حواء
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 -ٔ7ورؼم وضوح مانقله راشً اال انه لم ٌكن من الممكن تصدٌقه ،
خاصة وان الكنٌسة فً اسبانٌا كان لها تفسٌرات اخري  ،مثال ذلك نذكر
تفسٌر مسٌحً منشور علً موقع كنٌسة االنبا تكبل :
قرارا بؤن ٌصنع ألدم معٌ ًنا نظٌره ،أي أن
أ -فً أٌة  : ٔ0نري هللا ٌتخذ
ً
قرارا بؤن
هللا قد إتخذ
ً
ٌخلق حواء من جنب آدم.
ب -وكان المسار الطبٌعً لؤلٌات أن تؤتً أٌة ٕٔ (فؤوقع الرب األله
سبا ًتا علً آدم فنام .فؤخذ
واحدة من أضبلعه…الخ) بعد أٌة  ٔ0مباشرة .فما الذي أدخل األٌات
 ٕٓ،ٔ2فٌما بٌنهما.
ت -هنا نري طرٌقة هللا فً التعامل مع اإلنسان ،صدٌق هللا .فاهلل خلق
حرا ،وهللا ال
اإلنسان ً
ٌفرض علً اإلنسان شا رؼما عن إرادته لذلك نجد هللا هنا ٌؤتً
بالحٌوانات وٌشرح آلدم
طبٌعة كل حٌوان وبعد أن ٌفهم آدم طبٌعة الحٌوان وٌدرسه دراسة كاملة
ٌعطٌه أي ٌعطً
للحٌوان إسمه [ كما نقول فً العربٌة (دب) ألن هذا الحٌوان ضخم وثقٌل
الوزن ،وحٌنما
ٌسٌر ٌدب علً األرض… وهكذا
ث -وفً أثناء الشرح ٌكتشؾ آدم أن الحٌوانات كلها ذكر وأنثى فٌسؤل
هللا ولماذا هم ذكر وأنثً؟ فتكون إجابة هللا
اإلنثً ٌا آدم ٔ -لتكون معٌ ًنا نظٌره" ٕ-لٌتكاثروا.
وٌسؤل آدم ولماذا أنا وحٌد دون أنثً؟ وٌقول له هللا وهل ترٌد لك أنثً،
وٌقول آدم بعد أن
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أقنعه هللا نعم أرٌد
ج -هنا تحول قرار هللا فً آٌة  ٔ0إلً طلب من آدم هلل.
 -ٔ0وبالطبع لٌس هذا تفسٌرا وانما تؤلٌفا  ،فماهو مصدر ذلك الحوار
العجٌب ؟ وان كان الشاهد فٌه ان الكنٌسة لم تقبل رأي راشً فً
معاشرة ادم للحٌوانات رؼم ان الٌهود قبلوه وحاولوا تؤوٌله
 – ٔ2اثار تفسٌر راشً التعجب فً فرنسا نفسها ،ففً القرن ٖٔ علق
الراباي حزقٌا بن مانوا قاببل
( انه طبقا للتلمود فان معاشرة البشر للحٌوانات تجعل الحٌوانات تصاب
بالعقم  ،وهذا ٌعنً ان تلك الحٌوانات قد انجبت قبل ان ٌعاشرها ادم واال
فانها كانت ستنقرض وهً فً الجنة !!!!!!!!)
ٕٓ -هكذا كان فهم المدراش فً اوروبا بشكل حرفً كما شرحه حزقٌا
ولكنه كان ٌوفق بٌن مدراشٌن احدهما حول تزاوج ادم بالحٌوانات
والثانً هو عقم الحٌوانات التً ٌعاشرها البشر فقال هذا الكبلم العجٌب
وهو ان الحٌوانات قد انجبت قبل ان ٌعاشرها ادم
ٕٔ -وٌقول موسً بن مٌمون ان المدراش الذي الٌتوافق مع العقل ٌجب
فهمه بشكل مجازي بعٌدا عن الحرفٌة
ٕٕ -المفسرون االسبان اعتبروا ان راشً ٌقصد ان ادم اخذ فً دراسة
الحٌوانات وتفحصها لٌعرؾ طبٌعتها بحثا عن ماٌناسب طبٌعته فلم ٌجد
بٌنها ماٌناسب طبٌعته
الفرع الثالث  :مختارات من تفسٌر راشً
من تفسٌر سفر التكوٌن
1:Gen 1
س َم َاوا ِ
ض.
االر َ
ت َو ْ
فًِ ا ْل َبدْ ِء َخلَ َق هللا ُ ال َّ
ٔ -قال الراباي اسحاق انه كان ٌجب ان تبدأ التوراة بالوصاٌا العشر
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 ،أي سفر الخروج ٕٕٔ:
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الن الؽرض االصلً من التوراة كان هذه الوصاٌا  ،وكثٌر من الوصاٌا
موجود فً سفر التكوٌن مثل الختان  ،فلماذا بدأت التوراة بجملة فً
البدء؟
ٕ -السبب ان الرب وعد اسرابٌل ان ٌعطٌهم مٌراث الشعوب كما فً
المزامٌر ٔٔٔ ٙ:والن االمم ستتهم اسرابٌل بالعدوانٌة واالستٌبلء علً
امبلك االمم بالحرب فكان البد ان ٌعرؾ الجمٌع ان االرض ملك للرب
ٖ -فالرب هو الذي خلق السموات واالرض وٌعطٌها لم ٌشاء حسب
ارادته هو فقد اعطاها لبلمم ثم اخذها منهم واعطاها لبلسرابٌلٌن
ٗ -فً البدء  :تحتاج هذه العبارات الً تفسٌر مدراشً  ،الن معناها
الحرفً ٌحتاج الً تؽٌر ضبط حروفها اعرابٌا
٘ -من المعلوم ان هللا خلق التوراة اوال ثم خلق الٌهود كما ان عرشه
كان علً الماء ولم تذكر النصوص متً تم خلق الماء
 -ٙوهذا ٌعنً ان (فً البدء) التعنً فً بدء التخلٌق وان هذا تسلسل
المخلوقات وانما تعنً فً بدء خلق السموات واالرض !!!!!!!!!!!
2 :Gen 1
َو َكا َن ِ
ؾ َعلَى
ح هللاِ ٌَ ِر ُّ
ض َخ ِر َب ًة َو َخالِ ٌَ ًة َو َعلَى َو ْج ِه ا ْل َؽ ْم ِر ُظ ْل َم ٌة َو ُرو ُ
االر ُ
ت ْ
َو ْج ِه ا ْل ِم ٌَا ِه.
ٔ -الؽمر هو المٌاه الكثٌفة التً كانت تؽطً سطح االرض حتً السماء
ٕ -وروح هللا  ،تعنً عرش هللا معلق فً الهواء وٌتؤرجح علً وجه
المٌاه  ،وانفاس فم الرب تبارك وكلماته مثل الحمامة التً تتؤرجح فً
العش
5 :Gen 1
ح ٌَ ْوما
ص َبا ٌ
سا ٌء َو َكانَ َ
دَعاهَا لَ ٌْبلَ .و َكانَ َم َ
ور َن َهارا َوال ُّظ ْل َم ُة َ
َعا هللاُ ال ُّن َ
َود َ
َواحِدا.
ٔ -لماذا ٌقال ٌوما واحدا ولٌس الٌوم االول ؟
ٕ -الن الرب كان وحده فً ذلك الٌوم ولم ٌكن خلق حتً المبلبكة ،
وسمً لذلك ٌوم الواحد ٌ ،راجع التفصٌل فً تكوٌن ٖ0:
6 :Gen 1
سطِ ا ْل ِم ٌَاهَِ .و ْل ٌَ ُكنْ َفاصِ بل َب ٌْنَ ِم ٌَا ٍه َو ِم ٌَا ٍه».
َو َقال َ هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ َجلَ ٌد فًِ َو َ
ٔ -رؼم ان السماء خلقت فً الٌوم االول اال انها كانت كالضباب النها
خلقت من الماء والنار ولم تصبح جامدة اال فً الٌوم الثانً
9:Gen 1
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َو َقال َ هللاُ« :لِ َت ْج َتم ِِع ا ْل ِم ٌَاهُ َت ْح َ
ان َوا ِح ٍد َو ْل َت ْظ َه ِر
الس َم ِ
ت َّ
اء الَى َم َك ٍ
س ُة»َ .و َكانَ َك َذلِ َك.
اب َ
ا ْل ٌَ ِ
ٔ -المكان الواحد هو البحر االبٌض المتوسط وهو اكبر البحار
14:Gen 1
ار َواللَّ ٌْ ِل َو َت ُكونَ
الس َم ِ
ار فًِ َجلَ ِد َّ
َو َقال َ هللاُ« :لِ َت ُكنْ ا ْن َو ٌ
اء لِ َت ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال َّن َه ِ
ت َو ْاو َقا ٍ
ال ٌَا ٍ
ٌِن
ت َوا ٌَّ ٍام َوسِ ن ٍ
ٔ -خلق هللا االنوار فً الٌوم االول ولم ٌعلقها فً السماء اال فً الٌوم
الرابع
ٕ -فقد تم خلق كل المخلوقات فً الٌوم االول ووضعها فً اماكنها فً
االٌام التالٌة !!!!!!!!
ٗ -هناك لعنة فً الٌوم الرابع من اٌام االسبوع
16:Gen 1
ور ْ
االص َؽ َر
ور
ْ
ار َوال ُّن َ
ور ٌْ ِن ا ْل َعظِ ٌ َم ٌْ ِن :ال ُّن َ
َف َع ِمل َ هللاُ ال ُّن َ
االك َب َر ل ُِح ْك ِم ال َّن َه ِ
لِ ُح ْك ِم اللَّ ٌْ ِل َوال ُّن ُجو َم.
ٔ -المشكلة فً هذا النص ان الشمس والقمر وصفا معا بالنورٌن
العظٌمٌن  ،ثم وصفا بعد ذلك بالنور االكبر والنور االصؽر
ٕ -وهذا ٌعنً ان الشمس والقمر كانا متساوٌٌن فً الحجم ثم اصبح
احدهما اكبر من االخر
ٖ -وللتوفٌق بٌن النصٌن قال راشً نقبل عن الربانٌٌن انهما كانا
متساوٌٌن فً الحجم ولما اشتكً القمر قام الرب بتصؽٌره ووضع معه
النجوم
21:Gen 1
َف َخلَ َق هللاُ ال َّت َنانٌِنَ ا ْلع َ
ض ْت بِ َها ا ْل ِم ٌَاهُ
ِب الَّتًِ َفا َ
س َح ٌَّ ٍة َتد ُّ
ِظا َم َو ُكل َّ َن ْف ٍ
سنٌ .
ج ْنسِ هَِ .و َراى هللاُ َذلِ َك ا َّن ُه َح َ
َك ْ
اح َك ِ
اج َناسِ َها َو ُكل َّ َطاب ٍِر ذِي َج َن ٍ
ٔ -مشكلة هذا النص العبري هو :
(ויברא אלהים את־התנינם)
ان كلمة (هاتنٌنٌم) تنقص عبلمة الجمع (حرؾ ٌود= الٌاء) وهو ماٌعنً
انها دابما تكون مفردة
ٕ -ولحل ذلك االشكال قال راشً :
خلق هللا التنانٌن ذكر وانثً وكان ٌذبح االناث وٌملح لحمها طعاما
لبلبرار فً المستقبل  ،النهم اذا توالدوا فان العالم سٌفنً بسببهم
26 :Gen 1
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ورتِ َنا َك َ
س َمكِ
سلَّ ُطونَ َعلَى َ
ش َب ِه َنا َف ٌَ َت َ
ص َ
سانَ َعلَى ُ
َو َقال َ هللاَُ « :ن ْع َمل ُ اال ْن َ
ٌِع
االر ِ
س َم ِ
اء َو َعلَى ا ْل َب َهاب ِِم َو َعلَى ُكل ِّ ْ
ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َط ٌْ ِر ال َّ
ض َو َعلَى َجم ِ
الدَّ َّبا َبا ِ
ض».
االر ِ
ِب َعلَى ْ
ت الَّتًِ َتد ُّ
ٔ -فً هذا النص عدة مشكبلت  ،من الذي ٌعود الٌه ضمٌر الجمع فً
نعمل ؟ مامعنً صورتنا وشبهنا ؟
ٕ -ناقشنا فً مبحث التجسٌم هذه القضاٌا ونضٌؾ هنا ماقاله راشً
ٌٖ -قول راشً  :الن الرب خلق االنسان علً صورة المبلبكة فانه
استشار المبلبكة فً خلق االنسان  ،فالجمع هنا ٌقصد به المبلبكة ،
ٗ -ففً سفر الملوك االول :
19 :1Ki 22
بَ :قدْ َرأَ ٌْ ُ
ب َجالِسا ً َعلَى ُك ْرسِ ٌِّهَِ ،و ُكل ُّ ُج ْن ِد
الر َّ
ت َّ
الر ِّ
اس َم ْع إِذاً َكبلَ َم َّ
َو َقالََ :ف ْ
ارهِ.
الس َم ِ
وؾ لَدَ ٌْ ِه َعنْ ٌَمٌِنِ ِه َو َعنْ ٌَ َ
اء ُوقُ ٌ
َّ
س ِ
٘ -لٌس هلل ٌمٌن وشمال وانما المقصود بالٌمٌن المبلبكة الذٌن ٌدافعون
وٌالشمال الذٌن ٌتهمون
 -ٙوكان القصد من خلق االنسان ان ٌكون علً االرض كابنات شبه
الرب كما فً السماء لكً التتفرد كابنات السماء بتلك الصفات فٌصٌبها
الؽرور
 -7ولكن الرب عمل االنسان وحده فلماذا ٌقول نعمل ؟
 -0الهراطقة ٌتخذون ذلك وسٌلة للطعن وفتح باب لهرطقتهم  ،هل كان
ٌمكن ان ٌقول هللا مثبل ( :سؤخلق االنسان)  ،لو حدث هذا لما كنا عرفنا
ان الرب ٌكلم اخرٌن
 -2ومعنً صورتنا اي ان االنسان ٌفكر وٌفهم
خبلصة المطلب الثالث
ٔ -رفع الٌهود راشً وهو مجرد مفسر الً مرتبة االنبٌاء واحاطوه
باالساطٌر واعتبروا كبلمه ؼٌر قابل للنقد حتً ولو لم ٌكن متوافق مع
العقل
ٕ -راشً رؼم حرفٌته كما ٌدعً الٌهود نقل االساطٌر الموجودة فً
المدراش الً كتبه وبذلك ساعد علً نشرها وبقابها

جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖ7ٓPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

ٖ -هذه مشكبلت كثٌرة فً فصل واحد من فصول التوراة ولكً ٌتهرب
راشً من مناقشتها عقبلنٌا لجؤ الً اساطٌر المدراش وبفضله اصبحت
جزء ثابت من عقابد الٌهود ومكمل للتوراة
ٗ -رؼم ؼرابة مانقله راشً عن الراباي الٌعازر فان احدا لم ٌجرإ علً
انكاره وانما الكل ٌحاول تؤوٌله ومن هنا نجد ان كبلم الربانٌٌن اصبح
نصا مقدسا رؼم انه لٌس وحً نبوة
٘ -وهذا ماقصدنا اظهاره فً هذا المطلب وهو ان كبلم الربانٌٌن
وتفسٌراتهم اصبح مصدر للعقٌدة مثله مثل التوراة
المبحث الثالث  :المدراش
المطلب االول  :تعرٌؾ المدراش
مسؤلة  :معنً المدراش
ننقل عن الموسوعة الٌهودٌة بعنوان :المدراش
midrash :Jewish encyclopedia
ٔ -مصطلح المدراش معروؾ عند الٌهود منذ قرون طوٌلة
أ -فً سفر اخبار االٌام الثانً :
22 :2Ch 13
س ال َّنبِ ًِّ عِ دُّو.
ور أَبِ ٌَّا َو ُط ُرقُ ُه َوأَ ْق َوالُ ُه َم ْك ُتو َب ٌة فًِ مِدْ َر ِ
َو َبقِ ٌَّ ُة أ ُ ُم ِ
27 :2Ch 24
َوأَ َّما َب ُنوهُ َو َك ْث َرةُ َما ُح ِمل َ َعلَ ٌْ ِه َو َم َر َّم ُة َب ٌْ ِ
س سِ ْف ِر
ت َّ ِ
هللا َم َم ْك ُتو َب ٌة فًِ مِدْ َر ِ
عِوضا ً َع ْن ُه.
ص ٌَا ا ْب ُن ُه َ
ا ْل ُملُوكِ َ .و َملَ َك أَ َم ْ
ب  -ومدرس هذه هً الترجمة العربٌة للمصطلح العبري مدراش
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ٕ -ولكن الصحٌح ان كلمة مدراش فً ذلك السفر لٌس مقصودا منها
ماهو مصطلح علٌه االن عند الٌهود والذي ٌعنً التفسٌر او التوضٌح
للنصوص التوراتٌة بشكل ٌتعارض مع التفسٌر الحرفً المسمً بٌشات
ٖ – وطرٌقة المدراش هو التعمق فً فهم االٌات ولٌس فهمها سطحٌا
كالبٌشات  ،والؽرض من هذا التعمق االلمام بجمٌع جوانب النص
والتخلً عن المعنً الحرفً
ٗ -وفً التلمود ( سنهدرٌم ٖٗ ب) ٌشبه الربانٌون المدراش بالمعول
الذي ٌخرج الشرر من الصخور عند ضربها  ،مما ٌعنً اخراج نور
النصوص ولٌس معناها الحرفً  ،التناقض بٌن المدراش والبٌشات ظل
ٌزداد بمرور الزمن
٘ -وٌضم المدراش قسمان  ،الهاجادا  ،والهاالخا  ،وسوؾ نفصل
معناهما الحقا  ،وٌقول بن مٌمون ان المدراش اصله الهاالخاه  ،وٌري
نحمنٌدس العكس  ،أي ان المدراش هو اصل الهاالخاه ومن المستحٌل
ترجٌح اٌا من وجهتً النظر
 -ٙان النصوص تحتاج دابما الً توضٌح وحتً النصوص الواضحة
التً تتحدث عن شرٌعة معٌنة فانها تحتاج الً تحدٌد
 -7حتً موسً كان مضطرا للبحث عن ارشاد من الرب فً مواقؾ
محددة منها :
أ -فً سفر البلوٌٌن :
10 :Lev 24
اس َرابٌِلَ.
سطِ َبنًِ ْ
ِص ِري فًِ َو َ
اس َرابٌِلِ ٌَّ ٍة َوه َُو ا ْبنُ َر ُج ٍل م ْ
ام َرا ٍة ْ
َو َخ َر َج ا ْبنُ ْ
اس َرابٌِل ًٌِّ.
اص َم فًِ ا ْل َم َحلَّ ِة ا ْبنُ ْاال ْس َرابٌِلِ ٌَّ ِة َو َر ُجل ٌ ْ
َو َت َخ َ
11 :Lev 24
(و َكانَ
سىَ .
بَ .فا ُتوا ِب ِه الَى ُمو َ
س َّ
االس ِم َو َ
ؾ ا ْبنُ ْاال ْس َرابٌِلِ ٌَّ ِة َعلَى ْ
َف َجدَّ َ
اس ُم ا ِّم ِه َ
شلُو ِم ٌَ َة ِب ْن َ
ان).
ْ
ت ِد ْب ِري مِنْ سِ ْبطِ دَ ٍ
12 :Lev 24
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖ7ٕPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

ب.
الر ِّ
س لِ ٌُ ْعلَنَ لَ ُه ْم َعنْ َف ِم َّ
َف َو َ
ض ُعوهُ فًِ ا ْل َم ْح َر ِ
13 :Lev 24
وسى
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ب -فً سفر العدد :
32 :Num 15
ب َح َطبا ً فًِ ٌَ ْو ِم
َول َّما َكانَ َب ُنو إِ ْس َرابٌِل فًِ ال َب ِّر ٌَّ ِة َو َجدُوا َر ُجبلً ٌَ ْح َتطِ ُ
الس ْبتِ.
َّ
33 :Num 15
الج َما َعةِ.
وسى َوهَا ُرونَ َو ُكل ِّ َ
ب َح َطبا ً إِلى ُم َ
َف َقدَّ َم ُه الذٌِنَ َو َجدُوهُ ٌَ ْح َتطِ ُ
34 :Num 15
س ألَ َّن ُه ل ْم ٌُ ْعلنْ َم َاذا ٌُ ْف َعل ُ ِب ِه.
َف َو َ
ض ُعوهُ فًِ ال َم ْح َر ِ
35 :Num 15
ار َج
ار ٍة ُكل ُّ َ
الر ُجلُْ ٌَ .ر ُج ُم ُه ِبح َِج َ
وسىَ « :ق ْتبلً ٌُ ْق َتل ُ َّ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َف َقال َّ
الج َما َع ِة َخ ِ
ال َم َحل ِة».
 -0مشكبلت الحٌاة الٌومٌة كانت تتطلب دابما البحث عن حلول
واستنباطها من النصوص  ،كما ان النصوص نفسها قد ٌكون لها اكثر
من معنً
 -2كما ان تؤمل النص فً سفر التثنٌة :
6 :Deu 6
َول َت ُكنْ َه ِذ ِه ال َكلِ َم ُ
لب َك
ات التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ َك ِب َها ال ٌَ ْو َم َعلى َق ِ
7 :Deu 6
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ِس فًِ َب ٌْتِ َك َوحٌِنَ َت ْمشِ ً فًِ
ص َها َعلى أَ ْوال ِد َك َو َت َكل ْم ِب َها حٌِنَ َت ْجل ُ
َوقُ َّ
َّ
ٌق َوحٌِنَ َت َنا ُم َوحٌِنَ َتقُو ُم
الط ِر ِ
ٓٔ -بالطبع لٌس مقصود النص مجرد التردٌد الحرفً وانما التدبر
الستنباط معان جدٌدة  ،فٌقول فٌلون  :لٌس فً التوراة عبارات زابدة
وانما لكل لفظ معنً ومقصد
ٔٔ -بالطبع كان البد من البحث عن تلك المعانً والمقاصد
ٕٔ -تارٌخ المدراش ٖ اقسام ( السفورٌم – التانٌم – االمورٌم )
أ -السفورٌم هم الذٌن كانوا ٌنقلون نسخ الكتب وٌعٌدون كتابتها وبالطبع
النهم كانوا ٌقرأون الكتب كانت لهم تعلٌقات علٌها
ب -التانٌم :
ٔ -كلمة تانا اصلها ارامً وتعنً ٌعلم  ،وكان ٌقصد بها المعلمون الذٌن
ٌعلمون التوراة الشفهٌة وتكتب اقوالهم ضمن المشنا واستخدم هذا اللفظ
للمرة االولً فً الجماره
ٕ -كان بداٌة هإالء المعلمٌن تبلمٌذ الراباي شاماي والراباي هلٌل
وتنتهً مع معاصري ٌودا هاناسً
ٖ -السابقون لتلك الفترة ٌسمون ( زكنٌم ها رشونٌم ) وتعنً ( المعلمٌن
القدماء)
ٗ -فترة التانٌم من سنة ٓٔ ق  .م وحتً ٕٕٓم
وتمتد ستة اجٌال
ت -االمورٌم :
ٔ -تعنً المتكلمٌن او المفسرٌن من الفعل العبري (امار) بمعنً ٌقول
ٕ -اطلق االسم فً فلسطٌن وفً بابل علً كل المعلمٌن المتمٌزٌن فً
فترة ٖ قرون منذ وفاة الراباي ٌهوذا االول (ٕٔ2م) وحتً اكتمال
التلمود سنة ٓٓ٘م
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مسؤلة  :الهاجادا
ننقل عن الموسوعة الٌهودٌة
بعنوان  :مفهوم الهاجادا
Jewish encyclopedia : Connotation of
Haggadah.
ٌٔ -شمل مدراش الهاجادا تفسٌر وتوضٌح النصوص التوراتٌة التً
التختص بالشرٌعة
وكلمة هاجادا هً كلمة ارامٌة االصل تعلٌم الكتب واطلق علً تعلٌم
الكتاب المقدس  ،وفً معناها االصطبلحً كان ٌقصد تفسٌر نصوص
التوراة التً التتعرض للشرٌعة
ٕ -اصبح الهاجادا الٌشمل تفسٌر نص واحد وانما كل التفسٌرات معا ،
وكان الؽرض من الهاجادا تقرٌب المفاهٌم السماوٌة الً االسرابٌلٌن
ولذلك شملت كثٌر من االساطٌر
ٖ -وفً الهاجادا ( اذا اردت ان تعرؾ هللا حقٌقة وان تسٌر فً طرٌقه
فتعلم الهاجادا) فالؽرض اذن منها هو معرفة هللا وتوضٌح الطرٌق الٌه
ٗ -لم تكن الهاجادا مجرد تفسٌر لبللفاظ وانما شملت ماوراء االلفاظ من
مفاهٌم فلسفٌة واخبلقٌة واسطورٌة فقد تم تحوٌل تارٌخ اسرابٌل فً
التوراة الً نماذج ٌجب احتذابها من اجل تقرٌب عصر المسٌح  ،وكذلك
توضٌح فضابل اسرابٌل وانتصارها للحق والعدل واحتمالها من اجل
البشرٌة
٘ -والهاجادا متناثرة فً الكثٌر من الكتب مثل كتب ٌوسفٌوس والكتب
ؼٌر القانونٌة  ،وبالطبع تختلط بها االساطٌر الٌونانٌة وقد تم استكمالها
تدرٌجٌا فً الفترة من ٓٓٔ٘ٓٓ-م
 -ٙالٌوجد فارق فً الهاجادا بانواعها الثبلثة فهً كتابات مستمرة بنفس
االسلوب ولنفس الؽرض  ،وكان هناك ربانٌون متخصصون فً الهاجادا
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وٌطلق علٌهم (بعلً اجادا) واتسعت شهرتهم اكثر من ربانٌو الهاالخا
نظرا لسهولة تعالٌمهم وقربها من الناس البسطاء
 -7انتهت الهاجادا فً نهاٌة تكوٌن التلمود وكان عصر االمورٌم هو
عصر تجمٌع وتصحٌح الهاجادا السابقة بعد جمعها
 -0كانت الهاجادا تمثل مادة خصبة للصلوات واالحتفاالت الدٌنٌة واٌام
السبت وتؤتً بعد الصلوات وٌتم تردٌدها بشكل جماعً كذلك فً االفراح
واالحزان
مسؤلة  :الهاالخاه
ٕٔمً ػٓ اٌٍّٛٛػخ اٌٍٛٙكٌخ
ثؼٕٛاْ ِلهاُ ٘بالفبٖ
Jewish encyclopedia MIDRASH HALAKAH
ٔ ً٘ -ػجبهح ػٓ رؾمٍك اٌٙبالفبٖ فً اٌزٛهاح ٚرفٍَو ٖٕٔٙٛب ٚاٚي
ِٓ اٍزقلَ ٘نا اٌّٖطٍؼ ٘ٔ ٛقّبْ ووٚرّْبي
ٕ -اٌّلهاُ ٘بالفبٖ ٖ الَبَ
أِ -لهُ اٌٙبالفبٖ اٌملٌّخ  ًٌّْٚاٌٍَفٛهٌُ ٚاٌزٕبٌُ ؽزً اٌغًٍ اٌضبًٔ ،
وبْ ٌؼزًٕ اٍبٍب ثزؾلٌل إٌٖ ٓٛاٌزً رًّْ اٌْوٌؼخ ٚرورٍجٙب ٚرجٌٛجٙب
ٚاٌزؼٍٍك ػٍٍٙب ثْىً ثٍَ ٜثْىً ؽوفً
ةِ -لهاُ اٌٙبالفبٖ اٌؾلٌش  ًٌّْٚاالعٍبي اٌضالصخ اٌزبٌٍخ ِٓ اٌزٕبٌُ ،
ٌ ٌُٚىٓ ٌٙزُ ثبٌؾوفٍخ ٚأّب ث ُٚإٌِٖ ٓٛغ ثؼٙٚب ٌزٍٙٛؼ اٌٖٛهح
اٌؼبِخ ٌٍّٛٙٛع فً اٌزٛهاح ٚ ،ثبٌطجغ وبْ ٕ٘بن رؼبهٗ ثٍٕٗ ٚثٍٓ
اٌٙبالفبٖ االللَ ِٕٗ
دِ -لهاُ اٌٙبالفبٖ االؽلس  ًٌّْٚثبلً اٌزٕبٌُ ِٚؼ ُٙاالِٛهٌُ ٚ ،وبْ
فً اغٍجٗ رفٍَو ِٖطٕغ ٚالػاللخ ٌٗ ثبٌٕٖ ٓٛاالٍٍٕخ
مسؤلة  :بٌت هامدراش
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ننقل عن الموسوعة الٌهودٌة بعنوان :بٌت هامدراش
MIDRASH-BET HA :Jewish encyclopedia
ٌٔ -قصد ببٌت هامدراش المكان الذي ٌتم فٌه تعلٌم المدراش  ،حٌث
ٌجتمع الطبلب لتعلم الشرٌعة  ،وهو ٌعتبر مدرسة علٌا علً عكس بٌت
هاسٌفر  ،الذي كان االوالد تحت سن ٖٔ سنة ٌجتمعون لتعلم اسفار
التوراة وكان ٌعتبر مدرسة اولٌة
ٕ -وٌقال انه كان فً اورشلٌم ٓ ٗ0معبد
(باتً كنٌسوت ) بكل منها بٌت هاسٌفر وبٌت ها تلمود (وبٌت هاتلمود =
بٌت هامدراش) وقد تم تدمٌرها جمٌعا عند خراب القدس
ٖ -وٌبالػ الٌهود فً تعدٌد وتنوٌع االحصابٌات دونما مصدر تارٌخً ،
حٌث ٌدعون وجود ٗ ٖ2محكمة فً القدس فً كل منها بٌت هامدراش ،
وفً كل بٌت ٖٓٓ تلمٌذ  ،وقال بعضهم انه كان ٌوجد ٓ ٗ0مدرسة
وقال اخرون انها ٓٓ٘
ٗ -وكان فً المعبد اكبرهذه المدارس وٌسمً بٌت هامدراش هاجدول (
بٌت المدراش الكبٌر) كما كانت توجد المحكمة العلٌا (بٌت دٌن هاجدول)
٘ -وفً عصر المشنا كانت تعقد االجتماعات العامة فً بٌت هامدراش ،
واول بٌت مدراش مإكد وجوده تارٌخٌا كان فً عهد الراباي شماٌا ،
وكان الراباي هلٌل ٌتعلم فً هذا البٌت  ،وكان ٌتم تحصٌل رسوم من
التبلمٌذ
 -ٙكان ٌتم اختٌار الطبلب المناسبٌن من بٌن المتقدمٌن وفً عهد
الراباي جمالٌل كان ٌجري اختبار لبللتحاق وال ٌقبل اال الناجحٌن فً
االختبار
 -7كان ٌمنع تناول الطعام او النوم فً بٌت هامدراش  ،وتم تجاوز ذلك
الشرط فً بابل حٌث كان الجمٌع ٌتواجدون طوال الوقت فً بٌت
هامدراش
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 -0كان بٌت هامدراش اكثر قداسة من المعبد فٌمكن تحوٌل المعبد الً
بٌت هامدراش ولٌس العكس
 -2كان للرب بٌت هامدراش فً السماء حٌث ٌقوم فٌه بتعلٌم الصالحٌن
الشرٌعة  ،فالذي اعتاد الذهاب الً بٌت هاكنٌسٌت وبٌت هامدراش فً
الدنٌا سٌذهب الً بٌت هامدراش السماوي

المطلب الثانً  :نماذج من المدراش
هذه نماذج لما ورد فً المدراش ننقلها عن كتاب احد الربانٌٌن الٌهود
دونما تعلٌق فبل نعتقد انه تحتاج لتعلٌق
ننقل عن كتاب  :حكاٌات من المدراش  ،للراباي صاموٌل راباروت
TALES AND MAXIMS FROMTHE MIDRASH
SAMUEL RAPAPORT .REV:By
ض ِة َو َت ُكونُ
اض َط َج َع َم َع َها ألَ ِبً ال َف َتا ِة َخ ْمسِ ٌنَ مِنَ الفِ َّ
الر ُجل ُ الذِي ْ
ٌُ ْعطِ ً َّ
ًِ ل ُه َز ْو َج ًة مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن ُه َقدْ أَ َذل َها .ال ٌَ ْق ِد ُر أَنْ ٌُ َطلِّ َق َها ُكل أَ ٌَّا ِمهِ.
ه َ
ٕ -فً سفر الخروج :
16 :Exo 22
اض َط َج َع َم َع َها ٌَ ْم ُه ُرهَا لِ َن ْفسِ ِه َز ْو َج ًة.
اء لَ ْم ُت ْخ َط ْب َف ْ
« َو َاذا َر َاودَ َر ُجل ٌ َع ْذ َر َ
17 :Exo 22
ارى.
ِض ًة َك َم ْه ِر ا ْل َع َذ َ
انْ ا َبى ا ُبوهَا انْ ٌُ ْعطِ ٌَ ُه ا ٌَّاهَا ٌَ ِزنُ لَ ُه ف َّ
ٖ -لو رجعنا الً المشنا ( كتبوت ٖ )ٔ:وجدنا بقٌة تلك القضٌة  ،ففً
حالة االؼتصاب ٌتم الزواج بٌن الرجل والمرأة كجزء من العقاب  ،واالن
ماذا لو كان الزواج ؼٌر جابز ؟ وهل تكون الؽرامة علً المؽتصب تنفذ
وحدها ام ٌنفذ معها عقوبة اخري ؟
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ٗ -جمع كتاب التلمود بٌن رأي اثنٌن من الربانٌٌن هم رش الكٌش (
امورا فلسطٌنً من القرن الثالث ) راي بابا ( امورا بابلً من القرن
الرابع )
٘ -قال الكش  :بالرجوع الً نص سفر التثنٌة  ،التوراة تقول ( الفتاة
 ...الفتاة  ...الفتاة  )...فالتكرار هنا لكلمة الفتاة فً النص ٖ مرات فانها
تشمل ٖ حاالت  ،الحالة البسٌطة المذكورة فً النص اي الزواج
والتعوٌض  ،والحالة الثانٌة وهً حالة المانع البسٌط للزواج وحالة ثالثة
تستلزم عقوبة النه ٌوجد مانع خطٌر من الزواج
 -ٙاختلؾ تفسٌر راي بابا عن الكش  ،الن الكش رجع الً نص سفر
الخروج وقال  :ان كلمة العذراء تكررت فً النص ٖ مرات
 -7قام كتاب التلمود بالجمع بٌنهما لٌصبح لدٌنا ستة حاالت بدال من
ثبلثة لماذا اختلؾ المفسرون فً النص الذي رجع كل منهما الٌه ؟
ولماذا الجمع ولٌس االقتصار علً ٖ حاالت ؟
 -7دعنا من هذا السإال ولننتقل الً موضوع اهم  :هل ٌمكن استخدام
تكرار الكلمات بهذه الطرٌقة التً استخدمها المفسرون ؟
 -0اذا كان تكرار الكلمات ٌمكن تفسٌره بهذه الطرٌقة فالسإال االن :
ماهً اللؽة التً تتحدث بها تلك النصوص ؟ هل هً لؽة البشر ؟ ام انها
شفرة سماوٌة الٌعرفها اال بعض الناس ؟
 -2الحظ الباحثون المعاصرون ان هناك مدرستٌن بٌن التانٌنٌم ،
احداهما مدرسة الراباي اشماٌل والتً شعارها (دفراه توراه كً-لشون
بنً ادام) ومعناها ان التوراة تتحدث بلسان البشر  ،اي بلؽتهم
المدرسة الثانٌة مدرسة الراباي اكٌبا والتً تقول ان التوراة التتحدث
بلؽة البشر وانما بلؽتها السماوٌة الخاصة والٌمكن فهمها بالطرٌقة
العادٌة مثل بقٌة الكتب
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ٓٔ -الفحص الدقٌق للتلمود البابلً ٌظهر لنا ان هذا التقسٌم صوري
وانه ال احد من الذٌن كتبوا التلمود كان منهجه الدابم ان النصوص بلؽة
البشر
ٔٔ -لو رجعنا الً التلمود لنعد قابمتٌن باتباع المدرستٌن لوجدنا االتً :
أ -القابمة االولً  :الذٌن ٌقولون ان التوراة تتحدث بلسان البشر مع
العزو الً مكان قولهم فً التلمود هم
ٔ -الراباي اكٌبا b Berakhot 3l-
ٕ -الراباي الٌعازرYebamot 7la-
ٖ -رابانان Ketubot 67b -
ٗ -مان دي – امار Nedarim 3a
٘ -راباي الٌعازر بن ازارٌا Kiddushin 17b -
-ٙراباي ٌهودا Avodah Zarah 27a -
 -7راباي ٌوناتان Sanhedrin 85b -
 -0راباي اشماٌل Sanhedrin 90b -
 -2راباي ٌوسً Zebahim 108b ،
ب -القابمة الثانٌة  :الذٌن ٌقولون ان التوراة التتحدث بلسان البشر
( راباي اشماٌل  ،راباي اكٌبا  ،راباي ٌهودا  ،مان دي -امار  ،رابانان ،
راباي ٌوسً (
ٕٔ -لو طابقت اشخاص القابمتٌن لوجدتهما تقرٌبا متطابقتٌن رؼم ان كل
قابمة مدلولها عكس االخري !!!!!!!
ٖٔ -فً سفر التثنٌة :
12 :Deu 15
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ٌع ل َك أَ ُخو َك ال ِع ْب َران ًُِّ أَ ْو أ ُ ْخ ُت َك ال ِع ْب َرانِ ٌَّ ُة َو َخدَ َم َك سِ َّ
ت سِ نٌِنَ َففًِ
«إِ َذا ِب َ
اب َع ِة ُت ْطلِقُ ُه ُح ّراً مِنْ ِع ْن ِد َك.
الس َن ِة َّ
َّ
الس ِ
13 :Deu 15
ارؼا ً.
َوحٌِنَ ُت ْطلِقُ ُه ُح ّراً مِنْ عِ ْن ِد َك ال ُت ْطلِقُ ُه َف ِ
14 :Deu 15
ب إِل ُه َك ُت ْعطِ ٌهِ.
الر ُّ
ار َك َك َّ
ص َرتِ َكَ .ك َما َب َ
ُت َز ِّو ُد ُه مِنْ َؼ َن ِم َك َومِنْ َب ٌْدَ ِر َك َومِنْ َم ْع َ
ٗٔ -هناك ثمانٌة تفسٌرات لتلك النصوص منها ستة مجمع علٌها واثنتٌن
مختلؾ علٌها منها تفسٌر الراباي الٌعازر بن ازارٌا ٌقول :
التعطً الهدٌة للعبد بعد تحرٌره اال اذا كان البٌت تمت مباركته واال فبل ،
الن النص ٌقول :
ب إِل ُه َك ُت ْعطِ ٌ ِه.
الر ُّ
ار َك َك َّ
َك َما َب َ
٘ٔ -هكذا تؽافل الراباي الٌعازر عن الجزء االول من النص ( التطلقه
فارؼا)
 -ٔٙفهل تجد فً ذلك المثال ان التوراة تتحدث بلؽة البشر عند الراباي
الٌعازر ؟
مسؤلة  :المدراش فً العصور الوسطً
ٔ -انتشار االسبلم امد الٌهود بادوات هامة للنقد الكتابً فاعادوا فهم
التوراة فً ضوء ثقافة العصر الذي عاشوا فٌه فظهرت دعوة القرابٌن
ٕ -القراءون هم خلٌط من عناصر ؼٌر متجانسة داخل المجتمع الٌهودي
ظهرت فً القرن الثامن المٌبلدي تحت زعامة عنان بن داود
ٖ -اضطر القراءون الربانٌٌن الً اعادة النظر فً طرٌقتهم ونظرتهم
للتوراة وللتراث الشفهً وذلك ٌتحدٌهم لمفاهٌم الربانٌٌن وتفسٌراتهم
ٗ -كان الهجوم االساسً للقرابٌن علً مبدأ قانونٌة التفاسٌر الربانٌة (
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖ0ٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

التلمود والمشنا والمدراش ) ومدي سلطة تلك النصوص والربانٌن كحجة
لدي الٌهود واعتبروا ان قول الربانٌن بان تلك النصوص هً وحً الهً
شفهً الً موسً هو تزٌؾ وخداع
٘ -رفع القرابٌن شعار ان ماكتبه الربانٌون هو
( متزفات اناشٌم مٌلومادا) اي انها وصاٌا البشر
 ،وان هذه الوصاٌا البشرٌة تتعارض مع شرٌعة موسً فً التوراة  ،وقال
القراءون ان الشرٌعة مصدرها توراة موسً بمفهومها الواضح كما
ٌمارسها القراءون
 -ٙكان تؤكٌد تلك النظرٌة تم من خبلل كتابات ٌهودا حداسً  ،احد
القراءٌن البٌزنطٌٌن فً القرن ٕٔ المٌبلدي والذي بسط مذهب القراءٌن
فً كتابه ( اشكول هاكوفٌر) والذي اكد فٌه ان التعالٌم والشرابع تؤتً فقط
من خبلل نصوص التوراة والتً ٌتم تفسٌرها حرفٌا بمعونة الرب
 -7قبل ذلك بقرنٌن قال سالمون بن ٌروهٌم  ،احد معاصري سعادٌا جاون
 ،ان كل ماٌحتاجه االنسان موجود فً التوراة ولٌس هناك حاجة للتراث
( التلمود)
 -0كان مبدأ االستؽناء بالتوراة هو اهم معالم فكر القرابٌن منذ عنان الً
حداسً وؼٌرهم حٌث نقل عن عنان قوله الشهٌر ( ابحث فً التوراة جٌدا
وال تعول علً راًٌ)
 -2لم ٌكن هناك فارق بٌن طرٌقة عنان وطرٌقة الربانٌٌن فً الفهم
والتحلٌل ولم ٌكن المدراش سببا فً انقسامهم وانما الفارق االهم هو
اكتفابه بالتوراة المكتوبة وعدم اعترافه بالتعالٌم الشفهٌة التً ٌقررها
الربانٌون ( التلمود)
ٓٔ -ادي اختبلؾ الفهم والتفسٌر الً انقسام الٌهود قسمٌن قرابٌن
وربانٌٌن
ٔٔ -قام سعادٌا جاون بمهاجمة اسلوب القرابٌن وانكر استخدامهم للقٌاس
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الذي نقلوه عن المسلمٌن  ،واالهم من ذلك انه استنكر مفهوم القرابٌن هو
استؽناء التوراة المكتوبة وانها كافٌة بذاتها لكل متطلبات الٌهود وفً
مقدمة تفسٌره قدم سعادٌا سبعة اسباب توضح ان التوراة المكتوبة الٌمكن
فهمها اال من خبلل التوراة الشفهٌة
ٕٔ -نقل سعادٌا نص سفر العدد :
38 :Num 15
اب ِه ْم فًِ أَ ْج ٌَالِ ِه ْم
«قُل لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل أَنْ ٌَ ْ
ص َن ُعوا ل ُه ْم أَهْ دَ ابا ً فًِ أَ ْذ ٌَ ِ
ال ثِ ٌَ ِ
ب َّ
َو ٌَ ْج َعلُوا َعلى هُدْ ِ
صا َب ًة مِنْ أَ ْس َما ْن ُجونًِ.
الذ ٌْ ِل عِ َ
39 :Num 15
ب َو َت ْع َملُو َن َها َوال َت ُطوفُونَ
الر ِّ
صا ٌَا َّ
َف َت ُكونُ ل ُك ْم هُدْ با ً َف َت ُرو َن َها َو َت ْذ ُك ُرونَ ُكل َو َ
وب ُك ْم َوأَ ْع ٌُنِ ُك ُم التًِ أَ ْن ُت ْم َفاسِ قُونَ َو َرا َءهَا
َو َر َ
اء قُلُ ِ
ٖٔ -قال سعادٌا ان التوراة لم توضح مادة تلك االهداب وال طولها
والعرضها  ،وانه هناك نصوص كثٌرة فً التوراة المكتوبة تقرر وصاٌا
والتحدد كٌفٌة تنفٌذها وان ذلك ٌتطلب التوراة الشفهٌة
ٗٔ -فً اعتراضه علً القرابٌن هاجم اقرارهم للقٌاس والذي بنوه علً
اساس النص فً سفر التثنٌة :
26 :Deu 22
َوأَ َّما ال َف َتاةُ َفبل َت ْف َعل ِب َها َ
س َعلى ال َف َتا ِة َخطِ ٌَّ ٌة لِل َم ْو ِ
ت َبل َك َما ٌَقُو ُم
ش ٌْباً .ل ٌْ َ
صاح ِِب ِه َو ٌَ ْق ُتلُ ُه َق ْتبلًَ .ه َك َذا ه ََذا األَ ْم ُر.
َر ُجل ٌ َعلى َ
٘ٔ -النصؾ الثانً من الناس ٌقٌس حالة الفتاة المؽتصبة فً الحقل علً
قتل الرجل لبلخر  ،فٌعفٌها من عقوبة الموت االصلٌة التً فً النص
23 :Deu 22
اض َط َج َع
إِ َذا َكا َن ْت َف َتاةٌ َع ْذ َرا ُء َم ْخ ُطو َب ًة ل َِر ُج ٍل َف َو َج َدهَا َر ُجل ٌ فًِ ال َمدٌِ َن ِة َو ْ
َم َع َها
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24 :Deu 22
َفؤ َ ْخ ِر ُجو ُه َما كِل ٌْ ِه َما إِلى َبا ِ
ار ِة َح َّتى ٌَ ُمو َتا.
ب تِل َك ال َمدٌِ َن ِة َو ْار ُج ُمو ُه َما ِبالح َِج َ
ام َرأَ َة
الر ُجل ُ مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن ُه أَ َذل ْ
ص ُر ْخ فًِ ال َمدٌِ َن ِة َو َّ
ال َف َتاةُ مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن َها ل ْم َت ْ
صاح ِِبهَِ .ف َت ْن ِز ُع ال َّ
سطِ َك.
ش َّر مِنْ َو َ
َ
 -ٔٙفالفتاة ٌجب ان تصرخ فٌنقذها الناس والنها لم تصرخ فهنا شبهة
الرضا والتواطإ علً الزنا ولٌس اؼتصاب
 -ٔ7اما فً الحقل فلن ٌؽٌثها احد كما فً النص
27:Deu 22
ص َر َخ ِ
ص َها.
ت ال َف َتاةُ ال َم ْخ ُطو َب ُة َفل ْم ٌَ ُكنْ َمنْ ٌُ َخلِّ ُ
الح ْق ِل َو َجدَ هَا َف َ
إِ َّن ُه فًِ َ
 -ٔ0اعتبر سعادٌا جاون ان فهم القرابٌن لتلك النصوص فاسد وانه
القٌاس علً النصوص وان الفراؼات فً التوراة المكتوبة الٌمكن ان
ٌمؤلها سوي المشنا
 -ٔ2اقتبس سعادٌا اسلوب جدٌد للتفسٌر من المفسرٌن المسلمٌن ٌعتمد
علً الفهم اللؽوي والقواعد النحوٌة وظلت افكار سعادٌا وردوده علً
القرابٌن سابدة لدي المفسرٌن الٌهود الكثر من ثبلثة قرون
ٕٓ -شٌمول هانجٌد احد الربانٌٌن االسبان وربما المصرٌٌن فً القرن ٔٔ
المٌبلدي كتب ٌقول :
ان ماكتبه الربانٌون فً الهاالخاه نقلوه شفهٌا عن موسً الذي نقله عن
الرب  ،ولكن تفسٌر الربانٌن كان بحسب فهمهم وقدراته  ،وهذه التفاسٌر
نؤخذ منها ماهو معقول لدٌنا ونترك البقٌة
ٕٔ -اٌد ابراهام بن عزرا وٌهودا هالٌفً موقؾ سعادٌا جاون ضد
القراءٌن واصر علً ان التوراة المكتوبة لٌست قابمة بذاتها وانما ٌكملها
المشنا وانه بدون التقالٌد لن نفهم التوراة فهما صحٌحا
ٕٕ -قال بن عزرا انه توجد فً التوراة وصاٌا مشروحة واخري الٌمكن
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فهمها اال من خبلل التقالٌد المنقولة شفهٌا من اب البنه ومن استاذ لتلمٌذه
ٖٕ -كما انه توجد وصاٌا ؼٌر موجودة فً التوراة اصبل وانما هً منقولة
طبقا للتقالٌد الموروثة ولٌست مجرد تفسٌر للتوراة
ٕٗ -انكر موسً بن مٌمون ماقاله بن عزرا من ان كل مافً التلمود هو
التقالٌد الموروثة  ،وقال بن مٌمون انه فً التلمود تفسٌرات اٌضا ودلٌل
ذلك ان المناقشات فً التلمود توضح اختبلؾ فهم الربانٌٌن مما ٌعنً انها
اجتهادات ولٌست تقالٌد وان التلمود ناتج لٌس فقط من التقالٌد وانما من
قراءات الربانٌٌن وتفسٌراتهم للتوراة
ٕ٘ -وقاد ذلك الرأي بن مٌمون الً القول ان هناك شرابع فً التلمود
لٌست منقولة عن موسً وانما اخترعها الربانٌون من خبلل تفسٌراتهم
للتوراة وان هذه لٌست مجرد تفسٌرات حرفٌة للنصوص وانما اجتهادات
تفسٌرٌة
 -ٕٙوقال اٌضا ان كل الوصاٌا الناتجة عن التفسٌرا تعتبر ( مً-دي
رابانان) اي مستندة الً اقوال الربانٌن وذلك خبلفا للوصاٌا التوراتٌة التً
اسماها (مً دي اوراٌتا) اي مستندة للكتاب ،وقال ان وصاٌا الربانٌٌن
الٌجوز ان توضع مع ال ٖٔ ٙوصٌة التوراتٌة
 -ٕ7وال ٌعنً هذا عند بن مٌمون ان هذه الوصاٌا خاطبة وانما فقط انها
التستند لنص توراتً  ،هذه االفكار المٌمونٌة اربكت الٌهود
 -ٕ0لم ٌكن نحمانٌدس هو اول من عارض بن مٌمون ولكنه كان اشهر
واشرس معارضٌه  ،كان نحمنٌدس ٌعٌش فً اوروبا حٌث الٌوجد مشكبلت
بسبب القرابٌن وانما بسبب الكنٌسة المسٌحٌة ومن هنا كان له منظور اخر
 -ٕ2رأي نحمنٌدس ان رإٌة بن مٌمون ستدمر التلمود كمصدر شرعً
للشرٌعة الٌهودٌة
ٖٓ -وقال نحمنٌدس ان الرب اعطً لموسً شفهٌا قدرا من المعلومات
من اجل تسهٌل اداء الوصاٌا  ،ولكن هناك قدر من الشرابع الٌهودٌة
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مستنبطة من التفسٌرات التً الهمها هللا للربانٌٌن علً اساس المباديء
التً حددها هللا  ،سادت نظرٌة نحمنٌدس االوساط الٌهودٌة من االشكناز
ٖٔ -فً القرن السادس عشر قال البولندي سولومون لورٌا  :ان اختبلؾ
الربانٌٌن ٌإكد انه لم ٌكن لدٌهم تقالٌد شفهٌة فً تلك المسابل واال لما
اختلفوا علٌها  ،وان انكار ابداعات تفسٌرات الربانٌٌن والتً جعلت
الشرٌعة الٌهودٌة عقبلنٌة هو ؼٌر مقبول
ٕٖ -الراباي ٌحزقٌل الندو ( )ٔ72ٖ-ٔ7ٔ7كتب بعد لورٌا بقرنٌن لٌإٌد
قوله بان التفسٌرات ولٌست التقالٌد الشفهٌة هً مصدر التشرٌع الٌهودي
الؽٌر مؤخوذ من التوراة
مسؤلة  :عند فجر عصر جدٌد
ٔ -الٌمكن انكار ان عدد من الٌهود المشتركٌن فً حركة التحدٌث ابتعدوا
عن التقلٌد الٌهودي ( التلمود) كما فعل عدد من الهراطقة قبلهم وادعوا ان
الشعابر التً ٌمارسها الٌهود قابمة علً اساس فهم معٌب للتوراة وعلً
ذلك ٌجب رفض تلك الممارسات او اعادة تمحٌصها
ٕ -كان فهمهم هذا راجعا الً االقوال القدٌمة من ان الشرابع الؽٌر مستندة
للتوراة والموجودة فً التلمود لٌس لها سند صحٌح  ،وان االدعاء
التارٌخً بان التوراة المكتوبة ٌكملها التوراة الشفهٌة وانه الٌمكن فهم
التوراة اال من خبلل تفسٌرات الربانٌن  ،كبل االدعابٌن ؼٌر صحٌح وال
اساس له
ٖ -هذه االقوال ظهرت كما اوضحنا فً العصور الوسطً علً ٌد القرابٌن
وؼٌرهم ولكنها فً القرن  ٔ7المٌبلدي ظهرت مرة اخري بشكل جدٌد اكثر
تحدٌا فً برٌطانٌا واٌطالٌا وهولندا وبشكل اقل حدة فً فرنسا والمانٌا
ٗ -كان التحدي االخطر راجع الً ان القرن ال ٔ7المٌبلدي شهد ثورة فً
جمٌع المجاالت سواء الفكرٌة او العلمٌة ادت الً تؽٌر فً كل االفكار
والعلوم التً كانت مطروحة منذ قرون وبالطبع اثرت علً المجتمعات
الٌهودٌة
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٘ -اضؾ الً ماسبق عودة المورانوس الً الٌهودٌة ( المورانوس هً
كلمة اسبانٌة تعنً الخنازٌر  ،واطلقت فً القرن الخامس عشر علً الٌهود
الذٌن تحولوا تحت التهدٌد الً المسٌحٌة )
وظهور السبتٌٌن ( اتباع ساباتاي زٌفً  ،وهو رباي ظهر فً
االمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن  ٔ7وادعً انه المسٌح المنتظر ثم تحول
لبلسبلم ) وبقاٌا افكار االنسانٌٌن فً عصر النهضة فً اٌطالٌا
 -ٙوالهدؾ مما سبق توضٌح انه فً القرن  ٔ7وما بعده كان الذٌن
ٌدرسون الكتب الٌهودٌة من الٌهود ذوي افكار واتجاهات متعددة ومتباٌنة
ولٌسوا مجرد ربانٌٌن  ،فمنهم من كان مسٌحٌا وعاد للٌهودٌة ومنهم من
كان عالما من علماء الطب وؼٌره  ،ومنهم من كان من علماء االنسانٌات
 ،واخطر من كل هإالء ان عددا من ؼٌر الٌهود الذٌن كانوا ٌدرسون العهد
القدٌم وتعلموا العبرٌة واالرامٌة ابتدعوا النقد الكتابً وكانوا الٌعتبرون
تلك الكتب مقدسة
 -7من المورانوس الذٌن عادوا للٌهودٌة ٌورٌل دا كوستا  ،وقد نشر سٌرة
ذاتٌة ذكر فٌها انه عندما وصل امستردام (عاصمة هولندا) الحظ ان عادات
وطقوس الٌهود ال تتوافق مع شرٌعة موسً وانما تتعارض معها  ،وانه
اذا تم تفسٌر الوصاٌا حرفٌا فبل ٌجوز لرجال الدٌن الٌهود ان ٌضٌفوا
اختراعات لتلك الشرٌعة تتعارض مع طبٌعة تلك الشرٌعة ولذلك كنت
اعارضهم علنا واطالب بحذؾ تلك الطقوس والشرابع
 – 0نشر داكوستا فً كتابه (ضد التقالٌد)  :انه ٌكفً لتقوٌض وهدم
التوراة ان نقول انه الٌمكن فهم التوراة اال من خبلل التقالٌد الشفهٌة
( التلمود)  ،او ان نعتقد ان تلك التقالٌد سلمت لموسً او انها مساوٌة
للتوراة المكتوبة او انه ٌمكن تؽٌٌر مفاهٌم التوراة المكتوبة باستخدام تلك
التقالٌد الن كل ذلك ٌإدي الً ابتداع توراة جدٌدة تتناقض مع التوراة
االصلٌة
 -2واكد دكوستا انه الٌمكن ان تكون هناك توراة شفهٌة السباب كثٌرة
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نذكر منها :
أ -انه الٌوجد فً نصوص التوراة ماٌفهم منه ان هناك توراة اخري ،
وحتً لو كانت هناك عبارات فً التوراة تتطلب التفكٌر فان ذلك الٌعنً
وجود توراة اخري
ب -تقول التوراة اننا ٌجب ان نلجؤ الٌها فً كل االحوال ولٌس لتوراة
اخري
ٓٔ -بالطبع قال الربانٌون ان داكوستا لٌس راباي وانه الٌفهم الالتوراة
وال الٌهودٌة ولكن التحدي ظل مستمرا وهذه المرة من راباي ٌهودي كان
ٌعٌش فً اٌطالٌا وٌدعً لٌون دا مودٌنا الؾ كتابا اسماه كول ساخال
ٔٔ -قال دا مودٌنا  :انه ٌعتقد ان التوراة هً وحً هللا الً موسً وبالتالً
فان كل ماطلبه هللا من البشر اوضحه لموسً فً التوراة  ،فبل ٌمكن للبشر
معرفة هللا اال من خبلل التوراة وذلك الن عقل البشر قاصر ومحدود وان
هللا اوضح فً توراته الطرٌق التً ٌرؼب من البشر السٌر فٌها
ٕٔ -وقال دا مودٌنا  :ان هناك فبات كثٌرة من الٌهود تدعً انها تنفذ
اوامر هللا كما فً التوراة فً حٌن انها ابتدعت لنفسها شرابع وعادات
تتعارض مع شرٌعة هللا فً التوراة
ٖٔ -وقال دامودٌنا  :ان التوراة توضح فً نصوصها انها مكتوبة بلؽة
البشر مما ٌعنً انه الٌحتاج فً تفسٌره الً اناس متخصصون وال الً
شفرة خاصة وانما هو رسالة واضحة ٌمكن للبشر فهمها
ٗٔ -بالطبع رد الٌهود علً تلك االفكار وكان من بٌن المعلقٌن علٌها دافٌد
نٌتو (ٗ٘ )ٔ7ٕ0-ٔٙراباي اسبانٌا والبرتؽال فً لندن  ،حٌث نشر سنة
ٗٔ ٔ7علً ؼرار ماكتبه ٌهودا هالٌفً فً شكل حوار
٘ٔ -رفض نٌتو االدعاءات بان مدراش الربانٌٌن هو مصدر للشرابع وقال
ان خروج المدراش عن
حرفٌة التوراة ٌجعله الٌصلح للدفاع عن الشرابع الؽٌر موجودة فً التوراة
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المكتوبة وال ٌعنً هذا ان نٌتو كان ٌدافع عن الحرفٌة فً التفسٌر  ،فقد
قال انه اذا اخذنا النصوص حرفٌا فان قاتل المرأة او المرأة القاتلة لن
ٌعاقبا الن نص التوراة انه اذا قتل رجل رجل ،
 -ٔٙقال نٌتو ان اعتبار المدراش والتفسٌر مصدر للشرٌعة ٌعنً تؽٌر
الشرٌعة عبر الزمن وهذا ؼٌر مقبول  ،كما انه اشار الً ان التشرٌعات
لٌس مصدرها مجرد التفسٌر وانما هً منقولة منذ اٌام موسً فقد كان
موسً ٌمارس الشرابع والٌهود من بعده فبل ٌعقل ان كل هذه الشرابع
مبتدعة
 – ٔ7هكذا ظهر اتجاه جدٌد للدفاع عن الربانٌٌن مستخدما اسالٌب
الربانٌٌن والقرابٌن معا
 -ٔ0كرر شاول مورترٌا  ،ومناسا بن اسرابٌل القول بان التؤكٌد علً تلقً
موسً التورا ة الشفهٌة فً سٌناء ٌهدم التوراة المكتوبة
 -ٔ2فً ٌ ٕ0ناٌر ٘ ٔٙٙكتب سبٌنوزا خطابا لصدٌق له مسٌحً ٌهتم
بكتابات سبٌنوزا قال فٌه  :اننً اعترؾ اننً لم افهم التوراة رؼم اننً
امضٌت سنوات فً دراستها  ،رؼم اننً اعتقد انها مكتوبة بلؽة البشر
ٕٓ -قال سبٌنوزا ان االنبٌاء نقلوا الوحً االلهً بلؽة البشر لٌفهمه الناس
اي انهم كانوا ٌترجمون الوحً وان هذه النصوص لٌست الوحً االصلً
وانما معناه
ٕٔ -فاالنبٌاء لم ٌكونوا ٌعتقدون ان الرب اله ؼٌور  ،الن ذلك ؼٌر مقبول
فلسفٌا وانما قالوا ذلك للناس لٌحافظوا علً وصاٌا الرب
ٕٕ -وقال ان الفلسفة هً التً تفسر التوراة واما التوراة فبل تقدم
للفٌلسوؾ اي شًء
ٖٕ -وقرر سبٌنوزا ان الربانٌٌن مثل البابوات اعماهم الطموح الدنٌوي
وبزعم انقاذ النصوص المقدسة ؼٌروا معناها وخانوا امانة نقلها  ،ان
مستقبل السبلم البشري ٌعتمد علً الؽاء مفاهٌم الربانٌٌن والباباوات للكتب
المقدسة
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ٕٗ -كان رٌتشارد سٌمون احد رواد القرن  ٔ7فً النقد الكتابً والنه
اصبل قسٌس كاثولٌكً كان له طرٌقة مختلفة فً الفهم عن سبٌنوزا وؼٌره
 ،فان همه االول كان مهاجمة ادعاء مارتن لوثر والبروتستانت من بعده
ان النصوص المقدسة قابمة بذاتها وانه ٌمكن االستؽناء عن التقالٌد
الكنسٌة او الٌهودٌة
ٕ٘ -قال سٌمون ان النص الكتاب وصل الٌنا من خبلل العدٌد من الكتاب
االصلٌٌن عبلوة علً اخطاء النساخ سواء عن قصد او عن طرٌق االهمال
او الخطؤ ؼٌر المقصود مما جعله مملوء بالؽموض الذي الٌمكن اصبلحه
دون التقالٌد الكاثولٌكٌة الن اهمال التقالٌد ٌجعل النص االصلً ؼٌر مفهوم
 -ٕٙوالتمام مهمته هذه كان علً سٌمون ان ٌدرس التفسٌرات الٌهودٌة
فكان ٌحًٌ الربانٌٌن وفهمهم للتوراة النهم مثله اصحاب تقالٌد متوارثة
مسؤلة  :المدراش واالصبلح
ٔ -فً قلب مجتمع الٌهود التلمودي االشكنازي فً
االراضً االلمانٌة وبوهٌمٌا ومورافٌا وبولندا ولتوانٌا  ،كان الٌهود
منعزلٌن عما ٌحدث من ثورة علً التفسٌرات الربانٌة فً القرن ٔ7
ٕ -شهدت الفترة ٓ٘ ٔ7٘ٓ – ٔٙهدوءا روحانٌا فً تلك االراضً من
النادر حدوثه فً العالم ورؼم ذلك الهدوء السطحً كانت تلك المجتمعات
تتؤكل من داخلها وتتعرض للنقد الذاتً
ٖ -فً مرحلة التنوٌر ( هاسكااله) االولً ظهر فً المانٌا جٌل من العلماء
الذٌن استوعبوا التراث الٌهودي والثورة علً التقالٌد الٌهودٌة التً فً
اوروبا وافكار سبٌنوزا واٌضا فلسفات هٌجل ولٌبنتز وكانت فً المانٌا
فكان لدٌهم علما وعقبلنٌة
ٗ -من اهم هإالء الرواد نجد وٌسلً وماندلسون ٌمثبلن اهم تلك العبلمات
و رؼم الخبلؾ بٌنهما اال انهما كان ضد الهجوم علً تفسٌرات الربانٌٌن
وعلً التقالٌد الٌهودٌة رؼم اصرارهما علً ان هناك الكثٌر من
الممارسات الٌهودٌة االجتماعٌة والثقافٌة تحتاج لبلصبلح اال ان وجهة
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نظرهما ان ذلك االصبلح ٌجب اال ٌمس الجذور االصلٌة للفكر الٌهودي مما
ٌعنً انه ٌجب مقاومة المساس بتلك الجذور
٘ -اقر وٌسلً  ،وماندلسون اٌضا ان تفسٌرات الربانٌٌن تمثل مشكلة فً
ضوء المفاهٌم والمعاٌٌرالحدٌثة لمسؤلة التفسٌر ولكنهما تخذا اتجاهٌن
مختلفٌن لحل تلك المشكلة
 -ٙاخترع وٌسلً مفهوما جدٌد اسماه ( اومك هابٌشات ) ومعناه ( عمق
البٌشات) وكان ٌقصد المعنً الصرٌح العمٌق ولٌس السطحً  ،وهذا
المفهوم الٌتعارض مع المدراش وانما مع المفاهٌم السطحٌة للبٌشات
 -7كتب فً مقدمته لتفسٌره لسفر التثنٌة ان ؼرضه من التفسٌر ٌنحصر
فً امرٌن :
االول  :اال ٌنحرؾ عن المسار الموثوق به لتقالٌد االسبلؾ
الثانً  :اال ٌخرج عن المفهووم الصرٌح للبٌشات
 -0وانتهً وٌسلً الً ان المدراش هو المعنً المتعمق للبٌشات
 -2لم ٌقتنع مندلسون بما كتبه وٌسلً حول تفرد اللؽة العبرٌة ولم ٌصدق
ان المدراش هو تفسٌر عمٌق للبٌشات ولم ٌإٌد ادعاء وٌسلً حول
المترادفات
ٓٔ -لم ٌكن مندلسون كذلك ٌتعلق بمسؤلة ان التقالٌد موحاة الً موسً فً
سٌناء كما ردد من كانوا قبله ولم ٌكن سبب ذلك شكوكه فً سلسلة النقل ،
فقد كان مقرا بصحة نقل التوراة المكتوبة  ،وانما بسبب ان فً تصدٌق
ذلك انكار لجهود الربانٌٌن وابداعهم
ٔٔ -قال ماندلسون ان حل المشكلة ٌكمن فً طبٌعة فهم اللؽة ذاتها ولٌس
العبرٌة فقط وكذلك فهم مدلول االلفاظ واستخداماتها
ٕٔ -قال اٌضا ان المتحدث ٌكون تركٌزه علً الرسالة التً ٌوجهها ولٌس
االلفاظ  ،فقد كان هدؾ الرسل نقل الفكرة ولٌس تدقٌق االلفاظ ولذلك كان
ٌرتب االلفاظ حسب جمال اللؽة وشاعرٌتها ولٌس المطلوب التشبث بكل
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لفظ
ٖٔ -وادعً مندلسون انه بناء علً ذلك ٌكون هناك معنً اصلً عام هو
البٌشات ومعان ثانوٌة هً الدراش وبذلك برر مندلسون تفسٌرات الربانٌٌن
ٗٔ -والمشكلة التً واجهت مندلسون هً  :اذا كان تفسٌر الربانٌٌن هو
معنً ثانوي وشرعً وفً نفس الوقت ٌتعارض مع المعنً االصلً اثناء
ترجمة الكتب فهل سٌتم نقل المعنً االساسً ام المعانً الثانوٌة ؟
٘ٔ -بالطبع فً كبل االختٌارٌن سٌفقد النص بعضا من معانٌه والٌمكن نقل
كل المعانً  ،لذلك ؼلب ماندلسون فً مقدمة ترجمته نقل المعنً الحرفً
والتضحٌة بالمدراش فً حالة التعارض  ،وان كان فً الواقع لم ٌفعل ذلك
النه من الصعب تحدٌد وجود التعارض الن ذلك ٌرجع لفهم المترجم
وقدراته
 -ٔٙرؼم هذه المحاوالت الساذجة من وٌسلً وماندلسون الضفاء
الشرعٌة علً اعمال الربانٌٌن فان المسار الطبٌعً لتطور االحداث كان
حتمٌا  ،فقد نشؤ جٌل جدٌد من االصبلحٌٌن انقسم ٖ اتجاهات تدعو الً
واحدة من ثبلث ( تجاهل التلمود – االستهزاء بالتلمود -تدمٌر التلمود)
 -ٔ7سولومون مٌمون (ٖ٘ )ٔ0ٓٓ-ٔ7ولد فً لتوانٌا وعاش فً بولندا
وقد رفض الٌهود دفنه فً مقابرهم
 -ٔ0شاول برلٌن (ٓٗ ( )ٔ72ٗ-ٔ7كان راباي مدٌنة فرانكفورت  ،وكان
والده ربٌس الربانٌٌن فً برلٌن  ،وكان اخوه ربٌس الربانٌٌن فً برٌطانٌا
)
 -ٔ2كان سولومون ٌستخدم فلسفته للسخرٌة من التلمود بٌنما طالب
شاول بتدمٌر التلمود
ٕٓ -مما كتبه مٌمون  :ان الٌهودي الٌمكن ان ٌؤكل او ٌشرب او ٌفعل اي
شًء قبل ان ٌراعً عدد خٌالً من الوصاٌا التً تحتاج لمكتبة كاملة فً
حجم مكتبة االسكندرٌة  ،وهناك مبات الكتب تتناول وصاٌا حوال اشٌاء لم
ٌعد لها وجود فً العالم
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ٕٔ -وقال  :ان مذهب الربانٌٌن الٌهود ٌمثل تشوٌها للٌهودٌة االصلٌة ،
فالوسواس لدي الربانٌٌن حول العٌش ببل خطؤ جعلهم ٌخترعون قوانٌن
ووصاٌا ٌصعب عدها وفً نفس الوقت ٌستحٌل درء التعارض بٌنها
ٕٕ -وقال  :من اٌن نشؤت تلك المشكلة ؟ كما ٌقول موسً بن مٌمون ،
انها نشؤت من كثرة االفتراضات النظرٌة التً ابتدعها الربانٌون فً
مناقشتهم المنعزلة عن واقع الحٌاة
ٖٕ -منذ ذلك الحٌن وحتً سنة ٖٓ ٔ0بدأت الفوضً تدب فً الدراسات
التوراتٌة الٌهودٌة واصبح كل كاتب ٌنشر وجهة نظره مهما كانت ؼرابتها
 ،فؤما المعتدلٌن فكانوا ٌدعون لتجاهل التلمود واتباع الوصاٌا الموسوٌة
ولكنهم اختلفوا فً تحدٌد مفهوم هذه الموسوٌة ولم ٌتفقوا من معالمها اال
علً امر واحد وهو التوحٌد  ،واما المتطرفٌن فقد وصل بعضهم لدرجة ان
انكر وجود موسً اصبل
ٕٗ -وخبلصة االمر ان هذا العصر انتهً الً الؽاء ماكتبه الربانٌون
وتعرٌؾ الٌهودٌة بانها التوحٌد
ٌٕ٘ -عتبر الرابد الحقٌقً لحركة االصبلح الٌهودٌة هو ابراهام جٌجر ،
فقبل ظهوره كانت حركة االصبلح منكبة علً تؽٌر كتب الصلوات وتحدٌث
بعض الرإي القدٌمة فً التلمود ولم ٌكن لها طرٌق واضح ومنهج محدد
 -ٕٙكان جٌجر ( ٌٓٔ )ٔ07ٗ-ٔ0عتقد ان التلمود الٌمكن ان ٌستخدم
كاساس لبلصبلح الٌهودي  ،ولكن المشكلة كانت فً دور التلمود بعد
االصبلح  ،فبل ٌمكن اهدار التلمود النه ٌمثل الفً عام من تارٌخ الٌهود
 - ٕ7قال جٌجر ان التلمود ٌحمل فكرة االصبلح ولٌس االصبلح ذاته ،
بمعنً ان التلمود ٌمثل تطور الفكر الٌهودي لتحدٌث التوراة بما ٌتناسب
مع مرور العصور
 – ٕ0ان االصبلح هو المبدأ الذي استخدمه التلمود فً تطوٌر الٌهودٌة
ولٌس نصوص التلمود نفسها  ،انه الموازنة بٌن روح التوراة ومتطلبات
العصر
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 -ٕ2ان التعالٌم الشفهٌة ساهمت فً اعادة احٌاء النصوص المكتوبة
لتتبلبم مع العصر بما ٌعنً تجدٌد وبعث الكلمات المكتوبة
ٖٓ -لقد كان الربانٌون علً علم بان مصدر سلطتهم لٌس تفسٌر التوراة
وانما قبول المجتمع الٌهودي لتلك التفسٌرات  ،وحٌث تؽٌر المجتمع ولم
ٌعد ٌقبل تلك التفسٌرات فانه بامكانه تؽٌرها  ،فبل بد من تفسٌرات جدٌدة
مقبولة للمجتمع
ٖٔ -كانت المشنا فً اولها تمثل روح االبتكار عند الربانٌٌن اما فً
اواخر المشنا وكذلك الجماره فانها مجرد افتعاالت تمثل مشكبلت للعصور
الحدٌثة ولٌس مسارا لبلصبلح
ٕٖ -كان تفسٌر الربانٌن عكرا وزابفا وكان مدراش الهاالخاه مملوءا
باالهتمام بااللفاظ التً كانت تساق فً ؼٌر معانٌها الطبٌعٌة
ٖٖ -كان الربانٌون االوابل ٌعٌدون تفسٌر االلفاظ بما ٌتوافق مع متطلبات
الحٌاة اما الذٌن تلوهم فكان همهم البحث عن نصوص تثبت شرعٌة
اجتهادات من قبلهم ولٌس االجتهاد من جدٌد طبق لمتطلبات الحٌاة فكانت
كتاباتهم عكرة وزابفة
ٖٗ -ان االصبلح ٌتطلب البحث عن مؽزي التشرٌع الٌهودي والعودة
بالمجتمع الً تلك االصول التً هً روح النصوص
ٖ٘ -كان توقٌت نشر تلك االراء هو ذروة الصراع بٌن االصبلحٌٌن
والمحافظٌن ( االرثوذكس ) الذٌن كانت باٌدٌهم السلطة وبالطبع اعتبرت
كتابات جٌجر هرطقات وانه الٌصلح راباي
 -ٖٙمن بعد جٌجر كان دور صاموٌل هولدهاٌم كرابد لبلصبلح الٌهودي
( ، )ٔ0ٙٓ -ٔ0ٓٙكان هولدهاٌم تربً علً التلمود فً بولندا ثم اصبح
راباي فرانكفورت فً المانٌا
 -ٖ7كان هولدهاٌم مثل جٌجر ٌفرق بٌن التقالٌد الٌهودٌة الشفهٌة وبٌن
التلمود  ،ولكنه كان ٌعتقد فً تلك التقالٌد ولٌس فً التلمود  ،ان التقالٌد
هً الممارسات الفعلٌة وهً التً توضح النصوص المكتوبة وتجعلها
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مفهومة
 -ٖ0ان التقالٌد لٌست التفسٌرات وانما عملٌة التفسٌر نفسها بمعنً
القواعد العامة لفهم النصوص ولٌس الفهم نفسه  ،بعد هدم الهٌكل
وانتهاء دولة الٌهود لم ٌعد لتوراة موسً اٌة مصداقٌة  ،فقط المباديء
الخالدة فٌها هً التً ٌجب االستمرار علٌها
 -ٖ2ان التلمود السلطان له وانما السلطان للعقل والضمٌر الٌهودي  ،ان
طرٌق مستقبل الٌهود ٌعترضه تلك التفاسٌر والكتابات الربانٌة وال اصبلح
قبل التخلص منها
مسؤلة  :عودة التقلٌدٌٌن
ٔ -ان الهجوم الذي قام به االصبلحٌون علً شرعٌة القانون الشفهً لم
ٌكن من الممكن ان ٌمر بدون ردود وهجوم مضاد  ،وذلك الن وجود
الٌهودٌة التقلٌدٌة ٌعتمد علً مصدر تلك التقالٌد واالدعاء انها موحاة
لموسً
ٕ -شهد القرن  ٔ2حدثا ؼرٌبا وهو انه كان من الممكن الي ٌهودي ان
ٌهاجم الٌهودٌة ولو حتً اصولها المستقرة منذ االؾ السنٌن مثل الوحً
لموسً والتقالٌد وؼٌرها وٌظل ٌهودٌا داخل مجتمع الٌهود وهو مالم ٌكن
متاحا فً عصر سبٌنوزا وماتبله
ٖ -كانت ردود التقلٌدٌن علً االصبلحٌة عنٌفة ولكنها لم تكن منسقة
وانما انقسمت عدة اتجاهات
ٗ -كان علً رأس االتجاه التارٌخً هنرٌش جرٌتز  ،ولد سنة ٔ0ٔ7
واصبح استاذا فً التارٌخ بالمعهد البلهوتً الٌهودي فً برسبلو سنة
ٗ٘ٔ0
٘ -كان تلمٌذا لهٌرش  ،اكبر رواد حركة المحافظٌن الٌهود فً تلك الفترة
 ،كتب جرٌتز عدة مجلدات حول تارٌخ الٌهود  ،كان سبٌنوزا ٌقول انه مع
انهٌار الهٌكل سنة ٓ 7ق م وانتهاء الدولة الٌهودٌة فان االنتماء للدٌانة
الٌهودٌة هو امر عقٌم وضد ارادة هللا
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 -ٙبدأ جرٌتز تارٌخه من انهٌار الهٌكل لٌثبت ان الٌهودٌة الزالت وستظل
باقٌة  ،وكان محور كتاباته ان الشرابع الٌهودٌة لٌست موحاة شفهٌا الً
موسً وانما هً من نتاج الفكر الٌهودي واختبلط افكار كبار الربانٌٌن
هٌلٌل وشماٌل وجمالٌل وؼٌرهم
 – 7اهم مافً تارٌخ الٌهود بعد الهٌكل هو الراباي هلٌل الذي ٌعزو الٌه
جرٌتز وضع حجر اساس التلمود حٌث انه ابتكر االسس السبعة للتفسٌر
الٌهودي والتً جعلت الشرابع الٌهودٌة تجد سندا فً التوراة المكتوبة
 -0كان الٌهود منقسمٌن بٌن هلٌل وشماي وطرٌقتٌهما المتضادتٌن ثم
توالت االنقسامات داخل المدرستٌن حتً وصلت مفترق الطرق بٌن اكٌبا
واشماٌل
 -2خبلصة القول عند جرٌتز ان المدراش هاالخاه لم ٌكن منقول شفهٌا
عن موسً وانما تطور بسبب جهود الربانٌٌن وهو ماٌعنً حٌوٌة
الٌهودٌة وعدم موتها بعد انهٌار الهٌكل وٌرجع الفضل فً تلك الحٌوٌة
للراباي هلٌل
ٓٔ -رؼم ان جرٌتز من المحافظٌن وكان ٌرد علً االصبلحٌٌن اال ان
نتٌجته هذه صدمت المحافظٌن فرد علٌه استاذه صاموٌل رالؾ هٌرش
( )ٔ000 -ٔ0ٓ0فً كتاب من مبتً صفحة اكد فٌه علً خطؤ نظرٌة
جرٌتز  ،واكد ان مباديء التفسٌر الٌهودٌة تلقاها موسً شفاهة فً
سٌناء ولم ٌبتكرها هلٌل وان الربانٌن لم ٌبتكروا شرابع وانما كانوا
ٌبحثون عن مصدر الشرابع فً التوراة الشفهٌة
ٔٔ -استقبل جٌجر زعٌم االصبلحٌٌن تلك النظرٌة بارتٌاح وقال انه
مادامت الٌهودٌة تطورت علً ٌدي هلٌل او ؼٌرها فانه قابلة للتطور
وٌمكن تطوٌرها االن  ،فكما ترك اكٌبا القوانٌن القدٌمة -التً كان ٌتمسك
بها اشماٌل – وابتكر قوانٌن جدٌدة فالٌهود ٌمكنهم فعل ذلك من جدٌد
ٕٔ -وٌعنً كل ذلك ان كتابات جرٌتز ادت الً عكس ماكان ٌرٌد
ٖٔ -ولد زخارٌا فرانكل فً براغ وحصل علً الدكتوراة سنة ٖٔٔ0
جامع العقابد – الجزء الثامن
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وكان ربٌس الربانٌٌن والٌة ساكسونً فً درسدن بٌن عامً -ٔ0ٖٙ
ٗ٘ٔ0
ثم اصبح ربٌسا للمعهد البلهوتً فً برسبلو
ٗٔ – كان ٌمثل طرٌق الوسط بٌن فبات الٌهود فً المانٌا وهو االعتقاد
بالتقالٌد مع قبول بعض االنتقادات واالنفتاح العقلً فً ؼٌر ماٌخص
اسفار موسً
٘ٔ -قال ان الٌهود كانوا ٌمارسون طقوسهم الموروثة بصرؾ النظر عن
المعانً الحرفٌة للتوراة وان الربانٌن كان دورهم هو اٌجاد نصوص
شرٌعة لتلك الشعابر المنقولة شفهٌا
 -ٔٙكلما ظهرت مفاهٌم جدٌدة تم ضمها للهاالخاه وكلما تعاقب الزمن ٌتم
تنقٌح النتابج  ،وال ٌتم اهمال االفكار القدٌمة النها ناتجة من ممارسات
الحٌاة ومستقرة فً الوجدان الٌهودي
 -ٔ7وهذا ماٌعنً ان الهاالخاه لم تكن نابعة من التفسٌرات وانما
التفسٌرات هً التً كانت تبرر الهاالخاه الناتجة اصبل من الممارسات
العملٌة الموروثة للشعب الٌهودي وكذلك المستحدثة
 -ٔ0فالشرابع الجدٌدة ٌتم البحث عن اصل كتابً لها ولكن شرعٌتها
التعتمد علً تلك التفاسٌر
 -ٔ2الخبلصة هً ان المدرسة التارٌخٌة فً ردها علً االصبلحٌٌن هزت
الكثٌر من البنٌان الفكري الموروث لدي المحافظٌن انفسهم
ٕٓ -نجحت المدرسة التارٌخٌة فً استرداد سمعة الربانٌٌن كمفسرٌن
ومشرعٌن ولكنها لم تفلح فً خلق قبول ٌهودي عام فً العصر الحدٌث
لكتابات الربانٌن
مسؤلة  :المدراش والمحافظون
ٔ -كان اهم نتابج ظهور حركة االصبلح الٌهودٌة هو ان الذٌن رفضوا
االصبلح اصبحوا قسم مستقل من الٌهود تحت اسم المحافظٌن وكان
جامع العقابد – الجزء الثامن
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علٌهم تحدٌد هوٌتهم وعقٌدتهم والدفاع عنها ضد االصبلحٌٌن
ٕ -جاكوب زٌفً مٌكلنبورج ( ٘ )ٔ0ٙ٘-ٔ70ربٌس الربانٌٌن فً
بوسن  ،اتجه الً االعمال الدنٌوٌة ولكن عندما فشلت اعماله اصبح
راباي كوٌنسبورج
ٖ -قال ان الٌهود الٌتحركون بشكل جماعً اال استجابة للربانٌٌن  ،وهو
ماٌعنً ان الربانٌٌن االصبلحٌٌن هم الذٌن حركوا الجماهٌر وقسموا
المجتمع الٌهودي
ٗ -كرر مٌكلنبورج اقوال سابقٌه ان كل الشرابع الٌهودٌة ؼٌر الكتابٌة
هً اساسا اعطٌت لموسً فً سٌناء شفهٌا
٘ -ان الشرابع الؽٌر كتابٌة موجودة فً التوراة المكتوبة بشكل مشفر ،
وان الوحً االلهً فً التوراة تعمد التعبٌر بالفاظ ؼامضة حتً ٌدفع
البشر للتفكٌر واستخراج الشرابع فً كل العصور لكً التتوقؾ الشرٌعة ،
مع اعتبار انه لتفسٌر التوراة ٌجب ان ٌبتعد الشخص عن تفرده الفكري
وٌستعٌن بالتقالٌد المتوارثة (التلمود)
 -ٙاللؽة العبرٌة هً اعظم اللؽات وٌمكن التعبٌر من خبللها عن افكار
كثٌر بكلمات قلٌلة
 -7مالبٌم ( )ٔ072-ٔ0ٓ2كان راباي فً بروسٌا وانتقل منها الً اماكن
اخري متعددة  ،كتب بعد انعقاد المإتمر الٌهودي لبلصبلح فً المانٌا
ٗٗٔ0معبرا عن ؼضبه من اولبك العصبة من االصبلحٌٌن الذٌن ٌتهمون
الٌهود بانهم عاشوا لقرون ٌمارسون طقوس وشرابع مإسسة علً
تفسٌرات حمقاء لربانٌٌن جهلة لم ٌفهموا التوراة
 -0ان هإالء االصبلحٌٌن هم مجموعة من االشرار الذٌن تسببوا فً
اهمال الٌهود لطقوسهم وشرابعهم فً الكثٌر من المدن االلمانٌة ٌ ،جب
مقاومة هإالء االشرار
 -2لٌس الربانٌٌن هم الذٌن لم ٌفهموا البٌشات وانما االصبلحٌٌن بفهمهم
السطحً وجهلهم هم الذٌن عجزوا عن فهم التوراة
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ٓٔ -سامسون رافاٌل هٌرش ( )ٔ000-ٔ0ٓ0راباي للعدد من المدن
االلمانٌة اهمها فرانكفورت ،كان محور كتاباته  ،ان المشكلة لٌست كٌؾ
نعرؾ وانما لماذا نفعل ؟
ٔٔ -اننا كٌهود نمارس تلك الطقوس والشرابع الن هللا امرنا بها  ،هاجم
هٌرش المدرسة التارٌخٌة واكد ان كل التعالٌم الشفهٌة اعطٌت لموسً
فوق جبل سٌناء
ٕٔ -فً لتوانٌا ظهر نوع اخر من المحافظٌن ٌإكدون علً كمال التوراة
المكتوبة نظرٌا ونقصها عملٌا  ،فالتلمود لٌس مكمل للتوراة وانما شرح
عملً للتوراة
المبحث الرابع  :لؽة التوراة
مسؤلة  :لماذا ندرس التناخ ؟
اوال  :ماذا ٌعنً التناخ
ٔ -التناخ ( وتعنً الحروؾ االولً من كتب الٌهود المقدسة  ،توراة ،
نفٌٌم  ،ختوفٌم = التوراة واالنبٌاء والكتب)  ،وهً تسمً عند المسٌحٌٌن
العهد القدٌم
ٌٕ -جب ان نبلحظ ان هناك خبلفات بٌن النصٌن  ،فالعهد القدٌم ٌضم
اسفار الٌعترؾ بها الٌهود وتعترؾ بها بعض الكناءس المسٌحٌة
وتسمٌها االسفار القانونٌة الثانٌة ( ٌهودٌت وطوبٌا )...
ٖ -هناك خبلؾ بٌن الٌهود  ،فالسامرٌون الٌعترفون اال بالتوراة بمعناها
الضٌق وتشمل اسفار موسً الخمسة
ٗ -هناك خبلؾ فً ترتٌب االسفار بٌن الكنٌسة وبٌن الٌهود
٘ -االهم من ذلك هناك خبلؾ فً المفاهٌم بٌن الٌهود والنصاري حتً فً
النصوص المتفق علٌها
 -ٙالخبلصة ان التناخ الٌهودي لٌس هو العهد القدٌم رؼم تشابه
جامع العقابد – الجزء الثامن
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النصوص وٌجب ان نفهم كل منهما بطرٌقته الخاصة به  ،فاستخدام
النصوص مع الٌهود لٌس بنفس الطرٌقة مع المسٌحٌٌن
ثانٌا  :لؽة التناخ ؟
ٔ -افضل الوسابل هو دراسة النسخ االصلٌة بلؽاتها االصلٌة  ،ونعنً
النص العبري المزوري  ،والنص السامري باللؽة السامرٌة
ٌٕ -تطلب ذلك دراٌة واسعة باللؽة العبرٌة  ،وباللؽة السامرٌة
ٖ -ونعنً باللؽة السامرٌة لؽة السامرٌٌن وهً احد فروع اللؽة العبرٌة
ولكنها لٌست اللؽة العبرٌة فهً تختلؾ عنها فً الخط وفً النطق وفً
كثٌر من القواعد كما انها تستخدم كثٌر من االلفاظ االرامٌة
ٗ -اللؽة السامرٌة قسمان  ،السامرٌة العبرٌة  ،والسامرٌة االرامٌة
ثالثا  :ترجمات التناخ القدٌمة
ٔ -ترجم التناخ الً الؽة االرامٌة وسمً بالترجوم
ٕ -تعنً كلمة الترجوم االرامٌة باللؽة العربٌة التفسٌر ،او الترجمة ،
وٌشمل الترجوم االسفار الخمسة
ٖ -للترجوم ٖ نسخ  ،المقدسٌة وتنسب خطؤ الً ٌوناثان بن عوزٌل ،
ترجوم اونكٌلوس المتهود – ٌسمً الترجوم البابلً اٌضا  ،الترجوم
الفلسطٌنً
ٗ -ترجم التناخ الً الٌونانٌة فٌما ٌعرؾ بالترجمة السبعٌنٌة  ،ولها ٖ
طبعات  ،الفاتٌكانٌة والسٌنابٌة والسكندرٌة  ،وتمت اضافات اسفار الً
تلك الترجمة الٌعترؾ بها الٌهود وسمتها الكنٌسة باالسفار القانونٌة
الثانٌة
٘ -ترجم التناخ الً البلتٌنٌة  ،ترجة فولجات  ،وهً اصبل تعتمد علً
الترجمة السبعٌنٌة
رابعا  :الترجمات الحدٌثة
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ٔ -ترجم التناخ الً االنجلٌزٌة فً طبعته الشهٌرة  ،نسخة الملك جٌمس
ومنها الً لؽات كثٌرة ،
ٕ -ترجم لوثر التناخ الً االلمانٌة
خامسا  :كٌؾ ندرس التناخ ؟
ٌٔ -جب دراسة النص االصلً العبري او السامري  ،واالفضل دراسة
االثنٌن بالمقارنة
ٌٕ -وجد ستة االؾ اختبلؾ بٌن النسختٌن منها الؾ اختبلؾ مإثر
ٖ -الٌمكن دراسة الترجمات النها مختلفة عن االصل ومختلفة عن بعضها
والٌثق فٌها جمٌع الطوابؾ نظرا لمشكبلتها الكثٌرة نوضح ذلك بامثلة من
اشهر الترجمات وهً نسخة الملك جٌمس  ،والسبعٌنٌة  ،والترجمة
العربٌة للنسخة السامرٌة كاالتً
أ -نسخة الملك جٌمس
ٔ -ظلت نسخة الملك جٌمس لقرون عمدة عند المسٌحٌن وتعتبر بالنسبة
لهم كتاب مقدس وذلك النهم لم ٌكونوا درسوا العبرٌة وال الٌونانٌة ولم
ٌكن المخطوطات المتاحة امامهم كثٌرة
ٕ -فً القرن العشرٌن تم تشكٌل لجنة العادة ترجمة الكتاب المقدس فً
طبعة جدٌدة سمٌت
( الطبعة الدولٌة الجدٌدة
()new international version
وتختصر ()niv
ٖ -نشرت اللجنة التً صاؼت تلك الترجمة تقرٌر
بعنوان
()Niv – the making of acontemporary translation
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ومعناه ( الطبعة الدولٌة الجدٌدة _ صٌاؼة ترجمة عصرٌة ) نختصر منه
االتً :
الفصل ٗٔ بعنوان
?Isn.t the King James Version Good Enough
)( The KJV and the NIV Compared
Edwin H .Palmer
وترجمة العنوان :
الٌست نسخة الملك جٌمس جٌدة بما فٌه الكفاٌة ؟
مقارنة نسخة الملك جٌمس بالنسخة الدولٌة الجدٌدة
بقلم  :ادوٌن بالمر
ٔ -لٌست نسخة الملك جٌمس حالٌا هً افضل الترجمات وذلك لسببٌن :
أ -انها تضٌؾ زٌادات الً كلمة هللا
ب  -انها تحوي كثٌر من العبارات الؽامضة
ٕ -امثلة لبلضافات الً كلمة هللا
أ -حذفت االٌة ٕٔ من االصحاح  ٔ7من انجٌل متً حسب ترجمة الملك
جٌمس من النسخة الجدٌدة
نسخة الملك جٌمس
Mat 17:20
And Jesus said unto
them, Because of your
unbelief :for verily I say
unto you, If ye have faith
as a grain of mustard
seed, ye shall say unto
this mountain, Remove
جامع العقابد – الجزء الثامن
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here to there‘ and it
will move .Nothing will
be impossible for you .
g‖

hence to yonder place;
and it shall remove; and
nothing shall be
impossible unto you .
Mat 17:21
Howbeit this kind goeth
not out but by prayer and
fasting .
22
Mat 17:22
When they came
together in Galilee, he And while they abode in
Galilee, Jesus said unto
said to
them, ―The Son of Man them, The Son of man
is going to be betrayed shall be betrayed into the
into the hands of men . hands of men:

ًبالرجوع الً النسخة الٌونانٌة (وٌستكوت – هورت) كما فً النص التال
ستجد االٌة محذوفة
Mat 17:20 ο δε λεγει αυτοις δια την ολιγοπιστιαν
υμων
Mat 17:21 OMIT
، ٔٗ:ٕٖ ، ٔٔ:ٔ0 ً مت،  حذفت االٌات-ب
ٗٙ:2 ، ٗٗ:2 ،ٔٙ:7 مرقس
وؼٌرها كثٌر ٌرجع فٌها للكتاب االصلً من اراد التوسع فً االمر
 فان االٌات،  ال نعتقد اننا بحاجة لنقل دلٌل علً العبارات الؽامضة-ٖ
المحذوفة دلٌل كافً علً عدم الثقة
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ب -ترجمة برٌنتون للنسخة السبعٌنٌة
ٔ -ترجمت السبعٌنٌة مرتٌن ترجمة طومسون  ، ٔ0ٓ0ترجمة برنتون
ٔ٘ٔ0
ٕ -ظهرت الترجمة الجدٌدة ٕٓٓ7
ٖ -الحظ وجود ترجمتٌن متبلحقتٌن ثم فراغ لمدة قرن ونصؾ قبل ظهور
ترجمة جدٌدة
ٗ -نقارن بٌن برنتون  ،والحدٌثة
برٌنتون

الحدٌثة

1:1 In the beginning God
made the heaven and the
earth.

1 In the beginning God
made the heaven and
the earth .

1:2 But the earth was
unsightly and unfurnished,
and darkness was over the
deep, and the Spirit of God
moved over the water.

2Yet the earth was
invisible and unformed,and
darkness was over the
abyss, and a divine wind
was being carried along
over the water.

٘ -بالطبع واضح االختبلفات بٌن النسختٌن
ت -الترجمات العربٌة للنسخة السامرٌة
ٔ -هناك ترجمة نشرها الدكتور السقا  ،ونسخة اخري لشخص ٌسمً ابً
سعٌد
ٌٕ -قول ابو سعٌد فً مقدمة ترجمته ان الدافع له للترجمة كان انه وجد
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ترجمة لعالم ٌهودي ٌسمً الفٌومً  ،وان تلك الترجمة تخالؾ عقٌدة
السامرٌٌن وتحرؾ النص السامري
ٖ -لو قارنا ترجمة الدكتور السقا بترجمة ابً سعٌد نجد االتً :
ترجمة الدكتور السقا :
البداٌة خلق هللا السموات واالرض  ،واالرض كانت مؽمورة ومستبحرة
ورٌاح هللا هابة علً وجه الماء
ترجمة ابو سعٌد :
فً البداٌة خلق هللا السموات واالرض  ،واالرض كانت مؽمورة
ومستبحرة وظبلما علً وجه الؽمر ورٌاح هللا هابة
ٗ -الحظ الخبلؾ بٌن النصٌن
سادسا  :منهج دراستنا للتناخ
سنستخدم منهج ذو ثبلثة مراحل
ٔ -سنقارن النسختٌن العبرٌة والسامرٌة لمعرفة الفرق الفعلً بٌن
النصوص
ٕ -سنقارن الترجمات االصلٌة ( الترجوم والٌونانٌة والفولجات) لمعرفة
كٌفٌة بدء االختبلؾ واالبتعاد عن االصول
ٖ -نقارن الترجمات الفرعٌة لمعرفة كٌؾ توسع االختبلؾ
سفر التكوٌن  :االصحاح االول
مقارنة االصول :
هنا سنجري المرحلة االولً للمقارنة بٌن النسختٌن االصلٌتٌن السامرٌة
والعبرٌة  ،وسنعتمد علً المصادر االتٌة :
اوال  :النسخة العبرٌة
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ٌوجد لها مصدران  :كود حلب  ،وكود لٌنٌنجراد  ،والمعروؾ ان كود
حلب احترق منه جزء كبٌر تقرٌبا كل االسفار الخمسة عدا الربع االخٌر
من سفر التثنٌة  ،وهو موجود كمخطوطة ومطبوع  ،واما كود لٌنٌنجراد
فهو كامل ومطبوع بالعبرٌة ( بٌبلٌا هبراٌكا)
واما الترجمات الً االنجلٌزٌة فسوؾ نعتمد اصبل علً النسخة المنشورة
علً موقع  org .chabadالنها من ترجمة الٌهود  ،مع الرجوع لنسخة
 jpsوهً اٌضا ترجمة ٌهودٌة
ثانٌا  :النسخة السامرٌة
لبلسؾ الشدٌد الٌوجد لدي نسخة كاملة باللؽة السامرٌة  ،ولذلك سنعتمد
بالدرجة االولً علً الترجمة العبرٌة للنسخة السامرٌة بعنوان :
von gall -Der hebraische pentateuch der samaritaner
ورؼم انه لم توجه انتقادات لتلك النسخة اال انها ترجمة ولٌست نص
اصلً ولذلك سنضطر عند مقارنة السامرٌة ان ندخل معها الترجمتان
العربٌتان ورؼم مافً هذا من محاذٌر اال اننً لم اجد اكمل من تلك
المراجع لجؤ الٌها احد
سنقدم هناك نموذجان للمقارنة مع استخدام النص السامري االصلً
لمعرفة انه الٌمكن اجراء مقارنة صحٌحة بدونه
النموذج االول
تكوٌن ٔٔ-
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مسؤلة  :النصوص
اوال  :النص العبري
أ -عبري
1 :Gen 1
בראׁשית ברא אלהים את הׁשמים ואת הארץ׃
ب -ترجمات انجلٌزٌة ٌهودٌة
Jps
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Gen 1:1 In the beginning God created the
heaven and the earth.
Chabad
1 .In the beginning of God's creation of the heavens and
the earth.

ثانٌا  :النص السامري
أ -باللؽة السامرٌة
ٌراجع مقدمتنا حول اللؽة السامرٌة  ،والصورة رقم ٔ فً مجموعة
المخطوطات السامرٌة اسفل الصفحة
ب -بالعبرٌة
1:Gen 1
בראׁשית ברא אלהים את הׁשמים ואת הארץ׃
ت -بالعربٌة
ٔ -السقا
البداٌة خلق هللا السموات واالرض
ٕ -ابو سعٌد
فً البداٌة خلق هللا السموات واالرض
ثالثا  :النص االرامً
أ -ترجوم اونكٌلوس ارامً
ַארעָא.
ְּבקַדְּ מִ ין ,ב ְָּרא יְּיָ ,יָת שְּ מַ יָאְּ ,ויָת ְּ
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مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

 اونكٌلوس انجلٌزي-ب
I .In the first times the Lord created the heavens and
the earth
 ترجوم فلسطٌنً انجلٌزي-ت
I .At the beginning (min avella )the Lord
created the heavens and the earth
ً النص الٌونان: رابعا
ً سبعٌنٌة ٌونان-أ
Gen 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν.
 ترجمات-ب
ٔ0ٓ0  ترجمة طومسون-ٔ
Gen 1:1 In the beginning God made the
heaven and the earth.
ٔ0٘ٔ  ترجمة برنتون-ٕ
1:1 In the beginning God made the heaven and the
earth.
ٕٕٓٓ  برٌفورد-ٖ
1:1 In the beginning God made the heaven and the
earth.
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مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

ٕٓٓٗ  حدٌثة-ٗ
1:1 In the beginning God made the heaven and the
earth
ً النص البلتٌن: خامسا
) فولجاتا جٌروم( كلمنتٌنا-أ
Gen 1:1 in principio creavit Deus caelum et
terram
) فولجاتا ( شتوتجارت-ب
Gen 1:1 in principio creavit Deus caelum et
terram

 ترجمة دوي راٌم-ت
{1:1} In the beginning, God created heaven and earth.
 ترجمات انجلٌزٌة: سادسا
Kj
Gen 1:1 In the beginning God created the
heaven and the earth.
Mkj
Gen 1:1 In the beginning God created the
heavens and the earth.
Cev
Gen 1:1 In the beginning God created the
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مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

heavens and the earth.
Rsv
IN THE BEGINNING God CREATED the
heavens and the earth..
Niv
In the beginning God created the heavens
and the earth.
سابعا  :ترجمات عربٌة
أ -كتاب الحٌاة alab
1 :Gen 1فً البدء خلق هللا السماوات واألرض،
ب -االخبار السارة gna
1 :Gen 1فً البدء خلق هللا السماوات واألرض،
ت -الجزوٌت jab
1 :Gen 1فً البدء خلق هللا السموات واألرض
ث -سمٌث فان دٌك svd
س َم َاوا ِ
ض.
االر َ
ت َو ْ
1 :Gen 1فًِ ا ْل َبدْ ِء َخلَ َق هللاُ ال َّ
مسؤلة  :تحلٌل النصوص
اوال  :تحدٌد االختبلفات
ٔ -بمقارنة الكتابات العبرٌة ( النص العبري المازوري  ،والنص
السامري المترجم للعبرٌة ) ٌوجد خبلؾ بٌن الفاظ (خلق) (السماوات)
ٕ -بمقارنة النصوص االنجلٌزٌة هناك اختبلفات
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االختبلؾ االول
اؼلب النسخ االنجلٌزٌة نصفها االول ) )In the beginning :
اما فً ترجمة In the beginning of God's ( ، chabad
)creation
فً ترجمة اونكٌلوس )In the first times( ،
االختبلؾ الثانً
فً الترجمات الٌونانٌة () God made
فً باقً الترجمات ( )God created
االختبلؾ الثالث
هناك ترجمات بها (  ) Heavenواخري بها ( )heavens
ٖ -بمقارنة النصوص العربٌة هناك اختبلفات
خبلؾ واحد هو فً الترجمة السامرٌة للدكتور السقا
مكتوب (البداٌة)  ،ولٌس ( فً البدء)
ثانٌا  :تفسٌر االختبلفات
أ -االختبلؾ االول
اوال :تحلٌل لؽوي
ٔ -الكلمة العبرٌة בראׁשית (براشٌت ) هً قسمان (ב) تعنً فً او ب
 ،اما (ראׁשית ) فهً مشتقة من(ראׁש ) بمعنً اول او بداٌة
ٕ -ترجمها اونكٌلوس ( ְּבקַדְּ מִ ין) (ثملٌٍُّ) ٚرؼًٕ ِٕن اٌملَ ِٚضٍٙب  ،فً
ٍفو اٌزضٍٕخ (ٖٖ( )ٕ2-اٌ ٍُ٘ٛكي ٍِملٌُ) ( اٌوة ِٕن االىي )
ٌٚنٌه روعّذ اًٌ االٔغٍٍيٌخ ( )In the first timesثّؼًٕ فً اٌيِٓ
جامع العقابد – الجزء الثامن
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االٚي  ٌٌٍٚفً اٌجلاٌخ
ٖٚ -روعّذ فً اٌَجؼٍٍٕخ (ٚ )ἀρχῇ Ἐνرؼًٕ فً اٌجلاٌخ
صبًٔ ٍ :جت االفزالف
إٔٔ -مً ػٓ( )Theological Issues In Sefer Bereishit
ٔ -افزٍف ِفَو ٚاٌزٛهاح ؽٛي ِؼًٕ اٌؼجبهح اال ًٌٚفً ٍفو اٌزىٌٓٛ
(ثوٍّذ ثوا اٌ)ٍُ٘ٛ
لبي هاًّ  :رؼًٕ  ،فً ثلاٌخ فٍك هللا ٌٍؼبٌُ ٚ ،أٙب ػٕٛاْ ٌالؽلاس ثؼل٘ب
ٕ -لبي ثٓ ػيها  :اْ اٌؼجبهح اٌضبٍٔخ ( ٚوبٔذ االهٗ فبٌٍخ ٚفوثخ ) اٌٚب
ً٘ ػٕٛاْ ٚاْ اٌقٍك اٌؾمٍمً ثلأ فً االٌخ اٌضبٌضخ ( ٚلبي هللا ٌٍىٓ ٔٛه)
ٖ -لبي هاِجبْ اْ االٌخ االَِ ًٌٚزمٍخ ٚرؼًٕ أٗ فً اٌجلاٌخ فٍك هللا
اٌَّٛاد ٚاالهٗ  ،اي اْ اٌَّٛاد ٚاالهٗ فٍمزب فً اٌجلاٌخ
ٗ -ػالٚح ػًٍ اٌّْىٍخ إٌٍٖخ ( فً ثلء ِبما؟)
فبْ وً اٌزفٍَواد رضٍو ِْىالد فطٍوح  ،فؾَت لٛي هاًّ اْ االٌخ رلي
ػًٍ اْ اٌَّٛاد ٚاالهٗ وبٔذ ِٛعٛكح ثبٌفؼً لجً ػٍٍّخ اٌزقٍٍك
٘ٚ -وّب ٌمٛي هاِجبْ  ،اْ ػجبهح ٌٍىٓ ٔٛه  ،رلي ػًٍ اْ اٌَّبء وبٔذ
ِٛعٛكح ِغ أٗ فً االٌبد اٌزبٌٍخ ٔٔ ٕوٌؼ اْ اٌَّبء فٍمذ فً اٌٍَٛ
اٌضبًٔ
ٚ -ٙاٌف ُٙاٌؾوفً ٌَبٔل لٛي هاِجبْ  ،ثّؼًٕ أٗ فً اٌجلاٌخ فٍك هللا
اٌَّٛاد ٚاالهٗ فٍمب ِجلئٍب رٖفٗ االٌخ اٌضبٍٔخ ٚ ،وبٔذ االهٗ فوثخ
ٕ٘ٚ -2ب اٌّْىٍخ  ،اما وبٔذ اٌَّبء فٍمذ اٚال فّبما ؽلس فً اٌٍ َٛاٌضبًٔ
؟
٘ -8نٖ فمٚ ٜاؽلح ِٓ ِْىالد وضٍوح فً ٔٔ ػٍٍّخ اٌقٍك ٕ٘ ،بن
ِْبوً افوي
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ِضال ِبما ٌؼًٕ اْ إٌٛه رُ فٍمٗ فً اٌٍ َٛاالٚي ثٍّٕب اٌٌّْ ٚاٌمّو
فٍمزب فً اٌٍ َٛاٌواثغ ؟
ِبما ٌؼًٕ ٚوبْ َِبءا ٚوبْ ٕجبؽب ؟ هغُ أٗ ٌُ ٌىٓ ٕ٘بن ٌّّ ٚال لّو
 -9وً ِبَٔزطٍغ فؼٍٗ اْ ٔمجً ػغئب ػٓ ف ُٙػٍٍّخ فٍك اٌؼبٌُ
ة -هغُ ػلَ ٚعٛك فالف ٌغٛي فً إٌٔ االًٍٕ فبْ ٕ٘بن فالف فً
اٌّؼًٕ ٚ ،روعّخ اٌؼجبهح اًٌ ( فً اٌجلء) رضٍو فؼال ِْىٍخ ( فً ثلء ِبما؟)
ٌنٌه روعّٙب أٚىٍٍ ًٛاٌّزٛٙك (فً اٌملَ )
دٌٚ -ىٓ ٘نا اٌٚب ٌضٍو ِْىٍخ  ،الْ اٌّؼًٕ ٕ٘ب ٍٍى ( ْٛفً اٌملَ فٍك
هللا اٌَّٛاد ٚاالهٗ ٘ٚ ،نا ٌٌٍ وً اٌّؼًٕ فبْ اٌٍٛٙك افزٍفٛا فً ِؼًٕ
إٌٔ وّب اٍٍفٕب ٌٚنٌه ٕ٘بن روعّزبْ ٌٍٍٛٙك ِقزٍفزبْ
Jps
( فً اٌجلء فٍك هللا اٌَّٛاد In the beginning God created
ٚاالهٗ )
Chabad
( فً ثلء فٍك هللا ٌٍَّٛاد In the beginning of God's creation
ٚاالهٗ)
ب -االختبلؾ الثانً
اوال -تحلٌل لؽوي
ٔ -الكلمة العبرٌة (ברא) تعنً خلق ولٌس صنع
ٕ -الترجمة الٌونانٌة ( ) ἐποίησενمن الفعل ( ) ποιέωبمعنً ٌصنع
او ٌفعل  ،مثال

ٌٕٖ ξύλου ἀπὸ τι ; ποιεῖν.غ ًّء ِٓ اٌقْت،
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ٌ ποιήσασθαι οἰκίαبنً بٌتا
ٖ -اما الفعل الٌونانً بمعنً خلق فهو ) )δημιουργέω
ثانٌا -تحلٌل المعنً
واالختبلؾ هنا بسبب نقل الترجمة السبعٌنٌة عن النص السامري الذي
ٌستخدم كلمة (تلمذ) بمعنً صنع ولٌس كلمة (برا) بمعنً خلق
ٌراجع مقدمتنا حول اللؽة السامرٌة
ت -االختبلؾ الثالث
اوال  :تحلٌل لؽوي
ٔ -اللفظة العبرٌة (הׁשמים) هً اسم جمع بمعنً السموات
ٕ -فً السبعٌنٌة ( )οὐρανὸν τὸνوهو اسم مفرد بمعنً السماء
ٖ -فً البلتٌنٌة( )caelumوهو اسم مفرد بمعنً السماء
ٗ -فً االنجلٌزٌة لفظان (  ) Heavenو ( )heavens
٘ -فً قاموس اكسفورد
heaven n .1 place regarded in some religions as the
abode of God and the angels, and of the blessed after
death.
( the heavens )esp .poet .the sky as seen from the
earth, in which the sun, moon, and stars appear .
 Heavenتعنً مكان وجود هللا والمبلبكة والنعٌم بعد الموت فً بعض
الدٌانات
 Heavensتعنً السماء كما نشاهدها من االرض بما فٌها من نجوم
جامع العقابد – الجزء الثامن
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وشمس وقمر
ثانٌا  :تحلٌل المعنً
االختبلؾ راجع لنقل السبعٌنٌة عن النص السامري الذي ٌستخدم لفظة
(شومٌه) بمعنً السماء ولٌس (شموٌم) بمعنً السماوات
خبلصة المسؤلة :
ٔ -الٌمكن اجراء مقارنة صحٌحة دون الرجوع للنص السامري  ،فهناك
خبلفات بٌن النصٌن ظهر اثرها فً الترجمة السبعٌنٌة ولكً نعرؾ اذا
كان الخبلؾ ناشًء عن الترجمة ام عن اختبلؾ النسختٌن السامرٌة
والعبرٌة ٌجب الرجوع للنص السامري الذي ٌقال انه مصدر الترجمة
السبعٌنٌة
ٕ -هناك خبلفات بٌن النص العبري فً لفظً (خلق ) ( السماوات)
(الوهٌم ) حٌث انهما فً النص السامري (صنع) (السماء) (الوه =
اسم مفرد ولٌس جمع كالعبري ) وقد انتقل ذلك االختبلؾ للترجمة
السبعٌنٌة ومنها لبعض اللؽات االخري ولم ٌلتفت احد ممن كتبوا
بالعربٌة لذلك االختبلؾ النه الٌتم الرجوع للنص السامري
ٖ -هناك خبلفات فً المعنً لم ٌستطع احد حلها حتً االن والنعتقد انه
ٌمكن حلها وذلك بسبب ؼموض االلفاظ االصلٌة العبرٌة وما ادت الٌه
من مشكبلت حتً بٌن الٌهود
ٗ -االختبلفات هنا حول معنً فً البدء ( فً بدء ماذا ؟)  ،كما ان السماء
خلقت فً الٌوم الثانً فكٌؾ خلقت مرتٌن ؟
ٌ٘ -جب تعقب المعانً والتفسٌرات لمعرفة تباٌن المفاهٌم حتً مع اتفاق
االلفاظ كما فً لفظة فً البدء  ،فاالختبلفات لٌس فً االلفاظ فقط وانما
فً المفاهٌم اٌضا
النموذج الثانً
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بالرجوع للصورة رقم ٕ نجد خطؤ المقارنة باستخدام الترجمات
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الصورة رقم ٖ توضح اختبلؾ الترجمة السبعٌنٌة عن النص العبري
بسبب اختبلؾ النصٌن العبري والسامري ولٌس بسبب خطؤ الترجمة
خاتمة المبحث
ٌستحٌل مقارنة الكتاب المقدس دون النص السامري
تمهٌد  :اللؽة السامرٌة
نحاول فً هذه الصفحة ان نعرؾ الفرق بٌن اللؽة السامرٌة التً كتبت
بها نسخة التوراة السامرٌة  ،واللؽة العبرٌة التً كتب بها النص
المازوري
وهذا البحث فً ٖ مسابل
جامع العقابد – الجزء الثامن
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 فً اثبات ان هناك لؽة تسمً اللؽة السامرٌة وانها: ًالمسؤلة االول
تختلؾ عن العبرٌة فً الخط والنطق لبللفاظ وفً القواعد النحوٌة
 تحدٌد تلك االختبلفات: المسؤلة الثانٌة
 اثر تلك االختبلفات علً نسختً التوراة: المسؤلة الثالثة
 الشواهد علً ان هناك لؽة تسمً اللؽة السامرٌة: ًالمسؤلة االول
: يٚاٌىزبة اال
The Torah:Jewish and Samaritan Versions Compared
Arranged by Mark Shoulson
)ٌَّْٛٛ اٌؼجوٌخ –ِونٚ هاح اٌَبِوٌخٛاْ ( ِمبهٔخ اٌزٕٛروعّخ اٌؼٚ
: ٕٔمً ػٕٗ اٌفمواد اٌزبٌٍخٚ -أ
1 -The Samaritans also continue to use a descendent of
the older ``paleo-Hebrew'' script (referred to
in the Talmud as ``Hebrew script'' .)The Talmudic
name for the squarish Hebrew lettering we use
todayliterally means ``Assyrian script,'' and appears
to be a derivative of an Aramaic form of the alphabet
ًٌَّ اٌنيٚ ٌُ اٌؼجوي اٌملٜه اٌقٕٛ ْ فً اٍزقلاَ اؽلٌٛاٍزّو اٌَبِو
ًٍَّ اٌّوثغ اٌني َٔزقلِٗ ؽبٌٍب فٜاِب اٌقٚ ،  اٌؼجويٜك اٌقٍّٛفً اٌز
ع االثغلٌخ االهاٍِخٚ اؽل فوٛ٘ٚ هيّٛ االٜثبٌق
2 -The pronunciation and grammar of Samaritan
Hebrew is radically different from that of the Jews .
Some of these differences are important to consider
when studying the differences between the two texts
.
ًاػل اٌٍغخ اٌَبِوٌخ اٌؼجوٌخ رقزٍف عنهٌب ػٓ اٌزٛلٚ وٌمخ اٌزٍفعٛ
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ب ػٕل كهاٍخُٙ ِالؽظزٌّٙثؼ٘ ٘نٖ االفزالفبد ِٓ اٚ كٌٍٛٙب اٌٍَّٙزؼ
هاحٛاالفزالفبد ثٍٓ َٔقزً اٌز
3 -the Samaritan pronunciation has dropped the
letters 
 א ה תֵ ַעalmost completely, to the point that a word like
לחמhas only one syllable
)ب اهثؼخ اؽوف ( اٌف – ٘ب – د – عِٕٙ ٜوٌمخ اٌزٍفع اٌَبِوٌخ اٍمٛ
اؽلٚ هح وبٍِخ ِّب ٌغؼً وٍّخ ِضً (ٌؾُ) رٖجؼ ماد ِمطغٖٛرموٌجب ث
4 -This becomes significant when we consider
variations between the Masoretic and Samaritan
versions like חדקֶל
 vs הדקֶל.in Genesis 2:14
ٍٓظخ ػٕلِب ٕٔظو ٌالفزالف فً إٌَقزٌٖٛجؼ ٌنٌه االِو اٍّ٘خ ٍِؾ
بءٌٙٗٔ ٔغل اٍزجلاي ؽوف ا-ٕ ٌٓٛاٌؼجوٌخ ٌٕٔ ٍفو اٌزىٚ اٌَبِوٌخ
ًو ِٓ ٘للً اًٌ ؽللٌٕٙي اٍُ اٛ فٍزؾ، ثؾوف اٌؾبء
:  إٌٔ اٌؼجويٛ٘ ٘ناٚ
14:Gen 2
ושם הנהר השלישי חדקל
5 -It is a proper noun, the name of a river, and so
there are no other forms or constructions from which
to find its ``root'' and demonstrate how it should be
spelled .To a Samaritan reader, both spellings would
be pronounced the same.
ٖب ػٓ عنهٍٙعل ِٕٗ ِْزمبد ٌّىٓ اٌجؾش فٌٛ ثبٌطجغ الٚ وٙٔ ٍُ٘نا اٚ
ٍٓغئزْٙ وال اٌزٛثبٌَٕجخ ٌٍَبِوٌٍٓ ٌىٚ ، ٗغئزٍٙؼ وٍفٍخ رٙٛرٚ ًٍٕاال
ٕؾٍؾخ
6 -The same applies to the mountain named in Genesis
8:4:
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ֵא ררתin the Masoretic version, but ֵהררת in the
Samaritan version..
ًٗ ؽٍش اٌغجً اهاهاد ف:8 ٌٓٛٔفٌ االِو ٌٕطجك ػًٍ اٍُ اٌغجً فً رىٚ
إٌَقخ اٌؼجوٌخ
 إٌٔ اٌؼجويٛ٘ ٘ناٚ
ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה־עׂשר יום לחדש על הרי אררט׃
7 -Similarly, one should not be confused by the
Samaritan reading in Gen .18:15, which has Abraham
telling Sarah `` צחקֶתֵ י
'' and think that Abraham is asserting the he, himself,
had laughed.
ثٕفٌ اٌطوٌمخ ٌغت اال رٍٖجٕب اٌؾٍوح ػٕل لواءح إٌٔ اٌَبِوي ٌَفو
يٌٛمٚ ٔزقًٍ أٗ ٌزؾلسٚ ب اثواٍُ٘ ٍبهحٍٙاٌزً ٌقجو فٚ18 :15 ٌٓٛاٌزى
ؾهٌٚ َٗ ٔفٛ٘ ٗٔا
 إٌٔ اٌؼجويٛ٘ ٘ناٚ
ותכחש ׂשרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת׃
ً إٌٔ اٌؼوثٛ٘ ٘ناٚ
15 :Gen 18
.»ذ
ْ ُْ ٌَ« :ًبهحُ لَبئٍَِخ
َ ًْ َ «ال! ث: فَمَب َي.) ْب َفبفَذَٙ َّٔ (ال.» ْ َؾهٙا
َ ٍ
َ ْفَب ْٔ َى َود
ِ  ِؾ ْىٙ
ٌىٓ رٖوٌف اٌفؼً فً اٌٍغخٚ ؾىذٙ ًي اْ ٍبهح ً٘ اٌزٕٛ٘ب اثواٍُ٘ ٌم
ٍّوٌُٚ اْ اٙلوأٖ ّقٔ ػجوي ٌفٌٛ ًبفخ اٌٍبء ٌغؼً اٌفؼٙاٌَبِوٌخ ثب
ٌٌٍ ٌَبهحٚ ٍُ٘ك اًٌ اثواٌٛؼ
7 -It is much more likely that this spelling represents
the Samaritan second person feminine singular past
tense
ending -ti, which can also be seen in some surviving
instances in the Masoretic text, as in the ketiv at Jer .
4:19, in Judges 5:7, and in Song of Songs 4:9.
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ٚأزٙبء اٌفؼً اٌّب ًٙاٌني ٌؼٛك اًٌ اٌّقبٛت اٌّإٔش ثزبء ٌٚبء ِٛعٛك
فً ثؼ٘ االؽٍبْ فً إٌٔ اٌّبىٚهي وّب فً اهٍِبء ٚاٌمٚبح ٍْٔٚل
االْٔبك ٘ٚ ،نا ٍ٘ ٔٔ ٛفو اهٍِبء
מעי מעי אחולה קירות לבי המה־לי לבי לא אחריש כי קול שופר
שמעתי נפשי תרועת מלחמה׃
فٕٙب اٌفؼً ٍّؼذ ٌٕ ،ز ًٙثبٌٍبء
8 -there are many differing versions of it (some 6000,
by some counts), all quite different from the Masoretic
version and less blatantly different from each other .
ٕ٘بن اٌؼلٌل ِٓ اٌطجؼبد اٌّقزٍفخ ِٓ اٌزٛهاح اٌَبِوٌخ ًٌٖ ػلك٘ب ٔؾٛ
ٍزخ االف ٛجمب ٌجؼ٘ االؽٖبئٍبد ٚ ،وٍٙب رقزٍف ػٓ إٌٔ اٌّبىٚهي
ٚرقزٍف ثلهعخ الً ثؼٙٚب ػٓ ثؼ٘
9 -The Samaritan text does not have such a strong
tradition of care and fidelity, and exists in a number of
different versions with more significant differences .
The Shekhem Synagogue text was chosen mainly
because it was available,
ِٚغ ٘نا اٌزجبٌٓ اٍزقلِذ َٔقخ ِؼجل ّقٍُ الٔٙب ً٘ اٌّزبؽخ اِبًِ
ة -وّب روي ِٓ إٌٔ اٌَبثك فبٌقالف ثٍٓ اٌٍغخ اٌَبِوٌخ ٚاٌٍغخ اٌؼجوٌخ
ٌٌٍ ِغوك فالف فً اٌقٚ ٜأّب فالف اٌٚب فً لٛاػل رٍفع اٌىٍّبد ٚفً
اٌمٛاػل إٌؾٌٛخ ٚوً ٘نٖ اٌقالفبد ِإصوح ػًٍ اٌّمبهٔخ ثٍٓ إٌٍٖٓ
اٌىزبة اٌضبًٔ :
A GRAMMAR OF THE SAMARITAN LANGUAGE .
WITH EXTRACTS AND VOCABULAEY.
BY
G .F .KICHOLLS,
جامع العقابد – الجزء الثامن
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– ً ِفوكادِٛلبٚ اػل اٌٍغخ اٌَبِوٌخ ِغ اِضٍخٛاْ اٌىزبة ( لٕٛػ
)ٌٌٛوٍى
ٕٔمً ػٕٗ اٌفمواد اٌزبٌٍخٚ
1 -The importance of the study of the Biblical
languages has never been questioned, excepting by
those men who are ignorant of them, and are disposed
to condemn in toto the utility of that which they have
not the means or opportunity to acquire.
ٌئهٚب اال ػٕل اٍٙاْ اٍّ٘خ كهاٍخ ٌغبد اٌىزبة اٌّملً الٌّىٓ اٌْه ف
بُٙ ٍجًٍ الوزَبثٌُٙ ٌٌٍ ٌلٍٍٍٙٔخ الٌْٛ رٍه اّٛبعٌٙٚ بٍٙٔٛٙاٌنٌٓ ٌغ
2 -The phrase "Biblical Languages, "although
capable of extension to all those versions of the Sacred
Scriptures which
have been made during the last century into almost
every important language and dialect, is usually
confined to the
following :viz .Hebrew, Chaldee, Syriac, Arabic,
Samaritan, Ethiopic, Amharic, and Coptic ; to which,
of course, the
Greek and Latin may be added.
ًب اٌىزبة اٌّملٙجغ ثٛ ًػجبهح ٌغبد اٌىزبة اٌّملً رًّْ وً اٌٍغبد اٌزٚ
اٌَوٌبٍٔخٚ اٌىبٌلٌخٚ ً فبٔٗ رقزٔ ثبٌٍغبد اٌؼجوٌخٙفالي اٌموْ اٌّب
بٌٍُٙ اٌٚ ٌّْىٓ اٚ اٌمجطٍخٚ بهٌخِٙاالٚ ثٍخٍٛاالصٚ اٌَبِوٌخٚ اٌؼوثٍخٚ
اٌالرٍٍٕخٚ ٔبٍٔخٌٍٛا
3 -The first four of the languages just enumerated
have received especial attention at the hands of
scholars; while
the four latter have been wholly neglected or
forgotten.
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ًٌ ثٍّٕب اًّ٘ رّبِب االهثؼخ االفٍوحٌٚمل رّذ اٌؼٕبٌخ ثبٌٍغبد االهثغ االٚ
4 -The Work is preceded by a brief dissertation upon
the Samaritans, their language and literature
ُٙاكاثٚ ٌُٙغزٚ ٌٍٓ٘نا اٌىزبة ِقٖٔ ٌٍؾلٌش ػٓ اٌَبِو
5 -The Samaritan is chiefly a compound of the
Hebrew, Chaldee, and Syriac .Among the words
derived from these
sources, are to be recognised a great number of
Cuthsean words,
ونٌه وٍّذٚ اٌَوٌبٍٔخٚ اٌىبٌلٌخٚ  ِٓ اٌؼجوٌخٍٍٜاٌٍغخ اٌَبِوٌخ ً٘ فٚ
ِٓ اٌٍغخ
ال اػوف روعّخ ػوثٍخ ٌزٍه اٌىٍّخٚ )Cuthsean (
6 -the Samaritan dialect generally
speaking, it is far more simple in its syntax than the
hebrew,and free from those technical constructions
with particles, which are especially found in the latter .
It does not, however,
appear to convey ideas more imperfectly than the
Hebrew
ٓاػل٘ب فً رٖوٌف االفؼبي ػًٛ فً لٍٙغخ اٌَبِوٌخ ثْىً ػبَ اٌٍٙاٚ
هغُ مٌهٚ اد اٌزً رىضو فً اٌٍغخ اٌؼجوٌخٚالً اػزّبكا ػًٍ االكٚ اٌؼجوٌخ
ب الرٕمً االفىبه ثطوٌمخ الً وّبال ِٓ اٌؼجوٌخٙٔفب
7 -besides a large number of words borrowed from the three principal dialects of the Shemitic family, the
Samaritan language is found to contain
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words foreign to all three of them.
ًكح فً اٌٍغبد اٌزٛعِٛ ب ِفوكاد افوي غٍوٌٚرًّْ اٌٍغخ اٌَبِوٌخ ا
االهاٍِخٚ اٌَوٌبٍٔخٚ ً٘ اٌؼجوٌخٚ ، ب اٌٍغخ اٌَبِوٌخِٕٙ اّزمذ
8 -there is every reason to believe that the Alphabet
now called the Samaritan, was also employed by the
Jews in transcribing those copies of the law which
were disseminated throughout the tribes of Israel.
ك فالي ػٖوٌٍٛٙب إِٙ٘بن اكٌخ ػًٍ اْ االثغلٌخ اٌَبِوٌخ وبْ ٌَزقل
ًاٌمجبئ
9 -The Pentateuch, known as the Hebraeo -Samaritan,
appears to support this supposition ; although written
in Samaritan characters, the difference between it and
the authorised Hebrew Pentateuch is so small, that
there can be no difficulty in pronouncing the former
to be a copy of the latter, or rather
the latter a copy of the former;
هغُ وزبثخ رٍهٚ ، ٗفخ ثبٌَبِوٌخ اٌؼجوٌخ رلػُ ٘نا االفزواٚهاح اٌّؼوٛاٌز
ثٍٓ إٌَقخ اٌؼجوٌخٚ بٍٕٙ اٌَبِوي فبْ االفزالفبد ثٜهاح ثبٌقٛاٌز
ٌخ ػٓ االفويٛهح ِٕمٕٛ اٌّؼزّلح لٍٍٍخ ِّب ٌّىٓ اػزجبه اؽلاّ٘ب
10 -The Samaritan Version, which is written in the
Samaritan dialect, and of which the following work is
a Grammar,
اػل٘بٛلٚ غخ اٌَبِوٌخٌٍٙهاح اٌزً وزجذ ثبٛ٘نا اٌىزبة ِقٖٔ ٌٍز
ٌخٛإٌؾ
11 -from the Atlas Ethnographiique of the learned
Adrien Balbi:
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— "Le Samaritain tient de I'Hebreu, du Chaldeen, et
du Syriaque ; mais difiere cependant d'une maniere
assez
notable de ces idiomes, soit par ses formes
grammaticales, soit par des racines qui lui sont
propres, soit par des acceptions partlculieres de celles
qui lui sont communes avec les autres dialectes
semitiques".
ٕٔٚمً ػٓ ا ٌٍٛاالصٕٛعوافٍب الكهٌبْ ثبٌجً
( اٌَبِوٌخ ً٘ ِْزمخ ِٓ اٌؼجوٌخ ٚاٌىبٌلٌخ ٚاٌَوٌبٍٔخ ٌٚىٓ ِغ
افزالفبد ٍِؾٛظخ فً اٌّفوكاد ٚاٌٍٖغ إٌؾٌٛخ ثؼ٘ رٍه االفزالفبد
ٌقٔ اٌٍغخ اٌَبِوٌخ ٚثؼٙٚب ِٕمٛي ِٓ ٌغبد ٍبٍِخ افوي )
ٌزٚؼ وّب روي ِٓ إٌمً اٌَبثك فبٕخ اٌغيء إٌّمٛي ثبٌفؤٍَخ ػٓ
اكهٌبْ ثبٌجً أٗ هغُ اْ اٌٍغخ اٌَبِوٌخ رؼزجو رغٍّغ ٌٍغبد اٌؼجوٌخ
ٚاٌىبٌلٌخ ٚاٌَوٌبٍٔخ اال أٙب رقزٍف ػٓ اٌضالصخ فً ِفواكارٙب ٚلٛاػل٘ب
 ٌٌٍٚفً اٌق ٜفمٜ
ٌّٚىٓ اٌوعٛع ٌٍىزبة االًٍٕ ٌّؼوفخ رٍه اٌفوٚق ثٍٓ اٌٍغبد اٌؼجوٌخ
ٚاٌَبِوٌخ
الؽع اٌٚب اْ اٌقالفبد ( االٍٍٕخ ٌٍَٚذ اٌزً ثَجت افزالف اٌٍغخ) ثٍٓ
َٔقزً اٌزٛهاح لٍٍٍخ ِٓ ؽٍش رأصٍو٘ب ؽزً ٌّىٓ اػزجبه اْ إٌَقخ
اٌؼجوٌخ ً٘ ٕٛهح ِٕمٌٛخ ػٓ اٌَبِوٌخ
مسؤلة ثانٌة  :تحدٌد االختبلفات
ٔ -الصورة رقم ٔ توضح الفقرة االولً من سفر التكوٌن باللؽتٌن
السامرٌة (اعلً الصورة) والعبرٌة (اسفل الصورة) وٌتضح منها تباٌن
االلفاظ فً طرٌقة تلفظها
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ٕ -بالطبع فان اختبلؾ الخط الٌإدي الختبلؾ التلفظ فان االلفاظ العربٌة
بخط النسخ او الرقعة او اي خط عربً تلفظ بنفس اللفظ ولٌس الحال
كذلك فً النص الذي عرضناه
مسؤلة ثالثة  :اثر االختبلفات علً نسختً التوراة
ٔ -اوضحنا سابقا عند مناقشة نص سفر التكوٌن والذي ٌتحدث فٌه
ابراهٌم عن سارة وانها ضحكت  ،كٌؾ ان االختبلؾ فً تصرٌؾ االفعال
بٌن اللؽتٌن ٌجعل من ٌقرأ النص ٌظن ان ابراهٌم ٌقول انه هو الذي
ضحك ولٌست سارة
ٕ -سنناقش ذلك تفصٌبل عند مناقشة االختبلفات بٌن النسختٌن
مسؤلة  :اهمٌة معرفة اللؽة السامرٌة
ٔ -الصورة رقم ٕ توضح بعض الفقرات التً ٌظنها البعض خبلفات بٌن
النص العبري والسامري وتوضح انه الٌوجد خبلفات وانما السبب هو
اخطاء المترجمٌن
ٕ -توضح الصورة اٌضا استخدام النسخة السامرٌة الفاظ لم ترد فً
النص العبري مثل (صنع) بدال من (خلق) مما ادي لتباٌن النص العبري
والترجمة السبعٌنٌة
ٖ -ومحصلة ذلك انه الٌمكن مقارنة النص العبري اال بالنص السامري
ولٌس باٌة ترجمات
الفصل االول  :مقارنة سفر التكوٌن
ٔ -اوضحنا انه من العبث مقارنة نصوص العهد القدٌم دون النص
السامري  ،ولقد تمكنا والحمد هلل من العثور علً االصحاحات الثبلث
االولً من سفر التكوٌن من كتاب ابراهام تال
ٕ -كما اوضحنا سابقا سنستخدم منهج ذو ثبلثة مراحل
أ -سنقارن النسختٌن العبرٌة والسامرٌة لمعرفة الفرق الفعلً بٌن
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مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

النصوص
ب -سنقارن الترجمات االصلٌة ( الترجوم والٌونانٌة والفولجات) لمعرفة
كٌفٌة بدء االختبلؾ واالبتعاد عن االصول
ت -نقارن الترجمات الفرعٌة لمعرفة كٌؾ توسع االختبلؾ
واالن الً العمل
تكوٌن ٔٔ-

اوال  :النصٌن العبري والسامري
ٔ -اوضحنا فً الصورة رقم ٖ من المخطوطات السامرٌة ان هناك ٖ
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اختبلفات بٌن النصٌن السامري والعبري
أ -النص العبري ( برا = خلق) السامري ( تلمس = صنع)
ب -النص العبري ( الوهٌم = اسم هللا فً صٌؽة الجمع )
النص السامري (الوها = اسم هللا فً صٌؽة المفرد)
ت -النص العبري ( شماٌم = اسم جمع ٌعنً السموات)
النص السامري ( شموٌه = اسم مفرد ٌعنً السماء)
ثانٌا  :الترجمات االولٌة
أ -الترجمة الٌونانٌة السبعٌنٌة
Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
ٔ -سبق شرح هذه الفقرة وان بها ٖ اختبلفات عن النص العبري وذلك
لمطابقتها للنص السامري وهً (صنع بدال من خلق ) ( استخدام اسم هللا
مفرد ولٌس جمع ) ( استخدام اسم السماء مفرد ولٌس جمع)
ب -الترجمة االرامٌة
ַארעָא
ְּבקַדְּ מִ ין ,ב ְָּרא יְּיָ ,יָת שְּ מַ יָאְּ ,ויָת ְּ
ְּٔ -בקַדְּ מִ ין (تعنً فً القدم ولٌس فً البداٌة)
ٕ -יְּיָ ( اٍُ هللا ِفوك  ٌٌٍٚعّغ)
ت -الترجمة البلتٌنٌة
caelum et terram in principio creavit Deus
ٔ ( Deus -اسم هللا مفرد ولٌس جمع)
ٕ-

 ( caelumالسماء  ،اسم مفرد ولٌس جمع )

ثالثا  :تعلٌق علً الترجمات
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مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

ٔ -االختبلفات فً الترجمة الٌونانٌة هً كما اوضحنا بسبب اتباعها للنص
السامري
ٕ -النص االرامً استخدم اسم هللا المفرد طبقا للنص السامري ولكنه
استخدم كلمة (فً القدم) بدال من (فً البدء) خبلفا للنصٌن االصلٌٌن
وهذا خروج عن الترجمة الً التؤلٌؾ
ٖ -االختبلؾ فً النص البلتٌنً موجود فً النص السامري والٌونانً ،
ولكن هناك اختبلفات عن النصٌن  ،فقد استخدم المترجم كلمة
( = creavitخلق ) وهذا خبلفا للنصٌن السامري والٌونانً واتفاقا مع
النص العبري  ،وهذا ٌعنً ان الترجمة البلتٌنٌة انتقابٌة ولٌست حرفٌة
للنص السامري او العبري

تكوٌن ٕٔ-
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اوال  :حصر االختبلفات اللفظٌة
كما فً الصورة سامرٌة ٗ
ٌٔ -وجد فً هذا النص ٗٔ كلمة
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ٕ -هناك ثمانٌة الفاظ مشتركة بٌن النصٌن العبري والسامري محاطة
بمربع بنً (احد هذه الكلمات مكرر مرتٌن ومعنً ذلك ان هناك سبعة
الفاظ لٌست محل اختبلؾ وخارج المقارنة وهً
أ( -ارتاه ٌ ،كتبها ابراهام تال  -ارتساه)(ارتس) (بمعنً ارض)
ب( -هوت)(هٌتا) وهً تصرٌؾ فعل ٌكون فً الماضً
ت( -حشخا – حاشٌخ) بمعنً ظبلم
ث ( -عل) علً  -مكررة مرتٌن فً النص
ج(-تهوما – تهوم) تهامة – ؼمر  -محٌط
ح( -الوها – الوهٌم) اسم هللا  ،سبق التعلٌق علٌه فً تكوٌن ٔٔ-
خ( -مٌم – هاماٌم) المٌاه
ٖ  -الخبلؾ هنا ٌنحصر فً ستة الفاظ (احداها مكررة مرتٌن) فٌبقً
خمسة الفاظ محل اختبلؾ وهً
االختبلؾ االول :
العبرٌة (تهو – فهو) السامرٌة(شاما -رٌكنً)
االختبلؾ الثانً :
العبرٌة (بناي) السامرٌة (افً)  ،مكررة مرتٌن
االختبلؾ الثالث :
العبرٌة (روح الوهٌم ) السامرٌة (رٌح الوها)
االختبلؾ الرابع :
العبرٌة (مرحفٌت) السامرٌة(منشبا)
ثانٌا  :تحلٌل المعنً اللؽوي لبللفاظ
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االختبلؾ االول
أ -معنً االلفاظ العبرٌة
ٔ -معنً الكلمات العبرٌة نقبل عن قاموس سترونج :
ּתהּו (تهو)
empty place -without form -vain -waste .

مكان فارغ – بدون شكل – فارغ،عبث  -قفر
ּבהּו (فب٘)ٛ
Ruin-emptiness -void.
خراب ،قفر – فارؼة -خالٌة
ٕ  -ننقل عن قاموس جسٌنٌوس شواهد من التوراة توضح معانً تلك
االلفاظ فً اماكن اخري من التوراة
ּתהּו (الخبلء -صحراء – قفر – باطل)
(تكوٌن ٔ( )ٕ-اٌوب )7-ٕٙ
נטה צפון על־תהו
ٌَ ُم ُّد ال َّ
ش َمال َ َعلَى ا ْل َخبلَ ِء
تثنٌة ٕٖٔٓ-
ימצאהו בארץ מדבר ובתהו
ض َق ْف ٍر (صحراء)
َو َجدَ هُ فًِ أَ ْر ِ
(اشعٌاء ٕٗ)ٔٓ-
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נׁשברה קרית־תהו
اشعٌاء (٘ٗ)ٔ2-
לא בסתר דברתי במקום ארץ חׁשך לא אמרתי לזרע יעקב תהו
בקׁשוני
وبَ :باطِ بلً
لَ ْم أَ َت َكلَّ ْم ِبا ْل ِ
ان مِنَ األَ ْر ِ
خ َف ِ
ض ُم ْظل ٍِم .لَ ْم أَقُلْ لِ َن ْس ِل ٌَ ْعقُ َ
اء فًِ َم َك ٍ
ْ
اطلُ ُبونًِ
ٖ  -ننقل عن تفسٌر راشً المقصود من تلك الكلمات
 .ת ֹהּו וָב ֹהּוastonishingly empty Heb.
 is an expression of astonishment and desolation,ת ֹהּו
that a person wonders and is astonished at the
emptiness therein .
 an expression of emptiness and desolation .ב ֹהּו
ת ֹהּו – تعبٌر ٌدل علً الدهشة من مكان مقفر او مهجور
ב ֹהּו – تعبٌر ٌدل علً الفراغ والدمار
ٗ  -نخلص من كل ذلك ان المقصود فً اللؽة العبرٌة
من معنً (ת ֹהּו)( مكان فارغ -خبلء – بدون شكل –عبث – باطل  -قفر -
صحراء)
ومن معنً (ב ֹהו) (خراب ،قفر – فارؼة –خالٌة)
واالثنٌن معا تعنٌان الدهشة من مكان مقفر ومدمر وخال
ب  :معنً االلفاظ السامرٌة
ٔ -استخدمت النسخة السامرٌة
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖٗٗPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

(شاما) بدال من (ת ֹהּו )

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

أ-

وهً من الكلمة العبرٌة (ׁשמם)
ومعناها فً قاموس سترونج
make amazed, be astonied, desolate
ٌدهش  ،خرب  ،قفر  -مهجور
(رٌكنً) بدال من (ב ֹהו)

ب-

وهً من العبرٌة ( רק  -ריק) بمعنً فارؼة
ونفس الكلمة باالرامٌة استخدمها اونكٌلوس فً الترجوم وهً اٌضا
بمعنً فراغ كما سٌؤتً
االختبلؾ الثانً
أ -معنً اللفظ العبري
بناي ( سطح – وجه)
ب -معنً اللفظ السامري
كلمة (افً ) المستخدمة فً النص السامري بدال من (بناي) العبرٌة فهً
من العبرٌة (אף )وبنفس المعنً (وجه  -سطح)
االختبلؾ الثالث
أ -معنً اللفظ العبري
(روح )
فً قاموس سترونج
רּוח
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air, breath, spirit , wind
هواء -نفس – روح – رٌاح
ب -معنً اللفظ السامري
(رٌح) من الكلمة العبرٌة ריח وفً قاموس سترونج
ריח
odor (as if blown - :)savour, scent, smell.
رابحة ممٌزة  ،شذا – عطر  ،رابحة
وفً كتاب قواعد اللؽة السامرٌة

نفس – رابحة
االختبلؾ الرابع
أ -معنً اللفظ العبري
(مرحفٌت) ٌرفرؾ – ٌتحرك ٌ -هتز
ب -معنً اللفظ السامري
(منشبا) من العبرٌة נׁשב
بمعنً (ٌهب – ٌشتتٌ -قود – ٌقصً)
ترجٌح التحلٌل اللؽوي
أ -احتماالت معانً النص
ٌٔ -نحصر معنً النص العبري فً االتً :
وكانت االرض (خبلء – فارؼة – بدون شكل – قفر -صحراء ) (خراب-
قفر – فارؼة – خالٌة )وظبلم علً (وجه –سطح)(التهامة -الؽمر-
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المحٌط) (وروح -ورٌاح – وهواء – ونفس ) (هللا – عظٌم) (ٌرفرؾ –
ٌتحرك – ٌهتز ) علً ( وجه – سطح ) المٌاه
ٕ -وٌنحصر معنً النص السامري فً االتً
وكانت االرض(خربة  ،قفر – مهجور) وفارؼة وظبلم علً (وجه – سطح
) ( التهامة – الؽمر – المحٌط ) (ورابحة – ونفس – وشذا ) هللا (ٌهب
– ٌشتت – ٌقود – ٌقصً ) علً (وجه – سطح ) المٌاه
ٖ -باستخدام التبادٌل والتوافٌق بٌن المعانً المشتركة لتلك المفردات
ٌصبح لدٌنا عشرات النصوص وكلها فً اطار معانً تلك االلفاظ فما هو
المقصود من معنً ذلك النص ؟
ٗ -الٌمكن ان ٌدعً احد انه ٌعرؾ المعنً الحصري لذلك النص وانما
هناك العدٌد من االجتهادات سنحاول التعامل معها
ب -ترجمات وتفسٌرات الٌهود
ٔ -ترجمة ()org.chabad
كانت االرض خالٌة بشكل مدهش  ،والظبلم كان علً سطح المحٌط ،
وروح هللا ٌرفرؾ علً سطح المٌاه
ٕ -هذا المعنً لم ٌخرج عن اطار االلفاظ العبرٌة ولكنه تخصٌص للمعنً
دون اسباب داخل النص او خارجه  ،اي انه اختٌار تحكمً  ،ثم مامعنً
روح هللا ؟
ٌٖ -قول راشً  :كانت االرض خالٌة بشكل مدهش  ،الظبلم ٌخٌم علً
سطح المٌاه العمٌقة التً كانت تؽطً االرض  ،وعرش المجد ٌتحرك فوق
سطح المٌاه العمٌقة وانفاس فم الرب تبارك تتحرك فوق المٌاه كالحمامة
التً تحوم حول عشها
ٗ -والٌوجد فً النص ذكر للعرش والندري من اٌن جاء به راشً  ،واما
انفاس فم الرب فهً داخل مفردات النص وان كانت لفظة مرحفٌت
التستخدم مع الهواء
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٘ -فً ترجمة () jps
وكانت االرض لم تتشكل وفارؼة والظبلم عً سطح المحٌط وروح هللا
ٌرفرؾ علً سطح المٌاه
ت -تفسٌرات السامرٌون
ٔ -فً ترجمة ابو سعٌد
( واالرض كانت مؽمورة مستبحرة وظبلما علً وجه الؽمر ورٌاح هللا
هابة علً وجه الماء)
ٕ -فً ترجمة الدكتور السقا
(واالرض كانت مؽمورة ومستبحرة ورٌاح هللا هابة علً وجه الماء)
ٖ -وبداٌة نجد الترجمة التً نشرها الدكتور السقا محذوؾ منها (وظبلما
علً وجه الؽمر) رؼم انها موجودة فً النص السامري كما عرضناه فً
الصور
ٗ -مؽمورة ومستبحرة لٌست ترجمة السامرٌة
( شاما – ورٌكنً)
٘ -ما معنً رٌاح هللا ؟
تحلٌل معنً االختبلؾ
ٔ -كما ٌتضح من التحلٌل اللؽوي هناك احتماالت كثٌرة لمعنً النص وكل
االختٌارات تحكمٌة
ٕ -الٌوجد اختبلؾ بٌن النصٌن السامري والعبري
أ( -تهو -فاهو) ( شاما – رٌكنً) معانٌها متقاربة تدل علً الخراب او
الفراغ والخبلء
ب( -روح الوهٌم) (رٌح الوها) الٌفهم منها شًء فما معنً الترجمة
السامرٌة رٌاح هللا ؟ وما معنً تفسٌر راشً ( نفس الرب ؟) ( هل الرب
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ٌتنفس )
ت( -مرحفٌت) (منشبا) ٌرفرؾ او ٌهب ٌ ،جب ان نعرؾ اوال ماهو
المقصود حتً نعرؾ اذا كان ٌرفرؾ او ٌهب
ث( -بناي) ( افً ) وجه او سطح  ،المشكلة
ٖ -تستخدم التوراة السامرٌة مترادفات لنفس االلفاظ العبرٌة
خبلصة مقارنة النصٌن االصلٌٌن
ٔ -الٌوجد خبلؾ لفظً بٌن النصٌن فااللفاظ المختلفة هً مترادفات
عبرٌة
ٕ -لكً نقرر االختبلؾ فً المعنً ٌجب ان نعرؾ ماهو المعنً الدقٌق
وهذا ؼٌر ممكن
ٖ -الخبلصة ان لهذا النص عدة تفسٌرات الن به العدٌد من المشتركات
اللفظٌة متعددة المعانً
الترجمات االولٌة
اوال  :ترجوم اونكٌلوس
ְַּארעָאֲ ,הוָת צָדְּ יָא ו ְֵּרי ָקנְּיָאַ ,וחֲשֹוכָא ,עַל אַ פֵי תְּ הֹומָא; וְּרּוחָא מִן
ٔ -ו ְּ
קֳדָ ם יְּיָ ,מְּ נַשְּ בָא עַל אַ פֵי ַמיָא
ٕ -واؼلب هذه االلفاظ هً نفس االلفاظ العبرٌة فً النصٌن السامري
والعبري عدا
أ -צָדְּ יָא تعنً خربة او قفر
ب -מִ ן קֳדָ ם من امام
ٖ -وترجمة النص باالنجلٌزٌة
And the earth was waste and empty, and darkness was
جامع العقابد – الجزء الثامن
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upon the face of the abyss; and a wind from before the
Lord blew upon the face of the waters
ًوترجمة النص بالعربٌة هً ( وكانت االرض خربة وخالٌة وظبلم عل
)سطح المحٌط ورٌاح من امام الرب تهب علً سطح المٌاه
 وهذا هو مانقله فٌما بعد راشً حول نفس الرب-ٗ
 اٌَجؼٍٍٕخ: صبٍٔب
ًٔٔبٌٍٛ إٌٔ ا-ٔ
ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατοσ καὶ ἀκαταςκεύαςτοσ, καὶ ςκότοσ
ἐπάνω
τῆσ ἀβύςςου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ
ὕδατοσ.
 وترجمة ذلك باالنجلٌزٌة-ٕ
ٔ0ٓ0  طومسون-ا
But the earth was invisible and unfurnished, and there
was darkness over this abyss, and a breath of god was
brought on over the water.
ٔ0٘ٔ  برٌنتون-ب
But the earth was unsightly and unfurnished, and
darkness was over the deep, and the Spirit of God
moved over the water.
Albert Pietersma and Benjamin ٕٓٓٗ  الترجمة الحدٌثة-ت
G wright
2Yet the earth was invisible and unformed, and
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darkness was over the abyss, and a divine wind was
being carried along over the water .
ث -ترجمة سوزان براٌفورد ٕٓٓ7
Yet the earth was invisible and unformed, and
;darkness was over the bottomless deep
and the breath of God was _oating over the
water.
ٖ -وترجمة ذلك بالعربٌة
(وكانت االرض ؼٌر مربٌة وعدٌمة الشكل وظبلم علً سطح المحٌط
(ونفس الرب) (وروح هللا )(ورٌاح مقدسة)(ونفس الرب) كانت تتحرك
فوق المٌاه )
ٗ -واالختبلؾ هنا فً امرٌن
أ )ἀόρατοσ( -ٔ -وهً ترجمة العبرٌة (ת ֹהּו )ومعنً اللفظ الٌونانً
(ؼٌر مربً) وهو بعٌد والعبلقة له بالمعنً العبري او السامري او
االرامً
ٕ -وفً شرح تلك اللفظة تقول سوزان براٌفورد انها منقولة عن
افبلطون وكان ٌقصد بها العالم المثلً البلمنظور والذي كان قبل الخلق
ٖ -وهذا بالطبع هو اقحام لبلفكار الٌونانٌة فً التوراة وخروج عن
النصوص االصلٌة
ب ) πνεῦμα θεοῦ( -وقد اختلؾ المترجمون فٌها علً ثبلث اقوال
(روح هللا – رٌاح مقدسة – نفس الرب) وهذا نفس االختبلؾ فً
المترادفات العبرٌة والتً الحل لها
ت ὕδατοσ -الماء (اسم مفرد)
٘ -وبقٌة النص داخل اطار االلفاظ العبرٌة والسامرٌة
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ثالثا  :النص البلتٌنً
ٔ-
terra autem erat inanis et vacua et tenebrae
super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur
super aquas
ٕ -ترجمة الكنٌسة الكاثولٌكٌة Catholic Public Domain
Version
But the earth was empty and unoccupied, and darknesses
were over the face of the abyss; and so the Spirit of God
was brought over the waters
وكانت االرض خالٌة وؼٌر مسكونة والظبلم كان علً سطح المحٌط
وروح (نفس) هللا تتحرك فوق المٌاه
ٖ spiritus -تعنً ( هواء –زفٌر )
 Aquasالمٌاه (اسم جمع)
خبلصة الفقرة
ٔ -ال نعتقد ان هناك اختبلؾ فً الفاظ التوراة العبرٌة والسامرٌة وانما
هناك اختبلؾ فٌما ٌمكن ان تدل علٌه تلك االلفاظ
ٕ -االختبلفات بٌن ( تهو –فاهو ) (شاما –رٌكنً ) ( ،بناي -افً ) هً
اختبلفات بسٌطة داخل اطار المعنً العبري العام فكلها مترادفات
ٖ -الخبلؾ االكبر هو بٌن ( روح الوهٌم ) ( رٌح الوها) والرأي االكثر
انتشارا بٌن الٌهود انه مقصود به  ،نفس( زفٌر) الرب  ،وقد كتبه
اونكٌلوس بنفس المعنً  ،وقد انتقل للترجمة السبعٌنٌة
ٗ -استخدم السامرٌون نفس المعنً رٌاح هللا
وال نعرؾ ما معنً رٌاح هللا
٘ -والمشكل فً ذلك ان كلمت ( مرحفٌت ) بمعنً رفرؾ التستخدم مع
جامع العقابد – الجزء الثامن
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الهواء والرٌاح ولذلك استبدلها السامرٌون بكلمة (منشبا) تهب ،
وترجمها اونكٌلوس بنفس اللفظ
 -ٙوكلمة مرحفٌت هً التً جعلت الكنٌسة تقول ان المقصود هو روح
هللا
ٌقول بارنز
the spirit
pp i d t pi it,
td
i t

u if
d d,” d

אלהים רּוח The phrase
of God,” it i
w
רחף and as
p,
action of wind.

 -7وهذا ؼٌر صحٌح النه اضطر حتً ٌبتعد عن التجزبة للذات االلهٌة ان
ٌقول ان روح هللا هو هللا  ،فكٌؾ ٌرفرؾ هللا فوق المٌاه؟
i

G dw

tt

quiv

pi it f G d” i

F
t
spirit”.

 -0هناك خبلؾ عمٌق فً تلك الفقرة ولكنه لٌس فً االلفاظ االصلٌة وال
الترجمات وانما هو فً المقصود من عبارة (روح هللا) (رٌاح هللا )
المبحث الخامس  :التلمود (بدٌل التوراة عند الٌهود)
هذا الكتاب احرقه الملوك واالباطرة واباء الكنٌسة فً كل ببلد العالم مبات
المراة ولمدة الفً عام تقرٌبا ورؼم هذا الزال موجود
والحول والقوة اال باهلل العلً العظٌم
مسؤلة  :تعرٌؾ التوراة والتلمود
اوال  :التوراة
ٔ -ورد ذكر التوراة فً التوراة نفسها عدة مرات وبعدة اسماء
جامع العقابد – الجزء الثامن
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أ -سفر توراة ٌهوه
ورد فً اخبار االٌام الثانً
9:2Ch 17
َف َعلَّ ُموا فًِ ٌَ ُه َ
وذا
ُن ٌَ ُه َ
وذا َو َعلَّ ُموا ال َّ
َو َم َع ُه ْم سِ ْف ُر َ
ب.
ش ْع َ
الر ِّ
ٌع ِة َّ
ش ِر َ
ٌِع ُمد ِ
ب َو َجالُوا فًِ َجم ِ
9 :2Ch 17
וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל־ערי יהודה וילמדו
בעם׃
14 :2Ch 34
ض َة ا ْل ُمدْ َخلَ َة إِلَى َب ٌْ ِ
ب َو َجدَ ِح ْل َّق ٌَا ا ْل َكاهِنُ سِ ْف َر
الر ِّ
ت َّ
َوعِ ْندَ إِ ْخ َرا ِج ِه ِم ا ْلفِ َّ
َ
سى.
ب ِب ٌَ ِد ُمو َ
الر ِّ
ٌع ِة َّ
ش ِر َ
14 :2Ch 34
ובהוציאם את־הכסף המובא בית יהוה מצא חלקיהו הכהן את־ספר
תורת־יהוה ביד־מׁשה׃
ب -توراة ٌهوه ( بدون كلمة سفر) فً سفر الملوك الثانً
31 :2Ki 10
سلُوكِ فًِ َ
ب إِلَ ِه إِ ْس َرابٌِل َ مِنْ ُكل ِّ َق ْل ِبهِ .لَ ْم
الر ِّ
ٌع ِة َّ
ش ِر َ
َولَكِنْ ٌَاهُو لَ ْم ٌَ َت َح َّف ْظ لِل ُّ
ٌَحِدْ َعنْ َخ َطا ٌَا ٌَ ُر ْب َعا َم الَّذِي َج َعل َ إِ ْس َرابٌِل َ ٌُ ْخطِ ُا.
31 :2Ki 10
ויהוא לא ׁשמר ללכת בתורת־יהוה אלהי־יׂשראל בכל־לבבו לא סר
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מעל חטאות ירבעם אׁשר החטיא את־יׂשראל׃
ت -سفر توراة الوهٌم  ،فً سفر ٌشوع

26 :Jos 24
ٌع ِة َّ
شو ُع ه ََذا ا ْل َكبلَ َم فًِ سِ ْف ِر َ
ب ٌَ ُ
ص َب ُه
هللاَِ .وأَ َخ َذ َح َجراً َك ِبٌراً َو َن َ
ش ِر َ
َو َك َت َ
ُه َنا َك َت ْح َ
ب،
الر ِّ
ِس َّ
ت ا ْل َبلُّو َط ِة الَّتًِ ِعََ َُ ْن َد َم ْقد ِ
26:Jos 24
ויכתב יהוׁשע את־הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה
ויקימה ׁשם תחת האלה אׁשר במקדׁש יהוה׃
ٕ -والعجٌب ان المترجمٌن العرب ٌستخدمون اسم واحد هو سفر شرٌعة
الرب
ٖ -وٌعتقد الٌهود ان التوراة هً اول المخلوقات وانها خلقت قبل العالم
بالفً سنة (  )2ٗ7جٌل  ،وان هللا كان ٌخلق العالم طبقا لما هو مكتوب
فً التوراة  ،كما فً الموسوعة الٌهودٌة
The Torah is older than the world, for it existed either
947 generations (Zeb .116a, and parallels )or 2,000 years
(Gen .R .viii., and parallels; Weber, "Jüdische
Theologie, "p .15 )before the Creation.
ٗ -وٌعتقد الٌهود ان هللا ٌدرس التوراة مع المبلبكة فً السماء  ،كما فً
المدراش
٘ -ومعنً كلمة توراة العبرٌة كما فً قاموس سترونج ٌقصد بها االسفار
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٗٗ٘Page

عاطؾ عثمان حلبٌة/دكتور

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

الخمسة او الشرٌعة
H8451
ּתרה ּתורה
torah torah
to-raw', to-raw'
From H3384; a precept or statute, especially
the Decalogue or Pentateuch - :law.

 المهم، ) وهً مشتقة من فعل ( ٌرا – ٌرا) ( ال اعرؾ كٌؾ تكتب بالعربٌة
 ٌعلم، ً ٌشٌر ال،  ٌطلق سهما،  ٌقذؾ سهم،  ٌتدفق كالماء، ًانها بمعن
H3384
ירא ירה
yarah yara'
yaw-raw', yaw-raw'
A primitive root; properly to flow as water
(that is, to rain); transitively to lay or throw
(especially an arrow, that is, to shoot);
figuratively to point out (as if by aiming the
finger), to teach )+( - :archer, cast, direct,
inform, instruct, lay, shew, shoot, teach -(er, ing), through.
: مفهوم التوراة
))Torah 101 ننقل من موقع
 ان كلمة (توراة ) هً كلمة خادعة حٌث ان لها عدة معان مختلفة-ٔ
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أ -فمعناها الضٌق ٌقصد به اسفار موسً الخمسة
ب -ولها معنً اشمل ٌقصد به كل االسفار الٌهودٌة المسماة (تناخ) ( وهً
اختصار لبلحرؾ االولً من الكلمات العبرٌة للمجموعات اثبلثة التً
ٌضمها التاخ وهً  ،توراة – نفٌم – ختوفٌم = التوراة – االنبٌاء –
الكتب) وتسمً التوراة المكتوبة
والمسماة عند المسٌحٌٌن بالعهد القدٌم وان كان المسٌحٌون اضافوا الٌها
اسفار اخري هً االسفار القانونٌة الثانٌة  ،طوبٌا وٌهودٌت .....
ت -ومعناها االشمل ٌقصد به كل التعالٌم الٌهودٌة المكتوبة والشفهٌة
(التوراة المكتوبة والتلمود)
ٕ -تسمً التوراة المكتوبة (تاناخ) والٌعترؾ الٌهود باالسم المسٌحً لتلك
االسفار (العهد القدٌم) وذلك الن الٌهود الٌإمنون بالعهد الجدٌد
ٖ -هذه قابمة باسفار التوراة حسب تارٌخ ظهورها طبقا الدق المخطوطات
وهناك خبلؾ بٌن هذه االسفار وماترجمه المسٌحٌون من حٌث تبوٌب
االسفار وعدد االٌات وكذلك بعض تجاوزات فً الترجمة لذلك الٌعترؾ
الٌهود اال بالنصوص العبرٌة
ٗ -القسم االول :التوراة وتسمً اٌضا (القانون –اسفار موسً الخمسة)
وتسمٌة هذه االسفار حسب اول كلمة فً السفر بالعبرٌة كالتالً :
أ -سفر برشٌت (ومعناها البداٌة) وترجمه المسٌحٌون سفر التكوٌن
ب -سفر شٌموت ( ومعناها االسماء) وترجمه المسٌحٌون سفر الخروج
ت -سفر فاٌاكرا ( ومعناه وٌنادي) وترجمه المسٌحٌون سفر البلوٌٌن
ث -سفر بمٌدبار( ومعناه فً البرٌة) وترجمه المسٌحٌون سفر العدد
ج -سفر دفارٌم ( ومعناها الكلمات) وترجمه المسٌحٌون سفر التثنٌة
٘ -القسم الثانً ( نفٌٌم) ومعناها االنبٌاء
أ -سفر ٌوشع
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ب -شفوتٌم (القضاة)
ت -شٌمول ( صموبٌل االول والثانً)
ث -مبلخٌم ( الملوك االول والثانً
جٌ -شعٌا ( اشعٌاء)
حٌ -رمٌا ( ارمٌاء)
خٌ -حزقٌل ( حزقٌال)
د -الكتب االثنً عشر – وتعتبر كتاب واحد وتشمل
) هوشٌا – ٌوبٌل – اموس – اوفادٌا – ٌونا – مٌخا – ناحوم -حبقوق –
صفنٌا – حاجً – زخارٌا – مبلخً )
 -ٙالقسم الثالث ( كتوفٌم) الكتابات
أ -دٌفري ها ٌامٌم ( كلمات االٌام ) ٌسمٌه المٌحٌون اخبار االٌام
ب -تهٌلٌم ( المزامٌر)
تٌ -وؾ ( اٌوب)
ث -مسالً ( االمثال)
ج -راعوث
ح -شٌر ها شٌرٌم ( نشٌد االناشٌد)
خ -قوهٌلٌث ( اسم كاتب السفر بالعبري ) وترجمه المسٌحٌون ( الجامعة )
د-اٌخا ( مراثً ارمٌاء)
ذ -سفر استٌر
ر -سفر دانٌال
جامع العقابد – الجزء الثامن
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ز -سفر عزرا ونحمٌا ( الكتابان هما عند الٌهود كتاب واحد)
 -7وتكتب التوراة فً لفافات من جلود الحٌوانات الطاهرة والتً تعامل
بشكل خاص كما انه ٌشار الً الكلمات بمإشر علً شكل ٌد ولٌس
باالصابع خوفا من ان ٌتلؾ الؽرق اللفافات وعند انتهاء القراءة تحفظ
اللفافات فً علب اسطوانٌة الشكل
 -0اسفار موسً الخمسة تحفظ احٌانا منفصلة ومقسمة بشكل معٌن
للصلوات وتسمً االخماس
 -2هناك ترتٌب اخر للقسم الثالث عند الٌهود هو :
( تهٌلٌم – مسالً  -اٌوب –شٌر هاشٌرٌم – راعوث –اٌخا – قوهٌلٌث –
استٌر –دانٌال –عزرا – نحمٌا -دفراي هاٌامٌم ٔ)ٕ ،
وهكذا الخبلفات بٌن الٌهود حتً فً ترتٌب الكتاب وذلك الن كتابهم هذا لم
ٌنزل علً نبً واحد وانما انبٌاء كثٌرون فً ازمان متباعدة فالزمن بٌن
موسً وزكرٌا اكثر من الؾ عام (ات)
ثانٌا  :التلمود
ٔ-اٌزٍّٛك ٌطٍك ػًٍ ػٍٍّٓ أزغزّٙب اٌّلاهً اٌفىوٌخ اٌٍٛٙكٌخ
اٌفٍَطٍٍٕخ ٚاٌجبثٍٍخ فً اٌؼٖو االِٛهي اٌني ٌّزل ِٓ اٌموْ اٌضبٌش ٚؽزً
اٌقبٌِ اٌٍّالكي
ٕ ًٌَّ -االٚي اٌزٍّٛك اٌّملًٍ ( رٍّٛك ٌوّٚالٌُ) ٚاالفو اٌزٍّٛك اٌجبثًٍ
( رٍّٛك ثبفًٍ) ٚ ،ؽبٌٍب اٛالق وٍّخ اٌزٍّٛك ٌؼًٕ ثٙب اٌزٍّٛك اٌجبثًٍ
ٖ -إً وٍّخ رٍّٛك ِٓ اٌفؼً (ٌٍّل) ثّؼًٕ ٌؼٍُ  ًٌّْ ٛ٘ٚ ،رؼبٌٍُ
اٌوثبٍٍٔٓ اٌٍٛٙك
ٗٚ -وٍّخ رٍّٛك رؼًٕ اٌزؼبٌٍُ إٌظوٌخ فالفب ٌىٍّخ (ِب-اًٍ = ِٓ اٌفؼً
اٌؼجوي ٌؼًَ ،ثّؼًٕ ٌؼًّ) ٚاٌزً رلي ػًٍ اٌزطجٍك
ٌ٘ٚ -طٍك ٌفع (إٌّْب ) ػًٍ رؼبٌٍُ اٌٍٛٙك غٍو اٌّىزٛثخ ٚ ،رًَّ
ثبٌزٛهاح اٌْفٍٙخ ٌٚلػً اٌٍٛٙك اْ اٌوة اػطب٘ب ٌِّ ًٍٛغ اٌزٛهاح
اٌّىزٛثخ فً ٍٍٕبء
 -ٙاِب وٍّخ عّبها  ،فٌ ًٙفظخ اهاٍِخ االًٕ ثّؼًٕ ٌ ،زؼٍُ  ،اٍٛمٙب اٌٍٛٙك
اصٕبء ٚعٛكُ٘ فً ثبثً ػًٍ ّوٚػ إٌّْب ٚ ،الرٛعل فً اٌزٍّٛك اٌّملًٍ
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)(اٌغّبهاٚ )ك اٌمٍَّٓ ِؼب ( إٌّْبٌٍّٛؼًٕ اٌزٚ -2
اًّ ػًٍ رٍهٛاٌغّبها ؽٚ ، ٍْٛٔهاح فَو٘ب اٌوثبٛػ ٌٍزٚفبٌّْٕب ً٘ ّو
ػٚاٌْو
ُ ٌؼزملٙٚثؼٚ هاحٛ ٌؼبكي اٌزٛ٘ كٍّْٛ اْ اٌزٚك ٌؼزملٌٍُٛٙ اْ اٌّٙ ا-8
هاحًٛ ِٓ اٌزٚأٗ اف
: ٌَٕوٛٔ ٛي عبوٛ ٌم-9
ك ؟ٍّٛ اٌزِٛ٘ب
)ٙٗ (إالٙٓ ِٓ ْٛرزىٚ ٍٔخ رًَّ إٌّْبٛٔٔخ لبٚك ِٓ ِلٍّْٛ اٌزٌٛزى
ٍخٙهاح اٌْفٛب اٌزٙٔك اٌٌٍٛٙؼزمل اٚ ، اًٌ ٍٕخ ٕٓٓ ٍِالكٌخٛثلأد ؽٚ ثبة
ًٍ ػًٍ عجً ٍٍٕبءٌّٛ بٙؽً هللا ثٚاٌزً ا
ٌٍُطٍك ػًٍ اٌغّبها اؽٍبٔب اٚ ، اٌزؼٍٍمبد ػًٍ إٌّْب رًَّ اٌغّبهاٚ
ًٍب ثؼ٘ رؼٍٍمبد ػٌٚفً اٌغّبها اٚ ،  ِبٌضٍو ثؼ٘ االهرجبنٛ٘ٚ كٍّٛاٌز
ًٍرًّْ رؼٍٍمبد ػٚ ٌُل اٌملٙب اٌٍَّؾٍٓ اٌؼٌٍَّٙ ًثخ اٌزٛهاح اٌّىزٛاٌز
ونٌه اٌؼمٍلحٚ اٌْوٌؼخ
كٍّٛ اٌغّبها = اٌز+ ثبفزٖبه إٌّْب
هٚرلٚ رزؼٍك ثبٌؾٍبح ثٍّٕب اٌغّبها رؾًٍ اٌْوٌؼخٚ إٌّْب رّضً اٌْوٌؼخ
ي إٌّْبٛؽ
What is the Talmud?
The Talmud consists of a law code and a commentary
on that code .The code is called the Mishnah (ca .200
C.E)., a systematic exposition of sixty topics, *and is
held by Judaism torecord the originally oral part of the
Torah that was revealed by God to Moses at
MountSinai .The commentary is called the Gemara or
(somewhat confusingly )simply, theTalmud (ca .600
C.E .).The Gemara or Talmud is organized around
laws of the Mishnah and also contains compositions
devoted to Scripture‟s law and theology, which explain
and amplify passages of the written part of the Torah of
Sinai (known by Christianity as “the Old Testament” .)
Thus :the Mishnah +the Gemara =the Talmud .
Simply stated :the Mishnah presents laws and is about
ٗ٘ٓPage
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life, while the Gemara analyzes laws and is about
theMishnah.
ٌٓٔ -ؾزٛي اٌزٍّٛك ٍزخ الَبَ رًَّ (ٍٍلاهٌُ ) ٚوً ِٕٙب اًٌ الَبَ
إغو رًَّ (رواوزب )ٚرزى ْٛوً ِٕٙب ِٓ ػلح ٕفؾبد رًَّ وً ٕفؾخ
(ف)ٌٍٛٛ
ٍٕفًٖ وً رٍه االلَبَ فً ؽٍٕٗ
مسؤلة  :لماذا ٌجب ان ندرس التلمود ؟
ٔ -قبل ان نخوض فً متاهات التلمود ٌجب ان نعرؾ لماذا ٌجب علٌنا ان
ندرس التلمود  ،ولكً نفهم االجابة سننقل عن كتاب :
THE JEWISH RELIGION :Its Influence Today
by Elizabeth Dilling
وترجمة ذلك ( الدٌانة الٌهودٌة ا تؤثٌرها فً حٌاتنا المعاصرة)
تؤلٌؾ الٌزابٌث دٌلٌنج
ٕ -والتعنٌنا مإلفة الكتاب اال بقدر مانقلت عن التلمود من معلومات مإكدة
لتحذرنا من هذا الكتاب
ٖ -تعرض المإلفة لماذا ٌعادي الناس منذ القدم التلمود ولماذا احرق مبات
المرات ؟
واالجابة باختصار النه كتاب ٌعادي كل البشر عدا الٌهود
ٗ -هذا مختصر لبعض فصول الكتاب
عداء الٌهودٌة واستؽبللها لؽٌر الٌهود
ٔ -الٌتحدث التلمود عن جنس ارقً من البشر وانما عن جنس وحٌد
للبشر هم الٌهود  ،واما ؼٌر الٌهود فلٌسوا من البشر
فً سفر حزقٌال :
31 :Eze 34
ب.
الر ُّ
الس ٌِّ ُد َّ
اس أَ ْن ُت ْم .أَ َنا إِلَ ُه ُك ْم ٌَقُول ُ َّ
اي ،أ ُ َن ٌ
َوأَ ْن ُت ْم ٌَا َؼ َنمًَِ ،ؼ َن ُم َم ْر َع َ
وٌقول التلمود :
Baba Mezi'a 114b
for it is written, And ye my flock, the flock of my
pastures, are men; only ye are designated 'men'.
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٗ٘ٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

أزُ فم ٜاٌنٌٓ رٕٛف ْٛثبٔىُ ثْو
ٕ -التوراة تتحدث عن المساواة بٌن الٌهودي والؽرٌب فً بعض النصوص
فً سفر التثنٌة :
18 :Deu 10
ٌب لِ ٌُ ْعطِ ٌَ ُه َط َعاما ً َولِ َباساً.
ِب ال َؽ ِر َ
ٌِم َواألَ ْر َمل ِة َوال ُمح ُّ
َّ
الصان ُِع َح َّق ال ٌَت ِ
19 :Deu 10
ِص َر.
اء فًِ أَ ْر ِ
ضم ْ
ٌب ألَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُؼ َر َب َ
َفؤ َ ِح ُّبوا ال َؽ ِر َ
وفً سفر العدد :
14 :Num 9
ِص ِح َو ُح ْك ِم ِه
ٌض ِة الف ْ
ب َف ِر َ
س َ
بَ .ح َ
ِلر ِّ
ِصحا ً ل َّ
ٌب َفل ٌَ ْع َمل ف ْ
َوإِ َذا َن َزل عِ ْندَ ُك ْم َؼ ِر ٌ
ٌض ٌة َواحِدَ ةٌ َت ُكونُ ل ُك ْم ل َِلؽ ِرٌ ِ
ض».
ب َول َِو َطن ًِِّ األَ ْر ِ
َك َذلِ َك ٌَ ْع َملَُ .ف ِر َ
15 :Num 15
اع ُة ل ُك ْم َول َِلؽ ِرٌ ِ
ٌض ٌة َوا ِح َدةٌ دَهْ ِر ٌَّ ٌة فًِ
از ِل عِ ْندَ ُك ْم َف ِر َ
الج َم َ
أَ ٌَّ ُت َها َ
ب ال َّن ِ
أَ ْج ٌَالِ ُك ْمَ .م َثلُ ُك ْم ٌَ ُكونُ َم َثل َ
الؽ ِرٌ ِ
ب.
الر ِّ
ب أَ َما َم َّ
16 :Num 15
َ
ٌع ٌة َواحِدَ ةٌ َو ُح ْك ٌم َوا ِح ٌد ٌَ ُكونُ ل ُك ْم َول َِلؽ ِرٌ ِ
از ِل عِ ْندَ ُك ْم.
ش ِر َ
ب ال َّن ِ
29 :Num 15
از ِل َب ٌْ َن ُه ْم َت ُكونُ َ
ل َِلو َطن ًِِّ فًِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َولِل َؽ ِرٌ ِ
ٌع ٌة َوا ِح َدةٌ لِل َعام ِِل
ش ِر َ
ب ال َّن ِ
س ْه ٍو.
ِب َ
30 :Num 15
اء َف ِه ًَ َت ْزدَ ِري
الو َطنِ ٌٌِّنَ أَ ْو مِنَ ال ُؽ َر َب ِ
ٌِع ٍة مِنَ َ
س التًِ َت ْع َمل ُ ِب ٌَ ٍد َرف َ
َوأَ َّما ال َّن ْف ُ
س مِنْ َب ٌْ ِن َ
ش ْعبِ َها
بَ .ف ُت ْق َط ُع تِل َك ال َّن ْف ُ
الر ِّ
بِ َّ
ٖ -و تدعو الستبصال الؽرباء فً نصوص اخري
فً سفر التثنٌة :
1 :Deu 7
ض التًِ أَ ْن َ
ت دَ ا ِ
خل ٌ إِل ٌْ َها لِ َت ْم َتلِ َك َها َو َط َر َد
ب إِل ُه َك إِلى األَ ْر ِ
الر ُّ
« َم َتى أَ َتى ِب َك َّ
ُ
ور ٌٌِّنَ َوال َك ْن َعانِ ٌٌِّنَ
ش ُعوبا ً َكث َ
ٌِر ًة مِنْ أَ َما ِم َك :ال ِح ِّث ٌٌِّنَ َوال ِج ْر َجاشِ ٌٌِّنَ َواألَ ُم ِ
س ْب َع ُ
ش ُعو ٍ
ب أَ ْك َث َر َوأَ ْع َظ َم ِم ْن َك
َوالف ِِر ِّز ٌٌِّنَ َوالح ِِّو ٌٌِّنَ َوال ٌَ ُبوسِ ٌٌِّنَ َ
2 :Deu 7
ض َر ْب َت ُه ْم َفإِ َّن َك ُت َح ِّر ُم ُه ْم .ال َت ْق َط ْع ل ُه ْم َع ْهداً َوال
ب إِل ُه َك أَ َما َم َك َو َ
الر ُّ
َودَ َف َع ُه ُم َّ
ُت ْ
شف ِْق َعل ٌْ ِه ْم
10 :Deu 20
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لح
اس َتدْ ِع َها لِل ُّ
ار َب َها ْ
«حٌِنَ َت ْق ُر ُ
ب مِنْ َمدٌِ َن ٍة لِ ُت َح ِ
ص ِ
11 :Deu 20
لح َو َف َت َح ْت ل َك َف ُكل ُّ ال َّ
ش ْع ِ
ب ال َم ْو ُجو ِد فٌِ َها ٌَ ُكونُ ل َك
َفإِنْ أَ َجا َب ْت َك إِلى ال ُّ
ص ِ
ٌِر َو ٌُ ْس َت ْع َب ُد ل َك.
لِل َّت ْسخ ِ
12 :Deu 20
سال ِْم َك َبل َعم ْ
ِلت َم َع َك َح ْربا ً َف َحاصِ ْرهَا.
َوإِنْ ل ْم ُت َ
13 :Deu 20
س ٌْؾِ .
ورهَا ِب َحدِّ ال َّ
اض ِر ْب َجم َ
ب إِل ُه َك إِلى ٌَ ِد َك َف ْ
الر ُّ
َوإِ َذا دَ َف َع َها َّ
ٌِع ُذ ُك ِ
14 :Deu 20
سا ُء َواألَ ْط َفال ُ َوال َب َهابِ ُم َو ُكل ُّ َما فًِ ال َمدٌِ َن ِة ُكل ُّ َؼنٌِ َمتِ َها َف َت ْؽ َتنِ ُم َها
َوأَ َّما ال ِّن َ
ب إِل ُه َك.
الر ُّ
لِ َن ْفسِ َك َو َتؤْ ُكل ُ َؼنٌِ َم َة أَ ْعدَ ابِ َك التًِ أَ ْع َطا َك َّ
15 :Deu 20
الء األ ُ َم ِم
ُن هَإُ ِ
ُن ال َبعٌِدَ ِة ِم ْن َك ِج ّداً التًِ ل ٌْ َ
س ْت مِنْ ُمد ِ
ٌِع ال ُمد ِ
َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِب َجم ِ
ُه َنا.
16 :Deu 20
الء ال ُّ
ش ُعو ِ
ب إِل ُه َك َنصِ ٌبا ً َفبل َت ْس َت ْب ِق ِم ْن َها
َوأَ َّما ُمدُنُ هَإُ ِ
الر ُّ
ب التًِ ٌُ ْعطِ ٌ َك َّ
س َم ًة َما
َن َ
17 :Deu 20
ور ٌٌِّنَ َوال َك ْن َعانِ ٌٌِّنَ َوالف ِِر ِّز ٌٌِّنَ َوالح ِِّو ٌٌِّنَ
َبل ُت َح ِّر ُم َها َت ْح ِرٌماً :ال ِح ِّث ٌٌِّنَ َواألَ ُم ِ
ب إِل ُه َك
الر ُّ
َوال ٌَ ُبوسِ ٌٌِّنَ َك َما أَ َم َر َك َّ
ٗ -وٌستحل التلمود اموال ؼٌر الٌهود
بابا كاما ()113b
Baba Kamma 113b
R .Bibi b .Giddal said that R .Simeon the pious stated :The
robbery of a heathen is prohibited, though an article lost
by him is permissible .His robbery is prohibited, for R .
Huna said :Whence do we learn that the robbery of a
heathen is prohibited? Because it says :'And thou shalt
consume all the peoples that the Lord thy God shall
deliver unto thee'; only in the time [of war ]when they
were delivered in thy hand [as enemies ]this is permitted,
whereas this is not so in the time [of peace ]when they are
not delivered in thy hand [as enemies .]His lost article is
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permissible, for R .Hama b .Guria said that Rab stated :
Whence can we learn that the lost article of a heathen is
permissible? Because it says :And with all lost thing of thy
brother's: it is to your brother that you make restoration,
but you need not make restoration to a heathen
 سرقة: ً ٌقول الراباي سٌمون التق، ٌقول الراباي بٌبً بن جٌدال
ً ولكن االشٌاء المفقودة منه لٌست محرمة (بمعن، ممتلكات الكافر محرمة
ٌجوز للٌهودي اذا عثر علٌها ان ٌمتلكها رؼم انه ٌعرؾ صاحبها وٌعرؾ
................ )انه كافر
 الن الراباي حام بن جورٌا قال ان، ولماذا هذه المفقودات لٌست محرمة
 الن،  من اٌن نعرؾ ان المفقودات التً للكفار لٌست محرمة: راب ٌقول
،) التوراة تقول (كل االشٌاء المفقودة من اخٌك
، اي الخٌك ترد االشٌاء المفقودة منه ولكن التردها للكافر
.
R .Ashi was once walking on the road when he noticed
branches of vines outside a vineyard upon which ripe
clusters of grapes were hanging .He said to his attendant :
'Go and see, if they belong to a heathen bring them to me,
but if to an Israelite do not bring them to me .
ع اٌؼٕت فبهطٚوبْ اٌواثبي (اًّ ) ٌٍَو فً اٌطوٌك ؽٍّٕب الؽع ثؼ٘ فو
ًأظو اما وبْ اٌؾمٚ غب فمبي ٌزبثؼٗ ام٘تٙرؾًّ ػٕجب ٔبٚ ؽمً اٌؼٕت
بٙكٌب فبرووٌٛٙ ٔاِب اما وبْ ٌقٚ ، و ًٌ رٍه االفوعٌٚقٔ اؽل اٌىفبه اؽ
:كٌٍٍٛٙٔخ ٌْوٌؼخ اْٛٔ ثبٌؾّبٌخ اٌمبٛك الٌزّزؼٌٍٛٙغٍو اٚ -٘
Baba Kamma 37b
WHERE AN OX BELONGING TO AN ISRAELITE HAS GORED
AN OX BELONGING TO A CANAANITE, THERE IS NO
LIABILITY, WHEREAS WHERE AN OX BELONGING TO A
CANAANITE GORES AN OX BELONGING TO AN ISRAELITE,
WHETHER WHILE TAM OR MU'AD, THE COMPENSATION
IS TO BE MADE IN FULL.
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ثبثب وبِب  ٖ2ة :
اما ٔطؼ صٛه ٌٍّىٗ اٍوائًٍٍ صٛه ٌٍّىٗ هعً وٕؼبًٔ فال رؼ ٌ٘ٛػًٍ
االٍوائًٍٍ  ،اِب اما ٔطؼ صٛه ٍِّٛن ٌوعً وٕؼبًٔ صٛه ٍِّٛن الٍوائًٍٍ
فٍلفغ اٌىٕؼبًٔ ٌالٍوائًٍٍ رؼ ٌ٘ٛوبًِ
ِ -ٙمبثو غٍو اٌٍٛٙك ِضً ِمبثو اٌؾٍٛأبد :
أ -رمٛي اٌزٛهاح فً ٍفو اٌؼلك
11:Num 19
ٍ ْج َؼخَ أٌََّ ٍبَ.
« َِْٓ َِ َّ
بْ َِب ٌَ ُىِ َٔ ُْٛغَب ً َ
ٌ ٍَِِّزب ً ٍَِِّزَخَ ئِ ْٔ َ
َ ٍ
12 :Num 19
َبثِ ِغ ٌَ ُىَٛ ُْٛب ِ٘واًَٚ .ئِْْ ٌ ُْ ٌَزَطَ َّْ ٙو
ش َٚفًِ اٌٍَ ْ َِ ٛاٌ َّ
ٌَزَطَ َُّ ٙو ثِ ِٗ فًِ اٌٍَ ْ َِ ٛاٌضَّبٌِ ِ
َبثِ ِغ ال ٌَ ُىَٛ ُْٛب ِ٘واً.
ش فَفًِ اٌٍَ ْ َِ ٛاٌ َّ
فًِ اٌٍَ ْ َِ ٛاٌضَّبٌِ ِ
13 :Num 19
ة .فَزُ ْمطَ ُغ
ٌ َِ ْ
َ َى َٓ اٌ َّو ِّ
ُو ًُّ َِْٓ َِ َّ
بْ لَ ْل َِبدَ ٌََ ُْ ٌٚزَطَ َّْ ٙو ٌَُٕ ِّغ ُ
ٌ ٍَِِّزب ً ٍَِِّزَخَ ئِ ْٔ َ
َ ٍ
َخً.
ٌ ِِْٓ ئِ ْ
ٍ ِخ ٌ ُْ ٌُ َو َّ
رٍِهَ إٌَّ ْف ُ
ُ َػٍ ٍْ َٙب رَ ُىِ َٔ ُْٛغ َ
ٍ َوائًٍِ .ألََّْ َِب َء إٌَّ َغب َ
ٍزُ َٙب ٌ ُْ رَ َيي فٍِ َٙب.
َٔ َغب َ
14 :Num 19
َبٌْ فًِ َف ٍْ َّ ٍخ فَ ُى ًُّ َِْٓ َك َفً َ
« َ٘ ِن ِٖ ِ٘ ًَ اٌ َّ
اٌق ٍْ َّخَ َُ ٚو ًُّ َِْٓ
ْ ِوٌ َؼخُ :ئِ َما َِبدَ ئِ ْٔ َ
بْ فًِ َ
ٍ ْج َؼخَ أٌََّ ٍبَ.
َو َ
اٌق ٍْ َّ ِخ ٌَ ُىِ َٔ ُْٛغَب ً َ
ةٌ -مٛي اٌزٍّٛك
Baba Mezi'a 114b
R .Simeon b .Yohai said :The graves of Gentiles do not
defile, for it is written, And ye my flock, the flock of my
pastures, are men;5 only ye are designated 'men'.6

ٚروعّخ إٌٔ ثبفزٖبه :
ثبثب ٍِيٌب ٗٔٔ -ة  ،لبي اٌواثبي ٍٍّ ْٛثٓ ٌٛؽبي  ،اْ ِمبثو غٍو اٌٍٛٙك
الرٕغٌ الٔٗ ِىزٛة فً ٍفو ؽيلٍبي :
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31 :Eze 34
بً أَ ْٔزُ ُْ.
بي ،أَُٔ ٌ
َٚأَ ْٔزُ ُْ ٌَب َغَٕ ًَِّ ،غَٕ ُُ َِ ْو َػ َ
أزُ فم ٜاٌنٌٓ ٌٕٛف ْٛأ ُٙثْو
 -2اٌني ٌوك اٌّفمٛكاد ٌغٍو اٌٍٛٙكي ٌٓ ٌَبِؾٗ هللا
Sanhedrin 76b
Rab Judah said in Rab's name :One who marries his
daughter to an old man or takes a wife for his infant son,
or returns a lost article to a Cuthean, ….The Lord will not
spare him.
ٌقول التلمود :سنهدرٌن  7ٙب
قال الراباي جودا  ،قال الراباي نام  :الذي ٌزوج ابنته لرجل مسن او ٌتخذ
زوجة الثٕٗ اٌطفً اٌ ٚؼٍل غوٙب ِفمٛكا اًٌ هعً وٛصً (غٍو ٌٛٙكي) ٌٓ
ٌَبِؾٗ اٌوة
 -8اٌني ٌْوة ِٕٗ غٍو اٌٍٛٙكي ٌزٕغٌ
Tractate „Abodah Zarah
Folio 70a
Some thieves came up to Pumbeditha and opened many
casks .Raba said :The wine is permitted .What was his
reason? — Because the majority of thieves [in that part of
the country ]are Israelites .
تراكتا ابودا زارا  ،فولٌو ٓ 7أ
بعض اللصوص هاجموا بلدة بومبٌدٌثا وفتحوا عددا من البرامٌل الخشبٌة
التً تعبؤ فٌها الخمور  ،وقد سمح بتناول تلك الخمور لماذا؟ الن اؼلب
اللصوص فً تلك المنطقة هم اسرابٌلٌٌن
جامع العقابد – الجزء الثامن
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 ٌجب ترك ؼٌر الٌهودي اذا وقع فً الببر-2
Tractate „Abodah Zarah
Folio 26a
R .Joseph further had in mind to say, in regard to what
has been taught that in the case of idolaters and
shepherds of small cattle one is not obliged to bring them
up [from a pit] though one must not cast them in it
:ٕ أٙ تراكتا ابودا زارا فولٌو
قال الراباي جوزٌؾ فٌما ٌخص عبدة االصنام ورعاة االؼنام الصؽٌرة لٌس
هناك اجبار علً اخراجهم من الحفرة التً ٌقعون فٌها وانما الٌجب القابهم
فً الحفرة
كٍّٛ ػٕٖوٌخ اٌز: َِأٌخ
Soc com Archive.derkeiler.newsgroups : ٕٓٔمً ػ
03 -jewish 2006.culture. soc
كي اٌْو ؟ٌٍٛٙ آٌ ٌّبهً ا-ٔ
Moed Kattan 17a:
If a Jew is tempted to do evil he should go to a city
where he is not known and do the evil there.
أ-ٔ2 ٌْل وبربِٛ
ب اؽلٍٙكي اْ ٌّبهً اٌَو ٌغت اْ ٌن٘ت اًٌ ِلٌٕخ الٌؼوفٗ فٌٛٙ اما اهاك
ٌّبهً اٌْو ٕ٘بنٚ
ثخ اٌني ٌؼًٖ اٌواثبي ؟ٛ ِبػم-ٕ

Erubin 21b.
Whosoever disobeys the rabbis deserves death and will
be
punished by being boiled in hot excrement in hell.
ثٍٓ ٕٔ ةٚاه
ًٌؼبلت ثبْ ٌٍَك فً ثواى ؽبه فٚ دٌّٛاٌني ٌؼًٖ اٌواثبي ٌَزؾك ا
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ٍُاٌغؾ
ًكي ٌؼبلت ثبٌمزٌٛٙ وةٌٚ  اٌني-ٖ
Sanhedrin 58b.
If a heathen (gentile )hits a Jew, the gentile must be
killed.
 ة-٘8 ٌٓلهٍٕٙ
ًكي ٌَزؾك اٌمزٌٍٛٙكٌب فبْ غٍو اٌٛٙ وةٙ كيٌٍٛٙاما غٍو ا
كيٌٍٛٙ اعوح غٍو ا-ٗ
Sanhedrin 57a .
A Jew need not pay a gentile "(Cuthean )"the wages
owed him for work.
٘ أ2 ٌٓلهٍٕٙ
كي اٌني لبَ ٌٗ ثؼًّ ِبٌٍٛٙكي كفغ االعو ٌغٍو اٌٍٛٙالٌغت ػًٍ ا
كيٌٍٛٙكي اما لزً غٍو اٌٍٛٙ الٌمزً ا-٘
Sanhedrin 57a .
When a Jew murders a gentile "(Cuthean)", there will
be
no death penalty .What a Jew steals from a gentile he
may keep.
٘ أ2 ٌٓلهٍٕٙ
، ًكي الٌؼبلت ثبٌمزٌٍٛٙكي فبْ اٌٛٙ كي ّقٔ غٍوٌٛٙ ٔاما لزً ّق
ٗكي ٌّىٕٗ االؽزفبظ ثٌٍٛٙكي ِٓ غٍو اٌٍِٛٙبٌَولٗ ا
ِبٌٛ كي اما اٍزواػٌٍٛٙثخ غٍو اٛ ػم-ٙ
Sanhedrin 58b
A heathen who keeps a day of rest, deserves death, for it
is written, And a day and a night they shall not rest
٘ ب0 سنهدرٌن
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ؼٌر الٌهودي الذي ٌسترٌح ٌوما فانه ٌستحق القتل النه مكتوب ولٌبل
ونهارا ٌجب اال ٌسترحوا
 ٌحل للٌهود الكذب-7
Baba Kamma 113a.
Jews may use lies "(subterfuges )"to circumvent a
Gentile.
ثبثب وبِب ٖٔٔ أ
كٌٍٛٙغخ غٍو اٚكي اْ ٌَزقلَ االوبمٌت مهٌؼخ ٌّواٌٍٍٛٙ ٌّٓى
أبدٍٛك ؽٌٍٛٙ اثٕبء غٍو ا-8
Yebamoth 98a.
All gentile children are animals.
ٌٓ٘لِٛ ك لنهاد ِٕنٌٍٛٙ ثٕبد غٍو ا-9
Abodah Zarah 36b.
Gentile girls are in a state of niddah (filth )from birth.
ْ ِّبهٍخ اٌغٌٕ ِغ االثمبهٍٛٚك ٌفٌٍٛٙ غٍو ا- ٔٓ
Abodah Zarah 22a-22b .
Gentiles prefer sex with cows.
اٌٍَّؼٚ كٍّٛ اٌز: َِأٌخ
ً٘ اثٕخ اٍِوح وبٔذ رّبهً اٌجغبء ِغٚ  اَ اٌٍَّؼ وبٔذ ػب٘وح-ٔ
ٌٓإٌغبه
Sanhedrin 106a .
Says Jesus' mother was a whore" :She who was the
descendant of princes and governors played the harlot
with carpenters".
 اْ اَ اٌٍَّؼ وبْ رّبهً اٌجغبء، ة-ٔٓٗ  فً رؼٍٍك ػًٍ ّبثبد-ٕ
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Also in footnote #2 to Shabbath 104b of the Soncino
edition, it is
stated that in the "uncensored "text of the Talmud it is
written that Jesus mother, "Miriam the hairdresser, "
had sex with many men.
كٍْٛ اٌَؾو االٍٛا ٌّبهٛٔرالٍِنٖ وبٚ  اٌٍَّؼ-ٖ
كيٌٍٛٙا اٌلٌٓ اٌٛك ٌىً ٌجلٌٍٛٙا ؽٍفبء ٌغٍو اٛٔوبٚ
(Sanhedrin 43a)
He and his disciples practiced sorcery and black magic,
led Jews
astray into idolatry, and were sponsored by foreign,
gentile powers for the purpose of subverting Jewish
worship.
ُٕ ٌٍَك فً اٌجواى اٌؾبهٙ اٌٍَّؼ فً ع-ٗ
Gittin 57a.
Says Jesus is in hell, being boiled in "hot excrement".
ٍُْ فً اٌغؾٚك ٍٍقٍلٍّْٛ اٌزٛٚ اٌنٌٓ ٌوف-٘

Rosh Hashanah 17a.
Christians (minnim )and others who reject the
Talmud will go to hell and be punished there for all
generations.
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ُ فً االفوحٌٙ ل اٌغلٌل الٍٖٔتْٙ اٌؼٚ اٌنٌٓ ٌموأ-ٙ
Sanhedrin 90a.
Those who read the New Testament "(uncanonical
books)"
will have no portion in the world to come.
ل اٌغلٌلٙك رلٍِو وزبة اٌؼٌٍٛٙ ٌغت ػًٍ ا-2
Shabbath 116a .Jews must destroy the books of the
Christians, i.e .the
New Testament.

كٍّْٛ اٌزٕٛ ع: َِأٌخ
ادٍٕٛ ٖ فٍخ ػّو٘بٛ ِٓ اطٚكي اٌيٌٍٍٛٙ ىٛ ٌغ-ٔ

Sanhedrin 55b.
A Jew may marry a three year old girl
(specifically,three years "and a day "old.)
ادٍٕٛ 9 ِٓ ًفً الٛ كي ِّبهٍخ اٌغٌٕ ِغٌٍٍٛٙ ىٛ ٌغ-ٕ
Sanhedrin 54b.
A Jew may have sex with a child as long as the child is
less than nine years old.

ِٓ اطٚب اٌيٌٙ ىٛ ٍّطبْ ٌغٚؽِ اٚ كٌخ اٌزً رّبهً اٌغٌٕ ِغٌٍٛٙ ا-ٖ
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كيٌٛٙ ٓ٘وب
Yebamoth 59b.
A woman who had intercourse with a beast is eligible
to
marry a Jewish priest .A woman who has sex with a
demon is also
eligible to marry a Jewish priest.
ماد ِوح ػجوٚ بٙ اٌواثبي اٌٍؼبىه ٌُ ٌزون ػب٘وح اال ِبهً اٌغٌٕ ِؼ-ٗ
و ٌٍّبهً اٌغٌٕ ِغ اؽلي اٌلاػواد فمبٌذ ٌٗ أٗ ٌٓ ٌلفً اٌغٕخٌٕٙا
Abodah Zarah 17a.
States that there is not a whore in the world that
the Talmudic sage Rabbi Eleazar has not had sex with .
On one of his
whorehouse romps, Rabbi Eleazar leanred that there
was one particular
prostitute residing in a whorehouse near the sea, who
would receive a
bag of money for her services .He took a bag of money
and went to her,
crossing seven rivers to do so .During their intercourse
the prostitute
farted .After this the whore told Rabbi Eleazar" :Just
as this gas will
never return to my anus, Rabbi Eleazar will never get
to heaven".
ُٕٙ اٌواثبي الٌن٘ت اًٌ ع-٘

ٕٗٙPage

جامع العقابد – الجزء الثامن

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

Hagigah 27a.
States that no rabbi can ever go to hell.

َِأٌخ ِ :قبٌفخ اٌزٍّٛك ٌٍزٛهاح
سنكتشؾ معا ماقاله واحد من اكبر علماء الٌهود المعاصرٌن وهو ان
التوراة المكتوبة لٌست كاملة والتصلح نص قابم بذاته وانه الٌمكن فهمه
وحل مشكبلته اال باالستعانة بالتلمود
( التوراة الشفهٌة)
ننقل عن كتاب جاكوب نوٌسنر (التوراة التامة )
THE PERFECT TORAH
ٔ -الٌقوم الملك ببناء مدٌنة مباشرة وانما طبقا لمخطط مسبق كذلك العالم
صنعه هللا بمخطط سابق علً عملٌة الخلق هو التوراة
ٕ -فً سفر التكوٌن ( فً البدء خلق هللا ) والبداٌة هذه ٌقصد بها التوراة
كما فً سفر االمثال :
22 :Pro 8
ب َق َنانًِ أَ َّول َ َط ِرٌقِ ِه مِنْ َق ْب ِل أَ ْع َمالِ ِه ُم ْن ُذ ا ْلقِد َِم
لر ُّ
اَ َّ
ٖ -المقصود بالتوراة التامة هو التوراة المكتوبة والتوراة الشفهٌة معا ،
وعن طرٌق التوراة الكاملة اعلن هللا عن نفسه
ٗ -المقصود بالتوراة الشفهٌة كتابات الربانٌٌن فً القرون الستة االولً
وهً تكمل التوراة المكتوبة والٌمكن النظر للتوراة كاجزاء وانما ككل
متكامل
٘ -لقد تسلم الربانٌون مجموعة معقدة من الكتب وفً النهاٌة صاؼوها
ككل متكامل  ،كان دورهم هو ربط السطور وترتٌبها لتكوٌن االجزاء الثبلثة
(االسفار الخمسة واالنبٌاء والكتابات ) بحٌث تتماسك وتتجانس من حٌث
التفاصٌل
 -ٙكان عملهم هو استكمال التوراة المكتوبة وٌعنً ذلك تنسٌق وتنظٌم
االجزاء لتصبح كتاب واحد  ،وحٌث ان االجزاء متعارضة وؼٌر مرتبة كان
علٌهم تنسٌقها والتوفٌق بٌنه وازالة االلتباس والتعارض
 -7هل ٌعنً ذلك ان التوراة المكتوبة متصدعة ؟
لٌس علٌنا ان نتعامل مع هذا السإال !!!!!!!!!!!!!
جامع العقابد – الجزء الثامن
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وانما البحث عن المشكبلت فً النص المكتوب والتً حلتها التوراة
الشفهٌة وبالتالً تتكامل التوراة
 -0بعد ان ندرس مافعله الربانٌون سنعرؾ ان التوراة المكتوبة من وجهة
نظرهم لم تكن كاملة وانما كان ٌنقصها التوراة الشفهٌة  ،فالتوراة
المكتوبة لٌست متصدعة وانما ناقصة
النظام القانونً للتوراة
ٔ -التوراة المكتوبة تقدم القوانٌن (االوامر والنواهً) بشكل عشوابً
ومتقطع وؼٌر منتظم  ،فلٌس هً مدونة قانونٌة تقدم بنود متتالٌة فً
موضوع واحد وانما تقدم فقرات عرضٌة ومتقطعة وال تصٌػ بشكل مقنع
االوامر التً ٌمكن ان تحكم النظام االجتماعً
ٕ -مثال علً القوانٌن العرضٌة تحرٌم عرق النسا فً سفر التكوٌن
32 :Gen 32
سا الَّذِي َعلَى ُح ِّق ا ْل َف ْخ َِ ِذ الَى َه َذا ا ْل ٌَ ْو ِم
اس َرابٌِل َ عِ ْر َق ال َّن َ
ل َِذلِ َك ال ٌَا ُكل ُ َب ُنو ْ
سا.
وب َعلَى ِع ْر ِق ال َّن َ
ب ُح َّق َف ْخ ِذ ٌَ ْعقُ َ
ض َر َ
ال َّن ُه َ
ٖ -ومثال علً العشوابٌة
أ -العبودٌة  ،فً سفر الخروج :
2:Exo 21
َاذا ا ْ
ت َع ْبدا ِع ْب َرانِ ٌّا َفسِ َّ
ش َت َر ٌْ َ
ج ُح ّرا
اب َع ِة ٌَ ْخ ُر ُ
ت سِ نٌِنَ ٌَ ْخ ِد ُم َوفًِ ال َّ
س ِ
َم َّجانا.
3 :Exo 21
ج ا ْم َرا ُت ُه َم َع ُه.
ام َرا ٍة َت ْخ ُر ُ
ج .انْ َكانَ َب ْعل َ ْ
انْ دَ َخل َ َو ْح َدهُ َف َو ْح َدهُ ٌَ ْخ ُر ُ
4 :Exo 21
ام َرا ًة َو َولَ ْ
دَت لَ ُه َبنٌِنَ ْاو َب َنا ٍ
ت َفا ْل َم ْراةُ َو ْاوال ُدهَا ٌَ ُكو ُنونَ
س ٌِّ ُدهُ ْ
اع َطاهُ َ
انْ ْ
ج َو ْحدَ هُ.
ل َِس ٌِّ ِد ِه َوه َُو ٌَ ْخ ُر ُ
5 :Exo 21
ام َراتًِ َو ْاوالدِي .ال ْ
ج ُح ّرا
اخ ُر ُ
س ٌِّدِي َو ْ
ِب َ
َولَكِنْ انْ َقال َ ا ْل َع ْبدُ :اح ُّ
6 :Exo 21
س ٌِّ ُد ُه الَى هللاِ َو ٌُ َق ِّر ُب ُه الَى ا ْل َبا ِ
س ٌِّ ُد ُه ْاذ َن ُه
ب َ
ب ْاو الَى ا ْل َقابِ َم ِة َو ٌَ ْثقُ ُ
ٌُ َقدِّ ُم ُه َ
ِبا ْل ِم ْث َق ِ
ب َف ٌَ ْخ ِد ُم ُه الَى اال َب ِد.
ب -القتل فً سفر الخروج :
12 :Exo 21
سانا َف َم َ
ات ٌُ ْق َتل ُ َق ْتبل.
ب ا ْن َ
ض َر َ
« َمنْ َ
13:Exo 21
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٗٙٗPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

ب الَ ٌْهِ.
اج َعل ُ لَ َك َم َكانا ٌَ ْه ُر ُ
َولَكِنَّ الَّذِي لَ ْم ٌَ َت َع َّمدْ َبلْ ْاو َق َع هللاُ فًِ ٌَ ِد ِه َفا َنا ْ
14 :Exo 21
صاح ِِب ِه لِ ٌَ ْق ُتلَ ُه ِب َؽدْ ٍر َفمِنْ عِ ْن ِد َم ْذ َبحًِ َتا ُخ ُذهُ لِ ْل َم ْوتِ.
سانٌ َعلَى َ
َو َاذا َب َؽى ا ْن َ
ٗ -ومثال علً عدم الترتٌب فً سفر البلوٌٌن
2:Lev 19
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
ُّوس َّ
اس َرابٌِلََ :ت ُكو ُنونَ قِدِّ ٌسِ ٌنَ ال ِّنً قُد ٌ
اع ِة َبنًِ ْ
«قُلْ لِ ُكل ِّ َج َم َ
3 :Lev 19
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
س ُبوتًِ .ا َنا َّ
ان ا َّم ُه َوا َباهُ َو َت ْح َف ُظونَ ُ
َت َها ُبونَ ُكل ُّ ا ْن َ
س ٍ
4 :Lev 19
ب الَ ُه ُك ْم.
الر ُّ
ص َن ُعوا ال ْنفُسِ ُك ْم .ا َنا َّ
ان َوالِ َه ًة َم ْس ُبو َك ًة ال َت ْ
ال َت ْل َتفِ ُتوا الَى ْ
االو َث ِ
5 :Lev 19
ضا َع ْن ُك ْم َت ْذ َب ُحو َن َها.
ِلر َ
ب َفل ِّ
ِلر ِّ
سبل َم ٍة ل َّ
ٌح َة َ
َو َم َتى َذ َب ْح ُت ْم َذ ِب َ
6:Lev 19
ٌَ ْو َم َت ْذ َب ُحو َن َها ُت ْإ َكل ُ َوفًِ ا ْل َؽدَِ .وا ْل َفاضِ ل ُ الَى ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثالِ ِ
ار.
ث ٌُ ْح َر ُق ِبال َّن ِ
7 :Lev 19
َو َاذا ا ِكلَ ْت فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثالِ ِ
ضى ِبهِ.
اس ٌة ال ٌُ ْر َ
ث َف َذلِ َك َن َج َ
8 :Lev 19
س مِنْ
بَ .ف ُت ْق َط ُع تِ ْل َك ال َّن ْف ُ
الر ِّ
س َّ
س قُدْ َ
َو َمنْ ا َكل َ ِم ْن َها ٌَ ْح ِمل ُ َذ ْن َب ُه ال َّن ُه َقدْ َد َّن َ
َ
ش ْع ِب َها.
٘ -وامثلة كثٌرة تدل علً تسلسل ؼٌر منطقً لبلوامر فً نصوص التوراة
وبالرؼم من كثرة النصوص الٌمكن بناء مدونة قانونٌة كاملة لحكم
اسرابٌل
 -ٙوقد تبلفً الربانٌون هذا فً التوراة الشفهٌة فمن اجل اكمال التوراة
المكتوبة قدم الربانٌون فً المشنا الحاالت التً التؽطٌها التوراة المكتوبة
 -7عبلوة علً ذلك قدم الربانٌون نظام قانونً متناسق ومتكامل سوؾ
نبلحظ كٌؾ ان التوراة المكتوبة اهملت عدد من الموضوعات الهامة والتً
استكملتها المشنا باعتبارها امور هامة فً معامبلت الناس
 -0وهذا ٌعنً اكمال التوراة الشفهٌة للتوراة المكتوبة باستحداث احكام
جدٌدة ولٌس مجرد ترتٌب االحكام
وهذا ٌعنً انه التمام التوراة لم ٌكن التوراة الشفهٌة مجرد تفسٌر للتوراة
المكتوبة وانما اضافة الٌها
طرٌقة عمل المشنا
ٔ -التلمود مقسم الً ستة اقسام كل منها ٌسمً سٌدار  ،والسٌدار مقسم
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الً اجزاء تسمً مسٌخوت  ،وكل مسٌخوت الً اقسام تسمً مشٌنوت
ٕ -فً السٌدار الرابع المسمً (نزقٌم) اي العقوبات وهو ٌشمل القانون
المدنً الٌهودي ٌوجد ٖ اقسام هً
(بابا قاما) البوابة االولً  ،ثم (بابا مسٌا) البوابة الوسطً  ،ثم (بابا باترا)
البوابة االخٌرة
ٖ -ونؤخذ االن مثال من (بابا قاما) وهً تتناول تدمٌر امبلك الؽٌر عن
طرٌق الحٌوانات او العبٌد المملوكٌن للؽٌر وكذلك عن طرٌق االفراد
انفسهم ،
ٗ -تقول المشنا
أ – ٌوجد اربعة اسباب للضرر
ب -من الخطر ان ٌسٌر حٌوان فً الطرٌق العام وٌحطم اي امبلك  ،ولكن
اذا كان هذا الحٌوان ٌرفس او ٌطرد الحصً من تحت اقدامه فان مالك
الحٌوان ٌدفع نصؾ ثمن االشٌاء التً حطمها الحٌوان
ت -اذا تعارك ثوران فاصاب كبلهما االخر فان صاحب الثور الذي سبب
الضرر االكبر ٌدفع نصؾ الفارق بٌن الضرر الذي اصاب الثورٌن...........
ٗ -هذه االحكام جاءت بها المشنا من التوراة المكتوبة
بالنسبة لبلسباب االربعة للضرر وهً الثور والببر وحٌوانات الرعً والنار
فً سفر الخروج :
أ -الثور
35 :Exo 21
صاح ِِب ِه َف َم َ
ان َث َم َن ُه.
ات ٌَبِ َ
ان َث ْو َر َ
َو َاذا َن َط َح َث ْو ُر ا ْن َ
ان ال َّث ْو َر ا ْل َح ًَّ َو ٌَ ْق َتسِ َم ِ
ٌع ِ
س ٍ
َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ا ٌْضا ٌَ ْق َتسِ َمانِهِ.
36:Exo 21
ض َع ِن ال َّث ْو ِر
صا ِح ُب ُه ٌُ َع ِّو ُ
ض ِب ْط ُه َ
ح مِنْ َق ْبل ُ َولَ ْم ٌَ ْ
لَكِنْ َاذا ُعلِ َم ا َّن ُه َث ْو ٌر َن َّطا ٌ
ِب َث ْو ٍر َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ٌَ ُكونُ لَ ُه.
ب -الببر
33 :Exo 21
سانٌ ِب ْبرا َولَ ْم ٌُ َؽ ِّط ِه َف َو َق َع فٌِ ِه َث ْو ٌر ْاو ِح َما ٌر
سانٌ بِ ْبرا ْاو َح َف َر ا ْن َ
َو َاذا َف َت َح ا ْن َ
34 :Exo 21
ِصاح ِِب ِه َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ٌَ ُكونُ لَ ُه.
ِض ًة ل َ
ض َو ٌَ ُر ُّد ف َّ
ِب ا ْل ِب ْب ِر ٌُ َع ِّو ُ
صاح ُ
َف َ
ت -حٌوانات الرعً
5:Exo 22
س َّر َح َم َواشِ ٌَ ُه َف َر َع ْت فًِ َح ْق ِل َؼ ٌْ ِر ِه َفمِنْ
سانٌ َح ْقبل ْاو َك ْرما َو َ
«ا َذا َر َعى ا ْن َ
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ض.
اج َو ِد َك ْر ِم ِه ٌُ َع ِّو ُ
اج َو ِد َح ْقلِ ِه َو ْ
ْ
ث -النار
6 :Exo 22
اصا َب ْت َ
اس ْاو َز ْر ٌع ْاو َح ْقل ٌ َفالَّذِي ْاو َق َد
اح َت َر َق ْت ْاكدَ ٌ
ش ْوكا َف ْ
ار َو َ
َاذا َخ َر َج ْت َن ٌ
ض.
ا ْل َوقٌِ َد ٌُ َع ِّو ُ
٘ -اما كٌؾ عرؾ الربانٌون الفارق بٌن الثور االلٌؾ والنطاح فهو فً
سفر الخروج :
35 :Exo 21
صاح ِِب ِه َف َم َ
ان
ان َث ْو َر َ
َو َاذا َن َط َح َث ْو ُر ا ْن َ
ان ال َّث ْو َر ا ْل َح ًَّ َو ٌَ ْق َتسِ َم ِ
ات ٌَبٌِ َع ِ
س ٍ
َث َم َن ُهَ .وا ْل َم ٌِّ ُ
ت ا ٌْضا ٌَ ْق َتسِ َمانِهِ.
36:Exo 21
ض َع ِن ال َّث ْو ِر
صا ِح ُب ُه ٌُ َع ِّو ُ
ض ِب ْط ُه َ
ح مِنْ َق ْبل ُ َولَ ْم ٌَ ْ
لَكِنْ َاذا ُعلِ َم ا َّن ُه َث ْو ٌر َن َّطا ٌ
ِب َث ْو ٍر َوا ْل َم ٌِّ ُ
ت ٌَ ُكونُ لَ ُه.
 -ٙفً هذا النص من التلمود اقتصر دور الربانٌٌن علً مجرد ترتٌب
وتنسٌق االحكام من التوراة المكتوبة
 -7واالن ننتقل الً (بابا مسٌا) ،فً مسؤلة النزاع حول الملكٌة
أ -شاهد شخصٌن عباءة  ،قال احدهما انا وجدتها وقال االخر انا وجدتها ،
قال احدهما انها كلها ملكً وقال االخر كلها ملكً  ،اقسم احدهما انه لن
ٌؤخذ اقل من النصؾ  ،واقسم االخر انه لن ٌؤخذ اقل من النصؾ فاقتسماه
ب -وجد شخصان شٌبا فقال احدهما كله ملكً وقال االخر نصفه ملكً ،
الذي قال انه كله ملكه اقسم اال ٌؤخذ اقل من ثبلثة ارباعه  ،والذي قال ان
نصفه ملكه اقسم اال ٌؤخذ اقل من ربعه  ،فاخذ احدهما ثبلثة ارباعه واالخر
ربعه
 -0هنا طبٌعة قسم كبل من المعٌن هً التً حلت الموضوع وهو االستجابة
الدعاء كبل الطرفٌن للجزء الذي ٌمتلكه  ،هنا ارادة كبل من المعٌن ٌجب
االستجابة لها
 -2فً سفر التثنٌة :
1:Deu 22
شا َت ُه َ
«ال َت ْن ُظ ْر َث ْو َر أَخٌِ َك أَ ْو َ
ضى َع ْن ُه َبل َت ُر ُّدهُ إِلى أَخٌِ َك ال
ارداً َو َت َت َؽا َ
ش ِ
َم َح َ
الة.
2 :Deu 22
ض َّم ُه إِلى دَ اخ ِِل َب ٌْتِ َكَ .و ٌَ ُكونُ
َوإِنْ ل ْم ٌَ ُكنْ أَ ُخو َك َق ِرٌبا ً ِم ْن َك أَ ْو ل ْم َت ْع ِر ْف ُه َف ُ
عِ ْن َد َك َح َّتى ٌَ ْطلُ َب ُه أَ ُخو َك حٌِ َنبِ ٍذ َت ُر ُّد ُه إِل ٌْهِ.
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3 :Deu 22
ابهَِ .و َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِب ُكل ِّ َم ْفقُو ٍد ألَخٌِ َك ٌُ ْف َق ُد
ار ِه َو َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِبثِ ٌَ ِ
َو َه َك َذا َت ْف َعل ُ ِب ِح َم ِ
اضى.
ِم ْن ُه َو َت ِج ُدهُ .ال ٌَ ِحل ُّ ل َك أَنْ َت َت َؽ َ
ٓٔ -النصوص المكتوبة تقدم حقابق هامة ولكن التقدم كل االحتماالت
والحقابق التً ٌقدمها البابا مسٌا ،وعندما تقدم النصوص المكتوبة امورا
عامة فان المشنا تتعرض لبلحتماالت الؽٌر موجودة فً النصوص المكتوبة
ٔٔ -هنا تبدو التوراة الشفهٌة مستقلة عن التوراة المكتوبة وتكملها بملء
الفراؼات التً تركتها التوراة المكتوبة
ٕٔ -فً بعض النزاعات ٌإخذ فً االعتبار ادعاء الخصوم كما اوضحنا فً
مسؤلة االشٌاء المفقودة وذلك بموازنة ادعاءات الخصوم فالتوراة تتطلب
العدالة
ٖٔ -ولكن فً امور اخري الٌلتفت الً ارادة الخصوم كما فً البٌع
والشراء فبل ٌمكن ان تتخطً اتفاقات وارادات المتباٌعٌن نصوص التوراة
تعلٌق المطلب
الذي ٌعنٌنا من هذا النقل اعتراؾ نوٌسنر بان التوراة المكتوبة لٌست
كاملة وانما بها نقص رؼم حجمها الهابل وان التلمود مكمل ولٌس مفسر
للتوراة
َِأٌخ  :افزالف اٌٍٛٙك ؽٛي اٌزٍّٛك
ننقل عن كتاب :المدراش وتفتٌت الٌهودٌة الحدٌثة
تؤلٌؾ  :جاي هارٌس
Midrash and the Fragmentation of Modern
Judaism
Jay M .Harris
مقدمة
ٔ -هذا الكتاب ٌتحدث عن شرعٌة تفسٌر الربانٌٌن للكتاب المقدس ومدي
مكانة هذا التفسٌر فً العقٌدة الٌهودٌة  ،وهذا عمل هام الن التفسٌرات
تبتعد كثٌر عن النصوص االصلٌة
ٕ -فً القرن التاسع عشر كان علماء الٌهود موسوسٌن من تلك الهوة بٌن
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التفسٌرات والنصوص االصلٌة وحاولوا تضٌقها
ٖ -لم تكن هذه المرة االولً وانما بدأ الٌهود منذ قرون محاولة تحدٌد مدي
قانونٌة التفسٌرات واالحتجاج بها
ٗ -دابما كانت تفسٌرات الربانٌٌن تخلق شرابع جدٌدة وعقابد جدٌدة احٌانا
تتعارض مع النصوص االصلٌة
٘ -كان هناك خبلؾ بٌن التلمود البابلً والتلمود الفلسطٌنً بسبب اختبلؾ
وسابل الربانٌٌن فً المكانٌن
 -ٙمنذ العصور الوسطً كانت هناك مصاعب امام الٌهود فً قبول نظام
تشرٌعً رإٌته واحكامه تعبر عن فهم ؼٌر منتظم وؼٌر مقبول لنصوص
التوراة بل وتتعارض معها
 -7امام هذه المشكلة انقسم الٌهود فبعضهم رفض تلك القوانٌن والبعض
االخر حاول اعادة صٌاؼتها
لتتوافق مع العصر الحدٌث
 -0مع مرور القرون وجد الٌهود انفسهم امام مٌراث تشرٌعً الٌتناسب
مع المفاهٌم العصرٌة بسبب تؽٌر الحضارات والمفاهٌم العالمٌة فعندما
ٌتؽٌر الناس تتؽٌر التشرٌعات ولكن التتؽٌر الكتب المقدسة
 -2قال الراباي سٌمالً  :اوصً الرب موسً ٖٔ ٙوصٌة  ٖٙ٘ ،منها
نواهً ( بعددباٌام السنة )  ٕٗ0 ،منها اوامر ( بعدد عظام االنسان ) ،
كٌؾ عرفتنا التوراة ذلك ؟ ٌقول الراباي ان حساب حروؾ التوراة ٔٔٙ
ولو اضفنا الٌها حروؾ
( انا) التً سمعها موسً من الرب الصبح المجموع ٖٔٙ
ٓٔ -هذه اشهر جملة ٌحفظها الٌهود منذ الطفولة
ماهو اساس تلك االرقام ؟ وبصرؾ النظر عن الحسابات فان كل الٌهود
ٌعرفون ان الٌهودٌة التً ٌعٌشونها تشمل اضعاؾ ذلك الرقم من الوصاٌا ،
فلماذا هذا التحدٌد ؟
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ٔٔ -الٌهود الحظوا دابما ان تعلٌمات الربانٌٌن التوجد مباشرة فً التوراة
ولذلك هناك جملة شهٌرة تكررت فً التلمود وهً السإال  :كٌؾ عرفنا
من التوراة .......؟
ٕٔ -كانت االجابة دابما ؼٌر مباشرة ومبنٌة علً تفسٌرات ؼٌر صرٌحة
اتقنها االمورٌم وفً النهاٌة ادعوا ان هذا التلمود اعطاه الرب لموسً
شفاهة قبل ان ٌكتبوه هم  ،وقال احد الربانٌٌن  :انه حتً االشٌاء التً
سٌعلمها التبلمٌذ فً المستقبل اعطاها الرب لموسً فً سٌناء  ،وقال
رباي اخر  :انه حتً سفر استٌر اعطاه الرب لموسً
ٖٔ -كٌؾ ٌمكن فهم هذه العبارات رؼم ان سفر استٌر كان بعد الؾ عام
من وفاة موسً ؟ ان تفسٌرات الربانٌٌن هً نوع من الفهم الؽرٌب وؼٌر
المنطقً للتوراة
ٗٔ -تفسٌر التوراة هً الوسٌلة التً استخدمها الربانٌون القرار الشرابع
والطقوس الموروثة عن اسبلفهم والتً هً تخالؾ النصوص التوراتٌة
الصرٌحة وكذلك الوسٌلة التً استخدموها النشاء شرابع شرابع جدٌدة فً
عصرهم  ،واستعملوها اٌضا لحل التعارض بٌن النصوص التوراتٌة
وبعضها وبٌن التوراة والواقع الذي ٌعٌشونه
مدراش هاالخاه فً التلمود البابلً
ٔ -ان احصاء كل المدرشوت فً التلمود البابلً ٌحتاج الً مجلد ضخم
وهو خارج الدراسة الحالٌة
التً تهدؾ اصبل الً معرفة طرٌقة عمل المدراش قبل العصور الحدٌثة
بمعنً كٌؾ فهم الربانٌون الهاالخاه ؟
ٕ -دعنا نوضح ذلك بامثلة تطبٌقٌة :
أ -المثال االول :
ٌناقش حجم التوراة فً حالة االؼتصاب
ٔ -فً سفر التثنٌة :
28 :Deu 22
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اض َط َج َع َم َع َها َف ُو ِجدَا.
س َك َها َو ْ
اء َؼ ٌْ َر َم ْخ ُطو َب ٍة َفؤ َ ْم َ
إِ َذا َو َجدَ َر ُجل ٌ َف َتا ًة َع ْذ َر َ
29 :Deu 22
ض ِة َو َت ُكونُ
اض َط َج َع َم َع َها ألَ ِبً ال َف َتا ِة َخ ْمسِ ٌنَ مِنَ الفِ َّ
الر ُجل ُ الذِي ْ
ٌُ ْعطِ ً َّ
ًِ ل ُه َز ْو َج ًة مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن ُه َقدْ أَ َذل َها .ال ٌَ ْق ِد ُر أَنْ ٌُ َطلِّ َق َها ُكل أَ ٌَّا ِمهِ.
ه َ
ٕ -فً سفر الخروج :
16 :Exo 22
اض َط َج َع َم َع َها ٌَ ْم ُه ُرهَا لِ َن ْفسِ ِه َز ْو َج ًة.
اء لَ ْم ُت ْخ َط ْب َف ْ
« َوا َذا َر َاودَ َر ُجل ٌ َع ْذ َر َ
17 :Exo 22
ارى.
ض ًة َك َم ْه ِر ا ْل َع َذ َ
انْ ا َبى ا ُبوهَا انْ ٌُ ْعطِ ٌَ ُه ا ٌَّاهَا ٌَ ِزنُ لَ ُه فِ َّ
ٖ -لو رجعنا الً المشنا ( كتبوت ٖ )ٔ:وجدنا بقٌة تلك القضٌة  ،ففً
حالة االؼتصاب ٌتم الزواج بٌن الرجل والمرأة كجزء من العقاب  ،واالن
ماذا لو كان الزواج ؼٌر جابز ؟ وهل تكون الؽرامة علً المؽتصب تنفذ
وحدها ام ٌنفذ معها عقوبة اخري ؟
ٗ -جمع كتاب التلمود بٌن رأي اثنٌن من الربانٌٌن هم رش الكٌش ( امورا
فلسطٌنً من القرن الثالث ) راي بابا ( امورا بابلً من القرن الرابع )
٘ -قال الكش  :بالرجوع الً نص سفر التثنٌة  ،التوراة تقول ( الفتاة ...
الفتاة  ...الفتاة  )...فالتكرار هنا لكلمة الفتاة فً النص ٖ مرات فانها
تشمل ٖ حاالت  ،الحالة البسٌطة المذكورة فً النص اي الزواج
والتعوٌض  ،والحالة الثانٌة وهً حالة المانع البسٌط للزواج وحالة ثالثة
تستلزم عقوبة النه ٌوجد مانع خطٌر من الزواج
 -ٙاختلؾ تفسٌر راي بابا عن الكش  ،الن الكش رجع الً نص سفر
الخروج وقال  :ان كلمة العذراء تكررت فً النص ٖ مرات
 -7قام كتاب التلمود بالجمع بٌنهما لٌصبح لدٌنا ستة حاالت بدال من ثبلثة
لماذا اختلؾ المفسرون فً النص الذي رجع كل منهما الٌه ؟ ولماذا الجمع
ولٌس االقتصار علً ٖ حاالت ؟
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 -7دعنا من هذا السإال ولننتقل الً موضوع اهم  :هل ٌمكن استخدام
تكرار الكلمات بهذه الطرٌقة التً استخدمها المفسرون ؟
 -0اذا كان تكرار الكلمات ٌمكن تفسٌره بهذه الطرٌقة فالسإال االن  :ماهً
اللؽة التً تتحدث بها تلك النصوص ؟ هل هً لؽة البشر ؟ ام انها شفرة
سماوٌة الٌعرفها اال بعض الناس ؟
 -2الحظ الباحثون المعاصرون ان هناك مدرستٌن بٌن التانٌنٌم ،
احداهما مدرسة الراباي اشماٌل والتً شعارها (دفراه توراه كً-لشون
بنً ادام) ومعناها ان التوراة تتحدث بلسان البشر  ،اي بلؽتهم
المدرسة الثانٌة مدرسة الراباي اكٌبا والتً تقول ان التوراة التتحدث بلؽة
البشر وانما بلؽتها السماوٌة الخاصة والٌمكن فهمها بالطرٌقة العادٌة مثل
بقٌة الكتب
ٓٔ -الفحص الدقٌق للتلمود البابلً ٌظهر لنا ان هذا التقسٌم صوري وانه
ال احد من الذٌن كتبوا التلمود كان منهجه الدابم ان النصوص بلؽة البشر
ٔٔ -لو رجعنا الً التلمود لنعد قابمتٌن باتباع المدرستٌن لوجدنا االتً :
أ -القابمة االولً  :الذٌن ٌقولون ان التوراة تتحدث بلسان البشر مع العزو
الً مكان قولهم فً التلمود هم
ٔ -الراباي اكٌبا Berakhot 3l b-
ٕ -الراباي الٌعازرYebamot 7la-
ٖ -رابانان Ketubot 67b -
ٗ -مان دي – امار Nedarim 3a
٘ -راباي الٌعازر بن ازارٌا Kiddushin 17b -
-ٙراباي ٌهودا Avodah Zarah 27a -
 -7راباي ٌوناتان Sanhedrin 85b -
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 -0راباي اشماٌل Sanhedrin 90b -
 -2راباي ٌوسً Zebahim 108b ،
ب -القابمة الثانٌة  :الذٌن ٌقولون ان التوراة التتحدث بلسان البشر
( راباي اشمايل  ،راباي اكيبا  ،راباي يهودا  ،مان دي -امار  ،رابانان ،
راباي يوسي (
 -21لو طابقت اشخاص القابمتٌن لوجدتهما تقرٌبا متطابقتٌن رؼم ان كل
قابمة مدلولها عكس االخري !!!!!!!
ٖٔ -فً سفر التثنٌة :
12 :Deu 15
ٌع ل َك أَ ُخو َك ال ِع ْب َران ًُِّ أَ ْو أ ُ ْخ ُت َك ال ِع ْب َرانِ ٌَّ ُة َو َخدَ َم َك سِ َّ
ت سِ نٌِنَ َففًِ
«إِ َذا ِب َ
اب َع ِة ُت ْطلِقُ ُه ُح ّراً مِنْ عِ ْن ِد َك.
س َن ِة َّ
ال َّ
الس ِ
13 :Deu 15
ارؼاً.
َوحٌِنَ ُت ْطلِقُ ُه ُح ّراً مِنْ عِ ْن ِد َك ال ُت ْطلِقُ ُه َف ِ
14 :Deu 15
ب إِل ُه َك
الر ُّ
ار َك َك َّ
ص َرتِ َكَ .ك َما َب َ
ُت َز ِّو ُد ُه مِنْ َؼ َن ِم َك َومِنْ َب ٌْدَ ِر َك َومِنْ َم ْع َ
ُت ْعطِ ٌهِ.
ٗٔ -هناك ثمانٌة تفسٌرات لتلك النصوص منها ستة مجمع علٌها واثنتٌن
مختلؾ علٌها منها تفسٌر الراباي الٌعازر بن ازارٌا ٌقول :
التعطً الهدٌة للعبد بعد تحرٌره اال اذا كان البٌت تمت مباركته واال فبل ،
الن النص ٌقول :
ب إِل ُه َك ُت ْعطِ ٌهِ.
الر ُّ
ار َك َك َّ
َك َما َب َ
٘ٔ -هكذا تؽافل الراباي الٌعازر عن الجزء االول من النص ( التطلقه
فارؼا)
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 -ٔٙفهل تجد فً ذلك المثال ان التوراة تتحدث بلؽة البشر عند الراباي
الٌعازر ؟
المدراش فً العصور الوسطً
ٔ -انتشار االسبلم امد الٌهود بادوات هامة للنقد الكتابً فاعادوا فهم
التوراة فً ضوء ثقافة العصر الذي عاشوا فٌه فظهرت دعوة القرابٌن
ٕ -القراءون هم خلٌط من عناصر ؼٌر متجانسة داخل المجتمع الٌهودي
ظهرت فً القرن الثامن المٌبلدي تحت زعامة عنان بن داود
ٖ -اضطر القراءون الربانٌٌن الً اعادة النظر فً طرٌقتهم ونظرتهم
للتوراة وللتراث الشفهً وذلك ٌتحدٌهم لمفاهٌم الربانٌٌن وتفسٌراتهم
ٗ -كان الهجوم االساسً للقرابٌن علً مبدأ قانونٌة التفاسٌر الربانٌة (
التلمود والمشنا والمدراش ) ومدي سلطة تلك النصوص والربانٌن كحجة
لدي الٌهود واعتبروا ان قول الربانٌن بان تلك النصوص هً وحً الهً
شفهً الً موسً هو تزٌؾ وخداع
٘ -رفع القرابٌن شعار ان ماكتبه الربانٌون هو
( متزفات اناشٌم مٌلومادا) اي انها وصاٌا البشر
 ،وان هذه الوصاٌا البشرٌة تتعارض مع شرٌعة موسً فً التوراة ،
وقال القراءون ان الشرٌعة مصدرها توراة موسً بمفهومها الواضح كما
ٌمارسها القراءون
 -ٙكان تؤكٌد تلك النظرٌة تم من خبلل كتابات ٌهودا حداسً  ،احد
القراءٌن البٌزنطٌٌن فً القرن ٕٔ المٌبلدي والذي بسط مذهب القراءٌن
فً كتابه ( اشكول هاكوفٌر) والذي اكد فٌه ان التعالٌم والشرابع تؤتً فقط
من خبلل نصوص التوراة والتً ٌتم تفسٌرها حرفٌا بمعونة الرب
 -7قبل ذلك بقرنٌن قال سالمون بن ٌروهٌم  ،احد معاصري سعادٌا
جاون  ،ان كل ماٌحتاجه االنسان موجود فً التوراة ولٌس هناك حاجة
للتراث
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( التلمود)
 -0كان مبدأ االستؽناء بالتوراة هو اهم معالم فكر القرابٌن منذ عنان الً
حداسً وؼٌرهم حٌث نقل عن عنان قوله الشهٌر ( ابحث فً التوراة
جٌدا وال تعول علً راًٌ)
 -2لم ٌكن هناك فارق بٌن طرٌقة عنان وطرٌقة الربانٌٌن فً الفهم
والتحلٌل ولم ٌكن المدراش سببا فً انقسامهم وانما الفارق االهم هو
اكتفابه بالتوراة المكتوبة وعدم اعترافه بالتعالٌم الشفهٌة التً ٌقررها
الربانٌون ( التلمود)
ٓٔ -ادي اختبلؾ الفهم والتفسٌر الً انقسام الٌهود قسمٌن قرابٌن
وربانٌٌن
ٔٔ -قام سعادٌا جاون بمهاجمة اسلوب القرابٌن وانكر استخدامهم
للقٌاس الذي نقلوه عن المسلمٌن  ،واالهم من ذلك انه استنكر مفهوم
القرابٌن هو استؽناء التوراة المكتوبة وانها كافٌة بذاتها لكل متطلبات
الٌهود وفً مقدمة تفسٌره قدم سعادٌا سبعة اسباب توضح ان التوراة
المكتوبة الٌمكن فهمها اال من خبلل التوراة الشفهٌة
ٕٔ -نقل سعادٌا نص سفر العدد :
38 :Num 15
اب ِه ْم فًِ أَ ْج ٌَالِ ِه ْم
«قُل لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل أَنْ ٌَ ْ
ص َن ُعوا ل ُه ْم أَهْ دَ ابا ً فًِ أَ ْذ ٌَ ِ
ال ثِ ٌَ ِ
ب َّ
َو ٌَ ْج َعلُوا َعلى هُدْ ِ
صا َب ًة مِنْ أَ ْس َما ْن ُجونًِ.
الذ ٌْ ِل عِ َ
39 :Num 15
ب َو َت ْع َملُو َن َها َوال
الر ِّ
صا ٌَا َّ
َف َت ُكونُ ل ُك ْم هُدْ با ً َف َت ُرو َن َها َو َت ْذ ُك ُرونَ ُكل َو َ
اءهَا
وب ُك ْم َوأَ ْع ٌُنِ ُك ُم التًِ أَ ْن ُت ْم َفاسِ قُونَ َو َر َ
َت ُطوفُونَ َو َرا َء قُلُ ِ
ٖٔ -قال سعادٌا ان التوراة لم توضح مادة تلك االهداب وال طولها
والعرضها  ،وانه هناك نصوص كثٌرة فً التوراة المكتوبة تقرر وصاٌا
والتحدد كٌفٌة تنفٌذها وان ذلك ٌتطلب التوراة الشفهٌة
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ٗٔ -فً اعتراضه علً القرابٌن هاجم اقرارهم للقٌاس والذي بنوه علً
اساس النص فً سفر التثنٌة :
26 :Deu 22
َوأَ َّما ال َف َتاةُ َفبل َت ْف َعل بِ َها َ
س َعلى ال َف َتا ِة َخطِ ٌَّ ٌة لِل َم ْو ِ
ت َبل َك َما ٌَقُو ُم
ش ٌْباً .ل ٌْ َ
صاح ِِب ِه َو ٌَ ْق ُتلُ ُه َق ْتبلًَ .ه َك َذا َه َذا األَ ْم ُر.
َر ُجل ٌ َعلى َ
٘ٔ -النصؾ الثانً من الناس ٌقٌس حالة الفتاة المؽتصبة فً الحقل
علً قتل الرجل لبلخر  ،فٌعفٌها من عقوبة الموت االصلٌة التً فً النص
23 :Deu 22
اض َط َج َع
إِ َذا َكا َن ْت َف َتاةٌ َع ْذ َرا ُء َم ْخ ُطو َب ًة ل َِر ُج ٍل َف َو َجدَ هَا َر ُجل ٌ فًِ ال َمدٌِ َن ِة َو ْ
َم َع َها
24 :Deu 22
َفؤ َ ْخ ِر ُجو ُه َما كِل ٌْ ِه َما إِلى َبا ِ
ار ِة َح َّتى
ب تِل َك ال َمدٌِ َن ِة َو ْار ُج ُمو ُه َما ِبالح َِج َ
الر ُجل ُ مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن ُه أَ َذل
ص ُر ْخ فًِ ال َمدٌِ َن ِة َو َّ
ٌَ ُمو َتا .ال َف َتاةُ مِنْ أَ ْج ِل أَ َّن َها ل ْم َت ْ
صاحِبِهَِ .ف َت ْن ِز ُع ال َّ
سطِ َك.
ش َّر مِنْ َو َ
ام َرأَ َة َ
ْ
 -ٔٙفالفتاة ٌجب ان تصرخ فٌنقذها الناس والنها لم تصرخ فهنا شبهة
الرضا والتواطإ علً الزنا ولٌس اؼتصاب
 -ٔ7اما فً الحقل فلن ٌؽٌثها احد كما فً النص
27:Deu 22
ص َر َخ ِ
ص َها.
ت ال َف َتاةُ ال َم ْخ ُطو َب ُة َفل ْم ٌَ ُكنْ َمنْ ٌُ َخلِّ ُ
الح ْق ِل َو َجدَ هَا َف َ
إِ َّن ُه فًِ َ
 -ٔ0اعتبر سعادٌا جاون ان فهم القرابٌن لتلك النصوص فاسد وانه
القٌاس علً النصوص وان الفراؼات فً التوراة المكتوبة الٌمكن ان
ٌمؤلها سوي المشنا
 -ٔ2اقتبس سعادٌا اسلوب جدٌد للتفسٌر من المفسرٌن المسلمٌن ٌعتمد
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علً الفهم اللؽوي والقواعد النحوٌة وظلت افكار سعادٌا وردوده علً
القرابٌن سابدة لدي المفسرٌن الٌهود الكثر من ثبلثة قرون
ٕٓ -شٌمول هانجٌد احد الربانٌٌن االسبان وربما المصرٌٌن فً القرن
ٔٔ المٌبلدي كتب ٌقول :
ان ماكتبه الربانٌون فً الهاالخاه نقلوه شفهٌا عن موسً الذي نقله عن
الرب  ،ولكن تفسٌر الربانٌن كان بحسب فهمهم وقدراته  ،وهذه التفاسٌر
نؤخذ منها ماهو معقول لدٌنا ونترك البقٌة
ٕٔ -اٌد ابراهام بن عزرا وٌهودا هالٌفً موقؾ سعادٌا جاون ضد
القراءٌن واصر علً ان التوراة المكتوبة لٌست قابمة بذاتها وانما ٌكملها
المشنا وانه بدون التقالٌد لن نفهم التوراة فهما صحٌحا
ٕٕ -قال بن عزرا انه توجد فً التوراة وصاٌا مشروحة واخري الٌمكن
فهمها اال من خبلل التقالٌد المنقولة شفهٌا من اب البنه ومن استاذ
لتلمٌذه
ٖٕ -كما انه توجد وصاٌا ؼٌر موجودة فً التوراة اصبل وانما هً
منقولة طبقا للتقالٌد الموروثة ولٌست مجرد تفسٌر للتوراة
ٕٗ -انكر موسً بن مٌمون ماقاله بن عزرا من ان كل مافً التلمود هو
التقالٌد الموروثة  ،وقال بن مٌمون انه فً التلمود تفسٌرات اٌضا ودلٌل
ذلك ان المناقشات فً التلمود توضح اختبلؾ فهم الربانٌٌن مما ٌعنً انها
اجتهادات ولٌست تقالٌد وان التلمود ناتج لٌس فقط من التقالٌد وانما من
قراءات الربانٌٌن وتفسٌراتهم للتوراة
ٕ٘ -وقاد ذلك الرأي بن مٌمون الً القول ان هناك شرابع فً التلمود
لٌست منقولة عن موسً وانما اخترعها الربانٌون من خبلل تفسٌراتهم
للتوراة وان هذه لٌست مجرد تفسٌرات حرفٌة للنصوص وانما اجتهادات
تفسٌرٌة
 -ٕٙوقال اٌضا ان كل الوصاٌا الناتجة عن التفسٌرا تعتبر ( مً-دي
رابانان) اي مستندة الً اقوال الربانٌن وذلك خبلفا للوصاٌا التوراتٌة التً
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اسماها (مً دي اوراٌتا) اي مستندة للكتاب ،وقال ان وصاٌا الربانٌٌن
الٌجوز ان توضع مع ال ٖٔ ٙوصٌة التوراتٌة
 -ٕ7وال ٌعنً هذا عند بن مٌمون ان هذه الوصاٌا خاطبة وانما فقط انها
التستند لنص توراتً  ،هذه االفكار المٌمونٌة اربكت الٌهود
 -ٕ0لم ٌكن نحمانٌدس هو اول من عارض بن مٌمون ولكنه كان اشهر
واشرس معارضٌه  ،كان نحمنٌدس ٌعٌش فً اوروبا حٌث الٌوجد
مشكبلت بسبب القرابٌن وانما بسبب الكنٌسة المسٌحٌة ومن هنا كان له
منظور اخر
 -ٕ2رأي نحمنٌدس ان رإٌة بن مٌمون ستدمر التلمود كمصدر شرعً
للشرٌعة الٌهودٌة
ٖٓ -وقال نحمنٌدس ان الرب اعطً لموسً شفهٌا قدرا من المعلومات
من اجل تسهٌل اداء الوصاٌا  ،ولكن هناك قدر من الشرابع الٌهودٌة
مستنبطة من التفسٌرات التً الهمها هللا للربانٌٌن علً اساس المباديء
التً حددها هللا  ،سادت نظرٌة نحمنٌدس االوساط الٌهودٌة من االشكناز
ٖٔ -فً القرن السادس عشر قال البولندي سولومون لورٌا  :ان اختبلؾ
الربانٌٌن ٌإكد انه لم ٌكن لدٌهم تقالٌد شفهٌة فً تلك المسابل واال لما
اختلفوا علٌها  ،وان انكار ابداعات تفسٌرات الربانٌٌن والتً جعلت
الشرٌعة الٌهودٌة عقبلنٌة هو ؼٌر مقبول
ٕٖ -الراباي ٌحزقٌل الندو ( )ٔ72ٖ-ٔ7ٔ7كتب بعد لورٌا بقرنٌن لٌإٌد
قوله بان التفسٌرات ولٌست التقالٌد الشفهٌة هً مصدر التشرٌع الٌهودي
الؽٌر مؤخوذ من التوراة
عند فجر عصر جدٌد
ٔ -الٌمكن انكار ان عدد من الٌهود المشتركٌن فً حركة التحدٌث ابتعدوا
عن التقلٌد الٌهودي ( التلمود) كما فعل عدد من الهراطقة قبلهم وادعوا
ان الشعابر التً ٌمارسها الٌهود قابمة علً اساس فهم معٌب للتوراة
وعلً ذلك ٌجب رفض تلك الممارسات او اعادة تمحٌصها
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ٕ -كان فهمهم هذا راجعا الً االقوال القدٌمة من ان الشرابع الؽٌر
مستندة للتوراة والموجودة فً التلمود لٌس لها سند صحٌح  ،وان
االدعاء التارٌخً بان التوراة المكتوبة ٌكملها التوراة الشفهٌة وانه
الٌمكن فهم التوراة اال من خبلل تفسٌرات الربانٌن  ،كبل االدعابٌن ؼٌر
صحٌح وال اساس له
ٖ -هذه االقوال ظهرت كما اوضحنا فً العصور الوسطً علً ٌد القرابٌن
وؼٌرهم ولكنها فً القرن  ٔ7المٌبلدي ظهرت مرة اخري بشكل جدٌد
اكثر تحدٌا فً برٌطانٌا واٌطالٌا وهولندا وبشكل اقل حدة فً فرنسا
والمانٌا
ٗ -كان التحدي االخطر راجع الً ان القرن ال ٔ7المٌبلدي شهد ثورة فً
جمٌع المجاالت سواء الفكرٌة او العلمٌة ادت الً تؽٌر فً كل االفكار
والعلوم التً كانت مطروحة منذ قرون وبالطبع اثرت علً المجتمعات
الٌهودٌة
٘ -اضؾ الً ماسبق عودة المورانوس الً الٌهودٌة ( المورانوس هً
كلمة اسبانٌة تعنً الخنازٌر  ،واطلقت فً القرن الخامس عشر علً
الٌهود الذٌن تحولوا تحت التهدٌد الً المسٌحٌة )
وظهور السبتٌٌن ( اتباع ساباتاي زٌفً  ،وهو رباي ظهر فً
االمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن  ٔ7وادعً انه المسٌح المنتظر ثم
تحول لبلسبلم ) وبقاٌا افكار االنسانٌٌن فً عصر النهضة فً اٌطالٌا
 -ٙوالهدؾ مما سبق توضٌح انه فً القرن  ٔ7وما بعده كان الذٌن
ٌدرسون الكتب الٌهودٌة من الٌهود ذوي افكار واتجاهات متعددة ومتباٌنة
ولٌسوا مجرد ربانٌٌن  ،فمنهم من كان مسٌحٌا وعاد للٌهودٌة ومنهم من
كان عالما من علماء الطب وؼٌره  ،ومنهم من كان من علماء االنسانٌات
 ،واخطر من كل هإالء ان عددا من ؼٌر الٌهود الذٌن كانوا ٌدرسون
العهد القدٌم وتعلموا العبرٌة واالرامٌة ابتدعوا النقد الكتابً وكانوا
الٌعتبرون تلك الكتب مقدسة
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 -7من المورانوس الذٌن عادوا للٌهودٌة ٌورٌل دا كوستا  ،وقد نشر
سٌرة ذاتٌة ذكر فٌها انه عندما وصل امستردام (عاصمة هولندا) الحظ ان
عادات وطقوس الٌهود ال تتوافق مع شرٌعة موسً وانما تتعارض معها
 ،وانه اذا تم تفسٌر الوصاٌا حرفٌا فبل ٌجوز لرجال الدٌن الٌهود ان
ٌضٌفوا اختراعات لتلك الشرٌعة تتعارض مع طبٌعة تلك الشرٌعة ولذلك
كنت اعارضهم علنا واطالب بحذؾ تلك الطقوس والشرابع
 – 0نشر داكوستا فً كتابه (ضد التقالٌد)  :انه ٌكفً لتقوٌض وهدم
التوراة ان نقول انه الٌمكن فهم التوراة اال من خبلل التقالٌد الشفهٌة
( التلمود)  ،او ان نعتقد ان تلك التقالٌد سلمت لموسً او انها مساوٌة
للتوراة المكتوبة او انه ٌمكن تؽٌٌر مفاهٌم التوراة المكتوبة باستخدام تلك
التقالٌد الن كل ذلك ٌإدي الً ابتداع توراة جدٌدة تتناقض مع التوراة
االصلٌة
 -2واكد دكوستا انه الٌمكن ان تكون هناك توراة شفهٌة السباب كثٌرة
نذكر منها :
أ -انه الٌوجد فً نصوص التوراة ماٌفهم منه ان هناك توراة اخري ،
وحتً لو كانت هناك عبارات فً التوراة تتطلب التفكٌر فان ذلك الٌعنً
وجود توراة اخري
ب -تقول التوراة اننا ٌجب ان نلجؤ الٌها فً كل االحوال ولٌس لتوراة
اخري
ٓٔ -بالطبع قال الربانٌون ان داكوستا لٌس راباي وانه الٌفهم الالتوراة
وال الٌهودٌة ولكن التحدي ظل مستمرا وهذه المرة من راباي ٌهودي كان
ٌعٌش فً اٌطالٌا وٌدعً لٌون دا مودٌنا الؾ كتابا اسماه كول ساخال
ٔٔ -قال دا مودٌنا  :انه ٌعتقد ان التوراة هً وحً هللا الً موسً
وبالتالً فان كل ماطلبه هللا من البشر اوضحه لموسً فً التوراة  ،فبل
ٌمكن للبشر معرفة هللا اال من خبلل التوراة وذلك الن عقل البشر قاصر
ومحدود وان هللا اوضح فً توراته الطرٌق التً ٌرؼب من البشر السٌر
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فٌها
ٕٔ -وقال دا مودٌنا  :ان هناك فبات كثٌرة من الٌهود تدعً انها تنفذ
اوامر هللا كما فً التوراة فً حٌن انها ابتدعت لنفسها شرابع وعادات
تتعارض مع شرٌعة هللا فً التوراة
ٖٔ -وقال دامودٌنا  :ان التوراة توضح فً نصوصها انها مكتوبة بلؽة
البشر مما ٌعنً انه الٌحتاج فً تفسٌره الً اناس متخصصون وال الً
شفرة خاصة وانما هو رسالة واضحة ٌمكن للبشر فهمها
ٗٔ -بالطبع رد الٌهود علً تلك االفكار وكان من بٌن المعلقٌن علٌها
دافٌد نٌتو (ٗ٘ )ٔ7ٕ0-ٔٙراباي اسبانٌا والبرتؽال فً لندن  ،حٌث نشر
سنة ٗٔ ٔ7علً ؼرار ماكتبه ٌهودا هالٌفً فً شكل حوار
٘ٔ -رفض نٌتو االدعاءات بان مدراش الربانٌٌن هو مصدر للشرابع
وقال ان خروج المدراش عن
حرفٌة التوراة ٌجعله الٌصلح للدفاع عن الشرابع الؽٌر موجودة فً
التوراة المكتوبة وال ٌعنً هذا ان نٌتو كان ٌدافع عن الحرفٌة فً التفسٌر
 ،فقد قال انه اذا اخذنا النصوص حرفٌا فان قاتل المرأة او المرأة القاتلة
لن ٌعاقبا الن نص التوراة انه اذا قتل رجل رجل ،
 -ٔٙقال نٌتو ان اعتبار المدراش والتفسٌر مصدر للشرٌعة ٌعنً تؽٌر
الشرٌعة عبر الزمن وهذا ؼٌر مقبول  ،كما انه اشار الً ان التشرٌعات
لٌس مصدرها مجرد التفسٌر وانما هً منقولة منذ اٌام موسً فقد كان
موسً ٌمارس الشرابع والٌهود من بعده فبل ٌعقل ان كل هذه الشرابع
مبتدعة
 – ٔ7هكذا ظهر اتجاه جدٌد للدفاع عن الربانٌٌن مستخدما اسالٌب
الربانٌٌن والقرابٌن معا
 -ٔ0كرر شاول مورترٌا  ،ومناسا بن اسرابٌل القول بان التؤكٌد علً
تلقً موسً التورا ة الشفهٌة فً سٌناء ٌهدم التوراة المكتوبة
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 -ٔ2فً ٌ ٕ0ناٌر ٘ ٔٙٙكتب سبٌنوزا خطابا لصدٌق له مسٌحً ٌهتم
بكتابات سبٌنوزا قال فٌه  :اننً اعترؾ اننً لم افهم التوراة رؼم اننً
امضٌت سنوات فً دراستها  ،رؼم اننً اعتقد انها مكتوبة بلؽة البشر
ٕٓ -قال سبٌنوزا ان االنبٌاء نقلوا الوحً االلهً بلؽة البشر لٌفهمه
الناس اي انهم كانوا ٌترجمون الوحً وان هذه النصوص لٌست الوحً
االصلً وانما معناه
ٕٔ -فاالنبٌاء لم ٌكونوا ٌعتقدون ان الرب اله ؼٌور  ،الن ذلك ؼٌر
مقبول فلسفٌا وانما قالوا ذلك للناس لٌحافظوا علً وصاٌا الرب
ٕٕ -وقال ان الفلسفة هً التً تفسر التوراة واما التوراة فبل تقدم
للفٌلسوؾ اي شًء
ٖٕ -وقرر سبٌنوزا ان الربانٌٌن مثل البابوات اعماهم الطموح الدنٌوي
وبزعم انقاذ النصوص المقدسة ؼٌروا معناها وخانوا امانة نقلها  ،ان
مستقبل السبلم البشري ٌعتمد علً الؽاء مفاهٌم الربانٌٌن والباباوات
للكتب المقدسة
ٕٗ -كان رٌتشارد سٌمون احد رواد القرن  ٔ7فً النقد الكتابً والنه
اصبل قسٌس كاثولٌكً كان له طرٌقة مختلفة فً الفهم عن سبٌنوزا
وؼٌره  ،فان همه االول كان مهاجمة ادعاء مارتن لوثر والبروتستانت
من بعده ان النصوص المقدسة قابمة بذاتها وانه ٌمكن االستؽناء عن
التقالٌد الكنسٌة او الٌهودٌة
ٕ٘ -قال سٌمون ان النص الكتاب وصل الٌنا من خبلل العدٌد من الكتاب
االصلٌٌن عبلوة علً اخطاء النساخ سواء عن قصد او عن طرٌق
االهمال او الخطؤ ؼٌر المقصود مما جعله مملوء بالؽموض الذي الٌمكن
اصبلحه دون التقالٌد الكاثولٌكٌة الن اهمال التقالٌد ٌجعل النص االصلً
ؼٌر مفهوم
 -ٕٙوالتمام مهمته هذه كان علً سٌمون ان ٌدرس التفسٌرات الٌهودٌة
فكان ٌحًٌ الربانٌٌن وفهمهم للتوراة النهم مثله اصحاب تقالٌد متوارثة
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ٗ0ٕPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

المدراش واالصبلح
ٔ -فً قلب مجتمع الٌهود التلمودي االشكنازي فً
االراضً االلمانٌة وبوهٌمٌا ومورافٌا وبولندا ولتوانٌا  ،كان الٌهود
منعزلٌن عما ٌحدث من ثورة علً التفسٌرات الربانٌة فً القرن ٔ7
ٕ -شهدت الفترة ٓ٘ ٔ7٘ٓ – ٔٙهدوءا روحانٌا فً تلك االراضً من
النادر حدوثه فً العالم ورؼم ذلك الهدوء السطحً كانت تلك المجتمعات
تتؤكل من داخلها وتتعرض للنقد الذاتً
ٖ -فً مرحلة التنوٌر ( هاسكااله) االولً ظهر فً المانٌا جٌل من العلماء
الذٌن استوعبوا التراث الٌهودي والثورة علً التقالٌد الٌهودٌة التً فً
اوروبا وافكار سبٌنوزا واٌضا فلسفات هٌجل ولٌبنتز وكانت فً المانٌا
فكان لدٌهم علما وعقبلنٌة
ٗ -من اهم هإالء الرواد نجد وٌسلً وماندلسون ٌمثبلن اهم تلك
العبلمات و رؼم الخبلؾ بٌنهما اال انهما كان ضد الهجوم علً تفسٌرات
الربانٌٌن وعلً التقالٌد الٌهودٌة رؼم اصرارهما علً ان هناك الكثٌر من
الممارسات الٌهودٌة االجتماعٌة والثقافٌة تحتاج لبلصبلح اال ان وجهة
نظرهما ان ذلك االصبلح ٌجب اال ٌمس الجذور االصلٌة للفكر الٌهودي
مما ٌعنً انه ٌجب مقاومة المساس بتلك الجذور
٘ -اقر وٌسلً  ،وماندلسون اٌضا ان تفسٌرات الربانٌٌن تمثل مشكلة فً
ضوء المفاهٌم والمعاٌٌرالحدٌثة لمسؤلة التفسٌر ولكنهما تخذا اتجاهٌن
مختلفٌن لحل تلك المشكلة
 -ٙاخترع وٌسلً مفهوما جدٌد اسماه ( اومك هابٌشات ) ومعناه ( عمق
البٌشات) وكان ٌقصد المعنً الصرٌح العمٌق ولٌس السطحً  ،وهذا
المفهوم الٌتعارض مع المدراش وانما مع المفاهٌم السطحٌة للبٌشات
 -7كتب فً مقدمته لتفسٌره لسفر التثنٌة ان ؼرضه من التفسٌر ٌنحصر
فً امرٌن :
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االول  :اال ٌنحرؾ عن المسار الموثوق به لتقالٌد االسبلؾ
الثانً  :اال ٌخرج عن المفهووم الصرٌح للبٌشات
 -0وانتهً وٌسلً الً ان المدراش هو المعنً المتعمق للبٌشات
 -2لم ٌقتنع مندلسون بما كتبه وٌسلً حول تفرد اللؽة العبرٌة ولم ٌصدق
ان المدراش هو تفسٌر عمٌق للبٌشات ولم ٌإٌد ادعاء وٌسلً حول
المترادفات
ٓٔ -لم ٌكن مندلسون كذلك ٌتعلق بمسؤلة ان التقالٌد موحاة الً موسً
فً سٌناء كما ردد من كانوا قبله ولم ٌكن سبب ذلك شكوكه فً سلسلة
النقل  ،فقد كان مقرا بصحة نقل التوراة المكتوبة  ،وانما بسبب ان فً
تصدٌق ذلك انكار لجهود الربانٌٌن وابداعهم
ٔٔ -قال ماندلسون ان حل المشكلة ٌكمن فً طبٌعة فهم اللؽة ذاتها
ولٌس العبرٌة فقط وكذلك فهم مدلول االلفاظ واستخداماتها
ٕٔ -قال اٌضا ان المتحدث ٌكون تركٌزه علً الرسالة التً ٌوجهها
ولٌس االلفاظ  ،فقد كان هدؾ الرسل نقل الفكرة ولٌس تدقٌق االلفاظ
ولذلك كان ٌرتب االلفاظ حسب جمال اللؽة وشاعرٌتها ولٌس المطلوب
التشبث بكل لفظ
ٖٔ -وادعً مندلسون انه بناء علً ذلك ٌكون هناك معنً اصلً عام هو
البٌشات ومعان ثانوٌة هً الدراش وبذلك برر مندلسون تفسٌرات
الربانٌٌن
ٗٔ -والمشكلة التً واجهت مندلسون هً  :اذا كان تفسٌر الربانٌٌن هو
معنً ثانوي وشرعً وفً نفس الوقت ٌتعارض مع المعنً االصلً اثناء
ترجمة الكتب فهل سٌتم نقل المعنً االساسً ام المعانً الثانوٌة ؟
٘ٔ -بالطبع فً كبل االختٌارٌن سٌفقد النص بعضا من معانٌه والٌمكن
نقل كل المعانً  ،لذلك ؼلب ماندلسون فً مقدمة ترجمته نقل المعنً
الحرفً والتضحٌة بالمدراش فً حالة التعارض  ،وان كان فً الواقع لم
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ٌفعل ذلك النه من الصعب تحدٌد وجود التعارض الن ذلك ٌرجع لفهم
المترجم وقدراته
 -ٔٙرؼم هذه المحاوالت الساذجة من وٌسلً وماندلسون الضفاء
الشرعٌة علً اعمال الربانٌٌن فان المسار الطبٌعً لتطور االحداث كان
حتمٌا  ،فقد نشؤ جٌل جدٌد من االصبلحٌٌن انقسم ٖ اتجاهات تدعو الً
واحدة من ثبلث ( تجاهل التلمود – االستهزاء بالتلمود -تدمٌر التلمود)
 -ٔ7سولومون مٌمون (ٖ٘ )ٔ0ٓٓ-ٔ7ولد فً لتوانٌا وعاش فً
بولندا وقد رفض الٌهود دفنه فً مقابرهم
 -ٔ0شاول برلٌن (ٓٗ ( )ٔ72ٗ-ٔ7كان راباي مدٌنة فرانكفورت ،
وكان والده ربٌس الربانٌٌن فً برلٌن  ،وكان اخوه ربٌس الربانٌٌن فً
برٌطانٌا )
 -ٔ2كان سولومون ٌستخدم فلسفته للسخرٌة من التلمود بٌنما طالب
شاول بتدمٌر التلمود
ٕٓ -مما كتبه مٌمون  :ان الٌهودي الٌمكن ان ٌؤكل او ٌشرب او ٌفعل اي
شًء قبل ان ٌراعً عدد خٌالً من الوصاٌا التً تحتاج لمكتبة كاملة فً
حجم مكتبة االسكندرٌة  ،وهناك مبات الكتب تتناول وصاٌا حوال اشٌاء لم
ٌعد لها وجود فً العالم
ٕٔ -وقال  :ان مذهب الربانٌٌن الٌهود ٌمثل تشوٌها للٌهودٌة االصلٌة ،
فالوسواس لدي الربانٌٌن حول العٌش ببل خطؤ جعلهم ٌخترعون قوانٌن
ووصاٌا ٌصعب عدها وفً نفس الوقت ٌستحٌل درء التعارض بٌنها
ٕٕ -وقال  :من اٌن نشؤت تلك المشكلة ؟ كما ٌقول موسً بن مٌمون ،
انها نشؤت من كثرة االفتراضات النظرٌة التً ابتدعها الربانٌون فً
مناقشتهم المنعزلة عن واقع الحٌاة
ٖٕ -منذ ذلك الحٌن وحتً سنة ٖٓ ٔ0بدأت الفوضً تدب فً الدراسات
التوراتٌة الٌهودٌة واصبح كل كاتب ٌنشر وجهة نظره مهما كانت ؼرابتها
 ،فؤما المعتدلٌن فكانوا ٌدعون لتجاهل التلمود واتباع الوصاٌا الموسوٌة
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ولكنهم اختلفوا فً تحدٌد مفهوم هذه الموسوٌة ولم ٌتفقوا من معالمها اال
علً امر واحد وهو التوحٌد  ،واما المتطرفٌن فقد وصل بعضهم لدرجة
ان انكر وجود موسً اصبل
ٕٗ -وخبلصة االمر ان هذا العصر انتهً الً الؽاء ماكتبه الربانٌون
وتعرٌؾ الٌهودٌة بانها التوحٌد
ٌٕ٘ -عتبر الرابد الحقٌقً لحركة االصبلح الٌهودٌة هو ابراهام جٌجر ،
فقبل ظهوره كانت حركة االصبلح منكبة علً تؽٌر كتب الصلوات
وتحدٌث بعض الرإي القدٌمة فً التلمود ولم ٌكن لها طرٌق واضح
ومنهج محدد
 -ٕٙكان جٌجر ( ٌٓٔ )ٔ07ٗ-ٔ0عتقد ان التلمود الٌمكن ان ٌستخدم
كاساس لبلصبلح الٌهودي  ،ولكن المشكلة كانت فً دور التلمود بعد
االصبلح  ،فبل ٌمكن اهدار التلمود النه ٌمثل الفً عام من تارٌخ الٌهود
 - ٕ7قال جٌجر ان التلمود ٌحمل فكرة االصبلح ولٌس االصبلح ذاته ،
بمعنً ان التلمود ٌمثل تطور الفكر الٌهودي لتحدٌث التوراة بما ٌتناسب
مع مرور العصور
 – ٕ0ان االصبلح هو المبدأ الذي استخدمه التلمود فً تطوٌر الٌهودٌة
ولٌس نصوص التلمود نفسها  ،انه الموازنة بٌن روح التوراة ومتطلبات
العصر
 -ٕ2ان التعالٌم الشفهٌة ساهمت فً اعادة احٌاء النصوص المكتوبة
لتتبلبم مع العصر بما ٌعنً تجدٌد وبعث الكلمات المكتوبة
ٖٓ -لقد كان الربانٌون علً علم بان مصدر سلطتهم لٌس تفسٌر التوراة
وانما قبول المجتمع الٌهودي لتلك التفسٌرات  ،وحٌث تؽٌر المجتمع ولم
ٌعد ٌقبل تلك التفسٌرات فانه بامكانه تؽٌرها  ،فبل بد من تفسٌرات
جدٌدة مقبولة للمجتمع
ٖٔ -كانت المشنا فً اولها تمثل روح االبتكار عند الربانٌٌن اما فً
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اواخر المشنا وكذلك الجماره فانها مجرد افتعاالت تمثل مشكبلت للعصور
الحدٌثة ولٌس مسارا لبلصبلح
ٕٖ -كان تفسٌر الربانٌن عكرا وزابفا وكان مدراش الهاالخاه مملوءا
باالهتمام بااللفاظ التً كانت تساق فً ؼٌر معانٌها الطبٌعٌة
ٖٖ -كان الربانٌون االوابل ٌعٌدون تفسٌر االلفاظ بما ٌتوافق مع
متطلبات الحٌاة اما الذٌن تلوهم فكان همهم البحث عن نصوص تثبت
شرعٌة اجتهادات من قبلهم ولٌس االجتهاد من جدٌد طبق لمتطلبات
الحٌاة فكانت كتاباتهم عكرة وزابفة
ٖٗ -ان االصبلح ٌتطلب البحث عن مؽزي التشرٌع الٌهودي والعودة
بالمجتمع الً تلك االصول التً هً روح النصوص
ٖ٘ -كان توقٌت نشر تلك االراء هو ذروة الصراع بٌن االصبلحٌٌن
والمحافظٌن ( االرثوذكس ) الذٌن كانت باٌدٌهم السلطة وبالطبع اعتبرت
كتابات جٌجر هرطقات وانه الٌصلح راباي
 -ٖٙمن بعد جٌجر كان دور صاموٌل هولدهاٌم كرابد لبلصبلح الٌهودي
( ، )ٔ0ٙٓ -ٔ0ٓٙكان هولدهاٌم تربً علً التلمود فً بولندا ثم
اصبح راباي فرانكفورت فً المانٌا
 -ٖ7كان هولدهاٌم مثل جٌجر ٌفرق بٌن التقالٌد الٌهودٌة الشفهٌة وبٌن
التلمود  ،ولكنه كان ٌعتقد فً تلك التقالٌد ولٌس فً التلمود  ،ان التقالٌد
هً الممارسات الفعلٌة وهً التً توضح النصوص المكتوبة وتجعلها
مفهومة
 -ٖ0ان التقالٌد لٌست التفسٌرات وانما عملٌة التفسٌر نفسها بمعنً
القواعد العامة لفهم النصوص ولٌس الفهم نفسه  ،بعد هدم الهٌكل
وانتهاء دولة الٌهود لم ٌعد لتوراة موسً اٌة مصداقٌة  ،فقط المباديء
الخالدة فٌها هً التً ٌجب االستمرار علٌها
 -ٖ2ان التلمود السلطان له وانما السلطان للعقل والضمٌر الٌهودي ،
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ان طرٌق مستقبل الٌهود ٌعترضه تلك التفاسٌر والكتابات الربانٌة وال
اصبلح قبل التخلص منها
عودة التقلٌدٌٌن
ٔ -ان الهجوم الذي قام به االصبلحٌون علً شرعٌة القانون الشفهً لم
ٌكن من الممكن ان ٌمر بدون ردود وهجوم مضاد  ،وذلك الن وجود
الٌهودٌة التقلٌدٌة ٌعتمد علً مصدر تلك التقالٌد واالدعاء انها موحاة
لموسً
ٕ -شهد القرن  ٔ2حدثا ؼرٌبا وهو انه كان من الممكن الي ٌهودي ان
ٌهاجم الٌهودٌة ولو حتً اصولها المستقرة منذ االؾ السنٌن مثل الوحً
لموسً والتقالٌد وؼٌرها وٌظل ٌهودٌا داخل مجتمع الٌهود وهو مالم
ٌكن متاحا فً عصر سبٌنوزا وماتبله
ٖ -كانت ردود التقلٌدٌن علً االصبلحٌة عنٌفة ولكنها لم تكن منسقة
وانما انقسمت عدة اتجاهات
ٗ -كان علً رأس االتجاه التارٌخً هنرٌش جرٌتز  ،ولد سنة ٔ0ٔ7
واصبح استاذا فً التارٌخ بالمعهد البلهوتً الٌهودي فً برسبلو سنة
ٗ٘ٔ0
٘ -كان تلمٌذا لهٌرش  ،اكبر رواد حركة المحافظٌن الٌهود فً تلك
الفترة  ،كتب جرٌتز عدة مجلدات حول تارٌخ الٌهود  ،كان سبٌنوزا ٌقول
انه مع انهٌار الهٌكل سنة ٓ 7ق م وانتهاء الدولة الٌهودٌة فان االنتماء
للدٌانة الٌهودٌة هو امر عقٌم وضد ارادة هللا
 -ٙبدأ جرٌتز تارٌخه من انهٌار الهٌكل لٌثبت ان الٌهودٌة الزالت
وستظل باقٌة  ،وكان محور كتاباته ان الشرابع الٌهودٌة لٌست موحاة
شفهٌا الً موسً وانما هً من نتاج الفكر الٌهودي واختبلط افكار كبار
الربانٌٌن هٌلٌل وشماٌل وجمالٌل وؼٌرهم
 – 7اهم مافً تارٌخ الٌهود بعد الهٌكل هو الراباي هلٌل الذي ٌعزو الٌه
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جرٌتز وضع حجر اساس التلمود حٌث انه ابتكر االسس السبعة للتفسٌر
الٌهودي والتً جعلت الشرابع الٌهودٌة تجد سندا فً التوراة المكتوبة
 -0كان الٌهود منقسمٌن بٌن هلٌل وشماي وطرٌقتٌهما المتضادتٌن ثم
توالت االنقسامات داخل المدرستٌن حتً وصلت مفترق الطرق بٌن اكٌبا
واشماٌل
 -2خبلصة القول عند جرٌتز ان المدراش هاالخاه لم ٌكن منقول شفهٌا
عن موسً وانما تطور بسبب جهود الربانٌٌن وهو ماٌعنً حٌوٌة
الٌهودٌة وعدم موتها بعد انهٌار الهٌكل وٌرجع الفضل فً تلك الحٌوٌة
للراباي هلٌل
ٓٔ -رؼم ان جرٌتز من المحافظٌن وكان ٌرد علً االصبلحٌٌن اال ان
نتٌجته هذه صدمت المحافظٌن فرد علٌه استاذه صاموٌل رالؾ هٌرش
( )ٔ000 -ٔ0ٓ0فً كتاب من مبتً صفحة اكد فٌه علً خطؤ نظرٌة
جرٌتز  ،واكد ان مباديء التفسٌر الٌهودٌة تلقاها موسً شفاهة فً
سٌناء ولم ٌبتكرها هلٌل وان الربانٌن لم ٌبتكروا شرابع وانما كانوا
ٌبحثون عن مصدر الشرابع فً التوراة الشفهٌة
ٔٔ -استقبل جٌجر زعٌم االصبلحٌٌن تلك النظرٌة بارتٌاح وقال انه
مادامت الٌهودٌة تطورت علً ٌدي هلٌل او ؼٌرها فانه قابلة للتطور
وٌمكن تطوٌرها االن  ،فكما ترك اكٌبا القوانٌن القدٌمة -التً كان ٌتمسك
بها اشماٌل – وابتكر قوانٌن جدٌدة فالٌهود ٌمكنهم فعل ذلك من جدٌد
ٕٔ -وٌعنً كل ذلك ان كتابات جرٌتز ادت الً عكس ماكان ٌرٌد
ٖٔ -ولد زخارٌا فرانكل فً براغ وحصل علً الدكتوراة سنة ٖٔٔ0
وكان ربٌس الربانٌٌن والٌة ساكسونً فً درسدن بٌن عامً -ٔ0ٖٙ
ٗ٘ٔ0
ثم اصبح ربٌسا للمعهد البلهوتً فً برسبلو
ٗٔ – كان ٌمثل طرٌق الوسط بٌن فبات الٌهود فً المانٌا وهو االعتقاد
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بالتقالٌد مع قبول بعض االنتقادات واالنفتاح العقلً فً ؼٌر ماٌخص
اسفار موسً
٘ٔ -قال ان الٌهود كانوا ٌمارسون طقوسهم الموروثة بصرؾ النظر
عن المعانً الحرفٌة للتوراة وان الربانٌن كان دورهم هو اٌجاد نصوص
شرٌعة لتلك الشعابر المنقولة شفهٌا
 -ٔٙكلما ظهرت مفاهٌم جدٌدة تم ضمها للهاالخاه وكلما تعاقب الزمن
ٌتم تنقٌح النتابج  ،وال ٌتم اهمال االفكار القدٌمة النها ناتجة من
ممارسات الحٌاة ومستقرة فً الوجدان الٌهودي
 -ٔ7وهذا ماٌعنً ان الهاالخاه لم تكن نابعة من التفسٌرات وانما
التفسٌرات هً التً كانت تبرر الهاالخاه الناتجة اصبل من الممارسات
العملٌة الموروثة للشعب الٌهودي وكذلك المستحدثة
 -ٔ0فالشرابع الجدٌدة ٌتم البحث عن اصل كتابً لها ولكن شرعٌتها
التعتمد علً تلك التفاسٌر
 -ٔ2الخبلصة هً ان المدرسة التارٌخٌة فً ردها علً االصبلحٌٌن
هزت الكثٌر من البنٌان الفكري الموروث لدي المحافظٌن انفسهم
ٕٓ -نجحت المدرسة التارٌخٌة فً استرداد سمعة الربانٌٌن كمفسرٌن
ومشرعٌن ولكنها لم تفلح فً خلق قبول ٌهودي عام فً العصر الحدٌث
لكتابات الربانٌن
المدراش والمحافظون
ٔ -كان اهم نتابج ظهور حركة االصبلح الٌهودٌة هو ان الذٌن رفضوا
االصبلح اصبحوا قسم مستقل من الٌهود تحت اسم المحافظٌن وكان
علٌهم تحدٌد هوٌتهم وعقٌدتهم والدفاع عنها ضد االصبلحٌٌن
ٕ -جاكوب زٌفً مٌكلنبورج ( ٘ )ٔ0ٙ٘-ٔ70ربٌس الربانٌٌن فً
بوسن  ،اتجه الً االعمال الدنٌوٌة ولكن عندما فشلت اعماله اصبح
راباي كوٌنسبورج
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ٖ -قال ان الٌهود الٌتحركون بشكل جماعً اال استجابة للربانٌٌن  ،وهو
ماٌعنً ان الربانٌٌن االصبلحٌٌن هم الذٌن حركوا الجماهٌر وقسموا
المجتمع الٌهودي
ٗ -كرر مٌكلنبورج اقوال سابقٌه ان كل الشرابع الٌهودٌة ؼٌر الكتابٌة
هً اساسا اعطٌت لموسً فً سٌناء شفهٌا
٘ -ان الشرابع الؽٌر كتابٌة موجودة فً التوراة المكتوبة بشكل مشفر ،
وان الوحً االلهً فً التوراة تعمد التعبٌر بالفاظ ؼامضة حتً ٌدفع
البشر للتفكٌر واستخراج الشرابع فً كل العصور لكً التتوقؾ الشرٌعة
 ،مع اعتبار انه لتفسٌر التوراة ٌجب ان ٌبتعد الشخص عن تفرده
الفكري وٌستعٌن بالتقالٌد المتوارثة (التلمود)
 -ٙاللؽة العبرٌة هً اعظم اللؽات وٌمكن التعبٌر من خبللها عن افكار
كثٌر بكلمات قلٌلة
 -7مالبٌم ( )ٔ072-ٔ0ٓ2كان راباي فً بروسٌا وانتقل منها الً
اماكن اخري متعددة  ،كتب بعد انعقاد المإتمر الٌهودي لبلصبلح فً
المانٌا ٗٗٔ0معبرا عن ؼضبه من اولبك العصبة من االصبلحٌٌن الذٌن
ٌتهمون الٌهود بانهم عاشوا لقرون ٌمارسون طقوس وشرابع مإسسة
علً تفسٌرات حمقاء لربانٌٌن جهلة لم ٌفهموا التوراة
 -0ان هإالء االصبلحٌٌن هم مجموعة من االشرار الذٌن تسببوا فً
اهمال الٌهود لطقوسهم وشرابعهم فً الكثٌر من المدن االلمانٌة ٌ ،جب
مقاومة هإالء االشرار
 -2لٌس الربانٌٌن هم الذٌن لم ٌفهموا البٌشات وانما االصبلحٌٌن بفهمهم
السطحً وجهلهم هم الذٌن عجزوا عن فهم التوراة
ٓٔ -سامسون رافاٌل هٌرش ( )ٔ000-ٔ0ٓ0راباي للعدد من المدن
االلمانٌة اهمها فرانكفورت ،كان محور كتاباته  ،ان المشكلة لٌست كٌؾ
نعرؾ وانما لماذا نفعل ؟
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ٔٔ -اننا كٌهود نمارس تلك الطقوس والشرابع الن هللا امرنا بها  ،هاجم
هٌرش المدرسة التارٌخٌة واكد ان كل التعالٌم الشفهٌة اعطٌت لموسً
فوق جبل سٌناء
ٕٔ -فً لتوانٌا ظهر نوع اخر من المحافظٌن ٌإكدون علً كمال التوراة
المكتوبة نظرٌا ونقصها عملٌا  ،فالتلمود لٌس مكمل للتوراة وانما شرح
عملً للتوراة
خبلصة المقدمة
ٔ -عرفنا ماهو التلمود وما الفارق بٌنه وبٌن التوراة
ٕ -عرفنا ان التلمود ٌحض علً كراهٌة كل البشر عدا الٌهود النه
الٌعتبر ؼٌر الٌهود بشر اصبل
ٖ -اوضحنا اعتقاد بعض الٌهود ان التلمود ٌكمل التوراة
ٗ -عرفنا اختبلؾ الٌهود فً تظرتهم للتلمود

االن ٌحق لنا ان نبدأ دراسة التلمود
ِلفً اًٌ اٌزٍّٛك
َِأٌخ روعّبد اٌزٍّٛك اٌجبثًٍ
ٌٔٛ -عل ػلح روعّبد ٌٍزٍّٛك اٌجبثًٍ
ٕ -اٌزوعّخ اٌزً ٔغوٌٙب ٕ٘ب ً٘ ٔمال ػٓ َٔقخ ٍ ٍَٕٛٔٛروعّخ
ثبّواف اٌواثبي اٌلوزٛه اثٍْزٍٓ
ٖ -رّذ روعّزٙب ٌلاه ٌٍٍْٕ ٍَٕٛٔٛو ثٍٓ ػبًِ ٖ٘ٔ9ٗ8 -ٔ9
ٗ٘ -نٖ اٌزوعّخ رّذ ٛجبػزٙب فً َٔقخ ٚهلٍخ ِٓ ٕٓٓ ٕٔ8فؾخ ػلا
اٌّملِبد ٚاٌفٙبهً ّٚوٚػ االٌفبظ  ......اٌـ ٛٚجؼذ فً ٖ٘ ِغٍل
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٘ -لبِذ ِإٍَخ (  ) come and hearثوفغ
ٕٓ٘ٓ 8فؾخ ِٓ إٌَقخ االٍٍٕخ ػًٍ ِٛلؼٙب ػًٍ االٔزؤذ فً
ٓٔٗٙ
٘ٚ -ٙنا ٌؼًٕ اْ إٌَقخ إٌّْٛهح ػًٍ اٌْجىخ رٕمٔ اٌضٍش رموٌت ،
ٕ٘بن َٔقخ وبٍِخ ٍِفبد ِٕفٍٖخ pdf
 -2لبَ عبوٛة ٌَٕٔٛو ثزوعّخ ٚرؼٍٍك ػًٍ اٌزٍّٛك فً ٕٕ ِغٍل
ِْٕٛهح ػًٍ اٌْجىخ ٌٚالٍف ٌٕمٖٙب اٌٚب ػلح الَبَ ِٓ اٌزٍّٛك
االًٍٕ
 -8لبَ هٚكوٍَٕ ْٛثزوعّخ ِمزطفبد ِٓ اٌزٍّٛك ِْٕٛ ً٘ٚهح ػًٍ
اٌْجىخ
 -9اٌقالٕخ أٗ الٌٛعل ٌلٌٕب اال روعّخ ٚاؽلح أغٍٍيٌخ ٌٍزٍّٛك وبًِ ً٘
روعّخ ٌٍٚ ٍَٕٛٔٛنٌه ٍٕؼزّل فً روعّزٕب ٌٍؼوثٍخ ػًٍ ٘نٖ اٌزوعّخ
ِغ رؼيٌي٘ب ِٓ ّوٚػ ٌَٕٔٛو
َِأٌخ الَبَ اٌزٍّٛك
ٔ -اٌزمٍَُ اٌؼجوي ٌىٍٍ ْٛلاه סדר ٚ ،وً ٍٍلاه اًٌ ِغّٛػخ َِقٍٜ
מסכתٚ ،وً َِقٍ ٜاًٌ فوق פרק ٍٍٕ ،زيَ ثبٍّبء روعّخ ٍٍَٕٛٔٛ
اٌزً ٔزوعُ ػٕٙب
ٍٕٕ -نوو ٕ٘ب االٍّبء ِؼوثخ ْٔٚوػ اٌغبِ٘ ِٕٙب فمٔٚ ٜزون ثمٍخ
اٌْوٚػ اصٕبء إٌّبلْخ اٌوئٍٍَخ ٌٍفٖٛي
اٚال - :סדר זרעים ٍٍلاه ىهػٍُ (اٌجنٚه ) َِٔٔ ًٌّْٚقٍطٛد
َِٔ -ق ٛٛברכות ثٍواوٛد ( اٌجووبد )  9فولٍُ ،
 ًٌّْٚاٌٍٖٛاد ٚاٌؼجبكاد اٌٍٛٙكٌخ  ،رٕظٍُ اٌٍٖٛاد اٌٍٍِٛخ ،
ٚاٌزوارًٍ ػًٍ اٌطؼبَ ٌْىو إٌؼّخ
َِٕ -ق ٛٛפיאה ثٍب ( اٌياٌٚخ)  ًٌّْٚلٛأٍٓ ىٚاٌب اٌؾمٛي اٌّيهٚػخ
ٚاٌزً ٌغت رووٙب ٌٍفمواء ٛجمب
أٌَ -فو اٌالٌٍٓٚ
9 :Lev 19
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٗ2ٖPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

ٖب ِكٌَُٚ .مَبَٛ
ٖل َ
ٍٖ َل ْ
« َِ ٚػ ْٕ َل َِب ر َْؾ ُ
ُ ٙى ُْ ال رُ َى ِّّ ًْ َى َٚاٌَب َؽ ْمٍِ َه فًِ ا ٌْ َؾ َ
اه ِ
َُ ْٚؽ ِ
ٍٖ ِل َن ال رَ ٍْزَمِ ْ.ٜ
َؽ ِ
22 :Lev 23
ٖب ِك َن ٌَُٚمَبَٛ
ٖل َ
ٍٖ َل ْ
َِ ٚػ ْٕ َل َِب ر َْؾ ُ
ُ ٙى ُْ ال رُ َى ِّّ ًْ َى َٚاٌَب َؽ ْمٍِ َه فًِ َؽ َ
اه ِ
َُ ْٚؽ ِ
ت رَ ْز ُو ُوُٗ .أَب اٌ َّو ُّة اٌَ ُُ ٙى ُْ».
ٍٖ ِل َن ال رَ ٍْزَمِ ْْ ِّ ٍْ ٌِ .ٜ
ٍٓ َٚا ٌْ َغ ِوٌ ِ
َؽ ِ
َ ِى ِ
ةٌَ -فو اٌزضٍٕخ
19 :Deu 24
اٌؾ ْم ًِ فَال ر َْو ِع ْغ
ٍَذَ ُؽ ْي َِخً فًِ َ
«ئِ َما َؽ َ
ٍٖلَنَ فًِ َؽ ْمٍِهَ َِ َٔٚ
ٖلْدَ َؽ ِ
ٍُ َٚاألَ ْه ٍَِ ِخ رَ ُىٌٍُِ ُْٛجَب ِه َوهَ اٌ َّو ُّة ئٌِ َُ ٙه فًِ ُو ًِّ َػ َّ ًِ
ٌِزَأْ ُف َن َ٘بَ ٌٍِ .غ ِوٌ ِ
ت َٚاٌٍَزِ ِ
ٌَ َل ٌْهَ .
20:Deu 24
ٍُ
ٖ َ
َٚئِ َما َفجَ ْطذَ َى ٌْزَُ َٔٛه فَال رُ َوا ِع ِغ األَ ْغ َ
بْ ََ ٚها َء َنَ ٌٍِ .غ ِوٌ ِ
ت َٚاٌٍَزِ ِ
َٚاألَ ْه ٍَِ ِخ ٌَ ُى. ُْٛ
21 :Deu 24
ٍُ َٚاألَ ْه ٍَِ ِخ ٌَ ُى. ُْٛ
ئِ َما لَطَ ْفذَ َو ْو َِهَ فَال رُ َؼٍٍُِّٗ ََ ٚها َء َنَ ٌٍِ .غ ِوٌ ِ
ت َٚاٌٍَزِ ِ
22 :Deu 24
ٍٕ َه أَْْ رَ ْؼ ًَّ َ٘ َنا
ٗ ِِ ْ
ٖ َوَ ٌِ .نٌِهَ أََٔب أُِ ٚ
َْ ٚام ُو ْو أََّٔ َه ُو ْٕذَ َػ ْجلاً فًِ أَ ْه ِ
األَ ِْ َو».
َِٖ -ق ٛٛדמאי كِبي ( اٌْه) ٌٚزٕبٚي َِبئً اٌْه فً كفغ
اٌؼْٛه
َِٗ -ق ٛٛכלאיים وًٍ اٌُ ( اٌّقبٌٍ )ٜفً ِٕغ اٌقٍ ٜفً إٌجبربد
ٚاٌؾٍٛأبد ٚاٌضٍبة وّب فً
أٍ -فو اٌالٌٍٓٚ
19 :Lev 19
ٕ ْٕفَ ٍْ ِٓ َٚال ٌَ ُىْٓ
 ًٚر َْؾفَظُ َ
 .ْٛال رَُٕ ِّي ثَ َٙبئِ َّهَ ِع ْٕ َ
َ ٍْ ِٓ ََ ٚؽ ْمٍَهَ ال ر َْي َه ْع ِ
فَ َوائِ ِ
ٕ ْٕفَ ٍْ ِٓ.
َػٍَ ٍْهَ صَ ٌْ ٛ
ة ُِ َ
َّٖٕفٌ ِِْٓ ِ
ةٍ -فو اٌزضٍٕخ
9 :Deu 22
ُٖ ٛي
ع اٌ ِني ر َْي َه ُ
ًَّ اٌ ًِّ ُء :اٌ َّي ْه ُ
ع َْ َِ ٚؾ ُ
ٕ ْٕفَ ٍْ ِٓ ٌِئَال ٌَزَمَل َ
«ال ر َْي َه ْع َؽ ْمٍهَ ِ
اٌؾ ْم ًِ.
َ
10 :Deu 22
ال ر َْؾ ُو ْس َػٍى صَ ٍْ ٛه َِ ٚؽ َّب ٍه َِؼبً.
11:Deu 22
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ٕٛفب ً ََ ٚوزَّبٔب ً َِؼبً.
ال رٍَجَ ْ
ٌ صَ ْٛثب ً ُِ ْقزٍَطب ً ُ
َِ٘ -ق ٛٛשביעית ّفٍؼٍذ (اٌَبثغ) ٌٕٚبلِ اٌواؽبد ٌالهٗ
ٚاٌلٌ ْٛفً اٌؼبَ اٌَبثغ ٛجمب ٌٕٖٓٛ
أٍ -فو اٌالٌٍٓٚ
2 :Lev 25
ٗ
َجِذُ ْ
ْطٍ ُى ُْ رَ ْ
ٍ َوائٍِ ًََِ :زَى ارَ ٍْزُ ُْ اٌَى ْ
«لُ ًْ ٌِجًَِٕ ا ْ
االه ُ
ٗ اٌَّزًِ أَب اػ ِ
االه ِ
ة.
ٍ ْجزب ٌٍِ َّو ِّ
َ
3:Lev 25
ت َو ْو َِ َه َٚر َْغ َّ ُغ َغٍَّزَ َُّ ٙب.
ٍٓ ر َْي َه ُ
ٍٕ ِ َ
ٍٕ ِ َ
ُ ٚ
ٍٓ رَ ْم ِ
ٍذَّ ِ
ع َؽ ْمٍَهَ َِ ٚ
ٍذَّ ِ
ِ
4 :Lev 25
ة .ال ر َْي َه ْع
َبثِ َؼخُ فَفٍِ َٙب ٌَ ُىْ ٌِ ُْٛ
ٍ ْجزب ٌٍِ َّو ِّ
ََٕخُ اٌ َّ
َٚا َِّب اٌ َّ
ٍ ْجذُ ُػ ْطٍَ ٍخ َ
ٗ َ
اله ِ
ْ ٚت َو ْو َِهَ .
َؽ ْمٍَهَ َٚال رَ ْم ِ
5 :Lev 25
ٍَٕخَ ُػ ْطٍَ ٍخ رَ ُىُْٛ
ٍٖ ِلنَ ال ر َْؾ ُ
ت َو ْو ِِهَ ا ٌْ ُّ ْؾ ِِ ٛي ال رَ ْم ِطفْ َ .
ٖ ْل َِ ٚػَٕ َ
ِى ِّهٌ َغ َؽ ِ
ٗ.
ٌِ ْ
اله ِ
6 :Lev 25
َز ََْ ِِٕٛ ٛه
ٗ ٌَ ُى ُْ َ َٛؼبِبَ ٌَ .ه ََ ٌِٚؼ ْج ِلنَ َٚال َِزِهَ َٚال ِعٍ ِو َن َْ ُّ ٌِٚ
ٍ ْجذُ ْ
َُ ٌَٚىَ ُْٛ
االه ِ
ٍٓ ِػ ْٕلَنَ
إٌَّب ِىٌِ َ
7 :Lev 25
َ ٙه رَ ُىُ ُْٛو ًُّ َغٍَّزِ َٙب َ َٛؼبِب.
ٌَِٚجَ َٙبئِ ِّهَ ََ ٍْ ٌِٚؾٍَ َٛا ِْ اٌَّ ِني فًِ ْ
اه ِ
ةٍ -فو اٌزضٍٕخ
1 :Deu 15
ٍٓ رَ ْؼ َّ ًُ ئِ ْث َوا ًء.
ٍِٕ َ
«فًِ آ ِف ِو َ
ٍ ْج ِغ ِ
2 :Deu 15
ٕب ِؽجَُٗ .ال
اإل ْث َوا ِءْ ٌُ :ج ِو ُ
ٗ َ
ت َك ٌْ ٍٓ ٌَ َلُٖ ِِ َّّب أَ ْل َو َ
ب ُو ًُّ َ
بؽ ِ
ٕ ِ
ََ َ٘ ٚنا ُ٘ َُ ٛؽ ْى ُُ ِ
ة.
ي ثِا ِ ْث َوا ٍء ٌٍِ َّو ِّ
ٌُطَبٌِ ُ
بؽجَُٗ َٚال أَ َفبُٖ ألََُّٔٗ لَ ْل ُِٔ ٛك َ
ت َ
ٕ ِ
3 :Deu 15
بْ ٌهَ ِػ ْٕ َل أَ ِفٍهَ فَزُ ْج ِوئُُٗ ٌَ ُل َن ِِ ُْٕٗ.
ت َٚأَ َِّب َِب َو َ
األَ ْعَٕجِ ًَّ رُطَبٌِ ُ
4 :Deu 15
ٗ اٌزًِ ٌُ ْؼ ِطٍ َه
ئِال ئِْْ ٌ ُْ ٌَ ُىْٓ فٍِ َه فَمٍِ ٌو .ألََّْ اٌ َّو َّ
ة ئَِّٔ َّب ٌُجَب ِه ُوهَ فًِ األَ ْه ِ
ٍٖجب ً ٌِزَ ّْزٍَِ َى َٙب.
اٌ َّو ُّة ئٌِ َُ ٙه َٔ ِ
5 :Deu 15
ٕبٌَب اٌزًِ أََٔب
ٕ ْٛدَ اٌ َّو ِّ
ة ئٌِ ِٙهَ ٌِز َْؾفَعَ َٚرَ ْؼ ًَّ ُوً َ٘ ِن ِٖ اٌ ََ ٛ
ٍ ِّ ْؼذَ َ
ئِ َما َ
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َ ٍٕٚه اٌٍَ ََْ ٛ
أُ ِ
6 :Deu 15
ٗ
ٗ أُ َِّب ً َوضٍِ َوحً َٚأَ ْٔذَ ال رَ ْمزَ ِو ُ
ٌُجَب ِه ُوهَ اٌ َّو ُّة ئٌِ َُ ٙه َو َّب لَبي ٌهَ .فَزُ ْم ِو ُ
.ْٛ
ٍَطُ َ
ٍََ ُٜػٍى أُ َِ ٍُ َوضٍِ َو ٍح ََ ُْ ُ٘ ٚػٍ ٍْهَ ال ٌَزَ َ
َٚرَزَ َ
7 :Deu 15
ٙهَ اٌزًِ ٌُ ْؼ ِطٍ َه
«ئِْْ َو َ
بْ فٍِهَ فَمٍِ ٌو أَ َؽ ٌل ِِْٓ ئِ ْف َٛرِهَ فًِ أَ َؽ ِل أَ ْث َٛاثِ َه فًِ أَ ْه ِ
٘ ٌَلَنَ ػَْٓ أَ ِفٍ َه اٌفَمٍِ ِو
ٌ لٍَجَهَ َٚال رَ ْمجِ ْ
اٌ َّو ُّة ئٌِ ُٙهَ فَال رُمَ ِّ
8 :Deu 15
َبط ئٌِ ٍْ ِٗ.
ثَ ًِ ا ْفز َْؼ ٌَلَنَ ٌُٗ َٚأَ ْل ِو ْ
ْ ِِ ُٗٙم َلا َه َِب ٌَ ْؾز ُ
9 :Deu 15
ٍَٕخُ
اؽزَ ِو ْى ِِْٓ أَْْ ٌَ ُى َ
ْ
ََٕخُ اٌ َّ
ذ اٌ َّ
َبثِ َؼخُ َ
َ َِ ْٛغ لٍَجِهَ َوال ٌَ ٌئٍِ ٌُ لَبئِالً :لَ ْل لَ ُوثَ ِ
ة
َُ ٛء َػ ٍُْٕهَ ثِأ َ ِفٍهَ اٌفَمٍِ ِو َٚال رُ ْؼ ِطٍ ِٗ فٍََ ْ
ٖ ُو َؿ َػٍ ٍْهَ ئٌِى اٌ َّو ِّ
اإل ْث َوا ِء َٚرَ ُ
ِ
فَزَ ُىَ ُْٛػٍ ٍْهَ َف ِطٍَّخٌ.
10 :Deu 15
ت َ٘ َنا األَ ِْ ِو ٌُجَب ِه ُوهَ اٌ َّو ُّة
ْط ِٗ َٚال ٌَ ُ
َُ ٛء لٍَجُ َه ِػ ْٕ َل َِب رُ ْؼ ِطٍ ِٗ ألََُّٔٗ ثِ َ
َج َ ِ
أَػ ِ
ٍغ َِب رَ ّْزَ ُّل ئٌِ ٍْ ِٗ ٌَ ُل َن.
ئٌِ َُ ٙه فًِ ُو ًِّ أَ ْػ َّبٌِ َه ََ ٚع ِّ ِ
11 :Deu 15
ٍٕٚهَ لَبئِالً :ا ْفز َْؼ ٌَلَنَ ألَ ِفٍ َه
َٗ ٌِ .نٌِهَ أََٔب أُ ِ
ألََُّٔٗ ال رُ ْفمَ ُل اٌفُمَ َوا ُء ِِ َٓ األَ ْه ِ
ٙهَ .
اٌ ِّ ْ
ٍٓ َٚاٌفَمٍِ ِو فًِ أَ ْه ِ
َ ِى ِ
12 :Deu 15
ٍٓ فَفًِ
ٍٕ ِ َ
ٍذَّ ِ
«ئِ َما ثٍِ َغ ٌهَ أَ ُفَ ٛن اٌ ِؼ ْج َوأِ ًُّ أَ ْ ٚأُ ْفزُهَ اٌ ِؼ ْج َوأٍَِّخُ ََ ٚف َل َِهَ ِ
َبثِ َؼ ِخ رُ ْطٍِمُُٗ ُؽ ّواً ِِْٓ ِػ ْٕ ِلنَ .
ََٕ ِخ اٌ َّ
اٌ َّ
13 :Deu 15
ٍٓ رُ ْطٍِمُُٗ ُؽ ّواً ِِْٓ ِػ ْٕ ِلنَ ال رُ ْطٍِمُُٗ فَب ِهغبً.
َِ ٚؽ َ
14 :Deu 15
ٖ َورِهَ َ .و َّب ثَب َه َوهَ اٌ َّو ُّة ئٌِ َُ ٙه
رُ َي ُِّ ٚكُٖ ِِْٓ َغَٕ ِّهَ َ ِِْٓ ٚثَ ٍْ َل ِهنَ َْ َِ ِِْٓ ٚؼ َ
رُ ْؼ ِطٍ ِٗ.
15 :Deu 15
ٍٕ َه
ٗ ِِ ْ
ٖ َو فَفَ َلا َن اٌ َّو ُّة ئٌِ ُٙهَ َ ٌِ .نٌِهَ أََٔب أُِ ٚ
َْ ٚام ُو ْو أََّٔ َه ُو ْٕذَ َػ ْجلاً فًِ أَ ْه ِ
ثِ ََ ٙنا األَ ِْ ِو اٌٍَ ْ.ََ ٛ
َِ -ٙق ٛٛתרומות رٍوِٛٚد ٌٕ ،بلِ اٌغيء ِٓ اٌّؾٖٛي اٌني
ٌؼطً ؽٖخ ٌٍىب٘ٓ وّب فً ٍفو اٌؼلك
8 :Num 18
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ٍغ
َٚلَبي اٌ َّو ُّة ٌِ َٙب ُه َ
َ٘ َٚ « :ْٚئََٕ َنا لَ ْل أَ ْػطَ ٍْزُهَ ِؽ َوا َ
ٍخَ َهفَبئِ ِؼًَ َِ .غ َع ِّ ِ
ٌٚخً َك ْ٘ ِوٌَّخً.
ٍ َوائًٍِ ٌ َه أَ ْػطَ ٍْزُ َٙب َؽ َّ
ك اٌ َّ ْ
ً ثًَِٕ ئِ ْ
َ َؾ ِخ ٌَِٚجٍَِٕهَ فَ ِو َ
أَ ْل َلا ِ
9:Num 18
ً ِِ َٓ إٌَّب ِه ُو ًُّ لَ َواثٍِِٕ َِ َِ ُْ ٙغ ُو ًِّ رَ ْم ِل َِبرِ ُِْ ٙ
ً األَ ْل َلا ِ
َ٘ َنا ٌَ ُىٌ ُْٛهَ ِِْٓ لُ ْل ِ
ً ِ٘ ًَ
ؼ آصَب ِِ ِ ُُ ٙاٌزًِ ٌَ ُوكَُّٙ َٔٚب ًٌِ .لُل ُ
ًْ أَ ْل َلا ٍ
ؼ َفطَبٌَب ُ٘ ُْ َُ ٚو ًِّ َمثَبئِ ِ
َُ ٚو ًِّ َمثَبئِ ِ
ٌ َه ٌَِٚجٍَِٕهَ.
10 :Num 18
ً رَأْ ُوٍُ َٙبُ .و ًُّ َم َو ٍو ٌَأْ ُوٍُ َٙب .لُلٍْب ً رَ ُىٌ ُْٛهَ.
ً األَ ْل َلا ِ
فًِ لُ ْل ِ
11 :Num 18
ٍ َوائًٌٍِ .هَ أَ ْػطَ ٍْزُ َٙب
د ثًَِٕ ئِ ْ
َِ َ٘ ٚن ِٖ ٌهَ  :اٌ َّوفٍِ َؼخُ ِِْٓ َػطَبٌَب ُ٘ ُْ َِ َغ ُو ًِّ ر َْو ِكٌ َلا ِ
ٌٚخً َك ْ٘ ِوٌَّخًُ .و ًُّ َٛب ِ٘ ٍو فًِ ثَ ٍْزِ َه ٌَأْ ُو ًُ ِِ ْٕ َٙب.
ٌَِٚجٍَِٕهَ َٚثََٕبرِ َه َِ َؼ َه فَ ِو َ
12 :Num 18
ة
ٍ ُِ اٌ ِّ ْ
اٌؾ ْٕطَ ِخ أَ ْث َىب ُهَُّ٘ٓ اٌزًِ ٌُ ْؼطَُٙ َٔٛب ٌٍِ َّو ِّ
ذ َُ ٚو ًُّ َك َ
ُو ًُّ َك َ
َطَب ِه َِ ٚ
ٍ ُِ اٌ َّي ٌْ ِ
ٌهَ أَ ْػطَ ٍْزُ َٙب.
13 :Num 18
ة ٌهَ رَ ُىُ . ُْٛو ًُّ َٛب ِ٘ ٍو فًِ ثَ ٍْزِ َه
 ُِ ِٙ ٙاٌزًِ ٌُمَ ِّل َُِٙ َٔٛب ٌٍِ َّو ِّ
أَ ْث َىب ُه ُو ًِّ َِب فًِ أَ ْه ِ
ٌَأْ ُوٍُ َٙب.
14 :Num 18
ٍ َوائًٍِ ٌَ ُىٌ ُْٛهَ .
ُو ًُّ ُِ َؾ َّو ٍَ فًِ ئِ ْ
15 :Num 18
ً َ َٓ ِِ ٚاٌجَ َٙبئِ ُِ ٌَ ُىُْٛ
َ ٍل ٌُمَ ِّل َُِّ ٌٍِ َُٗٔٛو ِّ
ؼ َه ِؽ ٍُ ِِْٓ ُو ًِّ َع َ
ة ِِ َٓ إٌَّب ِ
ُو ًُّ فَبرِ ِ
َ ِخ رَ ْمجَ ًُ فِ َلا َءُٖ.
َب ِْ َٚثِ ْى ُو اٌجَ ِِ َّ ٍٙخ إٌَّ ِغ َ
اإل ْٔ َ
ٌهَ َ .غ ٍْ َو أََّٔ َه رَ ْمجَ ًُ فِ َلا َء ثِ ْى ِو ِ
16 :Num 18
ّ َٛالًِ َػٍى َّبلِ ًِ
َخَ َ
َٚفِ َلا ُؤُٖ ِِ ِٓ ا ْث ِٓ َ
ت رَ ْم ِِّ ٌٛهَ فِ َّ
ٚخً َف ّْ َ
َ َ
ّ ٍْ ٙو رَ ْمجٍَُُٗ َؽ َ
ٍوحً.
ًِ َٛ ُ٘ .ػ ْ
ْ ُو َ
ِ ْٚع َ
اٌمُ ْل ِ
17 :Num 18
ًْ .ثًَ
ٚأْ ِْ أَ ْ ٚثِ ْى ُو اٌ َّ ْؼ ِي ال رَ ْمجًَ فِ َلا َءُٖ .ئَُِّٔٗ لُل ٌ
ٌ ِىْٓ ثِ ْى ُو اٌجَمَ ِو أَ ْ ٚثِ ْى ُو اٌ َّ
ة.
ٍ ُوٍ ٚه ٌٍِ َّو ِّ
رَ ُو ُّ
ؼ َٚرُٛلِ ُل ّ َْؾ َُّٗ َٚلُٛكاً َهائِ َؾخَ ُ
ُ َك َُِٗ َػٍى اٌ َّ ْنثَ ِ
18 :Num 18
بق اٌٍُ َّْٕى ٌَ ُىٌ ُْٛهَ.
َْ ٚ
ٖ ْل ِه اٌزَّ ْو ِكٌ ِل َٚاٌ َّ
ٌؾ ُُّٗ ٌَ ُىٌ ُْٛهَ َو َ
َ ِ
19 :Num 18
ة أَ ْػطَ ٍْزُ َٙب ٌ َه ٌَِٚجٍَِٕ َه
ً اٌزًِ ٌَ ْوفَ ُؼ َٙب ثَُٕ ٛئِ ْ
ٍ َوائًٍِ ٌٍِ َّو ِّ
َع ٍِّ ُغ َهفَبئِ ِغ األَ ْل َلا ِ
ة ٌ َه ََ ٌِٚي ْه ِػ َه َِ َؼ َه».
َٚثََٕبرِهَ َِ َؼهَ َؽمّب ً َك ْ٘ ِوٌّبًٍِِ .ضَب َ
ٍؼ َك ْ٘ ِوٌّب ً أَ َِب ََ اٌ َّو ِّ
ق ِِ ٍ
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20 :Num 18
َ ٌُ فًِ
َٚلَبي اٌ َّو ُّة ٌِ َٙب ُه َ
َٚ ُْ ِٙ ٙال ٌَ ُىٌ ُْٛهَ لِ ْ
ٍٖجب ً فًِ أَ ْه ِ
« :ْٚال رََٕب ُي َٔ ِ
ٍ َوائًٍِ.
ٍ ِ ٜثًَِٕ ئِ ْ
ٍ ِط ِ .ُْ ٙأََٔب لِ ْ
ٍٖجُ َه فًِ ََ ٚ
ََ ٚ
َ ُّهَ َِ َٔٚ
َِ -2ق ٛٛמעשרות ِؼٍَوٚد( اٌّؼْواد) اٌؼْو االٚي ِٓ االٍّبء
اٌني ٌؼطً الثٕبء الٚي ثؾَت ٍفو اٌالٌٍٓٚ
32:Lev 27
ّ ُو لُلٍْب
َٚا َِّب ُو ًُّ ُػ ْ
ْ ِو ا ٌْجَمَ ِو َٚا ٌْ َغَٕ ُِ فَ ُى ًُّ َِب ٌَ ْؼجُ ُو ر َْؾذَ ا ٌْ َؼ َ
ٖب ٌَ ُى ُْٛا ٌْ َؼب ِ
ة.
ٌٍِ َّو ِّ
33 :Lev 27
اعٍِّ ٌل ٘ َُ ٛا َْ َه ِكي ٌء َٚال ٌُ ْج ِلٌَُُٗٚ .اْْ ا ْث َلٌَُٗ ٌَ ُىَٚ َٛ ُ٘ ُْٛثَ ِلٌٍُُٗ لُلٍْب.
ال ٌُ ْف َؾ ُ
ٔ َ
ال ٌُفَهُّ ».
34 :Lev 27
ٍ َوائٍِ ًَ فًِ َعجَ ًِ
ٍى اٌَى ثًَِٕ ا ْ
ٕى اٌ َّو ُّة ثِ َٙب َُِ ٛ
اَ ٚ
َ٘ ِن ِٖ ِ٘ ًَ ا ٌْ ََ ٛ
ٕبٌَب اٌَّزًِ ْ
ٍٍَٕب َء.
ِ
َِ -8ق ٛٛמעשר שני ِؼٍَو ًّٕ ( اٌؼْو اٌضبًٔ) اٌني ٌٙٛغ عبٔجب
فً إٌَٛاد االٚ ًٌٚاٌضبٍٔخ ٚاٌواثؼخ ٚاٌَبكٍخ ٛجمب ٌٕٔ ٍفو اٌزضٍٕخ
22 :Deu 14
ََٕ ٍخ.
ٍْواً رُ َؼ ِّ
ْ ُو ُوً َِ ْؾ ُ
ٍَٕخً ثِ َ
اٌؾ ْم ًِ َ
ِٖ ٛي َى ْه ِػهَ اٌ ِني ٌَ ْق ُو ُط ِِ َٓ َ
«رَ ْؼ ِ
23 :Deu 14
ْ َو
ٍ َُّٗ فٍِ ِٗ ُػ ْ
ة ئٌِ ِٙهَ فًِ اٌ َّ َىب ِْ اٌ ِني ٌَ ْقزَب ُهُٖ ٌٍُِ ِؾً ا ْ
َٚرَأْ ُو ًُ أَ َِب ََ اٌ َّو ِّ
ة ئٌِ ََ ٙه ُوً
ِؽ ْٕطَزِهَ ََ ٚف ّْ ِو َن ََ ٚى ٌْزِهَ َٚأَ ْث َىب ِه ثَمَ ِونَ ََ ٚغَٕ ِّهَ ٌِزَزَ َؼٍ َُ أَْْ رَزَّمِ ًَ اٌ َّو َّ
األٌََّ ِبَ.
َِ -9ق ٛٛחלה ؽبال ( اٌؼغٍٓ) ٌقزٔ ثبعياء اٌؼغٍٓ اٌزً رؼطً
ٌٍىب٘ٓ ؽَت ٍفو اٌؼلك
19 :Num 15
ة.
ٗ ر َْوفَ ُؼ َ
فَ ِؼ ْٕ َل َِب رَأْ ُوٍُ َ
َ ْٛهفٍِ َؼخً ٌٍِ َّو ِّ
ُ ِِْٓ ْٛف ْج ِي األَ ْه ِ
20:Num 15
 ْٛلُ ْوٕب ً َهفٍِ َؼخًَ .و َوفٍِ َؼ ِخ اٌجَ ٍْ َل ِه َ٘ َى َنا ر َْوفَؼُ.َُٗٔٛ
أَ َّٚي َػ ِغٍِٕ ُى ُْ ر َْوفَ ُؼ َ
21 :Num 15
ة َهفٍِ َؼخً فًِ أَ ْعٍَبٌِ ُى ُْ.
ِِْٓ أَ َِّ ٚي َػ ِغٍِٕ ُى ُْ رُ ْؼطُ َ
َّ ٌٍِ ْٛو ِّ
َِٓٔ -ق ٛٛעורלה ػٛهالٌٖ ،قزٔ ثؼلَ اٍزقلاَ صّبه االّغبه فً
االػٛاَ اٌضالصخ اال ًٌٚثؾَت ٍفو اٌالٌٍٓٚ
23 :Lev 19
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 ْٛصَ َّ َو َ٘ب ُغ ْوٌَزَ َٙب.
َجُ َ
ٗ ََ ٚغ َو ْ
« ََِ ٚزَى َك َف ٍْزُ ُُ ْ
االه َ
ٍزُ ُْ ُو ًَّ ّ ََغ َو ٍح ٌٍِطَّ َؼ ِبَ ر َْؾ ِ
صَ َ
ٍٓ رَ ُىُ ٌَ ُْٛى ُْ َغ ٍْفَب َء .ال ٌُ ْإ َو ًْ ِِ ْٕ َٙب.
ٍٕ ِ َ
الس ِ
24 :Lev 19
ة.
ََٕ ِخ اٌ َّواثِ َؼ ِخ ٌَ ُىُ ُْٛو ًُّ صَ َّ ِو َ٘ب لُلٍْب ٌِزَ ّْ ِغٍ ِل اٌ َّو ِّ
َٚفًِ اٌ َّ
َِٔٔ -ق ٛٛביכורים ثٍىٛهٌُ (اثىبه اٌضّبه) ٚرًّْ لوثبْ اٌضّبه فً
اٌؼبَ اٌواثغ وّب فً ٍفو اٌزضٍٕخ
1 :Deu 26
ٍ َى ْٕذَ
ٗ اٌزًِ ٌُ ْؼ ِطٍهَ اٌ َّو ُّ
ٍٖجب ً َٚا ِْزٍَ ْىزَ َٙب ََ ٚ
ة ئٌِ ُٙهَ َٔ ِ
« ََِ ٚزَى أَرَ ٍْذَ ئٌِى األَ ْه ِ
فٍِ َٙب
2 :Deu 26
َ ٙه اٌزًِ ٌُ ْؼ ِطٍ َه اٌ َّو ُّة
ٗ اٌ ِني رُ َؾ ِّ
ٖ ًُ ِِْٓ أَ ْه ِ
فَزَأْ ُف ُن ِِْٓ أَ َِّ ٚي ُو ًِّ صَ َّ ِو األَ ْه ِ
بْ اٌ ِني ٌَ ْقزَب ُهُٖ اٌ َّو ُّة ئٌِ ُٙهَ ٌٍُِ ِؾً
ٍٍ ٍخ َٚر َْن َ٘ ُ
ُ ٚؼُٗ فًِ َ
ئٌِ ُٙهَ َٚرَ َ
ت ئٌِى اٌ َّ َى ِ
ٍ َُّٗ فٍِ ِٗ.
ا ْ
3 :Deu 26
ة
َٚرَأْرًِ ئٌِى اٌ َىب ِ٘ ِٓ اٌ ِني ٌَ ُى ُْٛفًِ رٍِهَ األٌََّ ِبَ َٚرَمُُ ٛي ٌُٗ :أَ ْػزَ ِوفُ اٌٍَ َّْ ٌٍِ ََ ٛو ِّ
ة َِثَبئَِٕب أَْْ ٌُ ْؼ ِطٍََٕب ئٌَِّب َ٘ب.
ٗ اٌزًِ َؽ َ
ٍف اٌ َّو ُّ
ئٌِ ِٙهَ أًَِّٔ لَ ْل َك َفٍذُ األَ ْه َ
4 :Deu 26
ة ئٌِ َِ ٙه
ؼ اٌ َّو ِّ
فٍََأْ ُف ُن اٌ َىب ُِ٘ٓ اٌ َّ
ٍَخَ ِِْٓ ٌَ ِل َن ََ ٌَٚ
ٚؼُ َٙب أَ َِب ََ َِ ْنثَ ِ
صبٍٔب  :סדר מועד (ٍٍلاه ِٛػل) (ٚرؼًٕ اٌٍّؼبك ا ٚاٌّ) ٍُٛ
أ ًٌّْٚ -االػٍبك ٚاالٌبَ اٌّملٍخ ٚاٌبَ اٌٖٚ َٛاٍُ ٘نا اٌٍَلاه ِأفٛم
ِٓ ٔٔ ٍفو اٌالٌٍٓٚ
2 :Lev 23
ٍخًِ َ٘ .ن ِٖ ِ٘ ًَ
ة اٌَّزًِ فٍِ َٙب رَُٕبك َ
لُ ًْ ٌِجًَِٕ ا ْ
اٍ ُُ اٌ َّو ِّ
َُ َِ ْٚؾبفِ ًَ ُِمَ َّل َ
ٍ َوائٍِ ًَِ َٛ َِ :
اٍ ًِّ:
َِ َِ ٛ
3 :Lev 23
ًَّ.
ٍ ْجذُ ُػ ْطٍَ ٍخ َِ ْؾفَ ًٌ ُِمَل ٌ
ٍزَّخَ اٌَّ ٍبَ ٌُ ْؼ َّ ًُ َػ َّ ًٌ َٚا َِّب ا ٌٍَْ ْ َُ ٛاٌ َّ
َبثِ ُغ فَفٍِ ِٗ َ
ِ
َب ِوِٕ ُى ُْ.
ٍ ْجذٌ ٌٍِ َّو ِّ
ٍغ َِ َ
َػ َّال َِب ال رَ ْؼ ٍَُّٛا .أَُّٗ َ
ة فًِ َع ِّ ِ
4 :Lev 23
اٚلَبرِ َٙب.
ٍخُ اٌَّزًِ رَُٕبك َ
اٍ ُُ اٌ َّو ِّ
ة ا ٌْ َّ َؾبفِ ًُ ا ٌْ ُّمَ َّل َ
« َ٘ ِن ِٖ َِ َِ ٛ
ُ ْٚثِ َٙب فًِ ْ
5 :Lev 23
ة.
ْ ِْ ٙو اال َِّ ٚي فًِ اٌ َّواثِ َغ َػْ ََو ِِ َٓ اٌ َّ
فًِ اٌ َّ
ْ ِْ ٙو ثَ ٍْ َٓ ا ٌْ ِؼَْب َء ٌْ ِٓ فِ ْ
ٖ ٌؼ ٌٍِ َّو ِّ
6 :Lev 23
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ٍ ْج َؼخَ اٌَّ ٍبَ
ٌ َػْ ََو ِِْٓ َ٘ َنا اٌ َّ
ْ ِْ ٙو ِػٍ ُل ا ٌْفَ ِطٍ ِو ٌٍِ َّو ِّ
ةَ .
َٚفًِ ا ٌٍَْ ْ َِ ٛا ٌْ َقب ِِ َ
 ْٛفَ ِطٍوا.
رَب ُوٍُ َ
ةٚ -لل اٙبف اٌٍٛٙك اػٍبك ِٛٚاٍُ افوي ٌزٍه اٌزً موورٙب اٌزٛهاح ،
ٚالٌؼوف اٌَجت فً اْ اٍُ ٘نا اٌٍَلاه ِفوك (ِٛػل) ٚوبْ اٌّفوٗٚ
اْ ٌى ْٛعّؼب (ِٛػلٌُ  ،اِٛ ، ٚػلٌذ) الٔٗ ًٌّْ ِٛاٍُ وضٍوح
د٘ٚ -نا اٌٍَلاه ِمَُ اًٌ ٕٔ َِقٍطٛد
ٔ -שבת ّجبد (اٌَجذ)  ٕٗ ،فًٖ  ًٌّْٚاؽىبَ رٕظٍُ ِواػبح اٌَجذ
ٕ-עירובין ػٍوٚثٍٓ (اٌزووٍجبد ا ٚاٌقٍ ً٘ٚ )ٜاٌزؼبٌٍُ اٌزً رَّؼ
ثؾوٌخ اٌؾووخ فً اٌَجذ ٚفً االػٍبك
ٖ-פסחים فٖؾٍُ (اٌفٖؼ) ٚرًّْ لٛاػل ؽًّ اٌفٖؼ
ٗ-שקלים ّىبٌٍُ  ،فً لٛاػل اٌّؼجل ٚاٌمواثٍٓ
٘-יומא ٌِٛب (اٌٍ ًٌّْ ٛ٘ٚ )َٛاٌىفبهاد
-ٙסוכה ٍٛوب  ًٌّْٚ ،اٌؾلٌش ػٓ ِبئلح اٌزبثٛد
-2ביצה ثٍزَب (اٌجٍ٘)  ًٌّْٚاٛؼّخ االػٍبك
-8ראש השנה (ه٘ ُٚبّٕب) هأً إٌَخ  ،رؼبٌٍُ اؽزفبي هأً إٌَخ
ٚإٌفـ فً اٌْٛفبه ( اٌجٛق)
-9תענית رؼٍُٕ (اٌٍٖبَ)
ٓٔ-מגילה ِغٍال (اٌٍفبئف) لواءح ٍفو اٍزٍو فً ػٍل اٌجٛهٌُ ٚ ،لواءح
اٌزٛهاح فً االػٍبك اٌؼبِخ
ٔٔ-מועד קטן (ِٛػل وزبْ) (اٌّٛػل ا ٚاٌّ ٍُٛاٌٖغٍو)
ٕٔ-חגיגה ؽبعٍغبٖ (اٌؾظ)  ًٌّْٚ ،اٌٙجبد فً االػٍبك
ثالثا סדר נשים (النساء)
ٔ -יבמות ٌبموث (زوجة االخ ) ٌتناول زواج ارملة االخ الذي لم ٌترك
اوالد
ٕ -כתובות كتوبوت (عقد الزواج)
ٖ -נדרים ندارٌم (النذور)
ٗ -נזיר نذر (النذور)
٘ -סוטה سوطا ( شبهة الزنا)
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 -ٙגיטין جٌطٌن (الطبلق)
 -7קידושין قدوشٌن (التكرٌس  ،او  ،التقدٌس)
رابعا סדר נזיקין نزٌكٌن (الضرر)
ٔ -בבא קמא بابا كاما (البوابة االولً) تشمل االضرار الواقعة علً
االمبلك
ٕ -בבא מציעא بابا متسٌا (البوابة الوسطً)
لٛأٍٓ اٌٍمطخ  ،اٌّٚبْ  ،اٌجٍغ ٚاٌزجبكي
ٖ -בבא בתרא بابا بترا

لٛأٍٓ رمٍَُ االِالن  ،ؽمٛق اٌٍّىٍخ

ٗ -סנהדרין سنهدرٌن اٌّؾبوُ ٚاٌّؾبوّبد ٚاعواءارٙب
٘ -מכות مكوت االٌّبْ اٌىبمثخ  ،ػمٛثبد اٌغٍل
 -ٙשבועות شفوعوت القسم
 -7עדייות عدٌوت احكام قدٌمة منذ عهد الراباي الٌعازر
 -0עבודה זרה عبودا زرا احكام عبدة االصنام وؼٌر الٌهود
 -2אבות ابوت تعلٌم المعلمٌن القدامً
ٓٔ -הוריות هورٌوت احكام الطقوس الدٌنٌة
خامسا סדר קודשים سٌدار كودٌشٌم ( االشٌاء المقدسة) وٌشمل احكام
القرابٌن والمعبد
ٔ -זבחים زبحٌم (الذبح) القرابٌن المذبوحة
ٕ -מנחות منحوت (قربان الوجبات) كما فً سفر البلوٌٌن
10 :Lev 23
صدْ ُت ْم
االر ِ
اعطِ ٌ ُك ْم َو َح َ
ض الَّتًِ ا َنا ْ
اس َرابٌِلََ :م َتى ِج ْب ُت ْم الَى ْ
قُلْ لِ َبنًِ ْ
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ِن.
َحصِ ٌدَ هَا َتا ُتونَ ِب ُح ْز َم ِة َّاو ِل َحصِ ٌ ِد ُك ْم الَى ا ْل َكاه ِ
17 :Lev 23
سا ِكنِ ُك ْم َتا ُتونَ بِ ُخ ْب ِز َت ْردٌِدٍَ .رؼِ ٌ َف ٌْ ِن ُع ْ
ٌِق
مِنْ َم َ
ان مِنْ َدق ٍ
ش َر ٌْ ِن ٌَ ُكو َن ِ
ب.
ِلر ِّ
ور ًة ل َّ
ان َخمٌِرا َبا ُك َ
َو ٌُ ْخ َب َز ِ
5 :Lev 24
ش َر قُ ْرصاُ .ع ْ
َو َتا ُخ ُذ دَ قٌِقا َو َت ْخ ِب ُزهُ ا ْث َن ًْ َع َ
ص ا ْل َوا ِحدُ.
ش َر ٌْ ِن ٌَ ُكونُ ا ْلقُ ْر ُ
6 :Lev 24
صؾ سِ َّت ًة َعلَى ا ْل َمابِ َد ِة َّ
ب
الر ِّ
الطاه َِر ِة ا َما َم َّ
ص َّف ٌْ ِن ُكل َّ َ
َو َت ْج َعلُ َها َ
ٖ-חולין حولٌن (ؼٌر المقدس) ذبح الحٌوانات للمنزل ولٌس لؽرض
دٌنً
ٗ -בכורות بكورٌت ( االبكار ) كما فً
أ -سفر الخروج
12 :Exo 13
اج ا ْل َب َهاب ِِم الَّتًِ َت ُكونُ لَ َك.
ِلر ِّ
ا َّن َك ُت َقدِّ ُم ل َّ
ب ُكل َّ َفات ِِح َرح ٍِم َو ُكل َّ ِب ْك ٍر مِنْ نِ َت ِ
ب.
ِلر ِّ
ال ُّذ ُكو ُر ل َّ
13 :Exo 13
ار َت ْفدٌِ ِه بِ َ
شاةٍَ .وانْ لَ ْم َت ْف ِد ِه َف َت ْكسِ ُر ُع ُن َق ُهَ .و ُكل ُّ بِ ْك ِر
َولَكِنَّ ُكل َّ بِ ْك ِر ِح َم ٍ
ان مِنْ ْاوال ِد َك َت ْفدٌِهِ.
ا ْن َ
س ٍ
ب -سفر العدد
15 :Num 18
اس َومِنَ ال َب َهاب ِِم ٌَ ُكونُ
ِلر ِّ
س ٍد ٌُ َقدِّ ُمو َن ُه ل َّ
ُكل ُّ َفات ِِح َرح ٍِم مِنْ ُكل ِّ َج َ
ب ِمنَ ال َّن ِ
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س ِة َت ْق َبل ُ فِدَ ا َءهُ.
ان َو ِب ْك ُر ال َب ِهٌ َم ِة ال َّن ِج َ
ِدَاء ِب ْك ِر اإلِ ْن َ
ل َكَ .ؼ ٌْ َر أَ َّن َك َت ْق َبل ُ ف َ
س ِ
16 :Num 18
ش َواقِل َعلى َ
س َة َ
ِن ا ْب ِن َ
شاقِ ِل
ِض ًة َخ ْم َ
ب َت ْق ِوٌ ِم َك ف َّ
س َ
ش ْه ٍر َت ْق َبلُ ُه َح َ
َوفِدَ اإُ هُ م ِ
س .ه َُو عِ ْ
ٌر ًة.
ش ُرونَ ِج َ
القُدْ ِ
17 :Num 18
سَ .بل
الضؤْ ِن أَ ْو ِب ْك ُر ال َم ْع ِز ال َت ْق َبل فِ َدا َءهُ .إِ َّن ُه قُدْ ٌ
لكِنْ ِب ْك ُر ال َب َق ِر أَ ْو ِب ْك ُر َّ
ش دَ َم ُه َعلى ال َم ْذ َب ِح َو ُتوقِ ُد َ
ب.
ِلر ِّ
ور ل َّ
ش ْح َم ُه َوقُوداً َراب َِح َة ُ
َت ُر ُّ
س ُر ٍ
18:Num 18
اق ال ٌُ ْم َنى ٌَ ُكونُ ل َك.
صدْ ِر ال َّت ْردٌِ ِد َو َّ
لح ُم ُه ٌَ ُكونُ ل َك َك َ
َو ْ
الس ِ
٘ -ערכין عركٌن (التقدٌر) تقدٌر النذور كما فً سفر البلوٌٌن
2 :Lev 27
ب
لر ِّ
ب َت ْق ِوٌ ِم َك ُنفُوسا لِ َّ
س َ
سانٌ َن ْذرا َح َ
اس َرابٌِلَ :ا َذا ا ْف َر َز ا ْن َ
«قُلْ لِ َبنًِ ْ
3 :Lev 27
ِن ا ْب ِن ِع ْ
س َن ًة ٌَ ُكونُ
س َن ًة الَى ا ْب ِن سِ ِّتٌنَ َ
ش ِرٌنَ َ
َفانْ َكانَ َت ْق ِوٌ ُم َك ل َِذ َك ٍر م ِ
ِض ٍة َعلَى َ
َت ْق ِوٌ ُم َك َخ ْمسِ ٌنَ َ
ِس.
شاقِل َ ف َّ
شاق ِِل ا ْل َم ْقد ِ
4 :Lev 27
َوانْ َكانَ ا ْن َثى ٌَ ُكونُ َت ْق ِوٌ ُم َك َثبلثٌِنَ َ
شاقِبل.
5 :Lev 27
س سِ نٌِنَ الَى ا ْب ِن ِع ْ
س َن ًة ٌَ ُكونُ َت ْق ِوٌ ُم َك لِ َذ َك ٍر
ش ِرٌنَ َ
ِن ا ْب ِن َخ ْم ِ
َوانْ َكانَ م ِ
ش َر َة َ
شاقِبل َوال ْن َثى َع َ
ش ِرٌنَ َ
عِ ْ
ش َواقِلَ.
6 :Lev 27
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ِن ا ْب ِن َ
س َة
س سِ نٌِنَ ٌَ ُكونُ َت ْق ِوٌ ُم َك ل َِذ َك ٍر َخ ْم َ
ش ْه ٍر الَى ا ْب ِن َخ ْم ِ
َوانْ َكانَ م ِ
ض ٍة َو ِال ْن َثى ٌَ ُكونُ َت ْق ِوٌ ُم َك َثبل َث َة َ
َ
ِضةٍ.
ش َواق ِِل ف َّ
ش َواق ِِل فِ َّ
7 :Lev 27
س َة
صاعِدا َفانْ َكانَ َذ َكرا ٌَ ُكونُ َت ْق ِوٌ ُم َك َخ ْم َ
س َن ًة َف َ
ِن ا ْب ِن سِ ِّتٌنَ َ
َوانْ َكانَ م ِ
ش َر َة َ
شاقِبلَ .وا َّما لِبل ْن َثى َف َع َ
ش َر َ
َع َ
ش َواقِلَ.
8 :Lev 27
ِن َف ٌُ َق ِّو ُم ُه ا ْل َكاهِنُ َ .علَى َقدْ ِر
َوانْ َكانَ َفقٌِرا َعنْ َت ْق ِوٌ ِم َك ٌُوقِفُ ُه ا َما َم ا ْل َكاه ِ
َما َت َنال ُ ٌَ ُد ال َّناذ ِِر ٌُ َق ِّو ُم ُه ا ْل َكاهِنُ .
 -ٙתמורה تمورا (التعوٌضات – البدابل) كما فً سفر البلوٌٌن
9:Lev 27
ب
ِلر ِّ
ب َف ُكل ُّ َما ٌُ ْعطِ ً ِم ْن ُه ل َّ
ِلر ِّ
« َوانْ َكانَ َب ِهٌ َم ًة ِم َّما ٌُ َق ِّر ُبو َن ُه قُ ْر َبانا ل َّ
ٌَ ُكونُ قُدْ سا.
10 :Lev 27
ِيء ْاو َردٌِبا بِ َج ٌِّدٍَ .وانْ ا ْب َدل َ َب ِهٌ َم ًة ِب َب ِهٌ َم ٍة
ال ٌُ َؽ ٌِّ ُرهُ َوال ٌُ ْب ِدلُ ُه َج ٌِّدا ِب َرد ٍ
ًِ َو َبدٌِلُ َها قُدْ سا.
َت ُكونُ ه َ
 -7כרתות كرتوت (القصاص – االستبصال ) الجرابم التً توجب القطع
 -0מעילה معٌبل (الخطؤ او السهو) كما فً سفر البلوٌٌن

15:Lev 5
اح ٌد ِخ ٌَا َن ًة َو ْ
ب
الر ِّ
ب ٌَاتًِ الَى َّ
الر ِّ
دَاس َّ
اخ َطا َ
« َاذا َخانَ َ
س ْهوا فًِ ا ْق ِ
صحٌِحا مِنَ ا ْل َؽ َن ِم ِب َت ْق ِوٌ ِم َك مِنْ َ
ض ٍة َعلَى
ش َواق ِِل فِ َّ
ٌح ٍة ال ْث ِمهَِ :ك ْبشا َ
ِب َذ ِب َ
َ
ٌح َة ا ْث ٍم.
س َذ ِب َ
شاق ِِل ا ْلقُدْ ِ
16:Lev 5
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ض َع َّما ْ
ِن
س َو ٌَ ِزٌ ُد َعلَ ٌْ ِه ُخ ْم َ
َو ٌُ َع ِّو ُ
س ُه َو ٌَدْ َف ُع ُه الَى ا ْل َكاه ِ
اخ َطا ِب ِه مِنَ ا ْلقُدْ ِ
ص َف ُح َع ْن ُه.
ش ْاال ْث ِم َف ٌُ ْ
َف ٌُ َك ِّف ُر ا ْل َكاهِنُ َع ْن ُه ِب َك ْب ِ
 -2תמיד تمٌد (التقدمة المستمرة) كما فً سفر الخروج
36 :Exo 29
ٌِر َك َعلَ ٌْهِ.
الج ِل ا ْل َك َّف َ
َو ُت َقدِّ ُم َث ْو َر َخطِ ٌَّ ٍة ُكل َّ ٌَ ْو ٍم ْ
ارةَِ .و ُت َط ِّه ُر ا ْل َم ْذ َب َح ِب َت ْكف ِ
س ُح ُه لِ َت ْقدٌِسِ هِ.
َو َت ْم َ
37 :Exo 29
دَاس.
س ُهَ .ف ٌَ ُكونُ ا ْل َم ْذ َب ُح قُدْ َ
س ْب َع َة ا ٌَّ ٍام ُت َك ِّف ُر َعلَى ا ْل َم ْذ َب ِح َو ُت َقدِّ ُ
َ
س ا ْق ٍ
س ا ْل َم ْذ َب َح ٌَ ُكونُ ُم َقدَّسا.
ُكل ُّ َما َم َّ
38 :Exo 29
ان ُكل َّ ٌَ ْو ٍم دَ ابِما.
ان َح ْولِ ٌَّ ِ
« َوه ََذا َما ُت َقدِّ ُم ُه َعلَى ا ْل َم ْذ َب ِحَ :خ ُرو َف ِ
39 :Exo 29
وؾ ال َّثانًِ ُت َقدِّ ُم ُه فًِ ا ْل َعشِ ٌَّةِ.
ص َباحا َوا ْل َخ ُر ُ
وؾ ا ْل َوا ِح ُد ُت َقدِّ ُم ُه َ
ا ْل َخ ُر ُ
40 :Exo 29
َو ُع ْ
ٌن مِنْ َز ٌْ ِ
ٌِق َم ْل ُتو ٍ
ٌن
سك ٌ
ض َو َ
الر ِّ
ت َّ
ٌِب ُر ْب ُع ا ْل ِه ِ
ت ِب ُر ْب ِع ا ْل ِه ِ
ش ٌر مِنْ َدق ٍ
مِنَ ا ْل َخ ْم ِر لِ ْل َخ ُرو ِ
ؾ ا ْل َوا ِحدِ.
41 :Exo 29
ص َن ُع
ٌِب ِه َت ْ
اح َو َ
وؾ ال َّثانًِ ُت َقدِّ ُم ُه فًِ ا ْل َعشِ ٌَّةِِ .م ْثل َ َت ْق ِد َم ِة َّ
َوا ْل َخ ُر ُ
سك ِ
الص َب ِ
ب.
ِلر ِّ
ور َوقُو ٌد ل َّ
لَ ُهَ .راب َِح ُة ُ
س ُر ٍ
42 :Exo 29
بَ .ح ٌْ ُ
اج ٌَالِ ُك ْم عِ ْندَ َبا ِ
اج َت ِم ُع
ث ْ
الر ِّ
اع ا َما َم َّ
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
ُم ْح َر َق ٌة َدابِ َم ٌة فًِ ْ
االجتِ َم ِ
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ِب ُك ْم ِال َكلِّ َم َك ُه َنا َك.
ٓٔ -מידות مٌدوت (القٌاسات) ابعاد المعبد ووصفه
ٔٔ -קינים كٌنٌم (الطٌور) قرابٌن الطٌور كما فً سفر البلوٌٌن
5 :Lev 12
َوانْ َولَ ْ
وع ٌْ ِن َك َما فًِ َط ْمثِ َهاُ .ث َّم ُتقٌِ ُم سِ َّت ًة
اس ُب َ
س ًة ْ
دَت ا ْن َثى َت ُكونُ َن ِج َ
ٌرهَا.
َوسِ ِّتٌنَ ٌَ ْوما فًِ دَ ِم َت ْط ِه ِ
6 :Lev 12
او ا ْب َن ٍة َتاتًِ ِب َخ ُروؾٍ َح ْولًِ ُم ْح َر َق ًة
ٌرهَا ْ
الج ِل ا ْب ٍن ِ
َو َم َتى َك ِملَ ْت ا ٌَّا ُم َت ْط ِه ِ
ٌح َة َخطِ ٌَّ ٍة الَى َبا ِ
ِن
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
خ َح َما َم ٍة ْاو ٌَ َما َم ٍة َذ ِب َ
اع الَى ا ْل َكاه ِ
االجتِ َم ِ
َو َف ْر ِ
7 :Lev 12
وع دَ ِم َهاَ .ه ِذ ِه َ
ٌع ُة
ش ِر َ
الر ِّ
َف ٌُ َقدِّ ُم ُه َما ا َما َم َّ
ب َو ٌُ َك ِّف ُر َع ْن َها َف َت ْط َه ُر مِنْ ٌَ ْن ُب ِ
الَّتًِ َتلِ ُد َذ َكرا ْاو ا ْن َثى.
8 :Lev 12
شا ٍة َت ُ
َوانْ لَ ْم َت َنلْ ٌَ ُدهَا ِك َفا ٌَ ًة لِ َ
اخ ُذ ٌَ َما َم َت ٌْ ِن ْاو َف ْر َخ ًْ َح َم ٍام ا ْل َوا ِ
ح َد ُم ْح َر َق ًة
ٌح َة َخطِ ٌَّ ٍة َف ٌُ َك ِّف ُر َع ْن َها ا ْل َكاهِنُ َف َت ْط ُه ُر».
َو ْاال َخ َر َذ ِب َ
سادسا סדר טהרות سٌدار طهروت (الطهارة)
ٔ -כלים كلٌم (االوعٌة) طهارة االوعٌة كما فً سفر البلوٌٌن
33 :Lev 11
س َوا َّما ه َُو َف َت ْكسِ ُرو َن ُه.
اع َخ َزؾٍ َو َق َع فٌِ ِه ِم ْن َها َف ُكل ُّ َما فٌِ ِه ٌَ َت َن َّج ُ
َو ُكل ُّ َم َت ِ
34 :Lev 11
ب ٌُ ْ
َما ٌَاتًِ َعلَ ٌْ ِه َما ٌء مِنْ ُكل ِّ َط َع ٍام ٌُ ْإ َكل ُ ٌَ ُكونُ َن ِجساَ .و ُكل ُّ َ
ش َرا ٍ
ب فًِ
ش َر ُ
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اع ٌَ ُكونُ َن ِجسا.
ُكل ِّ َم َت ٍ
35 :Lev 11
َو ُكل ُّ َما َو َق َع َعلَ ٌْ ِه َوا ِح َدةٌ مِنْ ُج َثثِ َها ٌَ ُكونُ َن ِجسا .ال َّت ُّنو ُر َوا ْل َم ْوقِدَ ةُ
س ًة لَ ُك ْم.
س ٌة َو َت ُكونُ َن ِج َ
ان .ا َّن َها َن ِج َ
ٌُ ْهدَ َم ِ
36 :Lev 11
س ُج َث َث َها
َّاال ا ْل َع ٌْنَ َوا ْل ِب ْب َر ُم ْج َت َم َعًِ ا ْل َم ِ
ان َطاه َِر َت ٌْ ِن .لَكِنْ َما َم َّ
اء َت ُكو َن ِ
ٌَ ُكونُ َن ِجسا.
ٕ -אוהלות اوهلٌوت (الخٌام) فً سفر العدد
ًِ ال َّ
ٌع ُة :إِ َذا َم َ
سانٌ فًِ َخ ٌْ َم ٍة َف ُكل ُّ َمنْ
ات إِ ْن َ
ش ِر َ
َ «14 :Num 19ه ِذ ِه ه َ
الخ ٌْ َم َة َو ُكل ُّ َمنْ َكانَ فًِ َ
دَ َخل َ
س ْب َع َة أَ ٌَّ ٍام.
الخ ٌْ َم ِة ٌَ ُكونُ َن ِجسا ً َ
ٖ -נגעים نجعٌم (البرص) كما فً سفر البلوٌٌن
1 :Lev 13
َارونَ :
وسى َوه ُ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
2 :Lev 13
ٌر فًِ ِج ْل ِد
س ِد ِه َناتِ ٌا ْاو قُو َبا ُء ْاو لُ ْم َع ٌة َتصِ ُ
سانٌ فًِ ِج ْل ِد َج َ
«ا َذا َكانَ ا ْن َ
اح ِد َبنٌِ ِه ا ْل َك َه َنةِ.
ض ْر َب َة َب َر ٍ
ِن ْاو الَى َ
ص ٌُ ْإ َتى ِب ِه الَى ه ُ
س ِد ِه َ
َج َ
َارونَ ا ْل َكاه ِ
3 :Lev 13
الض ْر َب ِة َ
ض
ش َع ٌر َق ِد ا ْب ٌَ َّ
س ِد َوفًِ َّ
ض ْر َب َة فًِ ِج ْل ِد ا ْل َج َ
َفانْ َراى ا ْل َكاهِنُ ال َّ
ض ْر َب ُة َب َر ٍ
صَ .ف َم َتى َراهُ
س ِد ِه َف ِه ًَ َ
اع َم ُق مِنْ ِج ْل ِد َج َ
الض ْر َب ِة ْ
َو َم ْن َظ ُر َّ
استِهِ.
ا ْل َكاهِنُ ٌَ ْح ُك ُم ِب َن َج َ
4 :Lev 13
لَكِنْ انْ َكا َن ِ
اع َم َق
س ِد ِه َولَ ْم ٌَ ُكنْ َم ْن َظ ُرهَا ْ
اء فًِ ِج ْل ِد َج َ
ض َ
الض ْر َب ُة لُ ْم َع ًة َب ٌْ َ
ت َّ
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ض َ
س ْب َع َة ا ٌَّ ٍام.
وب َ
ض ُر َ
ش ْع ُرهَا ٌَ ْح ِج ُز ا ْل َكاهِنُ ا ْل َم ْ
مِنَ ا ْل ِج ْل ِد َولَ ْم ٌَ ْب ٌَ َّ
5 :Lev 13
الض ْر َب ُة َقدْ َو َق َف ْت َولَ ْم َت ْم َت َّد
اب ِع َو َاذا فًِ َع ٌْنِ ِه َّ
َفانْ َراهُ ا ْل َكاهِنُ فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم َّ
الس ِ
س ْب َع َة ا ٌَّ ٍام َثانِ ٌَ ًة.
الض ْر َب ُة فًِ ا ْل ِج ْل ِد ٌَ ْح ِج ُزهُ ا ْل َكاهِنُ َ
َّ
6 :Lev 13
الض ْر َب ُة َكامِدَ ةُ اللَّ ْو ِن َولَ ْم َت ْم َت َّد
اب ِع َثانِ ٌَ ًة َوا َذا َّ
َفانْ َراهُ ا ْل َكاهِنُ فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّ
س ِ
ارتِهِ .ا َّن َها ح َِزا ٌزَ .ف ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ُكونُ
الض ْر َب ُة فًِ ا ْل ِج ْل ِد ٌَ ْح ُك ُم ا ْل َكاهِنُ ِب َط َه َ
َّ
َطاهِرا.
7 :Lev 13
لَكِنْ انْ َكا َن ِ
ٌر ِه
ت ا ْلقُو َبا ُء َت ْم َت ُّد فًِ ا ْل ِج ْل ِد َب ْعدَ َع ْرضِ ِه َعلَى ا ْل َكاه ِ
ِن لِ َت ْط ِه ِ
ِن َثانِ ٌَ ًة.
ٌُ ْع َر ُ
ض َعلَى ا ْل َكاه ِ
8 :Lev 13
ام َتد ْ
استِهِ.
َّت فًِ ا ْل ِج ْل ِد ٌَ ْح ُك ُم ا ْل َكاهِنُ بِ َن َج َ
َفانْ َراى ا ْل َكاهِنُ َو َاذا ا ْلقُو َبا ُء َق ِد ْ
ص.
ا َّن َها َب َر ٌ
ٗ -פרה فرا (البقرة ) كما فً سفر العدد
1 :Num 19
َارونَ :
وسى َوه ُ
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َّ
2 :Num 19
ض ُة ال َّ
بَ :كلِّ ْم َبنًِ إِ ْس َرابٌِل أَنْ ٌَؤْ ُخ ُذوا
الر ُّ
ٌع ِة التًِ أَ َم َر بِ َها َّ
ش ِر َ
« َه ِذ ِه َف ِرٌ َ
ب فٌِ َها َول ْم ٌَ ْعل ُ َعل ٌْ َها نٌِ ٌر
ٌِح ًة ال َع ٌْ َ
صح َ
اء َ
إِل ٌْ َك َب َق َر ًة َح ْم َر َ
3 :Num 19
َف ُت ْع ُطو َن َها ألَل َِع َ
ج ال َم َحل ِة َو ُت ْذ َب ُح قُدَّا َم ُه.
ِن َف ُت ْخ َر ُ
از َ
ار ال َكاه ِ
ج إِلى َخ ِ
ار ِ
جامع العقابد – الجزء الثامن

٘ٓ0Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

4 :Num 19
َو ٌَؤْ ُخ ُذ أَل َِع َ
ج َه ِة َو ْج ِه
ار ال َكاهِنُ مِنْ دَ ِم َها ِبإِ ْ
از ُ
ص ِب ِع ِه َو ٌَ ْنضِ ُح مِنْ َد ِم َها إِلى ِ
س ْب َع َم َّراتٍ.
اع َ
َخ ٌْ َم ِة االِ ْجتِ َم ِ
5 :Num 19
لح ُم َها َو َد ُم َها َم َع َف ْرثِ َها.
َو ُت ْح َر ُق ال َب َق َرةُ أَ َما َم َع ٌْ َن ٌْهِْ ٌُ .ح َر ُق ِجل ُدهَا َو ْ
6 :Num 19
َو ٌَؤْ ُخ ُذ ال َكاهِنُ َخ َ
ٌق
ب أَ ْر ٍز َو ُزو َفا َوق ِْرمِزاً َو ٌَ ْط َر ُح ُهنَّ فًِ َو َ
ش َ
سطِ َح ِر ِ
ال َب َق َر ِة
7 :Num 19
اء َو َب ْعدَ َذلِ َك ٌَدْ ُخل ُ ال َم َح َ
لة.
سدَ هُ ِب َم ٍ
ض َج َ
ُث َّم ٌَ ْؽسِ ل ُ ال َكاهِنُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْر َح ُ
اء.
س ِ
َو ٌَ ُكونُ ال َكاهِنُ َن ِجسا ً إِلى ال َم َ
8 :Num 19
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا ً إِلى
سدَ ُه ِب َم ٍ
َوالذِي أَ ْح َر َق َها ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه ِب َم ٍ
ض َج َ
اء َو ٌَ ْر َح ُ
اء.
س ِ
ال َم َ
9 :Num 19
ان َطاه ٍِر
َو ٌَ ْج َم ُع َر ُجل ٌ َطاه ٌِر َر َمادَ ال َب َق َر ِة َو ٌَ َ
ار َج ال َم َحل ِة فًِ َم َك ٍ
ض ُع ُه َخ ِ
ٌح ُة َخطِ ٌَّةٍ.
سةٍ .إِ َّن َها َذ ِب َ
اء َن َجا َ
اع ِة َبنًِ إِ ْس َرابٌِل فًِ ِح ْفظٍ َم َ
َف َت ُكونُ ل َِج َم َ
10 :Num 19
اءَ .ف َت ُكونُ
س ِ
َوالذِي َج َم َع َر َمادَ ال َب َق َر ِة ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا ً إِلى ال َم َ
لِ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َول َِلؽ ِرٌ ِ
ٌض ًة دَهْ ِر ٌَّ ًة.
سطِ ِه ْم َف ِر َ
از ِل فًِ َو َ
ب ال َّن ِ
٘ -טהרות طهوروت (الطهارة)
 -ٙמקוות مٌكووت االبار ومخازن المٌاه
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 -7נידה نٌدا (الطمث) كما فً سفر البلوٌٌن
19 :Lev 15
« َوا َذا َكا َن ِ
س ْب َع َة ا ٌَّ ٍام َت ُكونُ
س ٌْلُ َها دَما فًِ لَ ْح ِم َها َف َ
س ٌْل ٌ َو َكانَ َ
ام َراةٌ لَ َها َ
ت ْ
اء.
س ِ
س َها ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
فًِ َط ْمثِ َهاَ .و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
20 :Lev 15
ِس َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ
جسا َو ُكل ُّ َما َت ْجل ُ
َو ُكل ُّ َما َت ْ
ض َط ِج ُع َعلَ ٌْ ِه فًِ َط ْمثِ َها ٌَ ُكونُ َن ِ
َن ِجسا.
21 :Lev 15
س ف َِرا َ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى
ش َها ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم بِ َم ٍ
َو ُكل ُّ َمنْ َم َّ
اء.
س ِ
ا ْل َم َ
22 :Lev 15
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا
ِس َعلَ ٌْ ِه ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
س َم َتاعا َت ْجل ُ
َو ُكل ُّ َمنْ َم َّ
اء.
س ِ
الَى ا ْل َم َ
23 :Lev 15
ًِ َجال َِس ٌة َعلَ ٌْ ِه ِع ْن َد َما
اع الَّذِي ه َ
َوانْ َكانَ َعلَى ا ْلف َِر ِ
اش ْاو َعلَى ا ْل َم َت ِ
اء.
س ِ
س ُه ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
ٌَ َم ُّ
24 :Lev 15
اض َط َج َع َم َع َها َر ُجل ٌ َف َكانَ َط ْم ُث َها َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ َن ِجسا َ
ان ْ
س ْب َع َة ا ٌَّ ٍامَ .و ُكل ُّ
َو ِ
ض َط ِج ُع َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ َن ِجسا.
اش ٌَ ْ
ف َِر ٍ
25 :Lev 15
ٌِر ًة فًِ َؼ ٌْ ِر َو ْق ِ
« َو َاذا َكا َن ِ
ت َط ْمثِ َها ْاو ا َذا
س ٌْل ُ دَ ِم َها ا ٌَّاما َكث َ
ام َراةٌ ٌَسِ ٌل ُ َ
ت ْ
استِ َها َك َما فًِ ا ٌَّ ِام َط ْمثِ َها .ا َّن َها
بلن َن َج َ
سال َ َب ْعدَ َط ْمثِ َها َف َت ُكونُ ُكل َّ ا ٌَّ ِام َ
َ
س ٌَ ِ
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س ٌة.
َن ِج َ
26 :Lev 15
ض َط ِج ُع َعلَ ٌْ ِه ُكل َّ ا ٌَّ ِام َ
اش َت ْ
اش َط ْمثِ َهاَ .و ُكل ُّ
س ٌْلِ َها ٌَ ُكونُ لَ َها َكف َِر ِ
ُكل ُّ ف َِر ٍ
س ِة َط ْمثِ َها.
س ًة َك َن َجا َ
ِس َعلَ ٌْ َها َت ُكونُ َن ِج َ
االمت َِع ِة الَّتًِ َت ْجل ُ
ْ
27:Lev 15
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى
س ُهنَّ ٌَ ُكونُ َن ِجسا َف ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
َو ُكل ُّ َمنْ َم َّ
اء.
س ِ
ا ْل َم َ
28 :Lev 15
س ْب َع َة ا ٌَّ ٍام ُث َّم َت ْط ُه ُر.
ب لِ َن ْفسِ َها َ
س ٌْلِ َها َت ْحسِ ُ
َوا َذا َط ُه َر ْت مِنْ َ
29 :Lev 15
ِن َتا ُخ ُذ لِ َن ْفسِ َها ٌَ َما َم َت ٌْ ِن ْاو َف ْر َخ ًْ َح َم ٍام َو َتاتًِ ِب ِه َما الَى
َوفًِ ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثام ِ
ِن الَى َبا ِ
اع.
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
ا ْل َكاه ِ
االجتِ َم ِ
30 :Lev 15
ٌح َة َخطِ ٌَّ ٍة َو ْاال َخ َر ُم ْح َر َق ًة َو ٌُ َك ِّف ُر َع ْن َها ا ْل َكاهِنُ
َف ٌَ ْع َمل ُ ا ْل َكاهِنُ ا ْل َوا ِح َد َذ ِب َ
استِ َها.
س ٌْ ِل َن َج َ
ب مِنْ َ
الر ِّ
ا َما َم َّ
31 :Lev 15
جٌسِ ِه ْم
استِ ِه ْم لِ َب َّبل ٌَ ُمو ُتوا فًِ َن َج َ
اس َرابٌِل َ َعنْ َن َج َ
الن َبنًِ ْ
استِ ِه ْم ِب َت ْن ِ
َف َت ْع ِز ِ
سطِ ِه ْم.
َم ْس َكن ًَِ الَّذِي فًِ َو َ
32 :Lev 15
الس ٌْ ِل َوالَّذِي ٌَ ْحد ُ
« َه ِذ ِه َ
س ِب َها
اع َز ْر ٍع َف ٌَ َت َن َّج ُ
اضطِ َج ُ
ُث ِم ْن ُه ْ
ش ِرٌ َع ُة ذِي َّ
33 :Lev 15
س ٌْلُ ُهَّ :
ض َط ِج ُع
الر ُج ِل الَّذِي ٌَ ْ
الذ َك ِر َواال ْن َثى َو َّ
الساب ِِل َ
َوا ْل َعلٌِلَ ِة فًِ َط ْمثِ َها َو َّ
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س ٍة».
َم َع َن ِج َ
 -0מכשירין مكشٌرٌن (قابلٌة النجاسة )
 -2זבים زفٌم (السٌل النجس) طبقا لسفر البلوٌٌن
2 :Lev 15
س.
ج ٌ
س ٌْل ٌ مِنْ لَ ْح ِم ِه َف َ
اس َرابٌِلَُ :كل ُّ َر ُج ٍل ٌَ ُكونُ لَ ُه َ
«قُوال لِ َبنًِ ْ
س ٌْلُ ُه َن ِ
3 :Lev 15
س لَ ْح ُم ُه
س ٌْلَ ُه ْاو ٌَ ْح َتبِ ُ
ص ُق َ
س ٌْلِهِ :انْ َكانَ لَ ْح ُم ُه ٌَ ْب ُ
س ُت ُه بِ َ
َو َه ِذ ِه َت ُكونُ َن َجا َ
اس ُت ُه.
س ٌْلِ ِه َف َذلِ َك َن َج َ
َعنْ َ
4 :Lev 15
ِس
اع ٌَ ْجل ُ
ض َط ِج ُع َعلَ ٌْ ِه الَّذِي لَ ُه َّ
اش ٌَ ْ
ُكل ُّ ف َِر ٍ
الس ٌْل ُ ٌَ ُكونُ َن ِجسا َو ُكل ُّ َم َت ٍ
َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ َن ِجسا.
5 :Lev 15
س ف َِرا َ
اء.
س ِ
ش ُه ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
َو َمنْ َم َّ
6 :Lev 15
الس ٌْ ِل ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم
ِس َعلَ ٌْ ِه ُذو َّ
اع الَّذِي ٌَ ْجل ُ
َو َمنْ َجلَ َ
س َعلَى ا ْل َم َت ِ
اء.
س ِ
ِب َم ٍ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
7 :Lev 15
جسا الَى
الس ٌْ ِل ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
س لَ ْح َم ذِي َّ
َو َمنْ َم َّ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِ
اء.
س ِ
ا ْل َم َ
8 :Lev 15
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا
س ٌْ ِل َعلَى َطاه ٍِر ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
ص َق ُذو ال َّ
َوانْ َب َ
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اء.
س ِ
الَى ا ْل َم َ
9 :Lev 15
الس ٌْ ِل ٌَ ُكونُ َن ِجسا.
ب َعلَ ٌْ ِه ُذو َّ
َو ُكل ُّ َما ٌَ ْر َك ُ
10 :Lev 15
س ِ
س ُكل َّ َما َكانَ َت ْح َت ُه ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
َو ُكل ُّ َمنْ َم َّ
اء َو َمنْ َح َملَ ُهنَّ ٌَ ْؽسِ ل ُ
اء.
س ِ
ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
11 :Lev 15
اء
اء ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه َو ٌَ ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
الس ٌْ ِل َولَ ْم ٌَ ْؽسِ لْ ٌَدَ ٌْ ِه بِ َم ٍ
س ُه ُذو َّ
َو ُكل ُّ َمنْ َم َّ
اء.
س ِ
َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا الَى ا ْل َم َ
12 :Lev 15
اء َخ َ
ش ٍ
اء.
سل ُ ِب َم ٍ
س ُرَ .و ُكل ُّ ا َن ِ
ب ٌُ ْؽ َ
س ٌْ ِل ٌُ ْك َ
س ُه ُذو ال َّ
َوا َنا ُء ا ْل َخ َزؾِ الَّذِي ٌَ َم ُّ
13 :Lev 15
س ْب َع ُة ا ٌَّ ٍام لِ ُط ْه ِر ِه َو ٌَ ْؽسِ ل ُ ثِ ٌَا َب ُه
ب لَ ُه َ
س ُ
س ٌْلِ ِه ٌُ ْح َ
الس ٌْ ِل مِنْ َ
َو َاذا َط ُه َر ُذو َّ
اء َحً َف ٌَ ْط ُه ُر.
سدَ هُ ِب َم ٍ
ض َج َ
َو ٌَ ْر َح ُ
14 :Lev 15
ِن ٌَا ُخ ُذ لِ َن ْفسِ ِه ٌَ َما َم َت ٌْ ِن ْاو َف ْر َخ ًْ َح َم ٍام َو ٌَاتًِ الَى ا َم ِام
َوفًِ ا ْل ٌَ ْو ِم ال َّثام ِ
ب الَى َبا ِ
ِن
ب َخ ٌْ َم ِة ْ
الر ِّ
َّ
اع َو ٌُ ْعطِ ٌ ِه َما لِ ْل َكاه ِ
االجتِ َم ِ
15 :Lev 15
ٌح َة َخطِ ٌَّ ٍة َو ْاال َخ َر ُم ْح َر َق ًةَ .و ٌُ َك ِّف ُر َع ْن ُه ا ْل َكاهِنُ
َف ٌَ ْع َملُ ُه َما ا ْل َكاهِنُ  :ا ْل َوا ِح َد َذ ِب َ
س ٌْلِهِ.
ب مِنْ َ
الر ِّ
ا َما َم َّ
16 :Lev 15
« َو َاذا َح َ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا
س ِد ِه ِب َم ٍ
ض ُكل َّ َج َ
اع َز ْر ٍع ٌَ ْر َح ُ
اضطِ َج ُ
دَث مِنْ َر ُج ٍل ْ
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اء.
س ِ
الَى ا ْل َم َ
17 :Lev 15
َو ُكل ُّ َث ْو ٍ
اء َو ٌَ ُكونُ َن ِجسا
سل ُ ِب َم ٍ
اع َز ْر ٍع ٌُ ْؽ َ
اضطِ َج ُ
ب َو ُكل ُّ ِج ْل ٍد ٌَ ُكونُ َعلَ ٌْ ِه ْ
اء.
س ِ
الَى ا ْل َم َ
18 :Lev 15
ان
ان ِب َم ٍ
اضطِ َج َ
ض َط ِج ُع َم َع َها َر ُجل ٌ ْ
َوا ْل َم ْراةُ الَّتًِ ٌَ ْ
اء َو ٌَ ُكو َن ِ
اع َز ْر ٍع ٌَ ْس َت ِح َّم ِ
اء.
س ِ
س ٌْ ِن الَى ا ْل َم َ
َن ِج َ
ٓٔ -טבול יום طبول ٌوم
ٔٔ -ידיים ٌدٌٌم (االٌدي)
ٕٔ -עוקצים عوكتسٌم (العكاكٌز )
سٌدار زرعٌم
مسخٌوط بٌراكوت
فولٌو 3a
ٔ -قال الراباي اسحاق بن الراباي صموٌل نقبل عن راب  :ان اللٌلة
الواحدة مقسمة ثبلثة نوبات  ،وفً كل نوبة فان الرب المقدس تبارك
ٌجلس وٌزأر كاالسد وٌقول  ،تبا لبلبناء الذٌن بحسب سٌباتهم دمرت
بٌتً واحرقت معبدي وشردتهم بٌن امم العالم
ٕ -قال الراباي ٌوسً كنت ذات مرة مرتحبل وفً الطرٌق دخلت احدي
خرابب اورشلٌم لكً اصلً ،
فظهر اٌلٌا ذو الذاكرة المباركة وانتظرنً حتً فرؼت من صبلتً ثم قال
لً  :السبلم لك ٌاسٌدي  ،فرددت علٌه  ،السبلم لك ٌاسٌدي ومعلمً
فقال لً ٌابنً لماذا جبت الً تلك الخرابب ؟
فرددت  ،لكً اصلً  ،فقال لً  ،كان ٌجب ان تصلً فً الطرٌق ،
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فرددت  ،خفت ان ٌقطع بعض المارة صبلتً  ،فقال لً  :كان علٌك ان
تصلً صبلة قصٌرة  ،فبذلك تعلمت منه ثبلثة اشٌاء
ٌجب اال ٌدخل المرء الً الخرابب ٌ ،مكن للمرء ان ٌصلً فً الطرٌق ،
واذا صلً المرء فً الطرٌق فعلٌه ان ٌصلً صبلة مختصرة
ثم قال لً ٌ :ابنً  ،اي صوت سمعت وانت تصلً ؟ فقلت سمعت صوتا
مقدسا ٌنوح كالحمامة وٌقول  :تبا لبلبناء الذٌن بسبب خطاٌاهم دمرت
بٌتً واحرقت معبدي وشردتهم بٌن امم االرض
فقال لً  :قسما بحٌاتك وبرأسك  ،لٌس هذه المرة فقط وانما ثبلثة مرات
ٌومٌا ٌقول هذا  ،وعندما ٌذهب االسرابٌلٌن الً المعبد او مدارس التعلٌم
وٌقولون  :لٌتقدس اسمه العظٌم  ،فان الرب ٌهز رأسه وٌقول سعٌد هو
الملك الذي ٌمتدح فً ذلك البٌت  ،تبا لبلب الذي ٌنفً ابناءه  ،وتبا
لبلبناء الذٌن ٌطردون من مابدة ابٌهم
ٌٖ -علمنا الربانٌون ان هناك ثبلثة اسباب لكً الٌدخل االنسان الخرابب ،
الشكوك فً وجود امراءة منتظرة فً الخرابب  ،تساقط االطبلل  ،وجود
الشٌاطٌن
فولٌو 3b
ٔ -فً الحقول الٌتواجد خطر المرأة النها التنتظر فً الحقول وانما
الشٌاطٌن تكون حاضرة
ٕ -فً سفر المزامٌر :
62 :Psa 119
ص ِ
ؾ اللَّ ٌْ ِل أَقُو ُم ألَ ْح َمدَ َك َعلَى أَ ْح َك ِام بِ ِّر َك.
فًِ ُم ْن َت َ
هل كان داود ٌستٌقظ فً منتصؾ اللٌل ؟
حتً معلمنا موسً لم ٌكن ٌعرؾ منتصؾ اللٌل  ،ففً التوراة فً سفر
الخروج
4 :Exo 11
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ِصؾِ اللَّ ٌْ ِل ْ
ِص َر
سطِ م ْ
ج فًِ َو َ
اخ ُر ُ
ب ا ِّنً َن ْح َو ن ْ
الر ُّ
وسىَ :ه َك َذا ٌَقُول ُ َّ
َو َقال َ ُم َ
ٌقول نحو منتصؾ اللٌل اخرج  ،لماذا ٌقول نحو ؟ النه لم ٌكن ٌعرؾ
منتصؾ اللٌل  ،فطبعا لٌس الرب الذي لم ٌكن ٌعرؾ منتصؾ اللٌل وانما
موسً  ،فاذا كان موسً الٌعرؾ منتصؾ اللٌل فكٌؾ عرفه داود ؟
ٌقول الراباي اها بن بٌزانا نقبل عن الراباي سٌمون التقً :
كان عند رأس داود وهو نابم هارب (الة عزؾ موسٌقٌة) وعند منتصؾ
اللٌل تماما تهب رٌاح فتتحرك اوتار الهارب وٌستٌقظ داود وٌدرس
التوراة حتً طلوع الفجر
ٖ -تفترض الجمارا ان داود كان ٌعرؾ اشٌاء الٌعرفها موسً
فولٌو 4a
 -2صبلة الملك داود كما فً المزامٌر :
2:Psa 86
ص أَ ْن َ
ت َع ْبدَ َك ا ْل ُم َّت ِكل َ َعلَ ٌْ َك.
اح َف ْظ َن ْفسِ ً ألَ ِّنً َتق ًٌٌَِّ .ا إِلَ ِهً َخلِّ ْ
ْ
ٕ -كٌؾ ٌقول داود عن نفسه انه تقً ؟
ٌٖ -قول الراباي لٌفً  :ان داود ٌحدث الرب تقدس اسمه  ،وٌقول له :
ٌاسٌد العالم  ،الست انا تقٌا ؟ كل ملوك الشرق والؽرب ٌنامون حتً
الساعة الثالثة ظهرا وانا استٌقظ فً منتصؾ اللٌل الشكرك
ٗ -كٌؾ ٌقول داود عن نفسه انه تقً رؼم انه فً المزامٌر
11 :Psa 27
س َب ِ
ب أَ ْعدَ ابًِ.
ٌِم ِب َ
ب َط ِرٌ َق َك َواهْ ِدنًِ فًِ َ
َعلِّ ْمنًِ ٌَا َر ُّ
سبِ ٍ
ٌل ُم ْس َتق ٍ
12 :Psa 27
ور َو َناف ُ
اٌق ًَِّ ألَ َّن ُه َقدْ َقا َم َعلَ ًَّ ُ
ِث ُظ ْل ٍم.
سلِّ ْمنًِ إِلَى َم َر ِام ُم َ
الَ ُت َ
ض ِ
ش ُهو ُد ُز ٍ
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13:Psa 27
لَ ْوالَ أَ َّننًِ آ َم ْن ُ
اء
ض األَ ْح ٌَ ِ
ب فًِ أَ ْر ِ
الر ِّ
ت ِبؤَنْ أَ َرى ُجودَ َّ
٘ -عبارة (لوال) هنا تفٌد الشك  ،وقد علل الراباي ٌوسً ذلك الشك
بخوؾ داود من ان تبعده خطاٌاه عن العالم القادم (الحٌاة االخرة)
ٌ -ٙقول الراباي ٌعقوب بن ادي :هناك تعارض بٌن النصوص مثبل فً
سفر التكوٌن
15:Gen 28
ض ال ِّنً ال
االر ِ
َب َوا ُر ُّد َك الَى َه ِذ ِه ْ
اح َف ُظ َك َح ٌْ ُث َما َت ْذه ُ
َوهَا ا َنا َم َع َك َو ْ
ا ْت ُر ُك َك َح َّتى ا ْف َعل َ َما َكلَّ ْم ُت َك ِب ِه».
7:Gen 32
ض َ
س َم ا ْل َق ْو َم الَّذٌِنَ َم َع ُه َوا ْل َؽ َن َم َوا ْل َب َق َر
االم ُرَ .ف َق َ
اق ِب ِه ْ
وب ِجدّا َو َ
اؾ ٌَ ْعقُ ُ
َف َخ َ
َوا ْل ِج َمال َ الَى َج ٌْ َ
ش ٌْ ِن.
ٌ -7كمن التعارض فً خوؾ ٌعقوب رؼم تعهد الرب ووعده بحفظه ،
وهذا مشابه لحالة داود
فالخوؾ من ان تحدث خطٌبة تإدي الً اال ٌتحقق وعد الرب
فولٌو 4b
أٌ -قول الراباي الٌعازر بن ابٌنا :
ٔ -الذي ٌتلو صبلة داود فً المزامٌر مثل المزمور ٘ٗٔ ثبلث مرات
ٌومٌا فانه ٌكون له نصٌب فً عالم االخرة
ماهو السبب ؟ هل هو ان لها ترتٌب ابجدي؟
ٕ -لو رجعت الً النص العبري لذلك المزمور لوجدت كل اٌة تبدأ بحرؾ
ابجدي مختلؾ وان اوابل االٌات مسلسل حسب االبجدٌة مثال
Psa 145
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 1:ארוממך
 2:בכל־יום
 3:גדול
 4:דור
 5:הדר
 6:ועזוז
 7:זכר
ٖ -هذه سبع اٌات بحسب سبع حروؾ متسلسلة من االبجدٌة
ب – ٌقول الراباي بن الٌعازر بن ابٌنا :
ٔ -ان المبلك مٌخابٌل اعظم من المبلك جبرٌل
ٕ -النه فً سفر اشعٌاء عن مٌخابٌل انه من السرافٌم
6:Isa 6
ٌِم َو ِب ٌَ ِد ِه َج ْم َرةٌ َقدْ أَ َخ َذهَا ِب ِم ْل َقطٍ مِنْ َعلَى
ار إِلَ ًَّ َوا ِح ٌد مِنَ َّ
َف َط َ
الس َراف ِ
ا ْل َم ْذ َب ِح
ٖ -اما عن جبرٌل انه رجل ففً سفر دانٌال
21:Dan 9
الر ْإ ٌَا فًِ
ج ْب َرابٌِل َ الَّذِي َرأَ ٌْ ُت ُه فًِ ُّ
صبلَ ِة إِ َذا ِب َّ
َوأَ َنا ُم َت َكلِّ ٌم َب ْع ُد ِبال َّ
الر ُج ِل ِ
سنًِ ِع ْندَ َو ْق ِ
اء.
س ِ
االِ ْبتِدَ ِ
ت َت ْق ِد َم ِة ا ْل َم َ
اء ُم َطاراً َواؼِ فا ً لَ َم َ
ٗ -كٌؾ عرنا ان المقصود بواحد من السراٌم هو مٌخابٌل ؟
ٌ٘ -قول الراباي ٌوحانان  :النه مكتوب فً سفر دانٌال
13:Dan 10
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ابلًِ َواحِداً َو ِع ْ
ش ِرٌنَ ٌَ ْوما ً َوه َُو َذا
س َو َق َ
ار َ
َو َرب ُ
ؾ ُم َق ِ
ٌِس َم ْملَ َك ِة َف ِ
م َ
اء ِإلِ َعا َنتًِ َوأَ َنا أ ُ ْبق ُ
ٌِت ُه َنا َك عِ ْن َد
س ِ
اء األَ َّولٌِنَ َج َ
الر َإ َ
ٌِخابٌِل ُ َوا ِح ٌد مِنَ ُّ
س.
ار َ
ُملُوكِ َف ِ
 -ٙدابما ٌوصؾ مٌخابٌل انه واحد
ٌ -7قول المعلمون  :ان مٌخابٌل ٌصل الً هدفه فً مرة واحدة  ،اما
جبرٌل ففً اثنتٌن واما اٌلٌا ففً اربعة واما ملك الموت ففً ثمانٌة ،
ولكن عند الوباء ٌصل ملك الموت لهدفه فً مرة واحدة
فولٌو 5a
أٌ -قول الراباي  :لٌفً بن حاما نقبل عن الراباي سٌمون بن الكٌش :
ٔ -ما تفسٌر االٌة فً سفر الخروج ٕٕٗٔ-
اص َعدْ الَ ًَّ الَى ا ْل َج َب ِل َو ُكنْ ُه َنا َك َف ْ
وسىْ « :
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
اعطِ ٌَ َك لَ ْو َحًِ
ار ِة َوال َّ
ٌع ِة َوا ْل َوصِ ٌَّ ِة الَّتًِ َك َت ْب ُت َها لِ َت ْعلٌِ ِم ِه ْم».
ش ِر َ
ا ْلح َِج َ
ٕ -لوحً الحجارة هً الوصاٌا العشر ،
الشرٌعة هً اسفار موسً الخمسة ،
الوصٌة هً المشنا ،
التً كتبتها  ،تعنً االنبٌاء واالسفار المكتوبة ،
لتعلٌمهم ٌ ،قصد الجمارا
ٖ -وهذا ٌعلمنا ان كل هذه االشٌاء اعطٌت لموسً فوق جبل سٌناء
بٌ -قول الراباي اسحاق :
عندما ٌتلو االنسان الصلوات (شما) فً فراشه فانه ٌكون لدٌه سٌؾ ذو
حدٌن فً ٌدٌه الن التوراة تقول فً المزمور ٙ-ٔٗ2
َت ْن ِوٌ َه ُ
ؾ ُذو َحدَّ ٌْ ِن فًِ ٌَ ِد ِه ْم.
س ٌْ ٌ
ات هللاِ فًِ أَ ْف َوا ِه ِه ْم َو َ
ت – قال الراباي اسحاق:
عندما ٌتلو االنسان الصلوات (شما) فً فراشه فان الشٌاطٌن تبتعد عنه
ثٌ -قول الراباي  :سٌمون بن الكٌش
ٔ -الذي ٌقرأ التوراة تذهب عنه الهموم واالحزان
النه مكتوب فً سفر الخروج ٕ٘ٔٙ-
َف َقال َ« :انْ ُك ْن َ
ِص ْو ِ
ص َن ُع ا ْل َح َّق فًِ َع ٌْ َن ٌْ ِه
ب الَ ِه َك َو َت ْ
الر ِّ
ت َّ
ت َت ْس َم ُع ل َ
ض ْع ُت ُه َعلَى
ٌِع َف َرابِضِ ِه َف َم َرضا َما ِم َّما َو َ
صا ٌَاهُ َو َت ْح َف ُظ َجم َ
ص َؽى الَى َو َ
َو َت ْ
ب َ
شافٌِ َك».
الر ُّ
اض ُع َعلَ ٌْ َكَ .فا ِّنً ا َنا َّ
ِص ِر ٌٌِّنَ ال َ
ا ْلم ْ
ٕ -والذي لدٌه فرصة لٌقرأ التوراة والٌقرأها فان الرب ٌبتلٌه باالالم
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والمعاناة التً تمزقه
جٌ -قول الراباي حٌسدا:
ٔ -اذا كان انسان ٌجد انه فً الم ومعاناة فلٌراجع سلوكه
النه مكتوب فً سفر الجامعة ٖٗٓ-
ب.
الر ِّ
ص ُط ُر َق َنا َو َن ْم َت ِح ْن َها َو َن ْر ِج ْع إِلَى َّ
لِ َن ْف َح ْ
ٕ -فاذا راجع سلوكه ووجده جٌدا  ،فبل شك انه من الذٌن ٌهملون تبلوة
التوراة  ،النه مكتوب فً المزمور ٕٗٔ-2
ب َو ُت َعلِّ ُم ُه مِنْ َ
ٌعتِ َك
ش ِر َ
ِلر ُج ِل الَّذِي ُتإَ دِّ ُب ُه ٌَا َر ُّ
ُطو َبى ل َّ
ٖ -فاذا كان ٌقرأ التوراة فبل شك ان مابه من االم هو عبلمات محبة هللا
له  ،النه مكتوب فً سفر االمثال ٖٕٔ-
ب ٌُ َإدِّ ُب ُه َو َكؤ َ ٍ
ألَنَّ الَّذِي ٌُ ِ
س ُّر ِب ِه.
ب ِبا ْب ٍن ٌُ َ
الر ُّ
ح ُّب ُه َّ
ح ٌ -قول الراباي رابا نقبل عن الراباي ساحورا نقبل عن الراباي هونا :
اذا احب الرب شخصا ما فانه ٌختبره بااللم والمعاناة  ،النه مكتوب فً
اشعٌاء ٖ٘ٔٓ-
ٌح َة إِ ْث ٍم ٌَ َرى َن ْسبلً
س ُه َذ ِب َ
س َّر ِبؤَنْ ٌَ ْس َح َق ُه ِبا ْل ُح ْز ِن .إِنْ َج َعل َ َن ْف َ
ب َف ُ
الر ُّ
أَ َّما َّ
ب ِب ٌَ ِد ِه َت ْن َج ُح.
الر ِّ
س َّرةُ َّ
َت ُطول ُ أَ ٌَّا ُم ُه َو َم َ
خ – ٌقول الراباي ٌعقوب بن ادي :
ان امتحان الرب لمحبٌه باالالم والمعاناة التشمل الذٌن ٌقرأون التوراة
النه مكتوب فً المزمور ٕٗٔ-2
ب َو ُت َعلِّ ُم ُه مِنْ َ
ٌعتِ َك
ش ِر َ
ِلر ُج ِل الَّذِي ُتإَ دِّ ُب ُه ٌَا َر ُّ
ُطو َبى ل َّ
وكلمة طوبً بالعبرٌة אֲ ׁשֶ ר تعنً سعٌد
دٌ -قول الراباي اها بن حنٌنا :
ان امتحان الرب لمحبٌه باالالم والمعاناة التشمل الذٌن ٌتلون الصلوات ،
النه مكتوب فً المزمور ٕٓ-ٙٙ
صبلَتًِ َوالَ َر ْح َم َت ُه َع ِّنً.
ار ٌك هللاُ الَّذِي لَ ْم ٌُ ْبعِدْ َ
ُم َب َ
ذ – ٌعترض الراباي سٌمون بن الكٌش علً ماقاله بن ادي وبن حنانٌا
وٌقول ان عهد الرب اقترن فً التوراة بالملح وبالمعاناة
ففً سفر البلوٌٌن ٕٖٔ-
ان مِنْ َت َقا ِد ِم َك ِبا ْل ِم ْل ِح ُت َملِّ ُح ُه َوال ُت ْخ ِل َت ْق ِد َم َت َك مِنْ ِم ْل ِح َع ْه ِد الَ ِه َك.
َو ُكل ُّ قُ ْر َب ٍ
ب ِم ْلحا.
ٌع َق َر ِابٌنِ َك ُت َق ِّر ُ
َعلَى َج ِم ِ
5b
أ-
ٔ -قال احد المعلمٌن امام الراباي ٌوهانان  :اذا كان انسان ٌشؽل وقته
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فً دراسة التوراة وعمل الخٌر والصدقات ورؼم ذلك مات ابناءه فان
ذلك ٌؽفر له ذنوبه
ٕ -اجاب الراباي  :قراءة التوراة والصدقات تؽفر الذنوب النه مكتوب
فً سفر االمثال ٙ-ٔٙ
ب ا ْل َح ٌَ َدانُ َع ِن ال َّ
ش ِّر.
الر ِّ
الر ْح َم ِة َوا ْل َح ِّق ٌُ ْس َت ُر اإلِ ْث ُم َوفًِ َم َخا َف ِة َّ
ِب َّ
ٖ -الرحمة هً فعل الصدقات النه مكتوب فً سفر االمثال ٕٕٔٔ-
الر ْح َم َة ٌَ ِج ُد َح ٌَا ًة َح ّظا ً َو َك َرا َم ًة
اب ُع ا ْل َعدْ ل َ َو َّ
اَل َّت ِ
ٗ -والحق ٌقصد به التوراة النه مكتوب فً سفر االمثال ٖٕٕٖ-
دَب َوا ْل َف ْه َم.
ِا ْق َت ِن ا ْل َح َّق َوالَ َت ِب ْع ُه َوا ْلح ِْك َم َة َواألَ َ
٘ -من اٌن عرفت مسؤلة وفاة االبناء ؟
 -ٙفقال انه مكتوب فً ارمٌاء ٕٖٔ0-
ازي َذ ْن ِ
ِض ِن َبنٌِ ِه ْم َب ْعدَ ُه ُم اإلِلَ ُه
ب اآل َب ِ
اء فًِ ح ْ
صان ُِع اإلِ ْح َ
َ
س ِ
ان ألُلُوؾٍ َو ُم َج ِ
اس ُم ُه
ب ا ْل ُج ُنو ِد ْ
ا ْل َعظِ ٌ ُم ا ْل َج َّبا ُر َر ُّ
ب-
قال الراباي ٌوهانان ان البرص ووفاة االبناء لٌس من عبلمات محبة هللا
لبلنسان المإمن
ت–
ٔ -ذات مرة تحولت ٓٓٗ جرة خمر مملوكة للراباي هونا الً خل ،
فقال له الراباي ٌهوذا اخو الراباي ساال التقً  :ان الرب ٌختبر اٌمانك
ٕ -فقال لهما  :هل انا مشكوك فً استقاماتً فً عٌنٌكما ؟
ٖ -فاجابا  :هل ٌعاقب الرب بدون ذنب ؟
ٗ -فقال لهما  :اذا كان احد سمع عنً سلوك ؼٌر مستقٌم فلٌخبرنً
وتروي بقٌة الحكاٌة ان هذا الخل عاد خمرا كما كان سابقا  ،ورواٌة
اخري ان اسعار الخل ارتفعت واصبح اؼلً من الخمر
ث-
ٔ -قال ابا بنٌامٌن  :طوال عمري كان ٌشؽلنً مسؤلتٌن  ،تبلوة التوراة
امام فراشً  ،ووضع الفراش تجاه الشمال والجنوب
ٕ -ومعنً القراءة امام الفراش ان ٌكون وجهك للحابط كما فً سفر
اشعٌاء
صلَّى:
َ 2:Isa 38ف َو َّج َه َح َزقِ ٌَّا َو ْج َه ُه إِلَى ا ْل َحابِطِ َو َ
ٖ -وقال الرباي حنانٌا نقبل عن الراباي اسحاق ان من ٌضع فراشه فً
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اتجاه الشمال والجنوب فانه ٌنجب ابناء ذكور
ج – قال ابا بنٌامٌن :
ٔ -اذا دخل رجلٌن المعبد للصبلة وانتهً احدهما من الصبلة اوال وخرج
من المعبد ولم ٌنتظر صاحبه فان صبلته تلقً فً وجهه وال ٌقبلها الرب
ٕ -مكتوب فً سفر اٌوب
ض
س ُه فًِ َؼ ٌْظِ ِه َهلْ ألَ ْجلِ َك ُت ْخلَى األَ ْر ُ
س َن ْف َ
ٌَ 4:Job 18ا أَ ٌُّ َها ا ْل ُم ْف َت ِر ُ
ص ْخ ُر مِنْ َم َكانِهِ؟
ح ال َّ
أَ ْو ٌُ َز ْح َز ُ
ٖ -وٌتسبب ذلك اٌضا فً اختفاء الظهور االلهً من بٌن بنً اسرابٌل
الص ْخ ُر مِنْ َم َكانِ ِه )
ح َّ
النه مكتوب فً النص السابق ( أَ ْو ٌُ َز ْح َز ُ
ٗ -اما اذا انتظر فان مكافؤته كما فً سفر اشعٌاء
ص َؽ ٌْ َ
سبلَ ُم َك َو ِب ُّر َك َكلُ َج ِج
اي َف َكانَ َك َن ْه ٍر َ
صا ٌَ َ
ت ل َِو َ
 18:Isa 48لَ ٌْ َت َك أَ ْ
ا ْل َب ْح ِر.
شابِ ِه .الَ ٌَ ْن َقطِ ُع َوالَ
شابِ َك َكؤ َ ْح َ
الر ْم ِل َن ْسلُ َك َو ُذ ِّر ٌَّ ُة أَ ْح َ
َ 19:Isa 48و َكانَ َك َّ
اس ُم ُه مِنْ أَ َمامًِ.
ٌُ َبا ُد ْ
6a
أ-
ٌٔ -قول ابا بنٌامٌن  :اذا كانت لدي العٌن القدرة لرإٌة الشٌاطٌن فانه
الٌوجد مخلوق ٌستطٌع تحملهم وذلك النهم اكثر منا عددا وٌستطٌعون
محاصرتنا كما ٌحٌط السٌاج بالحقل
ٕ -قال الراباي حنانٌا  :لكل منا الؾ شٌطان علً ٌساره وعشرة االؾ
علً ٌمٌنه  ،االم الركبة سببها الشٌاطٌن  ،كما ان تلؾ مبلبس المعلمٌن
بسبب احتكاك الشٌاطٌن بهم ،
ٖ -اذا اردت رإٌت اثارهم ضع بعض الرماد حول فراشك قبل ان تنام
وفً الصباح ستبلحظ اثار اقدام تشبه اثار قدم الدٌك
ٗ -اما اذا اردت رإٌتهم فخذ احد ابناء قطة سوداء واحرقها فً النار ثم
اطحنها حتً تصبح مسحوق وضع بعض ذلك المسحوق فً عٌنٌك
وسوؾ تراهم
٘ -الراباي بٌبً فعل ذلك سبع مرات ورأهم ولكنهم الحقوا به الضرر
وصلً الربانٌون من اجله فشفً
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 -ٙولكً تتجنب ذلك الضرر ضع المسحوق فً انبوب حدٌد واؼلقه حتً
الٌسرقوه منك  ،واؼلق فمك حت الٌلحق بك الضرر
ب-
ٔ -قال الراباي ابا بنٌامٌن  :ان الرب ٌسمع صلوات االنسان فقط حٌنما
ٌكون االنسان ٌصلً فً المعبد
ٕ -قال الراباي اسحق  :كٌؾ نعرؾ ان الرب موجود فً المعبد ؟ وكٌؾ
نعرؾ انه اذا كان هناك عشرة ٌصلون فان الرب ٌحضر معهم ؟
فً المزامٌر ٕٔ-0
سطِ اآللِ َه ِة ٌَ ْقضِ ً.
َهللاُ َقابِ ٌم فًِ َم ْج َم ِع هللاِ .فًِ َو َ
ٖ -وكٌؾ نعرؾ انه موجود بٌن القضاة ؟
فً نفس المزمور السابق النص العبري:
אלהים נצב בעדת־אל בקרב אלהים יׁשפט׃
سطِ اآللِ َه ِة ٌَ ْقضِ ً) الن كلمة (الوهٌم) بدون اداة التعرٌؾ تعنً
( فًِ َو َ
القضاة الكبار
ت–
ٔ -قال الراباي اسحق تعلٌقا لً سفر اشعٌاء ٕ0-ٙ
اع ِع َّزتِ ِه
الر ُّ
ؾ َّ
َحلَ َ
ب ِب ٌَمٌِنِ ِه َوبِذ َِر ِ
ٌٕ -مٌن الرب هً التوراة النه فً سفر التثنٌة ٖٖٕ-
ٌِر َو َت ْ
اء َوأَ ْ
ارانَ
ؤلألَ مِنْ َج َب ِل َف َ
سع َ
ش َر َق ل ُه ْم مِنْ َ
ب مِنْ سِ ٌ َن َ
الر ُّ
اء َّ
َف َقالَ « :ج َ
ار َ
َوأَ َتى مِنْ َر َب َوا ِ
ٌع ٍة ل ُه ْم.
ش ِر َ
س َو َعنْ ٌَمٌِنِ ِه َن ُ
ت القُدْ ِ
ٖ -ذراع الرب هً العبلمة (تٌفٌللن)  ،ففً سفر التثنٌة ٔٓ-ٕ0
ٌِع ُ
ش ُعو ِ
س ِّم ًَ َعل ٌْ َك َو ٌَ َخافُونَ ِم ْن َك.
ب األَ ْر ِ
ب َقدْ ُ
الر ِّ
اس َم َّ
ض أَنَّ ْ
َف ٌَ َرى َجم ُ
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َ 9:Exo 13و ٌَ ُكونُ لَ َك َعبل َم ًة َعلَى ٌَ ِد َك َو َت ْذ َكارا َب ٌْنَ َع ٌْ َن ٌْ َك لِ َت ُكونَ
ب فًِ َف ِم َك .ال َّن ُه بِ ٌَ ٍد َق ِو ٌَّ ٍة ْ
َ
ِص َر.
ب مِنْ م ْ
الر ُّ
اخ َر َج َك َّ
الر ِّ
ٌع ُة َّ
ش ِر َ
ث–
ماذا نكتب فً هذه العبلمة (تٌفللٌن)؟
ٔ -من سفر التثنٌة
ي َ
ش ْع ٍ
ب إِل ِه َنا فًِ
الر ِّ
ب ه َُو َعظِ ٌ ٌم ل ُه آلِ َه ٌة َق ِرٌ َب ٌة ِم ْن ُه َك َّ
 7:Deu 4ألَ َّن ُه أَ ُّ
ُكل ِّ أَدْ عِ ٌَتِ َنا إِل ٌْهِ؟
ِض َوأَ ْح َكا ٌم َعاد ٌ
ي َ
ش ْع ٍ
ِلة ِم ْثل ُ ُكل ِّ َه ِذ ِه
ب ه َُو َعظِ ٌ ٌم ل ُه َف َراب ُ
َ 8:Deu 4وأَ ُّ
ال َّ
ٌع ِة التًِ أَ َنا َواضِ ٌع أَ َما َم ُك ُم ال ٌَ ْو َم؟
ش ِر َ
ٕ -من سفر التثنٌة
ُ 29:Deu 33طو َبا َك ٌَا إِ ْس َرابٌِل ُ! َمنْ ِم ْثلُ َك ٌَا َ
ب
الر ِّ
صوراً بِ َّ
ش ْعبا ً َم ْن ُ
س ٌْؾِ َع َظ َمتِ َك! َف ٌَ َت َذلل ُ ل َك أَ ْعدَ اإُ َك َوأَ ْن َ
ت َت َطؤ ُ ُم ْر َت َف َعاتِ ِه ْم».
س َع ْونِ َك َو َ
ُت ْر ِ
6b
أ-
قال الراباي اسحاق  :اذا اعتاد شخص ان ٌذهب الً المعبد ٌومٌا وفً
ٌوم ما لم ٌذهب للمعبد فان الرب ٌفتقده وٌسؤل عن سبب عدم حضوره ،
واذا كان سبب ؼٌابه سبب دٌنً فان نوره ٌظل معه واما اذا ؼاب لسبب
دنٌوي فانه ٌفقد نوره
ب-
ٌقول الراباي ٌوهانان  :اذا حضر الرب الً المعبد ولم ٌجد عشرة افراد
فانه ٌؽضب فً الحال
ت-
قال الراباي هلبو  :اذا كان الشخص ذاهب الً المعبد فعلٌه ان ٌجري
مسرعا واما اذا كان خارجا من المعبد فعلٌه ان ٌبطًء
ث-
قال الراباي هونا  :الذي ٌصلً خلؾ المعبد ٌكون احمق  ،وذلك اذا لم
ٌكن وجهه موجه نحو المعبد
كان رجل ٌصلً خلؾ المعبد ووجهه لٌس للمعبد فمر به اٌلٌا فً شكل
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٕ٘ٗPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

تاجر عربً وقال له هل تعطً ظهرك للرب وسحب سٌفه وذبحه
7a
أ-
ٔ -قال الراباي ٌوسً  :كٌؾ نعلم ان الرب ٌصلً؟
ٕ -النه ٌقول فً سفر اشعٌاء
 7:Isa 56آتًِ بِ ِه ْم إِلَى َج َب ِل قُدْ سِ ً َوأ ُ َف ِّر ُح ُه ْم فًِ َب ٌْ ِ
صبلَتًِ َو َت ُكونُ
ت َ
ُم ْح َر َقا ُت ُه ْم َو َذ َباب ُِح ُه ْم َم ْق ُبولَ ًة َعلَى َم ْذ َبحًِ ألَنَّ َب ٌْتًِ َب ٌْ َ
ت َّ
الصبلَ ِة ٌُدْ َعى لِ ُكل ِّ
ال ُّ
ش ُعو ِ
ب».
ٖ -الرب الٌقول بٌت صبلتهم وانما بٌت صبلتً
ٗ -ماذا ٌقول الرب فً صبلته ؟
ٌ٘ -قول الراباي ماي ٌ :صلً الرب فٌقول :
لتكن ارادتً ان رحمتً تمحو ؼضبً فاتعامل مع ابنابً بالرحمة ولٌس
بالعدل
ٌ -ٙقول الراباي اشماٌل بن الٌشا  :رأٌت تاج الرب  ،والرب جالس علً
عرشه وقال لً  :اشماٌل  :سبحنً وقل  ،لتكن ارادتك ان رحمتك تمحو
ؼضبك  .........واومؤ الً برأسه
ب-
ٔ -هل الؽضب من طباع الرب تقدس ؟
ٕ -نعم النه ٌقول فً المزامٌر
اض َعا ِدل ٌ َوإِلَ ٌه ٌَ ْس َخ ُط فًِ ُكل ِّ ٌَ ْو ٍم.
َ 11:Psa 7هللاُ َق ٍ
س ُه َو َه ٌَّؤَهَا
س ٌْ َف ُهَ .مدَّ َق ْو َ
 12:Psa 7إِنْ لَ ْم ٌَ ْر ِج ْع ٌُ َحدِّدْ َ
ٖ -وكم ٌستؽرق ذلك الؽضب ؟
ٌستؽرق لحظة واحدة  ،النه فً سفر المزامٌر
ض َب ُه
 5:Psa 30ألَنَّ لِلَ ْح َظ ٍة َؼ َ
وفً سفر اشعٌاء
ش ْع ِبً ادْ ُخلْ َم َخا ِد َع َك َوأَ ْؼل ِْق أَ ْب َوا َب َك َخ ْل َف َكْ .
َ 20:Isa 26هلُ َّم ٌَا َ
اخ َت ِب ْا
ب.
ض ُ
َن ْح َو ل ُ َح ٌْ َظ ٍة َح َّتى ٌَ ْع ُب َر ا ْل َؽ َ
ض
ان األَ ْر ِ
ج مِنْ َم َكانِ ِه لِ ٌُ َعاق َِب إِ ْث َم ُ
ب ٌَ ْخ ُر ُ
الر ُّ
 21:Isa 26ألَ َّن ُه ه َُو َذا َّ
س َّك ِ
اءهَا َوالَ ُت َؽ ِّطً َق ْتبلَهَا فًِ َما َب ْع ُد.
ض ِد َم َ
ؾ األَ ْر ُ
فٌِ ِه ْم َف َت ْكشِ ُ
ٗ -وكم هً مدة تلك اللحظة ؟
 ٔ٘ٓ0000جزء من الساعة
٘ -ولم ٌعرؾ ذلك بدقة سوي بلعام  ،النه فً سفر العدد
ؾ َم ْع ِر َف َة ال َعل ًِِّ .الذِي
َ 16:Num 24و ْح ًُ الذِي ٌَ ْس َم ُع أَ ْق َوال هللاِ َو ٌَ ْع ِر ُ
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ساقِطا ً َوه َُو َم ْك ُ
الع ٌْ َن ٌْ ِن.
وؾ َ
ش ُ
ٌِر َ
ٌَ َرى ُر ْإ ٌَا ال َقد ِ
 -ٙولكن اذا كان بلعام لم ٌعرؾ ما اصاب اتانه
كما فً سفر العدد
ص َباحا ً َو َ
شدَّ َعلى أَ َتانِ ِه َوا ْن َط َ
اء
س ِ
لق َم َع ُر َإ َ
َ 21:Num 22ف َقا َم َب َلعا ُم َ
وآب.
ُم َ
ب فًِ
الر ِّ
ؾ َمبل ُك َّ
ب هللاِ ألَ َّن ُه ُم ْن َطل ٌِق َو َو َق َ
ض ُ
ًِ َؼ َ
َ 22:Num 22ف َحم َ
َّ
ِب َعلى أَ َتانِ ِه َو ُؼبل َماهُ َم َع ُه.
او َم ُه َوه َُو َراك ٌ
ٌق لِ ٌُ َق ِ
الط ِر ِ
ب َواقِفا ً فًِ َّ
ص َر ِ
س ٌْفُ ُه
ٌق َو َ
الر ِّ
ت األَ َتانُ َمبل َك َّ
َ 23:Num 22فؤ َ ْب َ
الط ِر ِ
ت األَ َتانُ َع ِن َّ
ٌق َو َم َ
َم ْسلُول ٌ فًِ ٌَ ِد ِه َف َمال ِ
ب َب َلعا ُم
ض َر َ
الح ْق ِلَ .ف َ
ش ْت فًِ َ
الط ِر ِ
ٌق.
األَ َتانَ لِ ٌَ ُر َّدهَا إِلى ال َّط ِر ِ
وم ل ُه َحابِ ٌط مِنْ ُه َنا
الر ِّ
ؾ َمبل ُك َّ
ُ 24:Num 22ث َّم َو َق َ
ب فًِ َخ ْندَ ٍق لِل ُك ُر ِ
َو َحابِ ٌط مِنْ ُه َنا َك.
ب َز َح َم ِ
ص َر ِ
ض َؽ َط ْت
الحاب َِط َو َ
ت َ
الر ِّ
ت األَ َتانُ َمبل َك َّ
َ 25:Num 22فل َّما أَ ْب َ
ض َر َب َها أَ ٌْضا ً.
الحابِطِ َف َ
ِر ْجل َب َلعا َم ِب َ
ض ٌِّ ٍق َح ٌْ ُ
اج َت َ
ث
ان َ
ب أَ ٌْضا ً َو َو َق َ
الر ِّ
از َمبل ُك َّ
ُ 26:Num 22ث َّم ْ
ؾ فًِ َم َك ٍ
س ِبٌل ٌ لِل ُّن ُكو ِ
ب ٌَمٌِنا ً أَ ْو شِ َماالً.
س َ
ل ٌْ َ
ض ْت َت ْح َ
ص َر ِ
ت َبل َعا َم.
ب َر َب َ
الر ِّ
ت األَ َتانُ َمبل َك َّ
َ 27:Num 22فل َّما أَ ْب َ
ب األَ َتانَ ِبال َقضِ ٌ ِ
ب.
ض َر َ
ب َب َلعا َم َو َ
ض ُ
ًِ َؼ َ
َف َحم َ
ص َن ْع ُ
ان َف َق ْ
ت ِب َك
الت لِ َبل َعا َمَ « :ما َذا َ
الر ُّ
َ 28:Num 22ف َف َت َح َّ
ب َف َم األَ َت ِ
ض َر ْب َتنًِ اآلنَ َث َ
بلث دَ َف َعاتٍ؟»
َح َّتى َ
 -7فكٌؾ عرؾ بلعام العلً وقدرته ؟
انه لم ٌكن ٌعرؾ سوي تلك اللحظة !!!!!!!!
 -0متً ٌؽضب الرب ؟
ٌ -2قول ابٌا  :فً الساعات الثبلث االولً من النهار حٌنما ٌكون عرؾ
الدٌك ابٌض وٌقؾ علً قدم واحدة
ٓٔ -كان للراباي ٌوشوا بن لٌفً جار صدوقً ٌضاٌقه  ،فاخذ الراباي
دٌك ووضعه تحت سرٌر الصدوقً حتً تؤتً اللحظة التً ٌبٌض فٌها
عرؾ الدٌك وٌكون الرب ؼاضب فٌلعن الراباي الصدوقً فً تلك اللحظة
فٌحل علٌه ؼضب الرب  ،ولما حانت اللحظة كان الراباي ٌعانً الدوخة
من السهر فلم ٌلعن الصدوقً
ٌٔٔ -قول الراباي مٌر  :حٌنما تشرق الشمس وٌضع ملوك االرض
التٌجان علً رإسهم وٌسجدون للشمس فان الرب ٌكون ؼاضب
ت–
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ٌٔ -قول الراباي ٌوسً  :ان موسً طلب من الرب ثبلثة اشٌاء وحققها
له الرب  ،ان ٌكون الحضور االلهً عند اسرابٌل  ،واال ٌكون هناك
حضور الهً عند عبدة االصنام  ،ان ٌعرؾ طرق الرب
ٕ -اقوال الراباي ٌوهانان متعارضة مع اقوال الراباي مٌر  ،قال الراباي
مٌر ان الرب استجاب فقط لطلبٌن من مطالب موسً الثبلثة  ،النه فً
سفر الخروج
ب
الر ِّ
اس ِم َّ
َ 19:Exo 33ف َقال َ« :ا ِجٌ ُز ُكل َّ ُجودَ تًِ قُدَّ ا َم َكَ .وا َنادِي ِب ْ
اؾ َو ْار َح ُم َمنْ ْار َح ُم».
اؾ َعلَى َمنْ ا َت َر ُ
قُدَّ ا َم َكَ .وا َت َر ُ
ث-
ٔ -سال موسً الرب  :لماذا بعض االتقٌاء سعداء وبعضهم تعٌس ولماذا
بعض الخطاة سعداء وبعضهم تعٌس؟
ٕ -قال الرب  :التقً السعٌد هو التقً ابن التقً  ،والتقً التعٌس هو
التقً ابن الخاطًء  ،والخاطًء السعٌد هو الخاطًء ابن التقً ،
والخاطًء التعٌس هو الخاطًء ابن الخاطًء
ٖ -كما فً سفر الخروج
ان الَى الُوؾٍ َ .ؼاف ُِر ْاال ْث ِم َوا ْل َم ْعصِ ٌَ ِة َوا ْل َخطِ ٌَّ ِة.
َ 7:Exo 34حافِ ُظ ْاال ْح َ
س ِ
اء فًِ
اء اال ْب َن ِ
اء َوفًِ ا ْب َن ِ
اء فًِ اال ْب َن ِ
ئ ا ْب َرا ًءُ .م ْف َتقِ ٌد ا ْث َم اال َب ِ
َولَ ِك َّن ُه لَنْ ٌُ ْب ِر َ
ٌل ال َّثالِ ِ
الر ِاب ِع».
ث َو َّ
ا ْل ِج ِ
ٗ -وفً سفر التثنٌة
اء.
« 16:Deu 24ال ٌُ ْق َتل ُ اآل َبا ُء َع ِن األَ ْوال ِد َوال ٌُ ْق َتل ُ األَ ْوال ُد َع ِن اآل َب ِ
ان بِ َخطِ ٌَّتِ ِه ٌُ ْق َتل ُ.
ُكل ُّ إِ ْن َ
س ٍ
٘ -والٌوجد تعارض الن االٌة االولً تتحدث عن االبناء السالكٌن فً
طرق ابابهم  ،والثانٌة عن االبناء الذٌن الٌسلكون فً طرق ابابهم
 -ٙقال الرب لموسً  :التقً السعٌد هو التقً التام التقوي  ،والتقً
التعٌس هو التقً الؽٌر كامل
والخاطًء السعٌد هو الؽٌر تام الخطٌبة،والخاطًء التعٌس هو الكامل
الخطٌبة
10a
أ-
ٔ -كان ذات مرة ثبلثة جٌران للراباي مٌر وكانوا ٌتسببون فً مضاٌقته
فكان ٌدعو علٌهم فً صبلته بان ٌموتوا
ٕ -فقالت له زوجته برورٌا  :لماذا تعتقد ان صلواتك لٌموتوا ستكون
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مقبولة ؟
ٖ -فقال لها  :انهم اذا ماتوا فسوؾ ٌنتهً الشر
ٗ  -فقالت له  :ادع لهم بالهداٌة واٌضا ٌنتهً الشر
فدعً لهم فتابوا
ب-
ٔ -من مثل الرب الذي اصلح بٌن رجلٌن اتقٌاء ؟
ٕ -قال حزقٌا  :لٌؤت اشعٌا الً ورفض ان ٌذهب الٌه
ٖ -ورفض اشعٌاء ان ٌذهب الً حزقٌا وطلب منه ان ٌذهب الٌه
ٗ -اصاب الرب حزقٌا بالمرض وكان البد الشعٌا ان ٌذهب الٌه كما فً
سفر اشعٌاء
اء إِلَ ٌْ ِه إِ َ
ض َح َزقِ ٌَّا لِ ْل َم ْو ِ
ش ْع ٌَا ُء ْبنُ
ت َف َج َ
 1:Isa 38فًِ تِ ْل َك األَ ٌَّ ِام َم ِر َ
وت َوالَ
ص َب ٌْ َت َك ألَ َّن َك َت ُم ُ
ب :أَ ْو ِ
الر ُّ
وص ال َّنبِ ًُّ َو َقال َ لَ ُهَ « :ه َك َذا ٌَقُول ُ َّ
آ ُم َ
ٌِش».
َتع ُ
٘ -مامعنً تموت والتعٌش ؟
 -ٙاي تموت فً هذا العالم والتعٌش فً العالم القادم ( الحٌاة االخرة
لٌس لك فٌها نصٌب)
10b
أ-
ٔ -فعل الملك جزقٌا ستة اشٌاء وافقه الربانٌون علً ثبلثة ورفضوا
ثبلثة
ٕ -قبلوا منه  :اخفاءه لكتاب االدوٌة  ،وتحطٌمه الحٌة البرونزٌة ،
وسحب عظام ابٌه علً الحبال الً قبره بدال من دفنه بشكل ملكً
كما فً سفر الملوك الثانً
ي،
ار َ
س َر ال َّت َماثٌِلََ ،و َق َّط َع ال َّ
ٕ 4:Ki 18ه َُو أَ َزال َ ا ْل ُم ْر َت َف َعاتَِ ،و َك َّ
س َو ِ
وسى ألَنَّ َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ َكا ُنوا إِلَى تِ ْل َك
اس الَّتًِ َع ِملَ َها ُم َ
َو َ
س َح َق َح ٌَّ َة ال ُّن َح ِ
األَ ٌَّ ِام ٌُوقِدُونَ لَ َها َو َد ُعوهَا [ َن ُح ْ
ش َتانَ ].
ٖ -ورفضوا منه :
أ -اوقؾ مٌاه جٌحون
كما فً سفر االخبار الثانً
سدَّ َم ْخ َر َج ِم ٌَا ِه َج ٌْ ُحونَ األَ ْعلَى َوأَ ْج َراهَا
َٕ 30:Ch 32و َح َزقِ ٌَّا ه ََذا َ
َت ْح َ
ت األَ ْر ِ
ج َه ِة ا ْل َؽ ْر ِب ٌَّ ِة مِنْ َمدٌِ َن ِة دَ ُاودَ َ .وأَ ْفلَ َح َح َزقِ ٌَّا فًِ ُكل ِّ
ض إِلَى ا ْل ِ
َع َملِ ِه.
ب -ارسل ذهب باب الهٌكل الً ملك اشور ،
جامع العقابد – الجزء الثامن

ٕ٘0Page

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

كما فً سفر الملوك الثانً
ش َر َح َزقِ ٌَّا َّ
ان َق َّ
ٕ 16:Ki 18فًِ َذلِ َك َّ
َب َعنْ أَ ْب َوا ِ
ب
الر ِّ
ب َه ٌْ َك ِل َّ
الذه َ
الز َم ِ
شاهَا َح َزقِ ٌَّا َملِ ُك ٌَ ُه َ
وذاَ ،ودَ َف َع ُه لِ َملِكِ أَ ُّ
َوالدَّ َعاب ِِم الَّتًِ َكانَ َقدْ َؼ َّ
ور.
ش َ
ت -كما فً االخبار الثانً
ور َ
َٕ 2:Ch 30ف َت َ
شلٌِ َم أَنْ
اع ِة فًِ أ ُ ُ
ساإُ ُه َو ُكل ُّ ا ْل َج َم َ
ش َاو َر ا ْل َملِ ُك َو ُر َإ َ
ِص َح فًِ ال َّ
ش ْه ِر ال َّثانًِ
ٌَ ْع َملُوا ا ْلف ْ
مخالفا بذلك ماورد فً سفر الخروج
ور .ه َُو لَ ُك ْم َّاول ُ ُ
اس ال ُّ
« 2:Exo 12ه ََذا ال َّ
ور
ش ْه ُر ٌَ ُكونُ لَ ُك ْم َر َ
ش ُه ِ
ش ُه ِ
الس َن ِة.
َّ
ب-
ٔ -قال الراباي بن زمرا  :اذا طلب االنسان شٌبا متوسبل بنفسه  ،جعلته
السماء بوسٌلة االخرٌن  ،ومن طلب شٌبا متوسبل باالخرٌن جعلته
السماء بوسٌلة الشخص نفسه
ٕ -توسل موسً بفضابل االخرٌن  ،كما فً سفر الخروج
اس َرابٌِل َ َع ِبٌدَ َك الَّذٌِنَ َحلَ ْف َ
اس َح َ
ت لَ ُه ْم
اق َو ْ
ْ 13:Exo 32اذ ُك ْر ا ْب َراهٌِ َم َو ْ
ِب َن ْفسِ َك َوقُ ْل َ
اعطِ ً َن ْسلَ ُك ْم ُكل َّ َه ِذ ِه
الس َم ِ
اء َو ْ
وم َّ
ت لَ ُه ْم :ا َك ِّث ُر َن ْسلَ ُك ْم َك ُن ُج ِ
ض الَّتًِ َت َكلَّ ْم ُ
ت َع ْن َها َف ٌَ ْملِ ُكو َن َها الَى اال َب ِد».
االر ِ
ْ
ش ِّر الَّذِي َقال َ ا َّن ُه ٌَ ْف َعلُ ُه ِب َ
ب َعلَى ال َّ
ش ْع ِب ِه.
الر ُّ
َ 14:Exo 32ف َن ِد َم َّ
ٖ -فجعلت السماء االجابة للتوسل بفضٌلة موسً  ،كما فً المزامٌر
ؾ فًِ ال َّث ْؽ ِر
وسى ُم ْخ َتا ُر ُه َو َق َ
َ 23:Psa 106ف َقال َ ِبإِهْ بلَ ِك ِه ْم .لَ ْوالَ ُم َ
ض َب ُه َعنْ إِ ْتبلَفِ ِه ْم.
ؾ َؼ َ
ص ِر َ
قُدَّ ا َم ُه لِ ٌَ ْ
ٗ -حزقٌا توسل للرب بفضٌلته نفسه  ،كما فً سفر اشعٌاء
صلَّى:
َ 2:Isa 38ف َو َّج َه َح َزقِ ٌَّا َو ْج َه ُه إِلَى ا ْل َحابِطِ َو َ
ؾ سِ ْر ُ
ت أَ َما َم َك ِباألَ َما َن ِة َو ِب َق ْل ٍ
ٌِم
ب َ
ب ْاذ ُك ْر َك ٌْ َ
« 3:Isa 38آ ِه ٌَا َر ُّ
سل ٍ
َو َف َع ْل ُ
اء َعظِ ٌما ً.
سنَ فًِ َع ٌْ َن ٌْ َك»َ .و َب َكى َح َزقِ ٌَّا ُب َك ً
ت ا ْل َح َ
٘ -ولكن الرب جعل تحقٌق ذلك بسبب داود ولٌس حزقٌا  ،كما فً
اشعٌاء
ص َها مِنْ أَ ْج ِل َن ْفسِ ً َومِنْ
َ 35:Isa 37وأ ُ َحامًِ َعنْ َه ِذ ِه ا ْل َمدٌِ َن ِة أل ُ َخلِّ َ
أَ ْج ِل دَ ُاودَ َع ْبدِي».
ت-
ٔ -قال الراباي ٌوشوا بن لٌفً  :مامعنً نص سفر اشعٌاء :
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ت َت َعلَّ ْق َ
ارةُ َوأَ ْن َ
ت ِب َن ْفسِ ً
سبلَ َم ِة َقدْ َت َح َّولَ ْت ل ًَِ ا ْل َم َر َ
 17:Isa 38ه َُو َذا لِل َّ
مِنْ َوهْ دَ ِة ا ْل َهبلَكِ َفإِ َّن َك َط َر ْح َ
اي
اء َظ ْه ِر َك ُكل َّ َخ َطا ٌَ َ
ت َو َر َ
ٕ -ان الرب تقدس حتً اذا ارسل رسول السبلم فان ذلك ٌمثل مرارة له
الن ذلك الٌعتمد علً ارادته
ث-
ٔ -فً معنً نص سفر الملوك الثانً:
ام َرأَةٌ
ش ُع إِلَى ُ
ت ٌَ ْو ٍم َع َب َر أَلٌِ َ
َٕ 8:Ki 4وفًِ َذا ِ
شو َن َمَ .و َكا َن ْت ُه َنا َك ْ
س َك ْت ُه لِ ٌَؤْ ُكل َ ُخ ْبزاًَ .و َكانَ ُكلَّ َما َع َب َر ٌَمٌِل ُ إِلَى ُه َنا َك لِ ٌَؤْ ُكل َ ُخ ْبزاً.
َعظِ ٌ َم ٌة َفؤ َ ْم َ
ت أَ َّن ُه َر ُجل َ َّ
َٕ 9:Ki 4ف َقالَ ْت ل َِر ُجلِ َهاَ :قدْ َعل ِْم ُ
س الَّذِي ٌَ ُم ُّر َعلَ ٌْ َنا
هللاِ ُم َقدَّ ٌ
دَ ابِما ً.
س ِرٌراً
ض ْع لَ ُه ُه َنا َك َ
ٌِر ًة َو َن َ
صؽ َ
َٕ 10:Ki 4ف ْل َن ْع َملْ ُعلِّ ٌَّ ًة َعلَى ا ْل َحابِطِ َ
اء إِلَ ٌْ َنا ٌَمٌِل ُ إِلَ ٌْ َها.
ار ًةَ ،ح َّتى إِ َذا َج َ
َوخ َِوانا ً َو ُك ْرسِ ٌّا ً َو َم َن َ
ٕ – ٌقول الراباي اسحاق تعلٌقا علً تلك القصة  :اذا اراد شخص ان
ٌستفٌد من ضٌافته لشخص اخر فلٌفعل كما فعل الٌشع
ٖ -ففً هذه القصة لم تكن ضٌافة المرأة الشونامٌة الٌشع لوجه هللا
وانما لؽرض ان تستفٌد منه كما فً بقٌة القصة :
َٕ 13:Ki 4ف َقال َ لَ ُه :قُلْ لَ َها :ه َُو َذا َق ِد ا ْن َز َع ْج ِ
س َب ِب َنا ُكل َّ َه َذا
ت ِب َ
ٌِس
اجَ ،ف َم َاذا ٌُ ْ
ص َن ُع لَكِ ؟ َهلْ لَكِ َما ٌُ َت َكلَّ ُم ِب ِه إِلَى ا ْل َملِكِ أَ ْو إِلَى َرب ِ
االِ ْن ِز َع ِ
سطِ َ
ش ْع ِبً].
سا ِك َن ٌة فًِ َو َ
ش؟ َف َقالَ ْت[ :إِ َّن َما أَ َنا َ
ا ْل َج ٌْ ِ
س لَ َها
ٌح ِزي[ :إِ َّن ُه لَ ٌْ َ
ج َ
ُٕ 14:Ki 4ث َّم َقال ََ [ :ف َم َاذا ٌُ ْ
ص َن ُع لَ َها؟] َف َقال َ ِ
ش َ
ا ْبنٌ َو َر ُجلُ َها َقدْ َ
اخ].
ان ا ْل َح ٌَا ِة َت ْح َتضِ نٌِنَ ا ْبنا ً
َٕ 16:Ki 4ف َقال َ[ :فًِ ه ََذا ا ْلم َ
ٌِعا ِد َن ْح َو َز َم ِ
ت ا ْبنا ً
ت ا ْل َم ْرأَةُ َو َولَدَ ِ
َٕ 17:Ki 4ف َحبِلَ ِ
َٕ 18:Ki 4و َك ِب َر ا ْل َولَ ُد.
س َعلَى ُر ْك َب َت ٌْ َها إِلَى ال ُّظ ْه ِر
َٕ 20:Ki 4ف َح َملَ ُه َوأَ َتى ِب ِه إِلَى أ ُ ِّمهَِ ،ف َجلَ َ
َو َم َ
ات.
اء ْت إِلَى َر ُج ِل َّ
هللاِ إِلَى َج َب ِل ا ْل َك ْر َم ِل.
َٕ 25:Ki 4وا ْن َطلَ َق ْت َح َّتى َج َ
َٕ 32:Ki 4ودَ َخل َ أَلٌِ َ
ص ِب ًِّ َم ٌِّ ٌ
ش ُع ا ْل َب ٌْ َ
ت
ت َوإِ َذا ِبال َّ
ب.
الر ِّ
صلَّى إِلَى َّ
س ٌْ ِه َما ِكلَ ٌْ ِه َما َو َ
اب َعلَى َن ْف َ
َٕ 33:Ki 4فدَ َخل َ َوأَ ْؼلَ َق ا ْل َب َ
ُٕ 35:Ki 4ث َّم َعادَ َو َت َم َّ
شى فًِ ا ْل َب ٌْ ِ
ار ًة إِلَى ُه َنا َك
ار ًة إِلَى ُه َنا َو َت َ
ت َت َ
ٌٗ -قول الراباي ٌوسً بن حنانٌا  :كٌؾ عرفت المرأة ان ضٌفها رجل
هللا مقدس كما فً النص
ت أَ َّن ُه َر ُجل َ َّ
َٕ 9:Ki 4ف َقالَ ْت ل َِر ُجلِ َهاَ :قدْ َعل ِْم ُ
س
هللاِ ُم َقدَّ ٌ
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٘ -اختلؾ الراباي راب  ،والراباي صموٌل فً ذلك  ،فقال احدهما (
النها لم تر اٌة ذبابة حول مابدته) وقال االخر ( انها نشرت مبلٌة من
الكتان حول فراشه ولم تر بها اي تلوث )
ج–
ٌٔ -قول الراباي الٌعازر بن ٌعقوب  :اذا سمح شخص الحد رجال الدٌن
المعلمٌن ان ٌدخل الً منزله وٌستخدم ممتلكاته فانه ٌكون كمن قدم
قربانا للرب
11a
أ-
ٔ -مامعنً نص سفر التثنٌة :
ِس فًِ َب ٌْتِ َك َوحٌِنَ
ص َها َعلى أَ ْوال ِد َك َو َت َكل ْم بِ َها حٌِنَ َت ْجل ُ
َ 7:Deu 6وقُ َّ
َت ْمشِ ً فًِ َّ
ٌق َوحٌِنَ َت َنا ُم َوحٌِنَ َتقُو ُم
الط ِر ِ
ٕ -بٌت شاماي(انصار الراباي شاماي) ٌقولون ان المعنً حرفً ٌجب
علً االنسان فً المساء ٌنام فً فراشه وٌقرأ الصلوات  ،وفً الصباح
ٌقوم من فراشه وٌقرأ وهو واقؾ
ٌٖ -قول بٌت هلٌل (انصار الراباي هلٌل) ان كل شخص ٌقرأ بالكٌفٌة
التً ٌرٌدها  ،وان معنً حٌن تنام  ،فً المساء  ،وحٌن تقوم  ،فً
الصباح
ٌٗ -قول الراباي تارفون  :انه كان ٌسٌر فً الطرٌق فاراد ان ٌقرأ
الصلوات وهو ٌسٌر كما ٌقول الراباي شاماي  ،فهاجمه اللصوص ،
وكان ذلك عقاب له لمخالفته طرٌقة الراباي هلٌل
ٌ٘ -قول انصار الراباي شماي انه لو كان المعنً تحدٌد الوقت لذكره
بالنص فقال صباحا ومساءا ولٌس حٌنما تقوم وحٌنما تنام  ،وان ذكر
تلك االفعال ٌتطلب القٌام بها فعبل
 -ٙقال الراباي حزقٌال انه ٌجوز اتباع اي من الطرٌقتٌن

جامع العقابد – الجزء الثامن

ٖ٘ٔPage

مدخل الً العقٌدة الٌهودٌة

دكتور/عاطؾ عثمان حلبٌة

 -7قال الراباي جوزٌؾ  ،ان اتباع بٌت شاماي لٌس صحٌحا
12b
لبي ثٓ ىِٚب ٌٍّؼٍٍّٓ اٌؾىّبء :
ٍٍٔ ً٘ -زُ موو اٌبَ اٌقوٚط ِٓ ِٖو فً ىِٓ اٌٍَّؼ ؟
ٕ -اٌٌٍ ِىزٛثب فً ٍفو اهٍِبء
ٖ َٓ ثِو فٍََ ٍِّْ ُه ٍَِِ ٌه
َ٘ [ 5:Jer 23ب أٌََّب ٌَ رَأْرًِ ٌَمُُ ٛي اٌ َّو ُّة َٚأُلٍِ ُُ ٌِ َلا َُ ٚك ُغ ْ
ٗ.
ََ ْٕ ٌَٚغ ُؼ َْ ٌُٚغ ِوي َؽمّب ً ََ ٚػ ْلالً فًِ األَ ْه ِ
ٍ َوائٍِ ًُ آ ِِٕب ً ََ َ٘ ٚنا ٘ َُ ٛا ْ
َ ُىُٓ ئِ ْ
ٔ ٌَ َُ ٛٙما َْ ٌَٚ
ٍ ُُّٗ
 6:Jer 23فًِ أٌََّب ِِ ِٗ ٌُ َقٍَّ ُ
اٌَّ ِني ٌَ ْلػُ َُٗٔٛثِ ِٗ :اٌ َّو ُّة ثِ ُّؤَب.
 ْٛثَ ْؼ ُلَ :ؽً ٘ َُ ٛاٌ َّو ُّة
َ ٌِ 7:Jer 23نٌِهَ َ٘ب أٌََّب ٌَ رَأْرًِ ٌَمُُ ٛي اٌ َّو ُّة َٚالَ ٌَمَُ ٌُٛ
ٖ َو.
ٗ ِِ ْ
ٕ َؼ َل ثًَِٕ ئِ ْ
اٌَّ ِني أَ ْ
ٍ َوائٍِ ًَ ِِْٓ أَ ْه ِ
ٍ َوائٍِ ًَ ِِْٓ
ذ ئِ ْ
ٕ َؼ َل َٚأَرَى ثَِٕ ْ
 8:Jer 23ثَ ًَْ :ؽً ٘ َُ ٛاٌ َّو ُّة اٌَّ ِني أَ ْ
َ ًِ ثَ ٍْ ِ
 ْٛفًِ
ٗ اٌ ِّ
َ ُىُٕ َ
ا ًٙاٌَّزًِ َ َٛو ْكرُ ُ ُْ ٙئٌَِ ٍْ َٙب فٍََ ْ
ٍغ األَ َه ِ
ْ َّ ِ
أَ ْه ِ
بي ََ ِِْٓ ٚع ِّ ِ
.ُْ ِٙ ٙ
أَ ْه ِ
ٖ -فأعبثِ ٌٌٍ : ٖٛؼًٕ مٌه أٗ ٍٍّؾً موو اٌقوٚط ِٓ ِٖو ٌٚ ،ىٓ
اٌزؾوه ِٓ اٌزجؼٍخ ٌٍّبٌه االفوي ٍٍنوو اٚال صُ ٌأرً موو اٌقوٚط
ٗٚ -مٌه وّب ِ٘ ٛىزٛة فً ٍفو اٌزى:ٌٓٛ
ٍ ُّهَ فٍِ َّب ثَ ْؼ ُل
ٛة .ال ٌُ ْل َػى ا ْ
َٚ 10:Gen 35لَب َي ٌَُٗ هللاُ« :ا ْ
ٍ ُّهَ ٌَ ْؼمُ ُ
ٍ َوائٍِ ًَ.
ٍ َُّٗ ا ْ
ٍ َوائٍِ ًَ» .فَ َل َػب ا ْ
ٍ ُّهَ ا ْ
ٛة ثَ ًْ ٌَ ُى ُْٛا ْ
ٌَ ْؼمُ َ
٘ -الٌؼًٕ مٌه اْ اٍُ ٌؼمٛة ٍٍّؾً ٌٚىٓ اْ اٍُ اٍوائًٍ ٍٍىْٛ
اٍبٍٍب ٚاٍُ ٌؼمٛة ٍٍى ْٛصبٌٔٛب
13a
ٔ -ابرام هو نفسه ابراهام  ،كان فً البداٌة ابو االرامٌٌن ثم اصبح ابا
لكل العالم
فً اخبار االٌام االول :
ٔ 27:Ch 1أَ ْب َرا ُم ( َوه َُو إِ ْب َراهٌِ ُم).
وفً سفر التكوٌن
اس ُم َك ا ْب َراهٌِ َم ال ِّنً
اس ُم َك َب ْع ُد ا ْب َرا َم َبلْ ٌَ ُكونُ ْ
َ 5:Gen 17فبل ٌُدْ َعى ْ
ور مِنَ اال َم ِم.
ْ
اج َعلُ َك ابا ل ُِج ْم ُه ٍ
ٕ -قال بار كابرا  ،ان من ٌسمً ابراهام ابرام ٌكون ارتكب خطٌبة  ،النه
ٌخالؾ المكتوب فً سفر التكوٌن
اس ُم َك َب ْع ُد ا ْب َرا َم
َفبل ٌُدْ َعى ْ
ٖ -لماذا الٌنطبق هذا علً ٌعقوب؟
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ٗ -النه مكتوب فً سفر التكوٌن :
وب».
وب ٌَ ْعقُ ُ
اس َرابٌِل َ فًِ ُر َإى اللَّ ٌْ ِل َو َقال َْ ٌَ « :عقُ ُ
َ 2:Gen 46ف َكلَّ َم هللاُ ْ
َف َقال ََ « :ه َب َن َذا».
ب-
ٔ -ما هو المقصود من سفر اشعٌاء
ت َوا ْل َقدٌِ َم ُ
« 18:Isa 43الَ َت ْذ ُك ُروا األَ َّولِ ٌَّا ِ
ات الَ َت َتؤ َ َّملُوا بِ َها.
صان ٌِع أَ ْمراً َجدٌِداً .اآلنَ ٌَ ْن ُب ُ
ت .أَالَ َت ْع ِرفُو َن ُه؟ أَ ْج َعل ُ فًِ
َ 19:Isa 43ه َب َن َذا َ
ا ْل َب ِّر ٌَّ ِة َط ِرٌقا ً فًِ ا ْل َق ْف ِر أَ ْن َهاراً.
ٕ -المقصود هو حرب جوج وماجوج
ٖ -فهذا ٌشبه الرجل الذي صادؾ ذببا فهرب منه ثم صادؾ اسدا فهرب
منه ثم صادؾ ثعبانا  ....وهكذا كلما وقع فً محنة اشد نسً المحنة
السابقة
ت-
ٌٔ -قول الربانٌون ان التوراة ٌجب ان تقرأ بالعبرٌة  ،ولكن رابً ٌقول
انه ٌتم قرأتها باي لؽة
ٕ -فً سفر التثنٌة
ب َوا ِح ٌد.
ب إِل ُه َنا َر ٌّ
الر ُّ
« 4:Deu 6إِ ْس َم ْع ٌَا إِ ْس َرابٌِل َُّ :
الر َّ
ِب َّ
َ 5:Deu 6ف ُتح ُّ
لب َك َومِنْ ُكل ِّ َن ْفسِ َك َومِنْ ُكل ِّ
ب إِل َه َك مِنْ ُكل ِّ َق ِ
قُ َّوتِ َك.
َ 6:Deu 6ول َت ُكنْ َه ِذ ِه ال َكلِ َم ُ
لب َك
ات التًِ أَ َنا أُوصِ ٌ َك بِ َها ال ٌَ ْو َم َعلى َق ِ
ٖ -قال الربانٌون ان عبارة ( ولتكن هذه الكلمات) تعنً استخدام اللؽة
العبرٌة
ٌٗ -قول رابً ان كلمة (ׁשמע) تعنً اسمع او افهم  ،وهذا ٌعنً اي لؽة
مفهومة او مسموعة
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