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 المحاضرة األولى : المصادر في الديانة اليهودية

 أوال:العهد القديم:

و يسميها العلماء  -The Old Testament العهد القدمي هو إسم الكتاب املقدس عند اليهود أو
 الدارسون
، و هو جمموعة من األساطري و القوانني،  The Hebrew Bible "ربي"الكتاب املقدس العاآلن ب 

 و
األشعار، و النبوءات، و الفلسفة، و التاريخ، كتبت كلها تقريبا باللغة العربية، باستثناء بعض الفصول القليلة 

 اليت
كة بني أصبحت لغة التفاهم املشت دونت ببعض اللهجات السامية املختلفة اليت تدعى اآلرامية، و اليت 

 شعوب
  1ق.م 600منطقة الشرق األوسط بعد سنة 

يعد بولس الرسول هو أول من مسى أسفار العهد القدمي بالكتاب املقدس، و ذلك يف رسالته الثانية إىل 
 تلميذه

ص باإلميان تيموثاوس، خماطبا إياه: و أنك منذ الطفولية تعرف الكتب املقدسة القادرة أن حتكمك للخال
 الذي يف

 .سوع". ألن أسفار العهد اجلديد مل تكن قد اكتملت بعديح ياملس
أسقف ساردس، هو أول من أطلق تسمية العهد القدمي على  Melito و يرى كثري من الباحثني أن ميليتس

 هذه
 ( عهد . وملا رأى املسيحيون أن كتبهم الرسولية تنص على تدابري2م 180األسفار املقدسة و ذلك عام 

 ،)جديد
تاب : ( العهد القدمي) بدال من التناخ كما يقول اليهود، تفريقا عما جاء به املسيح و هذا الك قالوا عن

 أتباعه
                                                           

  -د رستم، صفحات للدراسات وإسرائيل فنكلشتاين، و فيل أشرن التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها، ترمجة سع - 1

 . 29، ص  2017،  5النشر، دمشق سوريا، ط 
 

  .17م، ص  2005،  2 -صموئيل يوسف، مدخل إىل العهد القدمي، دار الثقافة، القاهرة مصر، ط  - 2
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 .1الذي مسوه بالعهد اجلديد
 :المطلب الثاني: أقسام العهد القديم

 للشعب  2مرتبط بالتطور التارخيياملتصفح لكتاب العهد القدمي جيده يتكون من ثالثة أقسام، و ترتيبها أمر 
اليهودي، و هذه األسفار املكونة للتناخ، خاصة ما يتعلق بتتيبها و مصداقية البعض منها، مل تكن حمط 

 اتفاق و
مل حيصل حوهلا إمجاع، سواء من طرف اليهود أو املسيحيني، بشقيهم الكاثوليكي و الربوتستاين، لكن بعد 

 جدال
 - –مي حتتوي على ى أن التوراة العربية العهد القدكثرية، اتفق اليهود و علماؤهم علمرير و طويل، عرب عصور  

39 

 :سفرا هي
التوراة أو كتب موسى عليه السالم، أو األسفار اخلمسة وهي: التكوين، وسفر اخلروج، ، القسم األول: 

 وسفر
توراة أو ما يطلق عليها حبسب الالويني، وسفر العدد، وسفر التثنية، وتتمثل هذه األسفار اخلمسة يف ال

 سميةالت
 .اليونانية بانتاتوك

سفر التكوين: ويقص تاريخ العامل من تكوين السماوات واألرض إىل استقرار أوالد يعقوب يف أرض  1
 - مصر، مع

 تفصيل يف قصص آدم عليه السالم، وحواء ونوح والطوفان ونسل سام أحد أبناء نوح، وهو الذي احندر منه
 .بين إسرائيلشعب 

 -صر، وقصة موسى عليه السالم وخروجه مع بين إسرائيل، ريخ بين إسرائيل يف مسفر اخلروج: ويعرض تا 2

 .وتارخيهم يف أثناء فتة التيه اليت قضوها يف صحراء سيناء واليت استغرقت أربعني عاما  
 العبادات واملعامالت وجبانب هذه القصص يشتمل اخلروج على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية يف

 .والعقوبات

                                                           
  .27م، دار اليازوري، عمان األردن، ص  2009 - - –التوراة تارخيا أثريا دينا، إبراهيم الفين، د.ط،  - 1

 1983 -الم، شربا مصر، د. ط، ت ط صموئيل شولتز، العهد القدمي يتكلم، ترمجة أد.يبة شكري يعقوب، مطبعة الس - 2
 . 9م،ص 
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سفر الالويني: وقد اهتم معظمه بشؤون العبادات وخاصة ما يتعلق منها باألضحية والقرابني واحملرمات  3
 - من

احليوانات والطيور، وقد نسب هذا السفر إىل الالويني،وهم نسل الوي ألهنهم سدنة اهليكل، واملشرفني على 
 شؤون

 .بني، والقوانني يف الشريعة اليه وديةالذبح واألضحية والقرا
 . 1سفر العدد: و هو سفر يركز على األرقام كاحصاء قبائل بين اسرائيل و جيوشهم و أمواهلم -4

سفر التثنية : اهتم معظمه بأحكام الشريعة اليهودية اخلاصة باحلروب والسياسة وشؤون االقتصاد  5
 - واملعامالت

 .والعقوبات والعبادات
 :القسم الثاني: األنبياء، و يقسمون إلى قسمين

 :: و هي األسفاراألنبياء المتقدمون
 سفر يشوع

 سفر القضاة
 سفر صموئيل األول
 سفر صموئيل الثاين

 سفر امللوك األول
 .سفر امللوك الثاين

 :و هي األسفاراألنبياء المتأخرون: 
 سفر أشعيا
 سفر إرميا

 سفر حزقيال
 سفر هوشع

 يوئيلسفر 
 سفر عاموس

                                                           
م، ص 1964األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم،على عبد الواحد وايف، مكتبة هنضة مصر، مصر، ت ط  - 1

5. 
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 سفر عوبديا
 سفر يونان
 سفر ميخا

 ومسفر حن
 سفر حبقوق
 سفر صفنيا
 سفر حجي

 سفر زكريا
 سفر مالخي

 :و هي األسفارالقسم الثالث: المكتوبات: 
 سفر املزامري

 سفر األمثال
 سفر أيوب

 سفر اجلامعة
 سفر نشيد اإلنشاد

 سفر راعوث
 سفر مراثي إرميا

 سفر إستري
 دانيالسفر 

 سفر عزرا
 سفر حنميا

 سفر أخبار األيام األول
 .ام الثاينسفر أخبار األي

هذه األسفار، هي اليت اختذ فيها القرار الرمسي و النهائي من طرف املاسورا، و ذلك منذ زمن عزرا حوايل 
 القرن
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ساحة اليت أمام ، كما يدل على ذلك سفر حنميا:اجتمع الشعب كله كرجل واحد يف ال 1الرابع قبل امليالد
 باب

عزرا  شريعة موسى اليت أمر هبا الرب إسرائيل ، فأحضراملياه و تكلموا مع عزرا الكاتب يف إحضار سفر 
 الكاهن

الشريعة أمام اجلماعة من الرجال و النساء و كل ذي فهم، ليسمع يف اليوم األول من الشهر السابع، و قرأ 
 فيه يف

 . "الصبح إىل نصف النهارالساحة اليت أمام باب املياه، من 

 وهي: باروخ، طوبيا، يهوديت، احلكمة، اجلامعة،: فا السبعة كما يضيف إليها الكاثوليك أسفار األبوكري
 . املكابيني األول، املكابني الثاين

و يسميها البعض األسفار اخلفية، وكانت هذه األسفار موضع قبول من مجيع النصارى حىت القرن السادس 
 عشر
مجل االصحاحات يف ترقيم  و قد مت. دي، يف حني رفض الربوتستانت قبوهلا تبعا  لليهود يف ذلك امليال

 الطبعة
 . م 1551الباريسية الصادرة عام 

 :نسخ العهد القديم

وصل إىل أيدينا ثالث نصوص خمتلفة للعهد القدمي، وال نتحدث هنا عن ثالث ترمجات، بل نعين أنه 
 يستقل بعضها عن بعض.توجد نصوص ثالثة 

 وهذه النصوص هي:  

سا عن نسخة القديس جريوم نية: واليت كانت نسخها املختلفة أساالنسخة السبعينية التمجة اليونا -1
إىل اللغة الالتينية يف أواخر القرن الرابع  –مع بعض التعديالت من األصول العربانية  –)الفوجلاتا( اليت ترمجها 

 الكاثوليك واألرثوذكس توراهتم. م، وعنها أخذ386سنة 

                                                           
م، دار  2010،  1 -رمجتها العربية لسعديا كؤون الفيومي، إدريس اعبيزة، ط مدخل إىل دراسة التوراة و نقدها مع ت - 1

 األمان،
 . 45الرباط املغرب، ص 
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 ليهود والربتستانت.النسخة العربانية:  وهي املعتربة عند ا -2 

 النسخة السامرية: و هي املعتربة عند طائفة السامريني من اليهود فقط. -3

وهذه النصوص متشاهبة يف عمودها الفقري، لكنها خمتلفة ومتناقضة يف بعض التفاصيل الدقيقة، كما مثة 
بوكريفا السبعة عن العربية، وثانيهما: ان كبريان جيدر أن ننبه هلما، أوهلما: أن التمجة اليونانية تزيد أسفار األفرق

ية، واليت ال تعتف إال باألسفار اخلمسة، كما أن هناك عدة اختالفات بني أهنما تزيدان معا  عن التوراة السامر 
ف بني هذه النصوص، وطبقا  للموسوعة الربيطانية فإن هذه النصوص،  وقد حتدث النقاد عن صور االختال

ف لنص اليوناين ) يف األسفار اخلمسة ( مبا يزيد على أربعة آالف اختالف، وخيتلالنص السامري خيتلف عن ا
 . (1) عن النص العربي القياسي مبا يربو على ستة آالف اختالف.

 ونذكر بعض هذه االختالفات للتمثيل، ال احلصر: 

حني احلديث عن أبناء  زادت به التوراة الكاثوليكية على العربية الربوتسنتية ما جاء يف سفر اخلروجمما  -
جرشوم ابن موسى، مث انفرد النص الكاثوليكي،  موسى من زوجته صفورة املديانية، حيث ذكر النصان والدة

أن إله أيب أعانين وخلصين من يد فقال:  "وولدت أيضا  غالما  ثانيا  ، ودعا امسه العازر،  فقال : من أجل 
 الربتستانت.ة العربانية اليت يؤمن هبا اليهود و ، وهذه الفقرة غري موجودة يف التورا2فرعون"

 

 نقد العهد القديم:

لو مسي كتاب العهد القدمي كتاب التناقضات لكان أقرب إىل الصواب من تسميته كتاب العهد القدمي، فال 
ين التناقضات، و من األمثلة عن هذه التناقضات هو ما ورد يف سفر أخبار األيام الثاتكاد ختلو مجلة فيه من 

، لكن جند  3بىن الرامة" :" يف السنة السادسة و الثالثني مللك آسا صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا و
األول" و يف مكان آخر أن آلسا مات و عمره ستة و عشرين من توليه احلكم كما يذكر ذلك سفر امللوك 

                                                           

 (.451قاموس الكتاب املقدس،عبد امللك بطرس و آخرون، ص ) -1
 .  22: 2سفر اخلروج  – 2
 (.1:16سفر أخبار األيام الثاين) - 3
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  كما جاء يف سفر امللوك الثاين  .1يف السنة السادسة و العشرين آلسا ملك يهوذا ملك أيلة على إسرائيل؟"
، ويرد يف سفر خرب األيام 2"كان يهورام ابن اثنني وثالثني سنة حني ملك، و ملك مثاين سنني يف أورشليم"

وهكذا يكون  3، وملك سنة واحدة يف أورشليم"األول "كان أخزيا)ابنه( ابن اثنني و أربعني سنة حني ملك
" فاشتى داود البيدر و البقر خبمسني شاقال (24:24سفر صموئيل الثاين ) االبن أكرب من أبيه بسنتني فقط. و يف

. و 5، أما يف سفر أخبار األيام األول "ودفع داود ألرنان عن املكان ذهبا وزنه ست مائة شاقل"4من الفضة"
يام ، و أما يف سفر أخبار األ6فر امللوك األول "و كان لسليمان أربعون ألف مذود خيل"يقول النص يف س

 .7ان أربعة آالف مذود خيل"الثاين"و كان لسليم

و لقد حدد أحبار اليهود قواعد عامة للتخلص من أي ارتباك للتناقض بني العديد من روايات العهد القدمي 
 الحظات التارخيية، و من هذه القواعد:و تعبرياهتا و بني الفهم الصحيح أو امل

 أن أحداث التوراة مل تعطى مرتبة . -
 حتدثت بلغة البشر . توراةأن ال -

 أن بعض القصص كانت أمثاال فقط كرواية إحياء العظام من طرف حزقيال . -

و هكذا جند أن العديد من مفسري العهد القدمي التلمودين أصحاب املنطق سليم و إحساس 
د أدركوا وجود ثغرات عديدة داخل العهد القدمي املوجود عندنا، وقد توصلوا إىل نقدي صحيح، ق

 ذه الثغرات، لكنهم كانوا يعملون على إخفائها، وإجياد مربر لذلك . ه

غري أنه بعد تدوين التلمود قد هدأت األنفس، و توقفت األسئلة و األفكار حول نظرية النقد يف 
التلمودي من فلسطني إىل بابل من قداسة الكتابات املقدسة اليت فلسطني، وقد زاد انتقال املركز 

                                                           
 (.8:16سفر امللوك األول) - 1
 (.17:8وك الثاين )سفر املل - 2
 (.2:22سفر خرب األيام األول) - 3
 (24:24سفر صموئيل الثاين ) - 4
 (.25:21سفر أخبار األيام األول) - 5
 (.6:5سفر امللوك األول) - 6
 (.25:9سفر أخبار األيام الثاين) - 7
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إسرائيل يف فلسطني، كما هي معطاة و موجودة، وهدأت الرغبة يف النقد، وظل  هي مثار نتاج بين
 ضعيفا لعصور طويلة يف أدب اليهود. النقد

ي بعض األحبار وقد ازدهر النقد اليهودي لكتاب العهد القدمي خالل احلضارة اإلسالمية على يد
أمههم فرقة القراؤون اليت أسسها  الذين عاشوا حتت ظل احلرية الدينية اليت وفرها هلم اإلسالم و من

ككتاب مقدس، كما ظهر يف القرن التاسع احلرب عنان بن داود و اليت رفضت االعتاف بالتلمود  
رب حيوى البلخي مشوى هعخربى يف فلسطني، وقد قام بتعديل يف نص العهد القدمي، لكن احل

ريا يف من جاء بعده ملدة ست الذي عاش يف النصف الثاين من القرن التاسع ميالدي هو أقوى تأث
العهد القدمي وفق ما يناسب العقل و الفطرة مما  مائة سنة بعد موته، وأهم أعماله هو حماولته لتفسري

ادي عشر ظهر احلرب اليعازار بن أدى به إىل القيام بتعديالت يف نص العهد القدمي، و يف القرن احل
د القدمي، كما جند الريب يتسحاق بن يشيش أول عزريا و الذي عمل أيضا على إبراز تناقضات العه

 .1ها إضافات متأخرة خمتلفةمن قال بأن التوراة تشمل يف ثنايا
 وقد ساعد علم النحو الذي ظهر يف األندلس حتت تأثري احلضارة اإلسالمية على نقد العهد

ة، وحددوا على القدمي، حيث استمد النحاة األوائل كل أسرار اللغة العربية من الكتابات املقدس
غة قد اتضحت و حددت، فقد أساسها أساليبهم على تطور اللغة و قوانينها، ومبا أن قوانني الل

ا أصبحت أساسا ثابتا لفهم النصوص املقدسة و حبث مقاصدها، وهكذا طور النحاة اللغويون طرق
 جديدة يف نقد العهد القدمي مل يعرفها األوائل.

يف طليطلة يف بداية القرن  طبيب يهوذا بن قوريش الذي عاشومن أهم هؤالء النحوين جند ال
العاشر، والذي شرح الكلمات العربية معتمدا على نظائرها يف اللغة العربية و اآلرامية و الرببرية، مث 

جاء جاء بعده يف منتصف  القرن العاشر مناحم بن سروق ودوناش بن لرباط، وتالميذهم و من 
رب، األمر الذي ساعد على فهم العديد أسس علم األسلوب وقوانني الن بعدهم كيونا بن جناح الذي

من فقرات التوراة و تبيان التناقضات املختلفة فيها، ويعد كتابه "النقد" الذي ألفه بالعربية و 
يف ذلك املتضمن كتابيه"التاكيب" و "األصول" من أهم الكتب اليت كتبت عن العهد القدمي 

                                                           
 .49-39السابق، صتاريخ نقد العهد القدمي، املصدر  - 1
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ها إجياد املعىن احلقيقي للفظ املكتوب، ربع عشر قاعدة ، بني على أساسالعصر، و كان قد وضع أ
وقد ظهر له حوايل مائيت تعديل داخل نص بالعهد القدمي مثل تعديل "أخذت خبزي و نبيذي" إىل 

عن ، إىل غري ذلك من التعديالت كتغري األعداد و أمساء، كما كشف 1"أأخذ خبزي ومائي؟"
إىل النصوص أخرى، وكذلك خت من مكاهنا الصحيح و حتركت احلروف و الكلمات كثرية نس

 أنصاف أسطر مل توجد يف مكاهنا الصحيح.
و بلغ نقد العهد القدمي يف هذا العصر ذروته على يد الريب موسى بن ميمون، و الذي عمل على 

 التوفيق بني نصوص العهد القدمي و الفلسفة،
أللوهية، وأقوال لق يف العهد القدمي، و صفات اوضع حتت جمهر النقد نظرية اخلو يف سبيل ذلك 

املالئكة، وقضية ظهور اإلله للشعب و خمتاريه، ورؤى األنبياء وروايات املعجزات، وخصص لكل 
ذلك أفضل فصول كتابه "دالئل احلائرين"، مث جاء بعده الريب إبراهام بن عزرا صاحب التفسري 

قدس و حاول إجياد لتناقضات املوجودة يف النص امللقدمي، و الذي أشر بوضح إىل االكبري للعهد ا
 .2مربرات هلذه التناقضات

 نقد العهد القديم لنفسه:

لعل أشد االنتقادات اليت وجهت لكتاب العهد القدمي، هي تلك االنتقادات اليت وردت داخل أسفاره، 
ه اإلشارات، ما جاء يف دمي املوجودة حاليا، وإحدى هذفهناك إشارات نقدية أولية داخل مادة العهد الق

، مث أعلن 3تكوين "مفتقد إمث اآلباء يف األبناء وأبناء األبناء يف اجليل الثالث و اجليل الرابع"سفر ال
حزقيال:"مالكم أنتم تضربون هذا املثل على أرض إسرائيل ...و أنتم تقولون ملاذا ال حيمل االبن من إمث 

يكون عليه وشر الشرير عليه  حيمل من إمث األب...بر البار اليت ختطئ هي متوت. االبن ال األب...النقس

                                                           
 .11:25سفر صموئيل األول - 1
 .68-57تاريخ نقد العهد القدمي، املصدر السابق، ص - 2
 .7:34سفر اخلروج - 3
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. كما جند النيب إرميا الذي غضب غضبا شديدا على رجال التوراة يف عصره، وأعلن:"كيف تقولون 1يكون"
 .2حنن حكماء و شريعة الرب معنا؟ حقا إنه إىل الكذب حّوهلا قلم الكتبة الكاذب"

حيث تذكر أن أسفار حزقيال و  ريف الذي تعرض له العهد القدمي،أن روايات التلمود تدل على التحكما 
نشيد األناشيد و اجلامعة قد تعرضوا للخفاء، فقد ورد يف التلمود:" ال تنس الرجل الطيب حنانيا بن حزقيا 

 (.2:12")شباتبن جرون و الذي لواله ال ختفى سفر حزقيال ألن أقواله تناقض أقوال التوراة

تنقيح التوراة وترجيحه للنسخ اليت عمل عليها، فالريب مشعون بن راحة عمل عزرا يف و تذكر التلمود بص
( قائال:"ثالثة أسفار وجدت يف عزرا:سفر املأوى و سفر الطفل وسفر 6لكيش حيدد يف حبث الكتبة)الفصل

 .  4ألولفحفظ الثاين وألغى ا 3قدمي حصن"هي. و وجد مكتوبا يف السفر األول"حصن" و يف الثاين"اإلله ال

...كما أن الكتبة الذين كلفوا بنسخ لفائف التوراة، و الذين حدث يف عصرهم و على أيديهم تغري اخلط 
العربي املعروف باسم اخلط األصلي للنصوص إىل اخلط اآلشوري املربع، و الذي ال يزال مستخدما حىت 

 . 5اآلن

 النقد المسيحي:

دمي ككتاب مقدس، و يظهر لرغم من قبول الكنيسة للعهد القد املسيحي للعهد  القدمي، على ايتجلى النق
هذا النقد يف تسميته باسم العهد القدمي، يف الوقت الذي مست فيه األسفار املقدسة املسيحية باسم العهد 

لداللة إىل أن املعطى لبين اجلديد. و الداللة النقدية هنا واضحة يف الصفتني القدمي و اجلديد، و تشري هذه ا
و ملغيا، وأن هناك أمة جديدة هي األمة املسيحية دخلت يف عهد ئيل أصبح عهدا قدميا أي باطال أإسرا

 .6جديد و حلت مكان اجلماعة القدمية و هي مجاعة بين إسرائيل صاحبة العهد القدمي امللغى

                                                           
 .20-2،19: 18سفر حزقيال - 1
 .8:8سفر إرميا - 2
 .28:33سفرالتثنية - 3
 .23تاريخ نقد العهد القدمي،املصدر السابق، ص - 4
 .23املصدر نفسه، ص - 5
 .6تاريخ نقد العهد القدمي، املصدر السابق، ص - 6
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 النقد اإلسالمي:

أهم هذه الكتب هو العهد  ى الكتب السماوية السابقة و لعللقد جاء القرآن الكرمي مصدقا و مهيمنا عل
، و حنن جند فيه نظريتني أساسيتني مها عماد النقد اإلسالمي وأصبحا فيما بعد عماد النقد الغريب القدمي

احلديث و الذي متثله مدرسة يوليوس فلهاوزن أفضل متثيل، وهاتان النظريتان مها نظرية التحريف و التبديل، 
أسفار العهد القدمي يف القرنني  س النقد املصدري للتوراة و بقيةتعدد املصادر و اليت أصبحت أسا ونظرية

 .1التاسع عشر و العشرين

و يتجلى النقد اإلسالمي للعهد القدمي، ما ورد يف القرآن الكرمي من اآليات الصرحية، وما جاء يف السنة 
عن حتريف التوراة يف  و قد حتدث القرآن الكرمي  وراة،من األحاديث الصحيحة يف فضح حتريفات الكتبة للت

 2آيات كرمية منها قول اهلل تعاىل:) يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون(عدة 
، كما حتدث عن حتريفهم بالنقص يف قوله تعاىل: 3: من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه(تعاىل ، ويقول

 .4دوهنا وختفون كثريا (نورا  وهدى للناس جتعلونه قراطيس تب )قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من  ) وعن حتريفهم بالزيادة والكذب على اهلل يقول:
ا  وإن منهم لفريق) وقال:  5 (ا يكسبونعند اهلل ليشتوا به مثنا  قليال  فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مم

هم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهلل وما هو من عند يلوون ألسنت
 .6(اهلل ويقولون على اهلل الكذب وهم يعلمون

أخرين انتقاداهتم لكتاب و انطالقا من القرآن الكرمي و السنة الشريفة استنتج علماء املسلمني املتقدمني و املت 
قدس بعد أن درسوا اللغات اليت كتب هبا يف ، خاصة بعد اطالعهم على نص الكتاب املالعهد القدمي

زماهنم، فأنتجوا لنا كما زاخرا من الدراسات و التحقيقات اليت تناولت كتب العهد القدمي بالتمحيص و 

                                                           
 .7املصدر نفسه، ص - 1
 .71سورة آل عمران:  - 2
 .46سورة النساء:  - 3
 .91سورة األنعام: - 4
 .79سورة البقرة:  - 5
 .78سورة آل عمران:  - 6



13 
 

ل أن دقيق يف نقد نصوص الكتاب املقدس، قب التحليل و النقد، فكانوا حبق أول من وضع منهاج العلمي
ن، و من هؤالء العلماء جند ابن حزم األندلسي يف كتابه الفصل يف امللل يتوصل علماء الغرب إىل ذلك بقرو 

و األهواء و النحل، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حىت ظهور 
 ر ميالدي. إظهار احلق يف منتصف القرن التاسع عشرمحة اهلل اهلندي و كتابه 

 التحريف في العهد القديم :

فالتحريف إذا  يكون بالنقص والزيادة، وكل ذلك وقع يف التوراة، حىت أن هناك أسفار يف العهد القدمي 
السيد الرب: تشهد بتحريفه، حيث جند النيب عاموس يتنبأ بفقد كلمة الرب، فيقول: "هوذا أيام تأيت، يقول 

ات الرب، فيجولون من حبر إىل  للخبز، وال عطشا  للماء، بل الستماع كلمأرسل جوعا  يف األرض، ال جوعا  
  1حبر، ومن الشمال إىل املشرق، يتطّوحون ليطلبوا كلمة الرب، فال جيدوهنا "

 التحريف بالنقص:

لك يوشيا، فقد ذكر كاتب سفر األيام و مثال التحريف بالنقص ما نفقده يف سفر املراثي أخبار رثاء امل
وكان مجيع املغنني واملغنيات يندبون يوشيا يف مراثيهم إىل اليوم، أنه موجود فيه فقال: "ورثى إرميا يوشيا،  الثاين

 .2وجعلوها فريضة على إسرائيل، وها هي مكتوبة يف املراثي"

 التحريف بالزيادة:

باب كبري  املقدسة عند اليهود والنصارى حتريف الزيادة، وهوومن التحريف الذي تعرضت له األسفار 
يف األسفار، ونسبت إىل األنبياء، وكما يشمل ما تضمنته األسفار يشمل تلك املواضع املشينة اليت أضيفت 

من معلومات تارخيية ومسميات ظهرت بعدهم، كما سبق بيانه، ومنه تلك األخبار امللفقة واملكذوبة عن اهلل 
 ا ذكرناه قبُل.ورسله مم

                                                           
 .12 -11: 8سفرعاموس  - 1
 .25:35سفر األيام الثاين  - 2
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قصة الذبيح، بدال  من إمساعيل،  سفر التكوين اسم إسحاق يف سياق ومن صور حتريف الزيادة ذكر كاتب
 .1فقد أمر اهلل إبراهيم بذبح ابنه الوحيد " خذ ابنك وحيدك الذي حتبه إسحاق "

 تحريف المترجمين:

أولئك املؤمتنني على الكتاب  وملتمجي الكتاب املقدس نصيبهم من التحريف الذي أضحى مسة لكل
ا النوع من التحريف الصور اليت هؤالء بالنصوص، وهم يقومون بتمجتها، من صور هذ املقدس، حيث يتالعب

نعرضها واليت توضح مقدار احلرية اليت تعامل هبا املتمجون مع النصوص التوراتية، إذ النص العريب يذكر 
 أصل لغته العربية. ومن ذلك:  اشتقاقات عربية ال يصح أن تكون يف كتاب

، فكلمة " قايني" كما يف  2، وقالت: اقتنيت رجال  من عند الرب "" وولدت له قايني يقول سفر التكوين:
، فاملناسبة معدومة بني االقتناء أو الشراء، واسم قايني الذي ( 3)قاموس الكتاب املقدس معناها: " حداد "

 .يعين: حداد

وكلمة بابل يف اللغة اآلكادية . 4امسها بابل، ألن الرب هناك بلبل لسان كل األرض "ومثله قوله: " دعي 
، وعليه فليس من مناسبة بني اسم ( 5)" باب ايلو " مبعىن : " باب الرب " كما يف قاموس الكتاب املقدس

 بابل والبلبلة اليت تذكرها التوراة، فاملناسبة اليت يزعمها الكاتب غري متحققة.

 لنص التوراتي:مصادر ا

ند اهلل ، حىت بعد إعادة كتابتها دينا أن موسى عليه السالم منزلة من عيعتقد اليهود أن التوراة اليت بني أي
من طرف عزرا، ولكن الدليل األهم الذي مينع أن يكون عزرا هو الكاتب، ذلكم الفحص الدقيق والعلمي 

، لذي يؤكد أن هذه األسفار هلا كتبة يربون على املائةالذي قام به احملققون النصارى عرب دراسات طويلة، وا

                                                           

 .2:22سفر التكوين  -1 
 .4/1سفر التكوين  - 2

 . 710لسابق، ص قاموس الكتاب املقدس ، املصدر ا  -2
 .11/9سفرالتكوين  - 4

 . 152قاموس الكتاب املقدس ، ص   -3
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التاسع قبل امليالد يف مملكيت إسرائيل ويهوذا. وتسمى هذه وينتمون إىل أربع مدارس ظهرت يف القرنني الثامن و 
 الدراسات نظرية املصادر األربعة.

م، وقد 1753وقد تبلورت هذه النظرية بعد سلسلة من الدراسات، بدأت بدراسة جان استوك عام  
 - 1780وسار على خطاه الباحث اينهورن وذلك يف سنة نشرها من غري أن جيرؤ على ذكر امسه، 

هوبفلد يف عام  م، مث هرمن1834م، مث العامل كار داود اجلن 1798م، وأيضا  إيلجن يف عام 1783
 م. 1941، مث العامل لودز عام 1853

ن ويعد الباحث األملاين فلهاوزن، هو املؤسس احلقيقي لنظرية املصادر، وذلك من خالل ما قام به م
ربعة مصادر الدراسات و األحباث، حيث ركز فيها على التحليل النقدي ألسفار التوراة، فالتوصل إىل وجود أ

لديانة إسرائيل القدمية يف إطار من التطور الزماين املرحلي، فقد كان  يف كتابة العهد القدمي التطور التارخيي
لة و ارتباطها الزمين و االيديولوجي مع التطورات عليه للتوصل إىل هذا، حتديد هذه املصادر األربعة املستق

وذا و ساللة ملوحدة، مملكة يهاملرحلية يف تاريخ إسرائيل. و التوصل إىل أن املصدر اليهوي دون مع اململكة ا
داود، وأن املصدر اإليلوهيمي دون مع اململكة املنقسمة و دولة إسرائيل، و املصدر التثنوي دون مع 

قبل امليالد( و الفتة السابقة للسيب و التنبؤات، و املصدر 608-638لك يهوذا منإصالحات يوشيا )م
ائر الكهنوتية.الكهنويت دون مع مرحلة السيب و ما بعدها و الدو   

و من النتائج اهلامة هلذه الدراسات النقدية، أن هذه املصادر األربعة لألسفار اخلمسة جيب فهمها على  
ها وقت كتابتها و تعكس فهم و معرفة مؤلفيها وعاملهم، مما أملعى فكرة اإلستفادة منها أهنا وثائق أدبية مت تأليف

 .  1إلعادة تشكيل تاريخ إسرائيل القدمي

رية مسلمة عند العلماء احملققني، يقول إسرائيل لودز: "وقد انتهى هذا اجلهد وقد أضحت هذه النظ
 (2) مبا يشبه اإلمجاع". العظيم إىل بعض النتائج املقبولة يف خطوطها الكربى

                                                           
، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، 2001،ت ط1العربانيون و بنو إسرائيل يف العصور القدمية، رشاد شامي، ط - 1

 .34مصر، ص-القاهرة
 .159تاريخ األديان، فيلسيان شايل،د.ط، ص موجز 2 -



16 
 

وتتلخص نظرية املصادر األربعة أنه مثة أربع مدارس خمتلفة سامهت يف كتابة التوراة، مث ضمت نصوص 
 ، وكوِّن نص موحد ال خيلو من كثري من التناقضات واألخطاء.هذه املدارس إىل بعضها

 وهذه املصادر األربعة، هي: 

  المصدر األول اليهوي : - 1

قرن العاشر والثامن قبل امليالد، ورجح البعض أنه يف التاسع قبل امليالد وقد كانت يما بني الوكتب نصه ف
 كتابته يف مملكة يهوذا اجلنوبية. 

دمية فجة، تتحدث عن اهلل بصورة بشرية سيئة، ويتحدث هذا النص عن بدء اخللق وميتد ولغة هذا النص ق
طرة إسرائيل على كنعان، وشغله الشاغل التأكيد على وعد إىل موت يعقوب، ويظهر فيه الشعور القومي، وسي

 اهلل إلسرائيل بأرض كنعان. 

  سفري اخلروج والعدد. ويطغى هذا النص يف سفر التكوين، ويشتك مع الثاين والرابع يف

 وأهم ما مييز هذا النص تسميته اإلله ) يهَوه (. 

  المصدر الثاني األلوهيمي : - 2

ه، إذ يرجع للقرن الثامن أو السابع قبل امليالد، وكتب هذا األول يف زمن كتابت وهو متأخر عن املصدر
 النص عن اإلله، وجّنبه النشاطات البشرية، ويظهره بصفات مهيبة نسبيا . 

ويركز النص على األحداث اخلاصة بإبراهيم ويعقوب ويوسف، وهذا املصدر موجود يف األسفار الثالثة 
 صدر واملصدر األول معظُم سفري التكوين واخلروج. (، ويعود إىل هذا املكوين واخلروج والعدد)الت

 وأهم ما مييز هذا النص تسميته اإلله  ألوهيم. 

  المصدر الثالث سفر التثنية : - 3

الد، وقد عمل هذا املصدر يف سفر التثنية فقط، وبه مسي، ويعود تارخيه للقرن الثامن أو السابع قبل املي
اع الشريعة، وتطبيق العهد، ويكثر فيه " امسع يا إسرائيل"، وميتلئ ر خطابية داعية التبولغة هذا املصد

 بالتشريعات، وغايته تركيز عبادة يهوه يف مكان خاص هو أورشليم. 
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وقد خضع سفر التثنية إلصالحات متأخرة جدا  ميكن الوقوف عليها مبقارنة السفر مع بقية األسفار 
 عة. األرب

  وتي :ابع  الكهنالمصدر الر  - 4

ويعود تاريخ كتابته ملا بعد النفي البابلي، أي للقرن السادس قبل امليالد، وهو من عمل بعض األحبار. 
 وموضوعه ذكر الشرائع والتعاليم الطقسية، وكيفية تطبيق تعاليم الدين. 

اسم  هذا املصدر، ويستخدم 1ن الكهانويتميز مكتوب هذا املصدر أنه يذكر اخلرب ونقيضه حبسب كاتبه م
 إلوهيم وهو يتحدث عن اهلل. 

 وهلذا املصدر دور كبري يف سفري الالويني والعدد، كما شارك قليال  يف سفري التكوين واخلروج.

 وقد بني األب دوفو أرقام الفقرات اليت تتبع النص األلوهيمي، وتلك اليت تتبع النص اليهوي.

روثة ألمم خمتلفة، مجعها حمررون وضعوا اخلمسة من أقوال مو  قد تكونت أسفار موسىويقول األب دوفو : " ل
تارة ما مجعوا جنبا  إىل جنب، وطورا  غريوا من شكل هذه الروايات هبدف إجياد وحدة مركبة، تاركني للعني أمورا  

 غري معقولة، وأخرى متنافرة  ". 

 ثانيا: التلمود: 

" بل يفوق التوراة نفسها من ناحية األمهية عند بعض الفرق، ،يهودية بعد التوراةو هو ثاين كتاب يف الديانة ال

ولقد كان التلمود على حد قول هيىن وطنا متنقال لليهود، حيملونه معهم أينما ساروا، وهلذا كان ملجأ 
 ، و يتكون هذا الكتاب من قسمني مها:2وسلوى، و سجنا للروح اليهودية

التوراة الشفاهية أنزلت  قاليد املوروثة أنلتوراة املدّونة. وتفيد التالشفاهية هي تفسري حتليلي ل:التوراة المشناه
خرية القوم والزعماء الدينيني. مع بدء القرن  على سيدنا موسى يف جبل سيناء، مث نِقلت أبا عن جد بواسطة

 أخذت تقاليد وتفاسري خمتلفةميالدي،  70املقدس الثاين عام  الثاين ق.م.، وخاصة بعد تدمري اهليكل

                                                           
 .24: 8، 3: 4العدد سفر  - 1
 .35اليهود من سراديب اجليتو إىل مقاصري الفتيكان، د. كمال سعفان، دار الفضلية، مصر، ص -  2
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مؤلف قام  فبادرت الزعامة الدينية إىل تصنيف التفاسري وحتريرها. وأسفرت هذه املبادرة عن تنتشر بني الناس،
املشناه، وهي كلمة تعين "التكرار" أو  ، ومسي1بتحريره وتنظيمه احلاخام يهودا هاناسي يف القرن الثاين للميالد

بإسم "تنائيم". واستمر عصر التنائيم، الذي مت يُعرفون املشناه  ن ترد تعاليمهم يف"التعليم". واحلكماء الذي
 .للميالد املشناه، منذ تدمري اهليكل املقدس الثاين حىت بداية القرن الثالث خالله مجع مواد

فصال . ويشمل كل فصل عدة  63وتنقسم املشناه إىل ستة أبواب، يضم كل منها فصوال ، يقدر عددها بـ 
 .إىل عدد متباين من التعاليمفصول ثانوية، تنقسم بدورها 

يف التعاليم اإلضافية  هناك مواد أخرى من تلك الفتة مل تدرج يف املشناه، ولكنها توجد ضمن التوسفتا أو
كتابة املشناه واملادة االضافية تقتصر على  املعروفة بإسم برايتوت، والواقعة ضمن جمموعيت التلمود. وتكاد

 .ة العربيةاللغ

الثالث  ه، قامت جمموعة من احلاخامني ُعرفوا باألمورائيم و كانوا ما بني القرننيت املشنا:حني ظهر الجمارة
والتوفيق بني أمور كانت تبدو كأهنا  والسادس للميالد مبناقشة هذا املؤّلف، والزيادة عليه، وإدخال التعديالت

(، وتعين التلمود )مجع: تلمودمي اجلمارا واملشناه معا   تشكلمتناقضة. وحصيلة هذا االجتهاد هي اجلمارا. و 
 .هذه الكلمة: الدراسة

 البابلي.  يف الواقع يوجد تلمودان: التلمود األورشليمي الذي مت مجعه يف أرض اسرائيل والتلمود

لفات املتأخرة؛ فيه العديد من املؤ  بابا  القائمة عاديا، كما يرد 63من جمموع الـ  37ويشمل التلمود البابلي 
التلمود األورشليمي فإنه خيتلف يف مبناه، وهو أقصر  . أماصفحة 4,894مليون كلمة يف  2.5وهو يشمل 

البابلي، فإنه  اإلجياز، وقد يكون ُملغزا أحيانا، ويتكز يف األمور القانونية. أما التلمود من التلمود البابلي، بالغ
 .مناقشاته كبةوتفسرياته، ومن األسهل موا  حيوي كمية أكرب من مواعظ الكتاب املقدس

شؤون أخرى، وهكذا يتكون  تلتزم اجلمارا عادة مببىن املشناه، ولكنها تتفرع باالستطراد وتداعي األفكار إىل
 .األخالق أو يف طرائف خمتلفة مزيج من املالحظات ذات الطابع احلر، قد تكون يف القانون أو

                                                           
 .67تطور الفكر الديين اليهودي، حسن ظاظا، املصدر السابق، ص - 1
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اخلاص للتلمود وكونه القاعدة  ونظرا للطابع التلمود باآلرامية، خالفا للمشناه.وجاءت صياغة جزء كبري من 
 .اليومية، فان التفاسري بشأن هذا املؤلف وافرة وغزيرة لفتاوى الدينية اليت ينطبق الكثري منها على احلياة

مالحظات للمحاضرة". “ واألسلوب املتبع يف التلمود يّتسم بطابع احملادثة أو بأسلوب احلذف، على غرار
خمتلفة للقراءة، كما تكثر فيها أخطاء  مود، خالفا  لنصوص الكتاب املقدس، أوُجهوقد تكون لنصوص التل

 .املنمقة اليت هتدف أحيانا إىل التملص من رقابة متبصة الناسخني، واالقتباسات غري الصحيحة، والتعابري

ة عن علومات هاماألساسي، م لي، اضافة  إىل اهلدف الديينوحيوي كل من التلمود األورشليمي والتلمود الباب
موضع دراسة مفصلة وعميقة من جانب  األحداث، والعادات واللغة يف ذلك العصر. لذلك، فقد كانا

 .اللغات دارسني حمدثني يف التاريخ وعلم الديانات وعلم

القرن السادس امليالدي بعدة  يف بدايةبدأت عملية التنظيم املنهجي للتلمود قبل أن يظهر يف صيغته النهائية 
إىل القرن التاسع. وأصدر دانيال بومربج، وهو  ائمة اليوم من التلموديال. وتعود أقدم املخطوطات القأج

وابتكرت دار نشره شكال  هيكليا  للتلمود  .1523-1520 مسيحي، أول تلمود كامل مطبوع بني عامي
وذج الطباعي للتفاسري تغيري، مبا يف ذلك ترتيب الصفحات والنم عليه أي ظل قائما حىت اآلن دون أن يطرأ

 .الرئيسية

املقدس واملعروفة باسم  إىل جانب املشناه والتلمود تراكمت جمموعة من النصوص املخصصة لتفسري الكتاب
تفسريية للحكماء من عصر التنائيم،  ميدراش مجع: ميدراشيم، وأقدم نصوص امليدراش حتوي نصوصا  

 .1واألساطري ةهذه النصوص يف اهلالخا و الفتاوى الشرعيوختوض 

 

 

 

 

                                                           
 .93-82سوريا، -ه، دار القلم ، دمشق1420م/1999، تط:4ظاظا، ط:تطور الفكر الديين اليهودي، حسن  - 1
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لمحاضراة الثانية: العقائد اليهوديةا  
 أوال:عقيدة اليهود في اهلل :

تعد عقيدة األلوهية أهم ركن من أكان الدين  عند مجيع األمم، وقد أخذت هذه العقيدة مكانة مميزة يف 
ع البشر . فبنو إسرائيل اليهود هو إله خاص ببين إسرائيل فقط، وليس إهلا جلميالديانة اليهودية، فاإلله عند 

اخللق أمجعني) باستثناء يف فتة الرسل عليهم السالم( ، فهم قد عبدوا إهلا قوميا  مل يعرفوا اإلله الواحد، إله
خل عّموين وال مؤايب خاصا هبم ال يقبل أحدا من الناس يف عبادته سوى بين إسرائيل. تقول التوراة: "ال يد

،وجاء يف سفر اخلروج 1. ال يدخل منهم أحد يف مجاعة الرب إىل األبد"يف مجاعة الرب حىت اجليل العاشر
خياطب اهلل موسى بشأن فرعون:"ويقول له الرب إله العربانيني أرسلين إليك قائال  أطلق شعيب ليعبدوين يف 

 .2الربية"

يرى عكس  له عندهم هو إله واحد ، لكن املتأمل لنصوصهم الدينيةويدعي اليهود أهنم موحدون أي أن اإل
تبهم ال تشري إىل اإلله الواحد إال من خالل سيطرته على ذلك، فهي نصوص مملوءة بالشرك و الوثنية، فك

ا اآلهلة األخرى وحتطيمه هلا. والوصية األوىل ال تشري إىل إله واحد كوين وأزيل، بل إىل إله إسرائيل وحدها:"أن
 .3الرب إهلك ...ال يكن لك آهلة أخرى جتاهي"

د القدمي اهلل بعدة صفات ال تليق مبكانته العظيمة، و تدل هذه الصفات  أن اإلله الذي ف العهكما يص
سواء ارتكبه عن قصد  هو كائن يتصف بصفات البشر، يلحق العذاب بكل من ارتكب ذنبا يعبدوه اليهود،

، وهو  4لضمريحيس بالندم ووخز ا ألبناء واألحفاد بذنوب اآلباء، بلأو ارتكبه عن غري قصد، ويأخذ ا
بيوهتم بالدم  عاملا بكل شيء، ولذا فهو يطلب من أعضاء مجاعة إسرائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا أبواب ليس

وهـو إلـه يأخذ أشكاال حسية حمددة، فهو  .5حىت ال يهلكهم مع أعدائهم من املصريني عن طريق اخلطأ

                                                           
 (.23/2سفر التثنية) -  1
 (.7/16سفر خروج ) -  2
 (.7-15/6سفر التثنية) -  3
 14ـ  32/10خروج  -  4
 12/13سفر اخلروج  -  5
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، كما يسري أمام مجاعة 1سا  ليسكن يف وسطهمإىل اليهود )مجاعة إسرائيل( أن يصنعوا له مكانا  مقد   يطلب
أما يف الليل فكان يتحول إىل عمود نار كي  إسرائيل على شكل عمود دخان يف النهار كي يهديهم الطريق،

 5يرحم أحدا ، وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه  بأال 4يعلِّم يدي داود القتال  3. وهو إله احلروب2يضيء هلم
فهو يأمر شعبه املختار بقتل مجيع الذكور يف املدن  . ولذا،ال تنال إال حبد السيف، وهو يعرف أن األرض 

،  6ثا أم أطفاالسكان أرض امليعاد نفسها فمصريهم اإلبادة ذكورا كانوا أم إنا البعيدة عن أرض امليعاد، أما
 وذلك ألسباب ال يعلمها إال هو و شعبه املختار.

تلف باختالف الزمان واملكان، ولذا فهي تتغري  بتغري االعتبارات العملية، خت واملقاييس األخالقية هلذا اإلله 
أمتعة » جارهتا ومن نزيلة بيتها  يأمر اليهود بالسرقة ويطلب من كل امرأة يهودية يف مصر أن تطلب من فهو

د منذ البداية، . وهكذا، فإننا جن7«فتسلبون املصريني  فضة وأمتعة ذهب وثيابا  وتضعوهنا على بنيكم وبناتكم
فكرة  الواحد املتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معها، مثل تشبيه اإلله بالبشر، ومثل فكرة اإلله أن

باعتباره إله كل البشر الذي  ة اليت تطرح فكرة اإللهالشعب املختار، فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحداني
 يسمو على العاملني.

، فهو تراث يكاد يكون خاليا متاما من 8وحدة الوجود يف تراث القب االه ىل درجةويصل احللول إىل منتهاه وإ

                                                           
  (25/8سفر اخلروج  -  1
 13/21/22سفر اخلروج  -  2
 4ـ  15/3سفر اخلروج  -  3
 35ـ  22/30سفر صموئيل الثاين  -  4
 18ـ  7/16سفر التثنية  -  5
 18ـ   20/10ثنيةسفر الت -  6
 3/22سفر اخلروج  -  7
والقبااله هي عبارة عن علم التصوف أو احلكمة الباطنية، و تتضمن معلومات سرية جيوز الكشف عنها فقط ألناس  -  8

اب املزايا األخالقية، وتعاجل العامل اإلهلي والصالت بينه وبني عامل اإلنسان، ويعد كتمعينني ابتداء من سن معينة ، من ذوي 
السنة هو الكتاب الرئيس يف القبااله ، حيث ينسب تصنيفه للحاخام مشعون بن يوحاي يف املائة الثانية للميالد، بينما يعتقد 

إىل اإللوهية كمصدر نور روحاين خالٍص الهنائي يُفيض من  الباحثون أنه ُكتب يف القرن الثالث عشر. و ينظر الفكر القبايل
 نوره على الكون.
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ويصبح  ،جتاوز أو علو لإلله، حيث ال يصبح هناك فارق بني اجلوهر اإلهلي واجلوهر اليهودي أي توحيد أو
 الفارق األساسي هو بني اجلوهر اليهودي املقد س وجوهر بقية البشر.

طا:  " هو ذا الرب يأيت من بعيد ، غضبه مشتعل ، هلهم شفتان ممتلئتان سخكما يدعي اليهود أن إل 
 .1واحلريق عظيم شفتاه ممتلئتان سخطا"

املختار، إال إذا ظهر قوس قزح: " وضعت قوسي يف و اإلله ال يتذكر العهد الذي قطعه مع شعبه    
ا  أبديا  حاب أبصرها ألذكر ميثاقفمىت كانت القوس يف الس…السحاب فتكون عالمة ميثاق بيين وبني األرض

 .  2بني اهلل وبني كل نفس حيه يف كل جسد على األرض"

 .3""هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إىل مصر  اهلل يركب سحابة : 

 .4إلهلهم شعر ولباس : " لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي ، وعرشه هليب نار"  و

يقولون علوا كبريا( :  "بعد أن خلق اهلل الكون يف ستة أيام تعب ح) تعاىل اهلل عما اهلل يتعب ويستي  
.مع أن هناك نص ينزه 5ع عمله"فاستاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت "فاستاح يف اليوم السابع من مجي

 .6اهلل عن التعب ، كما جاء يف سفر أشعياء: "خلق أطراف األرض ال يكل وال يعيا"

  اإللـــه في اليهودية: اءأســم

 

 تصنيفية، وبعضها اآلخر أمساء أعالم، ومن أهم األمساء من لإلله عند اليهود عدة أمساء، لبعضها دالالت 

، «الراعي»، و«امللك»و «الكمال املطلق»)شالوم(، وهو أيضا  « السالم»باسم  النوع األول، تسمية اإلله
املقد س »أهم األمساء اليت شاعت، العبارة احلاخامية  (. ومن)هرمحان« الرمحن»، و« مقد س يسرائيل»و

                                                           
 (.30/27أشعيا)سفر  -  1
 (.17-9/15سفر تكوين) -  2
 (.19/1سفر أشعيا) -  3
 (.32/33سفر خروج) -  4
 (.2/2سفر تكوين) -  5
 (.40/28سفر أشعيا) -  6
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  «.تبارك هو

 

 ها :ومن أمه أما أمساء األعالم اليت يتواتر ذكرها، يف العهد القدمي أساسا، فهي كثرية

  إيل:

 

يف « إيل»والتعدد. وكلمة  الكنعانية يُراد هبا اجلمع« إيليم»مفرد كلمة « إيل»"إيل" االسم السامي لإلله. و
أو « يقود»الكلمة، ولكن يقال إنه من فعل مبعىن  وال يعرف أصل«. اإلله على وجه العموم»األكادية تعين 

 ،«يعقوب إيل»تعود إىل عهد اهلكسوس مصطلح املصرية اليت  وقد ورد يف النصوص«. يكون قويا»
  .1«بيت إيل»ومصطلح 

 

إيل »اإلله العلي، و  ، أي«إيل عليون»مثل: لقب من ألقاب اإلله،  مع« إيل»وكثريا ما يستخدم اسم 
، أياإلله قد أعان. «إليعازر»، أياإلله القدير. وتستعمل كلمة إيل كجزء من أمساء عديدة مثل «شد اي

«. ميخائيل»مستعمال حىت يومنا هذا، مثل  ال يزال« إيل»أسلوب قرن أمساء األشخاص بكلمة  والواقع أن
ومن املرجح أن يكون معىن إمساعيل «. صديق اإلله»إيل(، أي  هـو )خل ـ« لخليــ»ورمبا يكـون أصـل كلمة 

 . 2«اإلله ليسـمع»)مشاع ـ إيل( هو 

 

 يهــوه :

جنسده بكلمة واحدة، تلك هي اسم:" يهوه". فهذا االسم يسيطر سيطرة ميكننا أن نصور دين إسرائيل و 
ثر من أي اسم أو فعل آخر يف العهد القدمي، و تامة على مجيع ينابيع اليت نستحوذ عليها. و هو يتدد أك

قابل استخدام الكلمة لقد أحصى هذا االسم عدا فوجد أنه جاء أكثر من ستة آالف و مثامنائة مرة يف م
السم اهلل أو ألوهيم اليت ذكرت ألفني و مخسمائة مرة. العامة  
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أهييه » العربية  من مصدر الكينونة يفهي كلمة سامية قدمية، ويقال إهنا مشتقة « يهوفاه»العربية  والكلمة
أصل عريب. ويذهب البعض إىل أن  وقد تكون الكلمة من«. أكون الذي أكون»، أي  1«آشر أهييه 

هو مسقط املطر والصواعق. ويتم الربط بني  ، أي أن يهوه«سقط»، مبعىن «هوى»االسم مشتق من الفعل 
« هوى»للعواصف والربق والقوى الطبيعية، أو  ه كإلهعن يهو  معىن هذا االشتقاق وبني الصفات اليت عرفت

حدث يكون. كما يرى البعض أن اسم يهوه ال يعرف اشتقاقه على  وما« حدث»، أو «وقع»مبعىن 
، مثله «يهوه»، و يقال إن 2التحقيق، فيصح أنه من مادة احلياة، ويصح أنه نداء الضمري الغائب أي "ياهو"

خيلق الذي هو »، أي «يهفيه أشري يهوفيه»خمتصرة لعبارة  لعهد القدمي، صيغةمثل معظم األمساء العربية يف ا
معظم العلماء إىل نطق االسم على ومييل «. رب اجلنود»أي « يهوه تسفاؤت» ، أو لعلها اختصار«موجود

  وإن كانت التفسريات بشأن ذلك ليست هنائية. ،«يهوه»أنه 

 

ولكن  ، 3ويت، إال بعد أن يسفر اإلله ملوسى عن نفسهأو الكهن اإللوهيمي يف املصدرين« يهوه»وال يرد اسم 
م إبراهيم. ولكن يبدو أن أيا ، مفتضا بذلك أنه يعود إىل4املصدر اليهوي يستخدم االسم يف سفر التكوين

صطلحات مرحلة
ُ
الحقة على مرحلة سابقة. وقد جاء يف سفر اخلروج  هذا إسقاط من حمرري العهد القدمي مل

الرب،وأنا ظهرت إلبراهيم وإسحق ويعقوب بأين اإلله القادر على كل  أنا»لم موسى،وقال: أن الرب ك
  .5«يهوه، فلم أعرف عندهم  شيء. وأما بامسي

 

« أدوناي»أكثر األمساء قداسة عند اليهود، حىت أهنم ال يتفوهون به، وكانوا يستخدمون كلمة « يهوه»واسم 
أصبحوا  لإلشارة إليه ، مث« موالي»أو « سيدي»ية مبعىن لتمجة السبعيناليونانية يف ا «كرييوس»العربية )أو 

  العربية ، و اليت تعين االسم.« هشيم»يستخدمون كلمة 

 

اجلزيرة العربية،  يهوه كانت منتشرة يف شبه جزيرة سيناء يف اجلزء املتاخم لشمال ية اإلله باسمويبدو أن تسم
  القرابني تقد م له من الغنم. ويف أماكن متامخة هلذه املنطقة. وكانت
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يأمر شعبه باإلبادة واخليانة والغدر.  وقد نسب إليه العهد القدمي صورا عديدة من القسوة والوحشية. فهو
ويعاقب األبناء على اجلرائم اليت يرتكبها اآلباء، ويعاقب الشعب  و إله غيور يناصر شعبه ظاملا  أو مظلوما،وه

إليه  خطاء اليت تُرتَكب عن غـري عمد، وهو حمـدود املعرفة تُنـسبعاقب على األامللك، بل ي على ما يرتكبه
  صفات البـشر كافة.

  إلوهيم:

اإلله. فهي صيغة اجلمع من  ، وهي حسب التصور اليهودي، أحد أمساءإلوهيم هي كلمة من أصل كنعاين
ل تطورهم األوىل يؤمنون انوا يف مراحالعربانيني ك ، وهذا ما يدل على أن«إيل»أو « إله»أو « إيلو ه»كلمة 

القدمي،  د، فتد ما يزيد على ألفي مرة يف العه«إلوهيم»إلو ه إال يف سفر أيوب، أما  بالتعددية. ومل ترد كلمة
مبعىن اآلهلة )الوثنية( ككل، أو تدل على املفرد فتعد امسا من  وللكلمة معنيان، فهي تدل على اجلمع فتكون

فهو يتبع  االسم أحيانا باعتباره صيغة مجع وأحيانا أخرى باعتباره صيغة مفرد. ولذا املويع .1أمساء اإلله
امسا لإلله « إلوهيم»وتتدد كلمة  يتبع بفعل يف صيغة املفرد.أحيانا بفعل يف صيغة اجلمع، ويف أحيان أخرى 

م يراعي يف أعماله خمتلفة عن صفات يهوه، فإلوهيم رحي «إلوهيم»يف املصدر اإللوهيمي. وصفات اإلله 
  السماوات واألرض. قية، وهو خالقالقواعد األخال

  أدونـأي:

  .2 السيدأمساء اإلله حسب التصور اليهودي، وتعين أدوناي اسم من

  شـــدَّاي:

ومعناها حارس أبواب إسرائيل، وهي « شومري دالتوت يسرائيل»اجلملة العربية  مأخوذة من« شد اي»كلمة 
رد بعض الباحثني أصل هذه الكلمة إىل اللغة األكادية، وكانت تستخدم يف اإلله. و يأحد أمساء  أيضا

إله »تطور استخدام الكلمة وأصبحت تشري إىل  بال. وقدالقوى الشريرة اليت تأيت من اجل األصل لإلشارة إىل
، ولكنــه «ربخي»بعض العلمـاء إىل أن أصل االسـم من جذر مبعىن  مث إىل اإلله القوي. ويذهب« اجلبال

 .3الكايف بأنه يعـين« شــد اي»القدير، أو القادر على كل شيء. وقد فسـر احلاخـامات لفـظ  أصبح يعنــي
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 ة اليهود في النبوة:ثانيا: عقيد

كما أن مفهوم هذا الركن   ، يعترب ركن اإلميان بالنبوة القاسم املشتك بني اليهودية و املسيحية و اإلسالم
وم النبوة عند اليهود خيتلف عن مفهومها عند قاط اخلالف بني هذه الديانات، ألن مفههو من حيدد ن

، كما 1املسيحيني و كذلك املسلمني، ويعد مفهوم النبوة عند اليهود من املفاهيم غري احملددة باملعىن و اإلطار
جند مفهوم النبوة يف املسيحية العراف و حىت الساحر و املغين، بينما خيتلط مفهوم النيب مع الرائي و الكاهن و 

ع مفهوم األلوهية، أما يف اإلسالم فمفهوم النبوة واضح ال يعتيه غموض أو لبس، فاهلل عز وجل خيتلط م
اصطفى أنبياءه من بني سائر خلقه، وحباهم بأن جعلهم محلة دينه إىل الناس، وأمر أقوامهم باتباعهم و 

 .  2"هداهم اقتده هدى اهلل فب أولئك الذين " قتداء هبم، قال تعاىل:اال

وهذا الذي يقتضيه العقل يف هؤالء الذين اختارهم اهلل هلداية خلقه، أن يكونوا أحسن الناس سرية، 
هؤالء األنبياء،  فعن داود قال: " أنا أكون له  التوراة يف بعض نصوصها على بعض وأصدقهم طوية ، وتثين

 .3، وهو يكون يل ابنا  "أبا  

النيب  ، واإلله خيتار«نفيئيم»هي « نايفء»أو اجلمع لكلمة «. من يدعوه اإلله»ودية هو  لديانة اليهوالنيب يف ا
النيب البد أن يكون اإلله قد  ويوحي إليه ليحمل رسالته إىل الناس، والنيب يكرس نفسه كلها لإلله. كما أن

ة على استقبال من عنده وبالقدر  روحية وأمده بعون من بني قومه وزوده هببةاصطفاه وفضله على من عداه 
 وبالدعوة التبشريية لرسالته.  الوحي اإلهلي وتلقينه جلماعته

ويبدو أن النبوة )أو ما يُقال له النبوة( لعبت دورا أساسيا ومهما ومركزيا بني العربانيني األوائل. ولكن مفهوم 
  ختتلط بشخصية الكاهن والعراف. السامية، كان خمتَلطا إذ كانت شخصية النيباحلضارات  النبوة يف هذه

ونزل الرب على جبل سيناء إىل " ويتضح مفهوم النبوة عند العربانيني، من خالل ما جاء يف العهد القدمي:
ر الشعب لئَ  رأس اجلبل. ودعا اإلله موسى إىل رأس اجلبل، فصعد موسى ال فقال الرب ملوسى احندر حذِّ

كثريون. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتبون إىل الرب لئال يبطش  يقتحموا إىل الرب لينظروا فيسقط منهم
حدودا   موسى للرب ال يقدر الشعب أن يصعد إىل جبل سيناء ألنك أنت حذ رتنا قائال  أقم هبم الرب. فقال
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والشعب فال يقتحموا  ك. وأما الكهنةللجبل قد سه. فقال له الرب اذهب احندر مث اصعد أنت وهارون مع
  .1م. فاحندر موسى إىل الشعب"وا إىل الرب لَئال يبطش هبليصعد

و لنيب عدة أمساء و صفات يف الديانة اليهودية منها الرائي و رجل اإلله، وما جاء يف سفر صموئيل األول 
يُدعى سابقا  الرائي... فذهبا  نهلم نذهب إىل الرائي، ألن النيب اليوم كا»يدل على هذا، حيث ورد فيه: 

 . 2«ينة اليت فيها رجل اإللهإىل املد

 . 3وعن نوح قال: " كان نوح رجال  بارا  كامال  يف أجياله، وسار نوح مع اهلل "

إن معظم رسل اهلل وأنبياءه يف التوراة موصوفني بصفات الضعف والنذالة والقسوة واجلشع والتهتك والوقوع يف 
بياء ليسوا أفضل البشر، فاختيار التصور التورايت أن األن ، والنتيجة الطبيعية هلذا4جرائم الشرك والزنا والقتل!! 

رجات الصالح حلمل الرسالة، وسوف تتضح الرؤية عندما اهلل هلم كان بطريقه عشوائية مل تراعى فيها أدىن د
 نقرأ بعض نصوص التوراة اليت تعرضت لذكر األنبياء.

 صفات األنبياء عليهم السالم في العهد القديم:

القدمي على األنبياء عليهم السالم يقشعر بدن العاقل، وذلك ملا ورد يف هذا كالم العهد   إن جمرد تذكر
دنيس ملقام النبوة، فأبشع ما جيذب االنتباه عند قراءة العهد القدمي، هو طريق وصفه الكتاب من انتقاص و ت

هبم و مبكانتهم الشريفة، و هلؤالء الصفوة، فكثريا ما جنده يتحدث عن األنبياء عليهم الصالة بصفة ال تليق 
 من  هؤالء األنبياء:

ى داخل خبائه. فأبصر حام أبو "وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما. وشرب من اخلمر فسكر وتعرّ 
كنعان عورة أبيه وأخرب أخويه خارجا. فأخذ سام و يافث الرداء ووضعاه على أكتافهما، ومشيا إىل الوراء، 

 إىل الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهما. وستا عورة أبيهما، ووجهامها
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ان )أب الفلسطينيني الذي ال فلما استيقظ نوح من مخره علم ما فعل به ابنه الصغري. فقال: ملعون كنع 
عالقة له باحلادثة، الذي مل يولد حينذاك(، عبد العبيد يكون إلخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن 

  1افث فيسكن يف مساكن سام.وليكن كنعان عبدا هلم"كنعان عبدا هلم. ليفتح اهلل لي

توراة، حيث يزعمن أنه أخطأ يف حق اهلل ملا أراد حىت النيب إبراهيم خليل اهلل، مل يسلم من افتاءات كتبة ال
إهالك قوم لوط، وخاطب ربه بأسلوب الناصح الغليظ، حيث جاء فيها "فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار 

ى أن يكون مخسون بارا  يف املدينة، أفتهلك املكان وال تصفح عنه من أجل اخلمسني بارا  الذين مع األثيم! عس
تفعل مثل هذا األمر: أن متيت البار مع األثيم، فيكون البار كاألثيم! حاشا لك. أديان كل  فيه؟ حاشا لك أن

 . 2األرض ال يصنع عدال "

هتم على بوات بعد ذلك إذا كان املختارون من البشر وصفو و إذا كان هذا حال أنبياء اهلل؛ فما فائدة الن
 .3ها من دنس الشرك واخلطيئة بعد الذي قرأنا؟مثل هذه احلال؟ وأي خري يرجتى يف إصالح البشرية وتطهري 

 آدم عليه السالم : 

مث خلق التوراة ال تشري إىل نبوته، ويقتصر حديثها على أن الرب صنعه من تراب ووضعه يف جنة عدٍن شرقا  
 عليها اهلل له حواء . مث أغوت احلية حواء، فأكلت من الشجرة احملرمة، وأطعمت زوجها مث غضب اهلل

 وأهبطها من اجلنة إىل األرض، وأن آدم سبب خبطيئته لعنة اهلل على األرض".

 عليه السالم:   نوح

وتعريه  -عليه السالم وحاشاه  -حيكيه عن النيب نوح عليه السالم، فقد ذكرت التوراة عن ُسكِر نيب اهلل نوح 
: " وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما، وشرب من اخلمر تمامهاداخل خبائه، حىت رأوه أبناءه، والقصة ب

خويه خارجا. فأخذ سام ويافث الرداء فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، وأخرب أ
ووضعاه على أكتافهما، ومشيا إىل الوراء ، وستا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من مخره علم ما فعل به 
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،أنظر كيف نسبوا شرب اخلمر والسكر إىل نوح 1فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون إلخوته"ابنه الصغري، 
عندما رأى  -أصغر أبنائه-ند اهلل، مث هذا نوح يغضب ويثور ألن حام عليه السالم، وهو نيب مرسل من ع

هذا يلعنه نوح  عورة أبيه مل يدر ما يفعل فخرج وأخرب أخويه الكبريين ليقوما بتغطية عورة أبيهما ؛ مع
ويستجيب اهلل للعنته، بل إن نوح لعن ابن حام ومل يلعن حام نفسه، فما ذنب كنعان الذي مل يولد، بل 

عرف نوح أن حام سيكون له ابن امسه كنعان ، ما هذا إال من افتاءات اليهود، لتربير صراعهم مع كيف 
 الكنعانيني "الفلسطينيني" سكان فلسطني قبل بين إسرائيل.

  الثا: عقيدة اليهود في المالئكة:ث

اليت « مالك»ربية لكلمة يعد اإلميان باملالئكة من أهم أركان العقيدة اليهودية، و كلمة املالئكة صيغة مجع ع
ألداء مهمة. و يطلق العهد القدمي على املالئكة عدة أوصاف « ُمرَسل»العربية ومعناها « مالك»تقابلها 
، أو «آرئيليم»، أما أمساء مثل: «املقد سون»، أي «قيدوشيم»أو « أبناء اإلله»أي « بنو إلوهيم»منها  

 خَدم لإلشارة إىل املالئكة املرتبطني بالعرش أو املركبة اإلهلية. ، فُتست«أوفانيم»أو « سريافيم»أو  2«كروبيم»

واهلم يف الربية، كما أهنم وللمالئكة عدة وظائف، من بينها محاية العربانيني أثناء خروجهم من مصر وأثناء جت
اإلله يقومون بعقاب املذنبني، مثلما فعلوا عند حتطيم سدوم وعموراه. وهم حييطون بالعرش اإلهلي، وكان 

يكلِّم موسـى من فـوق غطاء تابوت العهـد ومن بني املالكني الذين يظلالن التابوت.و املالئكة يف الديانة 
 داللة املالكني بأهنما رمز للخري والسيادة،  4سر فيلون. و ف3اليهودية غري معصومني عن اخلطأ

 وقني .كما أن هناك بعض الفرق اليهودية تنكر وجود املالئكة مثل فرقة الصد

                                                           
 (.26-6/20سفر التكوين ) -  1
مبعىن شفيع. « كاريبو»وهي مشتقة من الكلمة األكادية «. كروبيم»ومجعها « مالك»الكروب كلمة عربية تعين  -  2

يف بالد الرافدين، خصوصا  يف آشور، عبارة عن ثريان أو أسود جمنحة هلا رؤوس بشر. وكانت هذه « الكاريبو»وكانت 
 تماثيل توضع على مداخل املعابد والقصور. ال
: "وحدث ملا ابتدأ الناس يكثرون على األرض وولد هلم بنات، أن أبناء اإلله رأوا 13/6يف سفر التكوينفقد ورد  -  3

 بنات الناس أهنن حسنات. فاختذوا ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا".
 الدي، حاول التوفيق بني الفلسفة و الدين اليهودي.فيلسوف يهودي عاش يف مصر يف القرن األول مي -  4
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  أرض الموتى )شيول(:

كلمة العربية  وتتجم إىل عبارة  أرض املوتى اليت ُتستخَدم كاسم علم، وهي جمهولة « شيول»الكلمة 
، كما «قرب»ىل مكان يسكن فيه املوتى. وقد ُأشري إليه بأمساء أخرى، مثل األصل. وتشري الكلمة إ

أرض »، و«أماكن األرض السفلى»، و«مكان السكىن»اسُتخدمت عبارات شىت لإلشارة إليه مثل 
وتقع شيول إما حتت األرض، أو حتت املاء، أو حتت قاعدة اجلبال، وأحيانا  ُتصو ر على هيئة تنني «. الظلمة

 خميف. 

وتُعترَب شيول مكانا حمايدا، أي أنه مل يكن مكانا  للثواب والعقاب يتساوى فيه امللوك والعامة واألثرياء 
والعبيد واألخيار واألشرار، بل هو يكاد يكون جمرد مكان للدفن. ورغم أن اإلله يتحكم  والفقراء والسادة

،  1ال ميكنهم التواصل معه أو التسبيح له )حسب التصور اليهودي( يف العاملني العلوي والسفلي، فإن املوتى
 ذلك أهنم قد احندروا إىل أرض السكون. 

يب البابلي حني ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديني، حبيث وقد تطور هذا املفهوم يف فتة ما بعد الس
قسمت شيول  أصبحت شيول املكان الذي ينتـظر فيـه املوتى يوم احلسـاب حني يُبعثون ليحاسبوا. ولذا، فقد

إىل أقسام خمتلفة، ينتظر األخيار يف مكان خاص هبم، وينتظر األشرار يف أماكن أخرى خمتلفة كل حسب 
 درجة شـره. 

  قيدة المسيح المخلص )ماشيَّح(:ع

وهي االعتقاد مبجيء « املشيحانية»أي « مشيحيوت»، ومنها «املسيح املخلِّص»ماشي ح كلمة عربية تعين  
بالزيت املقد س. وكان اليهود، على عادة « مسح»أي « مشح»كلمة مشتقة من الكلمة العربية املاشي ح، وال

والكاهن بالزيت قبل تنصيبهما، عالمة على املكانة اخلاصة اجلديدة الشعوب القدمية، ميسحون رأس امللك 
رَسل من اإلله وعالمة على أن الروح اإلهلية أصبحت حتل وتسري فيهما،تشري كلمة املسيح  إىل شخص مُ 

يتمتع بقداسة خاصة يبعث اهلل بعد ظهور النيب إليا يف آخر الزمان لينقذ اليهود من سيطرة األمم، و يشتط 
أن يكون من نسل امللك داود)عليه السالم(، كما أنه إنسان مساوي وكائن معجز خلقه اإلله قبل  فيه

ه اهلل لينهي عذاب اليهود ويأتيهم باخلالص الدهور، و يبقى يف السماء حىت حتني ساعة إرساله.  و يرس
                                                           

  17 /115سفر مزامري  -  1
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رشليم )القدس( عاصمة وجيمع شتات املنفيني ويعود هبم إىل صهيون وحيطم أعداء مجاعة إسرائيل، ويتخذ أو 
له، ويعيد بناء اهليكل، وحيكم بالشريعتني املكتوبة والشفوية ويعيد كل مؤسسات اليهود القدمية مثل 

األرضي الذي سيدوم ألف عام.وقد ظهر بني أعضاء اجلماعة اليهودية عدد من السنهدرين، مث يبدأ الفردوس 
. أما 3، وداود الرائي2، ويودغان1ا، وأىب يسى األصفهايناملشحاء الدجالني، نذكر من بينهم كالًّ من: بركوخب

 . 5وشبتاي تسفي 4يف العـصر احلديـث يف الغرب، فيمـكن أن نذكـر منهم: ديفيد رءوبيين

                                                           
إسحق بن يعقوب، وهو من مواليد أصفهان. ويُعترَب أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية يف فارس، وهي أوىل الفرق بعد  -  1

، أعلن أبو 755بن حممد  .ويف عام  هدم اهليكل الثاين، كان خياطا  أميا  عاش يف الفتة بني حكم اخلليفة األموي مروان
لذي سيحرِّر اليهود من األغيار، وأنه هو خامت املرسلني، و قاد  متردا  ضد احلكم اإلسالمي، وانضم له عيسى أنه املاشي ح ا

 العديد من يهود فارس، لكن هذا التمرد مت إمخاده بعد عدة سنوات وقُتل أبو عيسى. 
وهي فرقة يهودية، وقد عاش يف « اليودغانية»ويودغان هو مؤسس «. يهودا»لكلمة  صيغة فارسية« يودغان»كلمة   -  2

أصفهان ، يف النصف األول من القرن الثامن. ويُقال إنه تلميذه أن يودغان ظهر بعد أىب عيسى األصفهاين ، ادعى أنه 
 املاشي ح. وهو يشبه أبا عيسى يف كثري من عقائده.

، وهو أحد «املواسِّي». مس ى هو نفسه مناحِّم، أي عى أيضا  داود الرائي )أو الروحي(هو داود بن سليمان، ويُد -  3
، درس التوراة واملدراش 1135األلقاب اليت كانت ُتطَلق على املاشي ح. وهو من مواليد مدينة آمد يف إقليم كردستان سنه 

 لـه والد زوجته. أ دعوته ويف مشال شرق القوقاز، قتواملشناه، كما أتقن علوم وتعل م فنون السحر والتصوف اليهودية. بد
ذهب إىل روما راكبا  فرسه األبيض «. الرءوبيين»ديفيد رءوبيين ، ادعى أنه أخ مللك يُدعى يوسـف، ومن هنا كان امسه  -  4

ميكنه طرد  ، حيث طلب منه تزويده بالسالح حىت1524)إحدى عالمات املاشي ح(، ملقابلة البابا كليمنت السابع عام 
،  و طلب منه تسليح املارانو ليحاربوا ضد املسلمني. ولكن 1525 رحل إىل ملك الربتغال عام املسلمني من فلسطني. مث

نظرا  النشغال اإلمرباطور بأمور عظمى مل يكن عنده متسع من الوقت فقبض عليه وأودع السجن يف إسبانيا حيث مات 
 مسموما . 

، أعلن أنه 1648تسفي تعليما  دينيا  تقليديا ، ويف عام  كنازي يشتغل بالتجارة. وقد تلق ىُولد يف أزمري ألب إش -  5
املاشي ح، ونطق باسم يهوه )األمر الذي حترمه الشريعة اليهودية(، وأعلن بطالن سائر النواميس والشريعة املكتوبة والشفوية. 

ة، وقد دخل القدس يف مايو عام ل يف أرجاء اإلمرباطورية العثمانيوقد رفض احلاخامات االعتاف به، فطُرد من أزمري. فتنق  
، وأعلن أنه املتصرف الوحيد يف مصري العامل كله، وركب فرسا  )كما هو متوقع من املاشي ح( وطاف مدينة القدس 1665

سيذهب إىل تركيا  أنه 1666سبع مرات هو وأتباعه، وقد عارضه احلاخامات وأخرجوه من املدينة. ولكن تسفي أعلن عام 
وقد زاد ذلك حدة التوقعات املشيحانية بني يهود أوربا وزاد محاسهم. وسيطرت اهلستيا على اجلماهري، ، وخيلع السلطان. 
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  شـعب اهلل المختـار عند اليهود: عقيدة 

 

عبارة أخرى االختيار يف  ، ويوجد معىن«هاعم هنفحار»ترمجة للعبارة العربية « الشعب املختار»مصطلح 
« شعب اإلرث»أي « عم نيحاله»، أو «سيجواله عم»، و «اختتنا أنت»، واليت تعين «أت ا حبرتانو»مثل: 

ُمكو ن من اإلله واألرض والشعب، فيحل اإلله يف األرض، لتصبح  احللويلوالثالوث «. الشعب الكنز»أي 
اإلله(.  تارا ، ومقد سا  وأزليا  )وهذه بعض مساتللكون، وحيل يف الشعب ليصبح شعبا  خم أرضا  مقد سة ومركزا  

أي « عم عوالم»و« املقد س الشعب»، أي «عم قادوش»وهلذا السبب، ُيشار إىل الشعب اليهودي بأنه 
"ألنك شعب مقد س   يف سفر التثنية وقد جاء«. الشعب األبدي»، أي «عم نيتسح»، و«الشعب األزيل»

. 1شعبا  خاصا  فوق مجيع الشعوب الذين على وجه األرض" تكون له للرب إهلك. وقد اختارك الرب لكي
قديسني  شعوب... وتكونون يلالالويني: "أنا الرب إهلكم الذي مي زكم من ال والفكرة نفسها تتواتر يف سفر

اليهــودي إهله يف كل الصلــوات  . ويشـكر2ألين قدوس أنا الرب. وقد مي زتكـم من الشعـوب لتكونوا يل"
 .3ختيــاره الشعب اليهوديال

 

                                                           

وألغى الدعاء للخليفة العثماين الذي كان يُتلى يف املعبد اليهودي، ووضع بدال  من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على 
 حيث أُلقي القبض عليه. 1666اير عام وتوج ه تسفي إىل إستنبول يف فرب  اليهود وخملِّص هلم.

و سجن يف قلعة جاليبويل املخصصة للشخصيات املهمة. و قدم للمحاكمة حيث ُخريِّ بني املوت أو أن يعتنق اإلسالم، 
ولكنه، «. دومنه»يهم اسم فأشهر إسالمه وأسلمت زوجته من بعده، مث حذا حذوه الكثري من أتباعه الذين أصبح يُطَلق عل

مل يقطـع األمل يف أن يستمر يف قيادة حركته، وظل كثري من أتباعه على إمياهنم به،. وقد نقل العثمانيون تسفي يف  مع هـذا،
، وتُعترَب حركة شـبتاي تسـفي أهـم احلركات املشـيحانية على 1676هناية األمر إىل ألبانيا حيث مات بوباء الكولريا عام 

 الق. اإلط
 (.14/2سفر التثنية ) -  1
 (.26، 20/24الالويني ) سفر -  2
 بتصرف. 26موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، املصدر السابق، ص - 3



33 
 

 المحاضرة الثالثة: الشرائع اليهودية
حياة األمم، و األمة اليهودية كباقي األمم حتتل العبادات و الطقوس الدينية املختلفة مكانا بارزا و مؤثرا يف 

القومي  تويل العبادة أمهية عظمى و مكانة كبرية، فهي اليت متيز اليهودي عن غريه من البشر، وتقوي شعوره
بأمته، وحتافظ على استمرار انتماءه، و من العبادات اليت حيث عليها الدين اليهودي ، جند الصالة و الزكاة 

 و سنعرض  هذه العبادات يف شكلها احلايل و هي:  و الصيام و احلج،و تقدمي القرابني 

            اليهودية: فيأوال:الصالة 

ه ، وهي تعين اإلرهاق، أو تعذيب الذات وإظهار اخلضوع. والصالة أهم تسمى الصالة يف اللغة العربية تفيال
الشعائر اليت تُقام يف املعبد اليهودي يف الوقت احلايل. ويذكر العهد القدمي مجلة من الصلوات ، والقرابني اليت 

ة، وقد بدأ لت الضحايا والقرابني وعوضت بالصالجيب أن يقدمها اليهودي لإلله. و بعد السيب البابلي، بط
علماء اجملمع األكرب يف وضع قوانينها و تقنينها ابتداء من القرن اخلامس قبل امليالد. ومل تكتمل هذه العملية 

 إال بعد هدم اهليكل وانتهاء عبادة  القرابني ، وحلت حملها الصالة. 

  الوضــوء:

ة فرائض دينية معينة، وبعد أي تنص الشريعة اليهودية على ضرورة االغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدي
 شيء يسبِّب النجاسة. وهناك ثالثة أشكال للوضوء: 

 ـ احلمـام الطقـوسي )مقفيه( للمتهـودين وللسـيدات بعـد الدورة الشهرية.  1

 فرائض يف اهليكل(. ـ غسل القدمني واليدين )للكهنة قبل أداء ال 2

 ـ غسل اليدين.  3

ل اليهودي يديه قبل األكل أو الصالة، وبعد االستيقاظ من النوم، وبعد وتنص الشريعة على ضرورة أن يغس
 زيارة املدافن أو دخول دورة املياه.
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كما يشتط التشريع اليهودي طهارة املوضع الذي تقام فيه الصالة، من النجاسات خلوه من الصور و 
ى لقوهلم بالتثليث النايف للوحدانية، لتماثيل، باعتبارهم أهل التوحيد، لذا، فهم ال يصلون يف كنائس النصار ا

 كما ال جيوزون الصالة يف املقابر، ألن امليت جنس، و ال يف بيوت الراحة و املزابل.

يض والنفاس واخلنزير، أما إذا ملس اليهودي جثة ميت، أو أجرى اتصاال جنسيا، أو ملس احلشرات، أو دم احل
 . 1ة باملاءفكل ذلك يوجب عليه التطهر، وذلك بغسل جسمه كلي

 عدد الصلوات:

وتعد الصالة واجبة على اليهودي الذكر بعد سن الثالث عشر، ألهنا بديل للقربان الذي كان يُقد م لإلله أيام 
كــل، وعدد الصلوات الواجبة عليه فهي اهليكل، وعلى اليهودي أن يُداوم على الصالة إىل أن يُعاد بناء اهلي

 ثالث صلوات كل يوم: 

 الصبح )شَحاريت(، وهي من الفجر حىت حنو ثلث النهار. ـ صالة  1

 ـ صالة نصف النهار، وهي صالة القربان )مْنحه(، من نقطة الزوال إىل قبيل الغروب.  2

  ـ صالة املساء )َمَعاريف(،من بعد غروب الشمس إىل طلوع القمر. 3

                                                           
 .41العبادات يف الديانة اليهودية، املصدر السابق، ص - 1
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(. وجيب على اليهودي أن يغسل يديه وكانت الصالتان األخريتان خُتتزالن إىل صالة واحدة )منحه ـ معاريف
يف صالة الصباح،  3، ومتائم الصالة )تفيلني(2فيه أهداب 1قبل الصالة، مث يلبس شال الصالة )طاليت(

ن معقدة بعض الشيء، ولذا . والصلوات اليهودية قد تكو 4وعليه أيضا أن يغطي رأسه بقبعة الريُملكا
 صر املتكررة: سنكتفي باإلشارة إىل القواعد العامة والعنا

                                                           
تطيل اش مبعىن مالءة. وشال الطاليت مس، وُتستخَدم الكلمة يف التلمود واملدر « طاليت»شال الصالة ترمجة لكلمة  -  1

الشكل  أبيض اللون و ذو أهداب زرقاء يف العادة، ويكون هذا الشال عادة  من الصوف أو الكتان أو احلرير، وأصبح 
الشال رداء دينيا وحسب. ويرتدي الذكور الشال أثناء صالة الصبح، ويف كل الصلوات اإلضافية، إال يف التاسع من آب 

يرتدونه يف كل صلوات عيد يوم الغفران، وخصوصا  يف دعاء كل النذور،  ه أثناء صالة الظهرية أيضا . كماحيث يرتدون
 لُيذكِّرهـم ذلك بأوامر ونواهـي العهـد القدمي. ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معي نة. 

 داب منه.ويرتدي العريس الشال يف حفل زفافه، كما ُيكف ن به أيضا  عند مماته بعد نزع األه
العربية واليت  تعين األركـان األربعة. وتعود عادة ارتداء مالبس « تسيت تسيت»العربية لكلمة  األهداب هي التمجة - 2

ذات أهداب )بني العربانيني( إىل عصور سحيقة، إذ تصوِّرهم بعض اآلثار اآلشورية مرتدين مثل هذه األهداب. ويبدو أن 
أن اإلله طلب  41ـ  15/37ب، هو ما ورد  سفر العدد بلية، ودليل تعظيم اليهود لألهداالعادة نفسها كانت آشورية وبا

من الشعب اليهودي أن "يصنعوا هلم أهدابا  )تسيت تسيت( يف أذيال ثياهبم" و"جيعلوا على هدب الذيل عصابة من 
 أمساجنوين"، أي اللون األزرق، لُتذكِّرهم بوصاياه. 

ورمبا تكون الكلمة قد اشُتقت من «. تفياله»مجع مفردها تتجم بتميمة الصالة ، وهي صيغة كلمة تفيلِّني عربية و   - 3
وألن كلمة  تفي اله تعين صالة، هي عبارة عن صندوقني صغريين من اجللد الطاهر حيتويان على «. يربط»كلمة آرامية مبعىن 

قان بسيور من اجللد. و كتبت على رقائق ويُثب ت الصندو   فقرات من التوراة، من بينها الشماع أو شهادة التوحيد عند اليهود
 (: "واربطها عالمة على يدك، ولتكن عصائب بني عينيك". 6/8دليل هذا الطقس هو ما جاء يف سفر التثنية)

لصـالة يف كلمـة اليديشـية، وتعين بالعربية طاقية، وهـي القلنــسوة اليت يلبــسها اليهودي على رأسـه ألداء ا« يرُملكا» - 4
تـدينون من اليهــود األرثوذكـس على الــدوام، وهــي تشـبه شـال الصـالة )طاليت( الذي يرتـديه البعـض أثنــاء املعبـد ويلبــسها امل

 الصــالة ويرتديه األرثوذكس يف حيــاهتم اليـومية كلها. 
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ـ يسبق الصالة تالوة األدعية واالبتهاالت، مث قراءة أسفار موسى اخلمسة يف أيام السبت واألعياد،  1
يان( الالزم وتعقبها كذلك االبتهاالت واألدعية، وهذه األدعية واالبتهاالت ال تتطلب وجود النصاب )من

 لصالة نفسها فتتكون من: إلقامة الصالة ألهنا ليست جزءا أساسيا من الصالة. أما ا

 أ( الشم اع، أي شهادة التوحيد اليهودية، وهي أهم دعاء يف الصالة اليهودية، سنذكرها بالتفصيل. 

 ب( الثمانية عشر دعاء أو العميداه. 

 جـ( دعاء القاديش أو الدعاء املقدس. 

  ـاعالشمَّ 

أول كلمة يف نصٍّ من نصوص العهد « مشاع»العربية وتعين امسع. وكلمة « مَشع»من كلمة « الشم اع»دعاء 
 القدمي تُقَرأ يف صالة الصباح واملساء. ونص الدعاء كامال يتكون من النصوص التالية: 

ل نفسك ومن كل امسع يا يسرائيل الرب إهلنا رب واحد. فتحب الرب إهلك من كل قلبك ومن ك» ـ  1
ى قلبك. وقصها على أوالدك وتكل م هبا حني قوتك. ولتكن هذه الكلمات اليت أنا أوصيك هبا اليوم عل

جتلس يف بيتك وحني متشي يف الطريق وحني تنام وحني تقوم. واربطها عالمة  على يدك ولتكن عصائب بني 
 . 1«عينيك. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك 

وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل فإذا مسعتم لوصاياي اليت أنا أوصيكم هبا اليوم لتحبوا الرب إهلكم » ـ  2
أنفسكم، أعطي مطر أرضكم يف حينه املبكر واملتأخر. فتجمع حنطتك ومخرك وزيتك. وأعطي لبهائمك 

وا آهلة أخرى وتسجدوا هلا عشبا  يف حقلك فتأكل أنت وتشبع. فاحتزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبد
مطر وال تعطي األرض غلتها. فتبيدون سريعا  عن فيحمى غضب الرب عليكم ويُغلق السماء فال يكون 

األرض اجليدة اليت يعطيكم الرب. فضعوا كلمايت هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها عالمة  على أيديكم 
هبا حني جتلسون يف بيوتكم وحني متشون يف  ولتكن عصائب بني عيونكم. وعلِّموها أوالدكم متكلمني

                                                           
 .9ـ  6/4سفر التثنية  - 1
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ن. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. لكي َتكثُر أيامك وأيام الطريق وحني تنامون وحني تقومو 
 . 1«أوالدك على األرض اليت أقسم الرب آلبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء على األرض 

 يسرائيل وقل هلم أن يصنعوا هلم أهدابا  يف أذيال ثياهبم يف أجياهلم ـ "وكلم الرب موسى قائال : كلِّم بين 3
علوا على هدب الذيل عصابة من أمساجنوين. فتكون لكم هدبا  فتوهنا وتذكرون كل وصايا الرب وتعلموهنا وجي

قد سني وال تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم اليت أنتم فاسقون وراءها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا م
 . 2. أنا الرب إهلكم"إلهلكم. أنا الرب إهلكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إهلا  

وتُقرَأ الشماع يف صالة الصباح واملساء، وال تُتلى يف صالة الظهر. وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد 
 قبل موته، أو ينطق له هبا أحد الواقفني جبواره. 

بتالوة  يوم السبت وأيام األعياد. أما يف عيد يوم الغفران، فتبدأ الصالة 3تسمى موسافهذا وتضاف صالة 
 . 4دعاء كل النذور يف صالة العشاء، وُتضاف صالة اخلتام

والصالة نوعان: فردية و مجاعية، فاألوىل تؤدى حسب الظروف واالحتياجات الشـخصية، وال عالقـة هلا 
الثانية  تؤدى باشتاك عشرة أشخاص على األقل يطلق على عددهم بالطقوس واملواعيد واملواسم، و 

يف مواعيد معلومة وأمكنة خمصوصة حسب الشعائر والقوانني املقررة. « النصاب»ي أ« منيان»مصطلح 
 ويردد الصلوات كل املشتكني فيها، إال أجزاء قليلة يرددها القائد أو اإلمام أو املرتل مبفرده. 

                                                           
 .21ـ  11/13سفر التثنية  - 1
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واملوساف صالة إضافية بعد صالة الصباح يف يوم السبت ويف بعض األعياد، كأعياد احلج والقمر اجلديد ورأس السنة  -  3

 ويوم الغفران، وهي األعياد اليت كانت تتطلب قربانا  إضافيا . وتتضمن الصالة وصفا  للقربان الذي كان يُفتض تقدميه.
العربية ومعناها اخلتام، و  تعين أيضا  إغالق البوابة. وقد كانت صالة « نعياله» و تسمى يف اللغة العربيةصالة اخلتام   -  4

اخلتام يف املاضي صالة تُقـام يف اهلـيكل قبل إغالق البوابات، كما كانت تُتلى يف أيام الصوم، ولكنها ال تُتلى اآلن إال يف يوم 
رتدي املصلون شال الصالة )طاليت( مثلما يفعلون يف كل  تقام يف ذلك اليوم، ويالغفران. وهي آخر الصلوات اخلمس اليت

 الصلوات يف ذلك اليوم، وينفخ يف البوق عند انتهائها.
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الته جهة القدس، وأصبح هذا إجراء معتادا عند يهود الشرق كافة. أما يف القدس ويتجه اليهودي يف ص
نفسها، فيويل املصلي وجهه شطر اهليكل. وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية ال ختتلف كثريا يف أساس 

وأهم هذه الكتب كتب  ، 1والـملحقات األخرى األغاين يفولكن تنحصر اخلالفات  الصالة واالبتهاالت
  .3وكتب صلوات العيد )حَمزور( ،2الصلوات اليومية )سدُّور(

ليهود أثناء الصالة عرب العصور، ففي املاضي كان اليهود يسجدون ويركعون يف صلواهتم وقد تغريت حركات ا
)وال يزال األرثوذكس يفعلون ذلك يف األعياد(، ولكن األغلبية العظمى تصلي اآلن جلوسا على الكراسي، 

ة عشر دعاء ، فإهنا ال يف الكنائس املسيحية، إال يف أجزاء معي نة من الصالة مثل: تالوة الثمانيكما هو احل
 .  4تقرأ وقوفا يف صمت. وال خيلع اليهود نعاهلم أثناء الصالة

  

 في اليهودية ثانيا:الصـوم

. ويصوم اليهود 5مرادفا هلا« تَعنيت»وُتستخَدم كلمة « تسوم»العربية تقابلها يف العربية كلمة « صوم»كلمة 
العاشر من تشـري( وهو الصوم الوحيد الذي ورد يف عدة أيام متفرقة من السنة أمهها صوم يوم الغفران )يف 

خذت هذه العبارة على أهنا إشارة إىل وقد أُ   6«تذللون نفوسكم»أسفار موسـى اخلمسـة، حيث جاء فيـها: 
الصـوم. ومثة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان الشعب اليهودي وردت يف كتب العهد القدمي األخرى. 

بات قومية ومن أمهها التاسع من آب، يوم هدم اهليكل  األول والثاين، والسابع عشر ومعظم هذه األيام مناس
                                                           

 بتصرف. 72-36العبادات يف الديانة ا ليهودية، املصدر السابق،ص  -1
د، فُتسم ى كتب الصالة أما بني السفار «. نظام» ، و  اليت تعين«سدُّور»ُتسم ى كتب الصلوات اليومية عند اإلشكناز  -  2
وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية املفروضة واالختيارية، وبعض األدعية واألغاين )بيوط( اليت تُتلى يف «. سيفر تفياله»

 السبت، وأحيانا  كل املزامري، وبعض فصول املشناه اليت عادة  ما تُتلى قبل أو بعد الصالة.
ة حَمَزوْر و هي تعين دورة. وتشري الكلمة إىل كتب األدعية والصلوات اخلاصة صلوات  يف اللغة العربي تسمى كتب - 3

 باألعياد. 

 
 باستثناء الفالشاه والسامريني. - 4
 .213، ص5موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، املصدر السابق،ج - 5
 .23/27سفر الالويني  - 6
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بسبب جمموعة من الكوارث القومية وردت يف التلمود، فهو اليوم الذي حطم  من متوز الذي يصوم فيه اليهود
بوختنصر فيه موسى لوحى الشريعة، وهو اليوم الذي جنح فيه تيطس يف حتطيم حوائط القدس، ودخل فيه ن

إىل املدينة. كما يصوم اليهود العاشر من طيبت، وهو اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر حصارالقدس. ويصومون 
إلحياء ذكرى حاكم فلسطني الذي ُذبح « تسوم جداليا»ذلك الثالث من تشري، وهو ما يُعَرف باسم ك

يسمى بصوم إستري، ويقع قبل عيد بعد هدم اهليكل. ويصوم اليهود أيضا  يف الثالث عشر من آذار و الذي 
 النصيب. 

د الثالثة، بني السابع عشر من متوز وقد قرر احلاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع احلدا
والتاسع من آب، باعتبارها الفتة اليت هنب اجلنود الرومان أثناءها اهليكل والقدس، وأيام التكفري العشرة )بني 

ة ويوم الغفران(، وأكرب عدد ممكن من األيام يف أيلول، وأول يومي اثنني ومخيس من كل شهر، عيد رأس السن
عيد الفصح وعيد املظال. وقد ُفسِّر هذا الصوم بأنه تكفري عما قد يكون املرء قد ارتكبه وثاين يوم اثنني بعد 

يخ موت موسى، يوم الغفران من إفراط أثناء العيدين السابقني. ويصومون السابع من آذار باعتباره تار 
من كل أسبوع، الصغري، وهو آخر يوم من كل شهر. كما ميكن أن يصوم اليهودي يف أيام االثنني واخلميس 

 فهي األيام اليت تُقرأ فيها التوراة يف املعبد. 

اصة. وإىل جانب أيام الصيام اليت وردت يف العهد القدمي، واليت قررها احلاخامات توجد أيام الصيام اخل
فيصوم اليهودي يف ذكرى موت أبويه أو أستاذه، كما يصوم العريس والعروس يوم زفافهما. ويف املاضي، كان 

ودي يصوم بعد رؤيته كابوسا  يف نومه. وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من املعتاد أن يصوم اليه
على شخص باملوت. ويف صوم يوم احلاضرون. وكان أعضاء السنهدرين يصومون يف اليوم الذي حيكمون فيه 

ي، كما ميتنع اليهود عن الغفران والتاسع من آب ميتنع اليهود عن الشراب وعن تناول الطعام أو اجلماع اجلنس
ارتداء األحذية اجللدية ملدة مخس وعشرين ساعة من غروب الشمس يف اليوم السابق حىت غروب الشمس 

فهي متتد من شروق الشمس حىت غروهبا وال تتضمن سوى . أما أيام الصوم األخرى، 1الصياميوم يف 
ون اخليش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبريا  االمتناع عن الطعام والشراب. ويف املاضي، كان الصائمون يرتد

 عن احلزن. وإذا وقع يوم الصيام يف يوم سبت، فإنه يُؤج ل إىل اليوم التايل ما عدا صيام عيد يوم الغفران. 

                                                           
 .287لبنان، ص  -م، دار الكتب العليمة، بريوت2004، ت.ط:1السميع، طماد علي عبد اإلسالم واليهودية، ع -  1
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 :الحـــج في اليهودية ثالثا:

 احلج يف معناه اللغوي القصد و الزيارة.

املقدسة، وختتلف مناسكه من شريعة إىل أخرى، وحسب و يف معناه االصطالحي: هو زيارة األماكن 
نصوص العهد القدمي، فإن الشريعة اليهودية جتب على كل يهودى أن حيج ثالث مرات ىف الـــعـام : ىف عيد 

، ولذا تسمى هذه األعــياد بأعياد احلج . وقد جاء ىف العهــد القدمي   1سابيع ، وعيد الـمظالالفصح وعيد األ
ت ىف السنة حيضر مجيع ذكــورك أمام الـرب إلـهك ىف الـمكان الذى خيتاره ىف عيد الفطري " ثالث مرا

كان اليهود ىف حجـهم . ولذلك   2)الفصـح( وعيد األسابيع وعيد الـمظال والحيضروا أمام الرب فارغني "
ورشليم يسمى شيلوه يقدمون قربانا مشويا يشوى حي ا . وكان اليهود ىف بادىء األمر حيجون إىل مكان غري أ

، ولكن حينما فتح داود عليه السالم أورشليم أصبحت هى مكان العـبادة اليهودية والـمكان الذى حيج إليه 
، ولـكـن مع هذا استمر بعض اليهود ىف احلج ىف األيـام اليـهود . وقد توقف احلج بعد ختريب الـهيكل 

احلج ىف العصور الوسطى حتت تأثري القرائني. أما اآلن الـمذكورة خاصة ىف عيأد الـمظال . وقد بعثت فكرة 
 .3فال يؤدى فريضة احلج سوى املتشددين من اليهود
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 المحاضرة الرابعة: األعياد اليهودية
أو دنيوية  دينيةكمناسبة  يف الديانة اليهودية مكانة مهمة ، و اليهود حيتفل هبذه األعياد حيتل العيد الديين 

اج يد أو الصاحل، أو ححلدث هام يف التاريخ اليهودي. و و يسمى العيد يف اللغة العربية بيوم طوب اليوم اجل
 .املهرجان. أو تاعنيت مبعىن االحتفال

و معظم األعياد اليهودية هي ذات طابع ديين ، هلذا جند يف اليهودية أعياد دينية مثل عيد الفصح وعيد 
الكفارة واليت تلزم التوقف فيها عن القيام مبختلف األعمال وتتطلب أيضا منهم الصيام. وهناك أيضا أعياد 

وعيد البورمي، وهذه األعياد وإن كان هلا مظهر ديين أال أهنا مناسبات احتفالية يف مثل عيد احلانوكا  دنيوية
 .جوانب دنيوية من تاريخ وتقاليد اليهود

وتنقسم األعياد اليهودية إىل قسمني: األعياد اليت جاء ذكرها يف التوراة، أي اليت نزلت قبل التهجري، وتلك 
أهم أعياد القسم األول: يوم السبت )وهو ليس عيدا باملعىن  ة من بابل. ومن بنياليت ُأضيفت بعد العود

الدقيق(، وأعياد احلج الثالثة )وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحداث تارخيية(، وعيد الفصح، وعيد األسابيع، 
س السنة اليهودية وعيد املظال، وعيد الثامن اخلتامي الذي يعده البعض عيدا مستقال، مث أيام التكفري وهي رأ

ويوم الغفران )يوم كيبور(، وأخريا عيد القمر اجلديد وهو أقل أمهية من األعياد األخرى. أما جمموعة األعياد  ،
اليت أضيفت بعد نزول التوراة، فهي: عيد النصيب ، وعيد التدشني )حانوخه(، وعيد الج بعومري، واخلامس 

 عشر من آف، وعيد رأس السنة لألشجار.

 ليهودية يتخذ ثالثة أشكال: و االحتفال يف الديانة ا

املرح الذي يأخذ شكل املأدبة االحتفالية )باستثناء يوم الغفران( واالمتناع عن العمل يف األعياد   -أوال
 املهمة. 

 األدعية واالبتهاالت اليت تضاف إىل الصالة.  -ثانيا

وع يف عيد التدشني، وزرع عيد الفصح، وإيقاد الشم طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطري يف -ثالثا 
 األشجار يف عيد رأس السنة لألشجار. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
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وحُيتَفل باألعياد خارج إسرائيل مدة يومني ما عدا عيد يوم الغفران، وذلك ناتج عن عادة قدمية مصدرها 
زاد يوما  من باب اخلوف من عدم وصول احلجاج إىل األرض املقد سة يف املوعد احملدد، فكانت األعياد ت

اط. ومثة تفسري آخر يذهب إىل أن اليوم اإلضايف تعويض عن غياب قداسة األرض بسبب وجودها يف االحتي
 . 1يد املغتصبني

 2قائمة األعياد السنوية وطبيعتها

اسم العيد 
 بالعربية

 اسم العيد بالعربية
طريقة لفظ 

 االسم العربي

تاريخ يف 
التقومي 

 اليهودي

التقومي 
 ديامليال

 طبيعة العيد

 تشريه 2-1 روش هشناه השנה ראש سنةرأس ال

سبتمرب أو 
مطلع 
 أكتوبر

يومي عطلة مبناسبة بداية 
السنة اليهودية اجلديدة 

وموعد إكمال اخللق 
 .حسب التاث اليهودي

 يوم الغفران
 יום/כיפור יום

 הכיפורים

يوم كيبور/يوم 
 هكيبورمي

 تشريه 10

سبتمرب أو 
مطلع 
 أكتوبر

يوم عطلة وصيام 
 ن اخلطايالالستغفار م

عيد املظلة/عيد 
 العرش

 سوكوت סוכות
15-21 

 تشريه

هناية 
سبتمرب أو 

 أكتوبر

أيام، األول منها يوم  7
عطلة، إلحياء ذكر سفر 

بين إسرائيل يف البادية 
 .بعد خروجهم من مصر

                                                           
 .78موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، املصدر السابق،ص - 1

2 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ 2019/09/22م 

https://ar.wikipedia.org/wiki/22/09/2019م
https://ar.wikipedia.org/wiki/22/09/2019م
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الثامن اخلتامي 
 والفرح بالتوراة

 עצרת שמיני
 תורה ושמחת

مشيين عاتسريت 
 ومسحات توراه

 تشريه 22

اية هن
سبتمرب أو 

 أكتوبر

يوم عطلة مبناسبة إكمال 
الدورة السنوية من قراءة 
 .فصول التوراة يف املعابد

عيد 
التدشني/عيد 

 األنوار

 חג/חנוכה
 האורים

حانوكاه/حاج 
 هاؤرمي

25 

كيسليف 
واأليام 
السبعة 

 التالية

هناية 
نوفمرب أو 

 ديسمرب

أيام إلحياء ذكر  8
إعادة تدشني اهليكل 

 ام احلشمونينيالثاين أي

صوم العاشر 
 من طيفيت

 طيفيت 10 عساراه بطيفيت בטבת עשרה
ديسمرب أو 
 مطلع يناير

صوم يف ساعات النهار 
حدادا على بداية 

احلصار على أورشليم 
)القدس( قبل خراب 

 .اهليكل

 عيد األشجار

 ו"ט
 ראש/בשבט
 השנה

 לאילנות

طو 
بشفاط/روش 

هشناه 
 إليالنوت

 شفاط 15

يناير أو 
ع مطل

 فرباير

ظهور أول الزهور على 
األشجار يف هناية 

 . الشتاء

عيد الفور/عيد 
 املساخر

 بورمي פורים
 15أو  14
 أدار

هناية فرباير 
 أو مارس

مهرجان إلحياء ذكر 
إنقاذ اليهود من اإلبادة 

أيام اإلمرباطورية الفارسية 
)حسب التاث الوارد يف 

 (. سفر أستري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1


44 
 

 بيسح פסח الفصح
15-21 

 نيسان

هناية 
أو مارس 

 أبريل

أيام، األول منها يوم  7
عطلة، إلحياء ذكر 

خروج بين إسرائيل من 
 .مصر

 أدار 18 الج باعومر בעומר ג"ל الج باعومر
هناية أبريل 

 أو مايو

إحياء ذكر انتصار 
املتمردين اليهود بقيادة 

يف إحدى  بار كوخفا
املعارك ضد اإلمرباطورية 

ية )القرن الثاين الرومان
 .للميالد(

األسابيع عيد 
)العنصرة 
 اليهودية(

 سيفان 6 شافوعوت שבועות
هناية مايو 

 أو يونيو

يوم عطلة مبناسبة هناية 
فتة احلصاد والتمتع بأول 

األمثار، موعد نزول 
 التوراة يف جبل سيناء .

 17صوم ال
 من متوز

 זظوةننزىخ0"י
 בתמוז

 يويول متوز 17 يود زاين بتموز

صوم يف ساعات النهار 
بداية فتة احلداد على  -

 .خراب اهليكل

ذكرى خراب 
 اهليكل

 آف 9 تيشعاه بئاف באב תשעה

يوليو أو 
مطلع 

 أغسطس

ساعات  24صيام ملدة 
حدادا على خراب 

 .اهليكل

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
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  عيد يوم السـبت: 

العمل، أنه يوم مقدس حيرم فيه  للسبت مكانة عظيمة يف الديانة اليهودية، فهو أهم عيد بالنسبة إليهم، كما
البابلية « شبتو»العربية املشتقة من كلمة « شايات»و خيصص للعبادة فقط، و السبت التمجة العربية لكلمة 

اليت كان يستخدمها البابليون لإلشارة إىل أيام الصوم والدعاء. وحبسب ما يقوله احلاخامات، فإن اإلله خلق 
بع) تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبريا(. ولذلك، فإنه مث استاح يف اليوم الساالسماوات واألرض يف ستة أيام 

بارك هذا اليوم وقد سه، وحر م فيه القيام بأي نشاط. وقد جاء أكثر من نص صريح يف التوراة يفيد هذا 
فاإلله عمل مث  . ويرى بعض احلاخامات  أن حترمي العمل يوم السبت يعود إىل حماكاة  اإلنسان لإلله ،1املعىن

استاح، واإلنسان يعمل بدوره يف اخللق مث عليه أن يستيح، يف السبت يرتاح العامل و الفالح و يشربان 
اخلمر، و يرتدي فيه احلاخامات الثياب اجلديدة ، و اإلكثار من ساعات النوم فيه ، لكي ال يستقطب 

يق آخر أن تقديس السبت ،ويرى فر 2لتأجيلاإلنسان يف جتربة عمل حبجة القيام بأمر ضروري ال حيتمل ا
إحياء لذكرى خروج اليهود من مصر وختليصهم من العبودية. وتؤكد أسفار موسى اخلمسة، يف غري موضع، 

ضرورة احلفاظ على شعائر السبت كعهد دائم بني اإلله ومجاعة إسرائيل. وبذا يصبح السبت إحدى عالمات 
 املخلص. ل بقدوم املسيح االصطفاء، وإقامة هذه الشعائر يُعجِّ 

 

ومل يكن عند اليهود خطيئة تفوق عدم احملافظة على شعائر السبت إال عبادة األوثان. وهلذا، فإن عقوبة 
عمال ممنوعا يوم السبت، منها: زرع األرض،  39َخْرق شعائر السبت اإلعدام رمجا . و قد حدد التلمود 

. 3ن ذلك النار اليت توقد للطهي أو التدفئةقاد النار ، وضمومحل األشياء، و ربط عقدة احلبل أو فكها، وإي
وكذلك حُير م السفر، بل املشي مسافة تزيد على نصف ميل، وحُير م كذلك إنفاق النقود أو تسلُّمها، كما حُتر م 

د الكتابة. كذلك يرى البعض أن اليهودي املتمسك بتعاليم دينه ال خيرج من بيته يوم السبت، إال وقد تأك
يس فيها أقالم، أو أوراق أو نقود أو كربيت، إذ جيب أال حيمل أي شيء سوى التوراة، أو من أن جيوبه ل

 كتاب الصلوات. 

                                                           
 .3ـ  2/1سفر التكوين  -  1
 .209مصر، ص-احلياة اليهودية يف عصر املسيح، الراهب أولوجيس الربموسي، دار نوبار، القاهرة - 2
 .208سابق،صاملصدر الاحلياة اليهودية يف عصر املسيح،  - 3
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وتبدأ االحتفاالت بالسبت منذ دخوله قبل غروب مشس يوم اجلمعة ببضع دقائق، وتنتهي خبروجه عشية 
وجبة من الوجبات  ائدة رغيفني لكلاألحد، فتشعل ربة البيت مشعتني )مشوع السبت(، وتضع على امل

الثالث. وذلك إحياء ملا حدث لبين إسرائيل أثناء فتة التيه د، وخصص بدايته بقراءة دعاء، و ختتتم 
 االحتفاالت بقراءة دعاء انتهاء السبت .

 : عيد الغفران - 

اليهودي  تشري من التقومي يعد هذا العيد من أهم األعياد اليهودية، و حيل يف اليوم العاشر من الشهر السابع
والتمجة  ". و يوم الغفران ترمجة لالسم العربي "يوم كيبور"، وكلمة كيبور من أصل بابلي ومعناها "يطهر

احلرفية للعبارة العربية هي "يوم الكفارة"، ويوم الغفران هو يف الواقع يوم صوم ولكنه مع هذا أضيف على أنه 
يطهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب. وحبسب وهو اليوم الذي  عيد، يطلق عليه اسم "سبت األسبات"

التاث احلاخامي، فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة الثانية، ومعه لوحا الشريعة 
. وكان الكاهن يذبح الكبش األول يف  .حيث أعلن أن الرب غفر هلم خطيئتهم يف عبادة العجل الذهيب

على قدس األقداس. أما الكبش الثاين، فكان يلقى من صخرة عالية يف الربية يكل مث ينثر دمه مذبح اهل
 لتهدئة عزازئيل )الروح الشريرة(، وليحمل ذنوب مجاعة إسرائيل.

ويبدأ االحتفال هبذا اليوم قبيل غروب مشس اليوم التاسع من تشري، ويستمر إىل ما بعد غروب اليوم التايل، 
اليهود خالهلا ليال وهنارا عن تناول الطعام والشراب واجلماع اجلنسي شرين ساعة، يصوم أي حنو مخس وع

وارتداء أحذية جلدية، كما تنطبق حترميات السبت أيضا يف ذلك اليوم، وفيه ال يقومون بأي عمل آخر سوى 
ت مخس، وهي الصلوا التعبد. والصلوات اليت تُقام يف هذا العيد هي أكثر الصلوات اليومية لليهود وتصل إىل

الثالث اليومية يضاف إليها الصالة اإلضافية )ُموساف( وصالة اخلتام )نعي اله(، وتتم القراءة فيها كلها 
وقوفا. وتبدأ الشعائر يف املعبد مساءا بتالوة دعاء كل النذور وخيتتم االحتفال يف اليوم التايل بصالة النعياله 

، مث يُنفخ «العام القادم يف القدس املبنية»ميع قائلني: واهبا. ويهلل اجلاليت تعلن أن السماوات قد أغلقت أب
 . 1يف البوق )الشوفار( بعد ذلك

 

                                                           
 .84-83، ص2موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، عبد الوهاب املسريي، املصدر السابق، ج - 1
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 " :عيد الفصح "بيساح  -

عيد الفصح و يسمى بالعربية "عيد بيساح" و هو عيد خبز الفطري و موسم احلج، ويبدأ عيد الفصح يف 
فلسطني، ومثانية أيام عند اليهود املقيمني خارج   اخلامس عشر من شهر نيسان ويستمر سبعة أيام يف

األخريين خارج فلسطني( فلسطني. وحيرم العمل يف اليومني األول واألخري )ويف اليومني األولني واليومني 
وتقام االحتفاالت طوال األيام السبعة أما األيام األربعة الوسطي فيلتزم فيها بتناول خبز الفطري، و يسمى 

لفسح أي الفرج بعد الضيق، و كلمة الفسح كلمة عربية تعين العبور أو املرور أو التخطي، نسبة أيضا عيد ا
يني دون املساس هبم، و نسبة إىل عبور موسى عليه السالم هبم إىل عبور ملك العذاب فوق منازل العربان

ين فإننا جند أنه عيد الربيع عند البحر، هذا باعتبار املغزى التارخيي هلذا العيد، أما يف معزاه الطبيعي أو الكو 
 اليهود،  و يكون العبور هنا هو عبور الشتاء و حلول الربيه حمله.

بذكرى جناة بين إسرائيل من العبودية يف مصر و رحيلهم عنها، كما حيتفل يف الوقت و حيتفل يف هذا العيد 
د الطبيعة و الكون شيئان نفسه مبجيء الربيع، و هكذا جند أن ميالد الشعب باخلروج من مصر و ميال

 متداخالن يف الطقوس اليهودية.

يش عن اخلمرية،  جيب فيها على اليهودي و الطقوس االحتفال هبذا العيد كثرية و معقدة و تبدأ بليلة التفت
أن يتأكد من أن أي مخرية تصلح للخبز قد ابعدت من البيت متاما، مث بعد هذا يأكل اليهود خبزا "مصه" ال 

رية و ال ملح، تذكريا هلم بأهنم عند فرارهم مع موسى عليه السالم من وجه فرعون مل يكن لديهم تدخله مخ
 رب من يأكل خبزا خممرا يف هذا اليوم كأنه فصل نفسه عن مجاعة بين إسرائيل.وقت للتأنق يف اخلبز، و يعت

  1و قد ارتبطت هتمة الدم املقدس الشهرية خببز اليهود يف هذا العيد

ول اليهودي يف هذا العيد إىل جانب اخلبز غري خممر، قطعة مشوية من العظم مأخوذة من الغنم و و يتنا
املاء بامللح ليتذكر ما عاناه أسالفه أثناء خروجهم م مصر فرارا من فرعون و  بعض النباتات املرة، و كأس من

ة و هي ترمز لوعد اهلل ليهود جنوده، كما توضع على املائدة أربعة أقداح من النبيذ يشرهبا أفراد األسر 

                                                           
و تعد هذه التهمة سبب لكثري من اجملازر اليت ارتكبت ضد اليهود يف أوروبا خالل القرون الوسطى، حيث كان يشاع  - 1

 ذا العيد.حيني يف هأن يهود خيلطوا خبزهم هذا بدم أطفال املسي
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لذي بتخليصهم و إنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة، على أن يكون هناك قدح خامس يتك للنيب إيليا ا
 سينزل من السماء قبل ظهور املسيح املخلص.

كما يعد من مظاهر االحتفال قيام رب األسرة بقص قصة اخلروج على أفراد أسرته، مث يتبادل أعضاء األسرة 
 . 1لتهنئة يف هذا العيد بقوهلم: نلتقى العام القادم يف أورشليم إن شاء اهلل"ا

 عيد األسابيع: -

فوعوت" أي "األسابيع"، وعيد األسابيع أحد األعياد اليهودية املهمة، فهو من شار إليه بالعربية بكلمة "شي
د الفصح يأيت يف مستهل أعياد احلج الثالثة مع عيد الفصح وعيد املظال جبنا  إىل جنب، وقد كان عي

أي بعد سبعة  2حصاد الشعري ، و يأيت عيد األسابيع بعده خبمسني يوما من تاريخ حلول عيد الفصح
ع من عيد الفصح ومن هنا تأيت تسميته، و مع أمهية هذه املناسبة فإن هذا العيد كان يستغرق يوما أسابي

رب غذاء خاصا مكونامن رغيفني من خبز خممر، كان يقدم أمام ال  -يوم الراحة –واحدا و يف هذا اليوم 
على اليهودي أال لالستعمال يف اهليكل، كما كانت تقدمات أخرى مفروضة تقدم مع هذا اخلبز، و كان 

 .3ينسى الفقراء و املساكني يف هذا العيد
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