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 التلمودؼرابب وعجابب 

 

هذا الكتاب احرقه الملوك واالباطرة واباء الكنٌسة 

ولمدة الفً عام  تفً كل بالد العالم مبات المرا

 تقرٌبا ورؼم هذا الزال موجود 

 نقدم هنا مدخل حول تعرٌفات التلمود وتارٌخه

ثم ٌلً ذلك ترجمة مكثفة لمختارات من فصول 

 التلمود

كامال ، ولكن الكتاب ٌحوي كنا نود ترجمة الكتاب 

الؾ صفحة وٌحتاج تفرغ كامل  ٖٓ-ٕٓحوالً 

 لترجمته ولٌس لدٌنا حالٌا هذا التفرغ

 لعل هللا ٌٌسر ونسد الثؽرات التً تركناها

واساس اختٌارنا لالجزاء التً ترجمناها انها امور 

 ؼرٌبة علً العقل وبعٌدة عن مفاهٌم التوراة

 الفصل االول : مدخل 

 تعرٌؾ التوراة والتلمودمسؤلة : 

 اوال : التوراة
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ورد ذكر التوراة فً التوراة نفسها عدة مرات  -ٔ

 وبعدة اسماء 

 سفر توراة ٌهوه -أ

 ورد فً اخبار االٌام الثانً

2Ch 17:9 

ُهوَذا    ٌَ  َفَعلَُّموا فًِ 

بِّ َوَجالُوا فًِ َجِمٌِع ُمُدِن  َوَمَعُهْم ِسْفُر َشِرٌَعِة الرَّ

ُهوَذا  ْعَب.ٌَ  َوَعلَُّموا الشَّ

2Ch 17:9  

וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו 

 בכל־ערי יהודה וילמדו בעם׃

2Ch 34:14  

بِّ َوَجَد   ِت الرَّ ٌْ َة اْلُمْدَخلََة إِلَى َب َوِعْنَد إِْخَراِجِهِم اْلفِضَّ

ِد ُموَسى. ٌَ بِّ بِ ا اْلَكاِهُن ِسْفَر َشِرٌَعِة الرَّ ٌَ  ِحْلقَّ

2Ch 34:14  
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ובהוציאם את־הכסף המובא בית יהוה מצא 

 חלקיהו הכהן את־ספר תורת־יהוה ביד־מׁשה׃

توراة ٌهوه ) بدون كلمة سفر( فً سفر  -ب

 الملوك الثانً

2Ki 10:31   

بِّ إِلَِه  لُوِك فًِ َشِرٌَعِة الرَّ َتَحفَّْظ لِلسُّ ٌَ اُهو لَْم  ٌَ َولَِكْن 

ُرْبَعاَم إِْسَرابٌِلَ ِمْن ُكلِّ َقْلبِِه.  ٌَ ا  ٌَ ِحْد َعْن َخَطا ٌَ لَْم 

ٌُْخِطُا.  الَِّذي َجَعلَ إِْسَرابٌِلَ 

2Ki 10:31  

ויהוא לא ׁשמר ללכת בתורת־יהוה 

אלהי־יׂשראל בכל־לבבו לא סר מעל חטאות 

 ירבעם אׁשר החטיא את־יׂשראל׃

 سفر توراة الوهٌم ، فً سفر ٌشوع -ت
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Jos 24:26  

ِ. َوأََخَذ   ُشوُع َهَذا اْلَكالََم فًِ ِسْفِر َشِرٌَعِة هللاَّ ٌَ َوَكَتَب 

َحَجراً َكبٌِراً َوَنَصَبُه ُهَناَك َتْحَت اْلَبلُّوَطِة الَّتًِ 

، بِّ ْنَد َمْقِدِس الرَّ َُ ََ  ِع

Jos 24:26 

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  -ٖ

( جٌل ، 7ٗ9وانها خلقت قبل العالم بالفً سنة ) 

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 
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(Gen .R .viii., and parallels; Weber, 

"Jüdische Theologie, "p .15 )before 

the Creation. 

وٌعتقد الٌهود ان هللا ٌدرس التوراة مع  -ٗ

 السماء ، كما فً المدراشالمالبكة فً 

ومعنً كلمة توراة العبرٌة كما فً قاموس  -٘

 سترونج ٌقصد بها االسفار الخمسة او الشرٌعة

H8451 

ּתורה    ּתרה  

to  ra  h  to  ra  h 

to-raw', to-raw' 
From H3384; a precept or 

statute, especially the 

Decalogue or Pentateuch  :- 

law. 

 

ٌرا( ) ال اعرؾ كٌؾ  –وهً مشتقة من فعل ) ٌرا 

تكتب بالعربٌة ( ، المهم انها بمعنً ، ٌتدفق 
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كالماء ، ٌقذؾ سهم ، ٌطلق سهما ، ٌشٌر الً ، 

 ٌعلم

H3384 

ירה    ירא  

ya ra  h  ya  ra  ' 

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 101ننقل من موقع 
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ان كلمة )توراة ( هً كلمة خادعة حٌث ان لها  -ٔ
 عدة معان مختلفة 

 فمعناها الضٌق ٌقصد به اسفار موسً الخمسة -أ

ولها معنً اشمل ٌقصد به كل االسفار  -ب
) وهً اختصار لالحرؾ الٌهودٌة المسماة )تناخ( 

تً االولً من الكلمات العبرٌة للمجموعات اثالثة ال
ختوفٌم =  –نفٌم  –ٌضمها التاخ وهً ، توراة 

الكتب( وتسمً التوراة  –االنبٌاء  –التوراة 
  المكتوبة

وان كان  والمسماة عند المسٌحٌٌن بالعهد القدٌم
المسٌحٌون اضافوا الٌها اسفار اخري هً االسفار 

 القانونٌة الثانٌة ، طوبٌا وٌهودٌت .....

التعالٌم الٌهودٌة ومعناها االشمل ٌقصد به كل  -ت
 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  -ٖ
طات وهناك خالؾ بٌن ظهورها طبقا الدق المخطو

هذه االسفار وماترجمه المسٌحٌون من حٌث 
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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 

 بالعبرٌة كالتالً : اول كلمة فً السفر

سفر برشٌت )ومعناها البداٌة( وترجمه  -أ
 المسٌحٌون سفر التكوٌن

سفر شٌموت ) ومعناها االسماء( وترجمه  -ب
 المسٌحٌون سفر الخروج

سفر فاٌاكرا ) ومعناه وٌنادي( وترجمه  -ت
 المسٌحٌون سفر الالوٌٌن

سفر بمٌدبار) ومعناه فً البرٌة( وترجمه  -ث
 العدد المسٌحٌون سفر

سفر دفارٌم ) ومعناها الكلمات( وترجمه  -ج
 المسٌحٌون سفر التثنٌة 

 القسم الثانً ) نفٌٌم( ومعناها االنبٌاء -٘

 سفر ٌوشع  -أ

 شفوتٌم )القضاة( -ب
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 شٌمول ) صموبٌل االول والثانً( -ت

 مالخٌم ) الملوك االول والثانً -ث

 ٌشعٌا ) اشعٌاء( -ج

 ٌرمٌا ) ارمٌاء( -ح

 ٌحزقٌل ) حزقٌال( -خ

 وتعتبر كتاب واحد وتشمل –الكتب االثنً عشر  -د

 –ٌونا  –اوفادٌا  –اموس  –ٌوبٌل  –( هوشٌا 
 –حاجً  –صفنٌا  –حبقوق  -ناحوم –مٌخا 

 مالخً ( –زخارٌا 

 القسم الثالث ) كتوفٌم( الكتابات -ٙ

ٌسمٌه  دٌفري ها ٌامٌم ) كلمات االٌام ( -أ
  المٌحٌون اخبار االٌام 

 (تهٌلٌم ) المزامٌر -ب

 ٌوؾ ) اٌوب( -ت

 مسالً ) االمثال( -ث

 راعوث -ج

 شٌر ها شٌرٌم ) نشٌد االناشٌد( -ح
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قوهٌلٌث ) اسم كاتب السفر بالعبري ( وترجمه  -خ
 المسٌحٌون ) الجامعة (

 اٌخا ) مراثً ارمٌاء(-د

 سفر استٌر -ذ

 سفر دانٌال -ر

الٌهود سفر عزرا ونحمٌا ) الكتابان هما عند  -ز
 كتاب واحد( 

وتكتب التوراة فً لفافات من جلود الحٌوانات  -9
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

تحفظ احٌانا منفصلة  اسفار موسً الخمسة -8
 ومقسمة بشكل معٌن للصلوات وتسمً االخماس

 : هناك ترتٌب اخر للقسم الثالث عند الٌهود هو -7

 –شٌر هاشٌرٌم –اٌوب  -مسالً  –) تهٌلٌم 
–دانٌال –استٌر  –قوهٌلٌث  –اٌخا –راعوث 
 (ٕ، ٔدفراي هاٌامٌم  -نحمٌا –عزرا 
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الكتاب  وهكذا الخالفات بٌن الٌهود حتً فً ترتٌب
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 اٌٍٙٛكٌخ اٌفٍَطٍٍٕخ ٚاٌجبثٍٍخ فً اٌؼٖو 

اٌموْ اٌضبٌش ٚؽزً االِٛهي اٌني ٌّزل ِٓ 

 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 اٌٍٙٛك

ٚوٍّخ رٍّٛك رؼًٕ اٌزؼبٌٍُ إٌظوٌخ فالفب ٌىٍّخ  -ٗ

اًٍ = ِٓ اٌفؼً اٌؼجوي ٌؼًَ، ثّؼًٕ ٌؼًّ( -)ِب

 ٚاٌزً رلي ػًٍ اٌزطجٍك 

ٌٚطٍك ٌفع )إٌّْب ( ػًٍ رؼبٌٍُ اٌٍٙٛك غٍو  -٘

اٌّىزٛثخ ، ٚرًَّ ثبٌزٛهاح اٌْفٍٙخ ٌٚلػً اٌٍٙٛك 

اْ اٌوة اػطب٘ب ًٌٍّٛ ِغ اٌزٛهاح اٌّىزٛثخ فً 

 ء ٍٍٕب
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اِب وٍّخ عّبها ، فًٙ ٌفظخ اهاٍِخ االًٕ  -ٙ

ثّؼًٕ ، ٌزؼٍُ ، اٍٛمٙب اٌٍٙٛك اصٕبء ٚعٛكُ٘ فً 

ثبثً ػًٍ ّوٚػ إٌّْب ، ٚالرٛعل فً اٌزٍّٛك 

 اٌّملًٍ

ٌٚؼًٕ اٌزٍّٛك اٌمٍَّٓ ِؼب ) إٌّْب(  -7

 ٚ)اٌغّبها(

فبٌّْٕب ً٘ ّوٚػ ٌٍزٛهاح فَو٘ب اٌوثبٍْٔٛ ، 

 اٌْوٚػٚاٌغّبها ؽٛاًّ ػًٍ رٍه 

اٌُّٙ اْ اٌٍٙٛك ٌؼزملْٚ اْ اٌزٍّٛك ٘ٛ ٌؼبكي  -8

 اٌزٛهاح ٚثؼُٚٙ ٌؼزمل أٗ افًٚ ِٓ اٌزٛهاح

 ٌمٛي عبوٛ ٌَٕٔٛو : -9

 ِب٘ٛ اٌزٍّٛك ؟

ٌزىْٛ اٌزٍّٛك ِٓ ِلٚٔخ لبٍٔٛٔخ رًَّ إٌّْب 

( ثبة ٚثلأد ؽٛاًٌ ٍٕخ ٗٙ)إال ٓٙٚرزىْٛ ِٓ 

ح اٌْفٍٙخ ٍِالكٌخ ، ٌٚؼزمل اٌٍٙٛك أٙب اٌزٛها ٕٓٓ

 اٌزً اٚؽً هللا ثٙب ًٌٍّٛ ػًٍ عجً ٍٍٕبء

ٚاٌزؼٍٍمبد ػًٍ إٌّْب رًَّ اٌغّبها ، ٌٚطٍك 

ػًٍ اٌغّبها اؽٍبٔب اٍُ اٌزٍّٛك ٚ٘ٛ ِبٌضٍو ثؼ٘ 

االهرجبن ، ٚفً اٌغّبها اٌٚب ثؼ٘ رؼٍٍمبد ػًٍ 

اٌزٛهاح اٌّىزٛثخ اٌزً ٌٍَّٙب اٌٍَّؾٍٓ اٌؼٙل 

 ؼخ ٚونٌه اٌؼمٍلح اٌملٌُ ٚرًّْ رؼٍٍمبد ػًٍ اٌْوٌ

 ثبفزٖبه إٌّْب + اٌغّبها = اٌزٍّٛك
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إٌّْب رّضً اٌْوٌؼخ ٚرزؼٍك ثبٌؾٍبح ثٍّٕب اٌغّبها 

 رؾًٍ اٌْوٌؼخ ٚرلٚه ؽٛي إٌّْب

 

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  +
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the Gemara  =the Talmud .Simply 

stated :the Mishnah presents laws 

and is about life, while the Gemara 

analyzes laws and is about 

theMishnah. 

ٌؾزٛي اٌزٍّٛك ٍزخ الَبَ رًَّ )ٍٍلاهٌُ (  -ٓٔ

(ٚرزىْٛ ٚوً ِٕٙب اًٌ الَبَ إغو رًَّ )رواوزب 

 وً ِٕٙب ِٓ ػلح ٕفؾبد رًَّ وً ٕفؾخ )فٌٍٛٛ(

 

 ٍٕ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 ـ تؤثٌرها فً حٌاتنا 

 المعاصرة(
 تؤلٌؾ الٌزابٌث دٌلٌنج
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والتعنٌنا مإلفة الكتاب اال بقدر مانقلت عن  -ٕ
التلمود من معلومات مإكدة لتحذرنا من هذا 

 الكتاب
تعرض المإلفة لماذا ٌعادي الناس منذ القدم  -ٖ
 لتلمود ولماذا احرق مبات المرات ؟ا

واالجابة باختصار النه كتاب ٌعادي كل البشر عدا 
 الٌهود

 هذا مختصر لبعض فصول الكتاب -ٗ
 عداء الٌهودٌة واستؽاللها لؽٌر الٌهود

الٌتحدث التلمود عن جنس ارقً من البشر  -ٔ
وانما عن جنس وحٌد للبشر هم الٌهود ، واما ؼٌر 

 لبشرالٌهود فلٌسوا من ا
 فً سفر حزقٌال :

Eze 34:31   
ا َؼَنِمً، َؼَنُم َمْرَعاَي، أَُناٌس أَْنُتْم. أََنا إِلَُهُكْم  ٌَ َوأَْنُتْم 

. بُّ ُد الرَّ ٌِّ قُولُ السَّ ٌَ 
 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'. 
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 أزُ فمٜ اٌنٌٓ رٕٛفْٛ ثبٔىُ ثْو 

التوراة تتحدث عن المساواة بٌن الٌهودي  -ٕ
 والؽرٌب فً بعض النصوص  

 فً سفر التثنٌة :
Deu 10:18  

تٌِِم َواألَْرَملِة َوالُمِحبُّ الَؽِرٌَب   ٌَ انُِع َحقَّ ال الصَّ
ُه َطَعاماً َولَِباساً. ٌَ ٌُْعِط   لِ

Deu 10:19  
ُكْم ُكْنُتْم ُؼَرَباَء فًِ أَْرِض ِمْصَر.   َفؤَِحبُّوا الَؽِرٌَب ألَنَّ
 

 وفً سفر العدد :
Num 9:14  

. َحَسَب   بِّ ْعَمل فِْصحاً لِلرَّ ٌَ َوإَِذا َنَزل ِعْنَدُكْم َؼِرٌٌب َفل
ْعَملُ. َفِرٌَضٌة َواِحَدةٌ  ٌَ َفِرٌَضِة الفِْصِح َوُحْكِمِه َكَذلَِك 

ًِّ األَْرِض   «.َتُكوُن لُكْم لِلَؽِرٌِب َولَِوَطنِ
Num 15:15  

اِزِل عِ   ُتَها الَجَماَعُة لُكْم َولِلَؽِرٌِب النَّ ٌَّ ْنَدُكْم َفِرٌَضٌة أَ
ُكوُن َمَثل الَؽِرٌِب  ٌَ الُِكْم. َمَثلُُكْم  ٌَ ٌة فًِ أَْج ٌَّ َواِحَدةٌ َدْهِر

 . بِّ  أََماَم الرَّ
Num 15:16  

ُكوُن لُكْم َولِلَؽِرٌِب   ٌَ َشِرٌَعٌة َواِحَدةٌ َوُحْكٌم َواِحٌد 
اِزِل ِعْنَدُكْم.  النَّ

Num 15:29  
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ًِّ فًِ َبنًِ إِْسَرا  َنُهْم لِلَوَطنِ ٌْ اِزِل َب بٌِل َولِلَؽِرٌِب النَّ
 َتُكوُن َشِرٌَعٌة َواِحَدةٌ لِلَعاِمِل بَِسْهٍو. 

Num 15:30  
ٌَن أَْو   ٌِّ ٍد َرفٌَِعٍة ِمَن الَوَطنِ ٌَ ْفُس التًِ َتْعَملُ بِ ا النَّ َوأَمَّ

ْفُس  . َفُتْقَطُع تِلَك النَّ بِّ ًَ َتْزَدِري بِالرَّ ِمَن الُؽَرَباِء َفِه
ِن َشْعبَِهاِمْن  ٌْ  َب
 و تدعو الستبصال الؽرباء فً نصوص اخري  -ٖ

 فً سفر التثنٌة :
Deu 7:1   

بُّ إِلُهَك إِلى األَْرِض التًِ أَْنَت » َمَتى أََتى بَِك الرَّ
َها لَِتْمَتلَِكَها َوَطَرَد ُشُعوباً َكثٌَِرًة ِمْن أََماِمَك:  ٌْ َداِخلٌ إِل

ٌَن  ٌِّ ٌَن الِحثِّ ٌِّ ٌَن َوالَكْنَعانِ ٌِّ ٌَن َواألَُموِر ٌِّ َوالِجْرَجاِش
ٌَن َسْبَع ُشُعوٍب أَْكَثَر  ٌِّ ُبوِس ٌَ ٌَن َوال ٌِّ ٌَن َوالِحوِّ ٌِّ َوالفِِرزِّ

  َوأَْعَظَم ِمْنكَ 
Deu 7:2   

ُمُهْم.  َك ُتَحرِّ بُّ إِلُهَك أََماَمَك َوَضَرْبَتُهْم َفإِنَّ َوَدَفَعُهُم الرَّ
ِهمْ ال َتْقَطْع ل ٌْ   ُهْم َعْهداً َوال ُتْشفِْق َعل

Deu 20:10  
لحِ »    ِحٌَن َتْقُرُب ِمْن َمِدٌَنٍة لُِتَحاِرَبَها اْسَتْدِعَها لِلصُّ

Deu 20:11  
ْعِب   لِح َوَفَتَحْت لَك َفُكلُّ الشَّ َفإِْن أََجاَبْتَك إِلى الصُّ

ْسِخٌِر  ُكوُن لَك لِلتَّ ٌَ ٌُْسَتْعَبُد لَك.الَمْوُجوِد فٌَِها    َو
Deu 20:12  
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  َوإِْن لْم ُتَسالِْمَك َبل َعِملْت َمَعَك َحْرباً َفَحاِصْرَها. 
Deu 20:13  

ِدَك َفاْضِرْب َجِمٌَع   ٌَ بُّ إِلُهَك إِلى  َوإَِذا َدَفَعَها الرَّ
ِؾ. ٌْ   ُذُكوِرَها بَِحدِّ السَّ

Deu 20:14  
َساُء َواألَْطَفالُ َوال  ا النِّ َبَهابُِم َوُكلُّ َما فًِ الَمِدٌَنِة َوأَمَّ

ُكلُّ َؼنٌَِمتَِها َفَتْؽَتنُِمَها لَِنْفِسَك َوَتؤُْكلُ َؼنٌَِمَة أَْعَدابَِك 
بُّ إِلُهَك.   التًِ أَْعَطاَك الرَّ

Deu 20:15  
َهَكَذا َتْفَعلُ بَِجِمٌِع الُمُدِن الَبِعٌَدِة ِمْنَك ِجّداً التًِ  

َسْت ِمْن ُمُدِن  ٌْ   َهُإالِء األَُمِم ُهَنا.ل
Deu 20:16  

بُّ إِلُهَك   ٌُْعِطٌَك الرَّ ا ُمُدُن َهُإالِء الشُُّعوِب التًِ  َوأَمَّ
  َنِصٌباً َفال َتْسَتْبِق ِمْنَها َنَسَمًة َما

Deu 20:17  
ٌَن   ٌِّ ٌَن َواألَُموِر ٌِّ ُمَها َتْحِرٌماً: الِحثِّ َبل ُتَحرِّ

ٌَن  ٌِّ ٌَن َكَما َوالَكْنَعانِ ٌِّ ُبوِس ٌَ ٌَن َوال ٌِّ ٌَن َوالِحوِّ ٌِّ َوالفِِرزِّ
بُّ إِلُهكَ   أََمَرَك الرَّ

 وٌستحل التلمود اموال ؼٌر الٌهود  -ٗ
 (113bبابا كاما )

Baba Kamma 113b 

R .Bibi b .Giddal said that R .Simeon 

the pious stated :The robbery of a 
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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 

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  
اي بٌبً بن جٌدال ، ٌقول الراباي ٌقول الراب

سٌمون التقً : سرقة ممتلكات الكافر محرمة ، 
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ولكن االشٌاء المفقودة منه لٌست محرمة )بمعنً 
ٌجوز للٌهودي اذا عثر علٌها ان ٌمتلكها رؼم انه 
 ٌعرؾ صاحبها وٌعرؾ انه كافر( ................

ولماذا هذه المفقودات لٌست محرمة ، الن الراباي 
ام بن جورٌا قال ان راب ٌقول : من اٌن نعرؾ ح

ان المفقودات التً للكفار لٌست محرمة ، الن 
 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 . 

وبْ اٌواثبي )اًّ ( ٌٍَو فً اٌطوٌك ؽٍّٕب الؽع 

ؼ٘ فوٚع اٌؼٕت فبهط ؽمً اٌؼٕت ٚرؾًّ ػٕجب ث

ٔبٙغب فمبي ٌزبثؼٗ ام٘ت ٚأظو اما وبْ اٌؾمً 
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ٌقٔ اؽل اٌىفبه اؽٚو ًٌ رٍه االفوع ، ٚاِب اما 

 وبْ ٌقٔ ٌٙٛكٌب فبرووٙب

ٚغٍو اٌٍٙٛك الٌزّزؼْٛ ثبٌؾّبٌخ اٌمبٍٔٛٔخ  -٘

 ٌْوٌؼخ اٌٍٙٛك:

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. 

 ة : 7ٖثبثب وبِب 

ه ٌٍّىٗ اٍوائًٍٍ صٛه ٌٍّىٗ هعً اما ٔطؼ صٛ

وٕؼبًٔ فال رؼٌٛ٘ ػًٍ االٍوائًٍٍ ، اِب اما ٔطؼ 

صٛه ٍِّٛن ٌوعً وٕؼبًٔ صٛه ٍِّٛن الٍوائًٍٍ 

  فٍلفغ اٌىٕؼبًٔ ٌالٍوائًٍٍ رؼٌٛ٘ وبًِ  

 

 ِمبثو غٍو اٌٍٙٛك ِضً ِمبثو اٌؾٍٛأبد : -ٙ
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 رمٛي اٌزٛهاح فً ٍفو اٌؼلك -أ

Num 19:11 

  « ٌَّ َِ  ْٓ ْجَؼخَ َِ ٍَ ُْ َِٔغَبً  ب ٌَُىٛ َِ  ٍْ ب ََ ْٔ ٍِّزَخَ ئِ َِ ٍِّزبً  َِ
. ٍَ   أٌََّب

Num 19:12  

  ُْ بثِِغ ٌَُىٛ ََّ َِ اٌ ْٛ فًِ اٌٍَ َٚ َِ اٌضَّبٌِِش  ْٛ ِٗ فًِ اٌٍَ َُّٙو ثِ ٌَزَطَ

 َِ ْٛ َِ اٌضَّبٌِِش فَفًِ اٌٍَ ْٛ َّْٙو فًِ اٌٍَ ُْ ٌَزَطَ ٌ ْْ ئِ َٚ ِ٘واً.  َٛب

ِ٘و ُْ َٛب بثِِغ ال ٌَُىٛ ََّ   اً.اٌ

Num 19:13  

َّْٙو   ُْ ٌَزَطَ ٌ َٚ بَد  َِ ٍْ لَْل  ب ََ ْٔ ٍِّزَخَ ئِ َِ ٍِّزبً  َِ  ٌَّ َِ  ْٓ َِ  ًُّ ُو

 ْٓ ِِ  ٌُ . فَزُْمطَُغ رٍَِه إٌَّْف ةِّ َٓ اٌوَّ َى َْ َِ  ٌُ ٌَُٕغِّ

 ُْ َٙب رَُىٛ ٍْ َُّ َػٍ ُْ ٌَُو ِخ ٌ ٍَ بَء إٌََّغب َِ  َّْ َوائًٍِ. ألَ ٍْ ئِ

ُْ رََيي  َٙب ٌ زُ ٍَ خً. ََٔغب ََ َٙب.َِٔغ   فٍِ

Num 19:14   

« ًُّ ٍخ فَُى َّ ٍْ ٌْ فًِ َف ب ََ ْٔ بَد ئِ َِ َِّْوٌَؼخُ: ئَِما  ًَ اٌ ِ٘  ِٖ َِ٘ن
 ُْ ِخ ٌَُىٛ َّ ٍْ َْ فًِ اٌَق ْٓ َوب َِ  ًُّ ُو َٚ خَ  َّ ٍْ ْٓ َكَفً اٌَق َِ

. ٍَ ْجَؼخَ أٌََّب ٍَ  َِٔغَبً 

 ٌمٛي اٌزٍّٛك -ة

 

Baba Mezi'a 114b 

R .Simeon b .Yohai said :The graves of 

Gentiles do not defile, for it is written, 
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And ye my flock, the flock of my 

pastures, are men;5  only ye are 

designated 'men'.6  

 

 ٚروعّخ إٌٔ ثبفزٖبه :

ة ، لبي اٌواثبي ٍٍّْٛ ثٓ  -ٗٔٔثبثب ٍِيٌب 

الرٕغٌ الٔٗ ِىزٛة ٌٛؽبي ، اْ ِمبثو غٍو اٌٍٙٛك 

 فً ٍفو ؽيلٍبي :

 Eze 34:31   

. ُْ ْٔزُ ًٌ أَ ْوَػبَي، أَُٔب َِ  ُُ ً، َغَٕ ِّ ُْ ٌَب َغَٕ ْٔزُ أَ َٚ 

 أزُ فمٜ اٌنٌٓ ٌٕٛفْٛ أُٙ ثْو

اٌني ٌوك اٌّفمٛكاد ٌغٍو اٌٍٙٛكي ٌٓ ٌَبِؾٗ  -7

  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 
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returns a lost article to a Cuthean,  

….The Lord will not spare him. 

 ب 9ٌٙقول التلمود: سنهدرٌن 

قال الراباي جودا ، قال الراباي نام : الذي ٌزوج 
الثٕٗ اٌطفً اٚ  ابنته لرجل مسن او ٌتخذ زوجة

 ٌؼٍل غوٙب ِفمٛكا اًٌ هعً وٛصً )غٍو ٌٙٛكي(

 ٌٓ ٌَبِؾٗ اٌوة

 اٌني ٌْوة ِٕٗ غٍو اٌٍٙٛكي ٌزٕغٌ  -8

Tractate „ bodah  arah  

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 . 

 أ 9ٓتراكتا ابودا زارا ، فولٌو 

بعض اللصوص هاجموا بلدة بومبٌدٌثا وفتحوا 
البرامٌل الخشبٌة التً تعبؤ فٌها الخمور ، عددا من 
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الن اؼلب وقد سمح بتناول تلك الخمور لماذا؟ 
 اللصوص فً تلك المنطقة هم اسرابٌلٌٌن

 ٌجب ترك ؼٌر الٌهودي اذا وقع فً الببر -7

Tractate „ bodah  arah  

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 

 أ: ٕٙ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

 َِأٌخ : ػٕٖوٌخ اٌزٍّٛك

 ٕٔمً ػٓ :

newsgroups.derkeiler.Archive  com 

 soc   Soc.culture.2006   jewish-    03 

 آٌ ٌّبهً اٌٍٙٛكي اٌْو ؟ -ٔ

http://newsgroups.derkeiler.com/
http://newsgroups.derkeiler.com/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.jewish/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.jewish/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.jewish/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.jewish/2006-03/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.jewish/2006-03/
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.jewish/2006-03/


 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٕٙ Page االوللجزء 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-7ٌِٔٛل وبربْ 

اما اهاك ٌٙٛكي اْ ٌّبهً اٌَو ٌغت اْ ٌن٘ت اًٌ 

 ِلٌٕخ الٌؼوفٗ فٍٙب اؽل ٌّٚبهً اٌْو ٕ٘بن

 ِبػمٛثخ اٌني ٌؼًٖ اٌواثبي ؟ -ٕ

 

 

Erubin 21b. 

 Whosoever disobeys the rabbis 

deserves death and will be 

punished by being boiled in hot 

excrement in hell. 

 ة ٕٔاهٚثٍٓ 

اٌني ٌؼًٖ اٌواثبي ٌَزؾك اٌّٛد ٌٚؼبلت ثبْ 

 ٌٍَك فً  ثواى ؽبه فً اٌغؾٍُ

 اٌني ٌٚوة ٌٙٛكي ٌؼبلت ثبٌمزً -ٖ

 

Sanhedrin 58b. 



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 Page ٕ9 االوللجزء ا
 

 If a heathen (gentile )hits a Jew, the 

gentile must be 

killed. 

 ة -8ٍٕ٘ٙلهٌٓ 

اما غٍو اٌٍٙٛكي ٙوة ٌٙٛكٌب فبْ غٍو اٌٍٙٛكي 

 ٌَزؾك اٌمزً

 اعوح غٍو اٌٍٙٛكي -ٗ

 

 

Sanhedrin 57a . 

 A Jew need not pay a gentile 

"(Cuthean )"the wages owed him for 

work. 

 أ 7ٍٕ٘ٙلهٌٓ 

اٌٍٙٛكي كفغ االعو ٌغٍو اٌٍٙٛكي اٌني الٌغت ػًٍ 

 لبَ ٌٗ ثؼًّ ِب

 

  الٌمزً اٌٍٙٛكي اما لزً غٍو اٌٍٙٛكي -٘

 

Sanhedrin 57a . 

 When a Jew murders a gentile 

"(Cuthean)", there will be 
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no death penalty .What a Jew steals 

from a gentile he may keep. 

 أ 7ٍٕ٘ٙلهٌٓ 

ٌٙٛكي ّقٔ غٍو ٌٙٛكي فبْ اما لزً ّقٔ 

اٌٍٙٛكي الٌؼبلت ثبٌمزً ، ِبٌَولٗ اٌٍٙٛكي ِٓ 

 غٍو اٌٍٙٛكي ٌّىٕٗ االؽزفبظ ثٗ

 ػمٛثخ غٍو اٌٍٙٛكي اما اٍزواػ ٌِٛب -ٙ

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 
 

 ب 8٘سنهدرٌن 
ؼٌر الٌهودي الذي ٌسترٌح ٌوما فانه ٌستحق 

 القتل النه مكتوب ولٌال ونهارا ٌجب اال ٌسترحوا
 ٌحل للٌهود الكذب -9

 

Baba Kamma 113a. 

 Jews may use lies "(subterfuges )"to 

circumvent a Gentile. 

 أ ٖٔٔثبثب وبِب 

ٌّواٚغخ  ٌّىٓ ٌٍٍٙٛكي اْ ٌَزقلَ االوبمٌت مهٌؼخ

 غٍو اٌٍٙٛك
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 اثٕبء غٍو اٌٍٙٛك ؽٍٛأبد -8

 

Yebamoth 98a. 

 All gentile children are animals. 

 ثٕبد غٍو اٌٍٙٛك لنهاد ِٕن ٌِٛل٘ٓ  -9

 

Abodah Zarah 36b. 

 Gentile girls are in a state of niddah 

(filth )from birth. 

غٍو اٌٍٙٛك ٌفٍْٚٛ ِّبهٍخ اٌغٌٕ ِغ  - ٓٔ

 االثمبه

 

Abodah Zarah 22a-22b . 

 Gentiles prefer sex with cows. 

 

 

 َِأٌخ : اٌزٍّٛك ٚاٌٍَّؼ

اَ اٌٍَّؼ وبٔذ ػب٘وح ًٚ٘ اثٕخ اٍِوح وبٔذ  -ٔ

 رّبهً اٌجغبء ِغ إٌغبهٌٓ

 

Sanhedrin 106a  . 

Says Jesus' mother was a whore :

"She who was the descendant of 
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princes and governors played the 

harlot with carpenters". 

ة ، اْ اَ اٌٍَّؼ -ٗٓٔفً رؼٍٍك ػًٍ ّبثبد  -ٕ

 وبْ رّبهً اٌجغبء 

 

 

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. 

 

 

 اٌٍَّؼ ٚرالٍِنٖ وبٔٛا ٌّبهٍْٛ اٌَؾو االٍٛك -ٖ

 ٚوبٔٛا ؽٍفبء ٌغٍو اٌٍٙٛك ٌىً ٌجلٌٛا اٌلٌٓ اٌٍٙٛكي

 

 

(Sanhedrin 43a) 

He and his disciples practiced 

sorcery and black magic, led Jews 

astray into idolatry, and were 

sponsored by foreign, gentile powers 
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for the purpose of subverting Jewish 

worship. 

 

 

 اٌٍَّؼ فً عُٕٙ ٌٍَك فً اٌجواى اٌؾبه -ٗ

 

Gittin 57a. 

 Says Jesus is in hell, being boiled in 

"hot excrement". 

 

 ْ فً اٌغؾٍُ اٌنٌٓ ٌوفْٚٛ اٌزٍّٛك ٍٍقٍلٚ -٘

 

 

Rosh Hashanah 17a. 

 Christians (minnim )and others who 

reject the Talmud will go to hell and 

be punished there for all generations. 

 

 

اٌنٌٓ ٌموأْٚ اٌؼٙل اٌغلٌل الٍٖٔت ٌُٙ فً  -ٙ

 االفوح

 

Sanhedrin 90a. 
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 Those who read the New Testament 

"(uncanonical books)" 

will have no portion in the world to 

come. 

 

 ٌغت ػًٍ اٌٍٙٛك رلٍِو وزبة اٌؼٙل اٌغلٌل -7

 

 

Shabbath 116a .Jews must destroy 

the books of the Christians, i.e .the 

New Testament. 

 

 

 

 َِأٌخ : عْٕٛ اٌزٍّٛك

 ٌٖغٛى ٌٍٍٙٛكي اٌيٚاط ِٓ ٛفٍخ ػّو٘ب  -ٔ

 ٍٕٛاد

 

 

Sanhedrin 55b. 

 A Jew may marry a three year old 

girl (specifically,three years "and a 
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day "old.) 

 

ٌغٛى ٌٍٍٙٛكي ِّبهٍخ اٌغٌٕ ِغ ٛفً الً  -ٕ

 ٍٕٛاد 9ِٓ 

Sanhedrin 54b. 

 A Jew may have sex with a child as 

long as the child is less than nine 

years old. 

 

 

 

اٌٍٙٛكٌخ اٌزً رّبهً اٌغٌٕ ِغ ٚؽِ اٚ  -ٖ

 ٍّطبْ ٌغٛى ٌٙب اٌيٚاط ِٓ وب٘ٓ ٌٙٛكي

 

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. 
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اٌواثبي اٌٍؼبىه ٌُ ٌزون ػب٘وح اال ِبهً  -ٗ

اٌغٌٕ ِؼٙب ٚماد ِوح ػجو إٌٙو ٌٍّبهً اٌغٌٕ 

 ِغ اؽلي اٌلاػواد فمبٌذ ٌٗ أٗ ٌٓ ٌلفً اٌغٕخ

 

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". 
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 اٌواثبي الٌن٘ت اًٌ عُٕٙ -٘

 

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 

 مشكالته 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 (  -ٕ

فً سفر االمثال والبداٌة هذه ٌقصد بها التوراة كما 
: 
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Pro 8:22   
لَ َطِرٌقِِه ِمْن َقْبِل أَْعَمالِِه ُمْنُذ اْلقَِدمِ  بُّ َقَنانًِ أَوَّ  اَلرَّ

المقصود بالتوراة التامة هو التوراة المكتوبة  -ٖ
والتوراة الشفهٌة معا ، وعن طرٌق التوراة 

 الكاملة اعلن هللا عن نفسه
الربانٌٌن فً المقصود بالتوراة الشفهٌة كتابات  -ٗ

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 الثالثة 

( بحٌث  نبٌاء والكتابات)االسفار الخمسة واال
 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 

وازالة االلتباس والتوفٌق بٌنه كان علٌهم تنسٌقها 
 والتعارض

 التوراة المكتوبة متصدعة ؟ هل ٌعنً ذلك ان -9
لٌس علٌنا ان نتعامل مع هذا السإال 

!!!!!!!!!!!!! 
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وانما البحث عن المشكالت فً النص المكتوب 
والتً حلتها التوراة الشفهٌة وبالتالً تتكامل 

 التوراة
بعد ان ندرس مافعله الربانٌون سنعرؾ ان  -8

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 

عرضٌة ومتقطعة  موضوع واحد وانما تقدم فقرات
وال تصٌػ بشكل مقنع االوامر التً ٌمكن ان تحكم 

 النظام االجتماعً
مثال علً القوانٌن العرضٌة تحرٌم عرق النسا  -ٕ

 فً سفر التكوٌن
Gen 32:32  

َسا الَِّذي َعلَى   اُكلُ َبُنو اْسَرابٌِلَ ِعْرَق النَّ ٌَ لَِذلَِك ال 
ْوِم ال ٌَ ِذ الَى َهَذا اْل َِ ُه َضَرَب ُحقَّ َفْخِذ ُحقِّ اْلَفْخ نَّ
َسا.  ْعقُوَب َعلَى ِعْرِق النَّ ٌَ 

 ومثال علً العشوابٌة  -ٖ
 العبودٌة ، فً سفر الخروج : -أ

Exo 21:2 
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ْخِدُم َوفًِ    ٌَ ا َفِستَّ ِسنٌَِن  ٌّ َت َعْبدا ِعْبَرانِ ٌْ اَذا اْشَتَر
انا.  ْخُرُج ُحّرا َمجَّ ٌَ ابَِعِة   السَّ

Exo 21:3  
ْخُرُج. اْن َكاَن َبْعلَ اْمَراٍة اْن َدَخلَ وَ   ٌَ ْحَدهُ َفَوْحَدهُ 

 َتْخُرُج اْمَراُتُه َمَعُه. 
Exo 21:4  

ُدهُ اْمَراًة َوَولََدْت لَُه َبنٌَِن اْو َبَناٍت   ٌِّ اْن اْعَطاهُ َس
ْخُرُج َوْحَدهُ.  ٌَ ِدِه َوُهَو  ٌِّ ُكوُنوَن لَِس ٌَ  َفاْلَمْراةُ َواْوالُدَها 

Exo 21:5  
ِدي َواْمَراتًِ   ٌِّ َولَِكْن اْن َقالَ اْلَعْبُد: اِحبُّ َس

 َواْوالِدي. ال اْخُرُج ُحّرا 
Exo 21:6  

ُبُه الَى اْلَباِب اْو الَى   ٌَُقرِّ ُدهُ اَلى هللاِ َو ٌِّ ُمُه َس ٌَُقدِّ
ْخِدُمُه الَى  ٌَ ُدهُ اْذَنُه بِاْلِمْثَقِب َف ٌِّ ْثقُُب َس ٌَ اْلَقابَِمِة َو

 االَبِد. 
 القتل فً سفر الخروج : -ب

Exo 21:12  
ٌُْقَتلُ َقْتال. »   َمْن َضَرَب اْنَسانا َفَماَت 

Exo 21:13 
ِدِه َفاَنا    ٌَ ْد َبلْ اْوَقَع هللاُ فًِ  َتَعمَّ ٌَ َولَِكنَّ الَِّذي لَْم 

ِه.  ٌْ ْهُرُب الَ ٌَ  اْجَعلُ لََك َمَكانا 
Exo 21:14   
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ْقُتلَُه بَِؽْدٍر َفِمْن ِعْنِد  َواَذا َبَؽى اْنَساٌن َعلَى َصاِحبِهِ  ٌَ لِ
 َمْذَبِحً َتاُخُذهُ لِْلَمْوِت.

 ومثال علً عدم الترتٌب فً سفر الالوٌٌن -ٗ
Lev 19:2 

ٌِسٌَن »   قُلْ لُِكلِّ َجَماَعِة َبنًِ اْسَرابٌِلَ: َتُكوُنوَن قِدِّ
بُّ الَُهُكْم.  وٌس الرَّ  النًِّ قُدُّ

Lev 19:3  
ُه َواَباهُ َوَتْحَفُظوَن ُسُبوتًِ. اَنا َتَهاُبوَن ُكلُّ اْنسَ   اٍن امَّ

بُّ الَُهُكْم.   الرَّ
Lev 19:4   

ال َتْلَتفُِتوا الَى االْوَثاِن َوالَِهًة َمْسُبوَكًة ال َتْصَنُعوا 
بُّ الَُهُكْم.   الْنفُِسُكْم. اَنا الرَّ

Lev 19:5  
بِّ َفلِلرِّ   َضا َعْنُكْم َوَمَتى َذَبْحُتْم َذبٌَِحَة َسالَمٍة لِلرَّ

 َتْذَبُحوَنَها. 
Lev 19:6 

ْوِم    ٌَ ْوَم َتْذَبُحوَنَها ُتْإَكلُ َوفًِ اْلَؽِد. َواْلَفاِضلُ الَى اْل ٌَ
اِر.  ٌُْحَرُق بِالنَّ الِِث   الثَّ

Lev 19:7  
ٌُْرَضى   الِِث َفَذلَِك َنَجاَسٌة ال  ْوِم الثَّ ٌَ َواَذا اِكلَْت فًِ اْل

 بِِه. 
Lev 19:8  
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ُه َقْد َدنََّس قُْدَس   ْحِملُ َذْنَبُه النَّ ٌَ َوَمْن اَكلَ ِمْنَها 
ْفُس ِمْن َشْعبَِها. . َفُتْقَطُع تِْلَك النَّ بِّ  الرَّ

وامثلة كثٌرة تدل علً تسلسل ؼٌر منطقً  -٘
لالوامر فً نصوص التوراة وبالرؼم من كثرة 

النصوص الٌمكن بناء مدونة قانونٌة كاملة لحكم 
 اسرابٌل

وقد تالفً الربانٌون هذا فً التوراة الشفهٌة  -ٙ
فمن اجل اكمال التوراة المكتوبة قدم الربانٌون فً 

 المشنا الحاالت التً التؽطٌها التوراة المكتوبة
عالوة علً ذلك قدم الربانٌون نظام قانونً  -9

متناسق ومتكامل سوؾ نالحظ كٌؾ ان التوراة 
امة المكتوبة اهملت عدد من الموضوعات اله

والتً استكملتها المشنا باعتبارها امور هامة فً 
 معامالت الناس

وهذا ٌعنً اكمال التوراة الشفهٌة للتوراة  -8
المكتوبة باستحداث احكام جدٌدة ولٌس مجرد 

 ترتٌب االحكام
وهذا ٌعنً انه التمام التوراة لم ٌكن التوراة 
الشفهٌة مجرد تفسٌر للتوراة المكتوبة وانما 

 هااضافة الٌ
 طرٌقة عمل المشنا

التلمود مقسم الً ستة اقسام كل منها ٌسمً  -ٔ
سٌدار ، والسٌدار مقسم الً اجزاء تسمً 
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مسٌخوت ، وكل مسٌخوت الً اقسام تسمً 
 مشٌنوت 

فً السٌدار الرابع المسمً )نزقٌم( اي  -ٕ
العقوبات وهو ٌشمل القانون المدنً الٌهودي 

 اقسام هً  ٌٖوجد 
البوابة االولً ، ثم )بابا مسٌا( البوابة )بابا قاما( 

 الوسطً ، ثم )بابا باترا( البوابة االخٌرة
ونؤخذ االن مثال من )بابا قاما( وهً تتناول  -ٖ

تدمٌر امالك الؽٌر عن طرٌق الحٌوانات او العبٌد 
المملوكٌن للؽٌر وكذلك عن طرٌق االفراد انفسهم 

، 
 تقول المشنا  -ٗ
 للضررٌوجد اربعة اسباب  –أ 
من الخطر ان ٌسٌر حٌوان فً الطرٌق العام  -ب

وٌحطم اي امالك ، ولكن اذا كان هذا الحٌوان 
ٌرفس او ٌطرد الحصً من تحت اقدامه فان مالك 

الحٌوان ٌدفع نصؾ ثمن االشٌاء التً حطمها 
 الحٌوان

اذا تعارك ثوران فاصاب كالهما االخر فان  -ت
دفع نصؾ صاحب الثور الذي سبب الضرر االكبر ٌ

 الفارق بٌن الضرر الذي اصاب الثورٌن...........
هذه االحكام جاءت بها المشنا من التوراة  -ٗ

 المكتوبة
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بالنسبة لالسباب االربعة للضرر وهً الثور والببر 
 وحٌوانات الرعً والنار فً سفر الخروج :

 الثور -أ
Exo 21:35   

بٌَِعاِن  َواَذا َنَطَح َثْوُر اْنَساٍن َثْوَر َصاِحبِهِ  ٌَ َفَماَت 
ٌْضا  ُت ا ٌِّ ْقَتِسَماِن َثَمَنُه. َواْلَم ٌَ ًَّ َو ْوَر اْلَح الثَّ

ْقَتِسَمانِِه.  ٌَ 
Exo 21:36 

ْضبِْطُه    ٌَ اٌح ِمْن َقْبلُ َولَْم  ُه َثْوٌر َنطَّ لَِكْن اَذا ُعلَِم انَّ
ُكوُن لَهُ  ٌَ ُت  ٌِّ ْوِر بَِثْوٍر َواْلَم ُض َعِن الثَّ ٌَُعوِّ  .َصاِحُبُه 

 الببر  -ب
Exo 21:33  

ِه   ٌَُؽطِّ َواَذا َفَتَح اْنَساٌن بِْبرا اْو َحَفَر اْنَساٌن بِْبرا َولَْم 
 َفَوَقَع فٌِِه َثْوٌر اْو ِحَماٌر 

Exo 21:34  
ُت   ٌِّ ًة لَِصاِحبِِه َواْلَم ُردُّ فِضَّ ٌَ ُض َو ٌَُعوِّ َفَصاِحُب اْلبِْبِر 

ُكوُن لَُه.  ٌَ 
 حٌوانات الرعً -ت

Exo 22:5  
ُه »  ٌَ َح َمَواِش اَذا َرَعى اْنَساٌن َحْقال اْو َكْرما َوَسرَّ

ِرِه َفِمْن اْجَوِد َحْقلِِه َواْجَوِد َكْرِمِه  ٌْ َفَرَعْت فًِ َحْقِل َؼ
ُض.  ٌَُعوِّ

 النار -ث
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Exo 22:6   
اَذا َخَرَجْت َناٌر َواَصاَبْت َشْوكا َفاْحَتَرَقْت اْكَداٌس اْو 

ُض.َزْرٌع اْو َحْقلٌ  ٌَُعوِّ  َفالَِّذي اْوَقَد اْلَوقٌَِد 
اما كٌؾ عرؾ الربانٌون الفارق بٌن الثور  -٘

 االلٌؾ والنطاح فهو فً سفر الخروج :
Exo 21:35  

بٌَِعاِن   ٌَ َواَذا َنَطَح َثْوُر اْنَساٍن َثْوَر َصاِحبِِه َفَماَت 
ُت اٌْ  ٌِّ ْقَتِسَماِن َثَمَنُه. َواْلَم ٌَ ًَّ َو ْوَر اْلَح ضا الثَّ

ْقَتِسَمانِِه.  ٌَ 
Exo 21:36 

ْضبِْطُه    ٌَ اٌح ِمْن َقْبلُ َولَْم  ُه َثْوٌر َنطَّ لَِكْن اَذا ُعلَِم انَّ
ُكوُن لَُه. ٌَ ُت  ٌِّ ْوِر بَِثْوٍر َواْلَم ُض َعِن الثَّ ٌَُعوِّ  َصاِحُبُه 

فً هذا النص من التلمود اقتصر دور الربانٌٌن  -ٙ
علً مجرد ترتٌب وتنسٌق االحكام من التوراة 

 المكتوبة 
واالن ننتقل الً )بابا مسٌا( ،فً مسؤلة النزاع  -9

 حول الملكٌة 
شاهد شخصٌن عباءة ، قال احدهما انا وجدتها  -أ

وقال االخر انا وجدتها ، قال احدهما انها كلها 
االخر كلها ملكً ، اقسم احدهما انه لن  ملكً وقال

ٌؤخذ اقل من النصؾ ، واقسم االخر انه لن ٌؤخذ 
 اقل من النصؾ فاقتسماه 
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وجد شخصان شٌبا فقال احدهما كله ملكً  -ب
وقال االخر نصفه ملكً ، الذي قال انه كله ملكه 

اقسم اال ٌؤخذ اقل من ثالثة ارباعه ، والذي قال ان 
ٌؤخذ اقل من ربعه ، فاخذ  نصفه ملكه اقسم اال

 احدهما ثالثة ارباعه واالخر ربعه
هنا طبٌعة قسم كال من المعٌن هً التً حلت  -8

الموضوع وهو االستجابة الدعاء كال الطرفٌن 
للجزء الذي ٌمتلكه ، هنا ارادة كال من المعٌن 

 ٌجب االستجابة لها
 فً سفر التثنٌة : -7

Deu 22:1 
ِخٌَك أَْو َشاَتُه َشاِرداً َوَتَتَؽاَضى ال َتْنُظْر َثْوَر أَ »  

هُ إِلى أَِخٌَك ال َمَحالَة.   َعْنُه َبل َتُردُّ
Deu 22:2   

ُه  ُكْن أَُخوَك َقِرٌباً ِمْنَك أَْو لْم َتْعِرْفُه َفُضمَّ ٌَ َوإِْن لْم 
ْطلَُبُه أَُخوَك  ٌَ ُكوُن ِعْنَدَك َحتَّى  ٌَ تَِك. َو ٌْ إِلى َداِخِل َب

ِه. ِحٌَنبٍِذ َتُردُّ  ٌْ  هُ إِل
Deu 22:3   

ابِِه. َوَهَكَذا َتْفَعلُ  ٌَ َوَهَكَذا َتْفَعلُ بِِحَماِرِه َوَهَكَذا َتْفَعلُ بِثِ
ِحلُّ لَك أَْن  ٌَ ٌُْفَقُد ِمْنُه َوَتِجُدهُ. ال  بُِكلِّ َمْفقُوٍد ألَِخٌَك 

 َتَتَؽاَضى.
النصوص المكتوبة تقدم حقابق هامة ولكن  -ٓٔ

والحقابق التً ٌقدمها البابا التقدم كل االحتماالت 
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مسٌا ،وعندما تقدم النصوص المكتوبة امورا 
عامة فان المشنا تتعرض لالحتماالت الؽٌر 

 موجودة فً النصوص المكتوبة
هنا تبدو التوراة الشفهٌة مستقلة عن التوراة  -ٔٔ

المكتوبة وتكملها بملء الفراؼات التً تركتها 
 التوراة المكتوبة

عات ٌإخذ فً االعتبار ادعاء فً بعض النزا -ٕٔ
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 فال ٌمكن ان 
تتخطً اتفاقات وارادات المتباٌعٌن نصوص 

 التوراة
 المطلبتعلٌق 

الذي ٌعنٌنا من هذا النقل اعتراؾ نوٌسنر  بان 
التوراة المكتوبة لٌست كاملة وانما بها نقص رؼم 

وان التلمود مكمل ولٌس مفسر حجمها الهابل 
 للتوراة

 

 َِأٌخ : افزالف اٌٍٙٛك ؽٛي اٌزٍّٛك

 ننقل عن كتاب :المدراش وتفتٌت الٌهودٌة الحدٌثة
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 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 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  -ٗ
ة وعقابد جدٌدة احٌانا تتعارض مع النصوص جدٌد

 االصلٌة
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كان هناك خالؾ بٌن التلمود البابلً والتلمود  -٘
الفلسطٌنً بسبب اختالؾ وسابل الربانٌٌن فً 

 المكانٌن

منذ العصور الوسطً كانت هناك مصاعب امام  -ٙ
الٌهود فً قبول نظام تشرٌعً رإٌته واحكامه 

مقبول لنصوص تعبر عن فهم ؼٌر منتظم وؼٌر 
 التوراة بل وتتعارض معها

امام هذه المشكلة انقسم الٌهود فبعضهم رفض  -9
 تلك القوانٌن والبعض االخر حاول اعادة صٌاؼتها 

 لتتوافق مع العصر الحدٌث

مع مرور القرون وجد الٌهود انفسهم امام  -8
مٌراث تشرٌعً الٌتناسب مع المفاهٌم العصرٌة 

فاهٌم العالمٌة فعندما بسبب تؽٌر الحضارات والم
ٌتؽٌر الناس تتؽٌر التشرٌعات ولكن التتؽٌر الكتب 

 المقدسة

قال الراباي سٌمالً : اوصً الرب موسً  -7
نواهً ) بعددباٌام السنة منها  ٖ٘ٙوصٌة ،  ٖٔٙ
منها اوامر ) بعدد عظام االنسان ( ،  8ٕٗ(  ، 

كٌؾ عرفتنا التوراة ذلك ؟ ٌقول الراباي ان حساب 
 ولو اضفنا الٌها حروؾ  ٔٔٙلتوراة حروؾ ا
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) 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 

ا ، ٌعٌشونها تشمل اضعاؾ ذلك الرقم من الوصاٌ
 فلماذا هذا التحدٌد ؟

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  -ٕٔ
وفً النهاٌة تفسٌرات ؼٌر صرٌحة اتقنها االمورٌم 

ادعوا ان هذا التلمود اعطاه الرب لموسً شفاهة 
قبل ان ٌكتبوه هم ، وقال احد الربانٌٌن : انه حتً 

االشٌاء التً سٌعلمها التالمٌذ فً المستقبل 
اعطاها الرب لموسً فً سٌناء ، وقال رباي اخر 

 : انه حتً سفر استٌر اعطاه الرب لموسً

رؼم ان سفر كٌؾ ٌمكن فهم هذه العبارات  -ٖٔ
استٌر كان بعد الؾ عام من وفاة موسً ؟ ان 
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تفسٌرات الربانٌٌن هً نوع من الفهم الؽرٌب 
 وؼٌر المنطقً للتوراة

تفسٌر التوراة هً الوسٌلة التً استخدمها  -ٗٔ
الربانٌون القرار الشرابع والطقوس الموروثة عن 

اسالفهم والتً هً تخالؾ النصوص التوراتٌة 
لوسٌلة التً استخدموها النشاء الصرٌحة وكذلك ا

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  -ٔ
 راسة الحالٌةٌحتاج الً مجلد ضخم وهو خارج الد

التً تهدؾ اصال الً معرفة طرٌقة عمل المدراش 
قبل العصور الحدٌثة بمعنً كٌؾ فهم الربانٌون 

 الهاالخاه ؟

 دعنا نوضح ذلك بامثلة تطبٌقٌة : -ٕ

 المثال االول : -أ

 ٌناقش حجم التوراة فً حالة االؼتصاب

 فً سفر التثنٌة : -ٔ
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Deu 22:28  

َر َمْخُطوَبٍة َفؤَْمَسَكَها   ٌْ إَِذا َوَجَد َرُجلٌ َفَتاًة َعْذَراَء َؼ
 َواْضَطَجَع َمَعَها َفُوِجَدا. 

Deu 22:29  

ُجلُ الِذي اْضَطَجَع َمَعَها ألَبًِ الَفَتاِة   ٌُْعِطً الرَّ
ًَ لُه َزْوَجًة ِمْن أَْجِل  ِة َوَتُكوُن ِه َخْمِسٌَن ِمَن الفِضَّ

ُه َقْد أَذَ  اِمِه.أَنَّ ٌَّ ٌَُطلَِّقَها ُكل أَ ْقِدُر أَْن  ٌَ  لَها. ال 

 فً سفر الخروج : -ٕ

Exo 22:16   

َواَذا َراَوَد َرُجلٌ َعْذَراَء لَْم ُتْخَطْب َفاْضَطَجَع َمَعَها »
ْمُهُرَها لَِنْفِسِه َزْوَجًة.  ٌَ 

Exo 22:17  

ًة َكَمْهِر   ِزُن لَُه فِضَّ ٌَ اَها  ٌَّ ُه ا ٌَ ٌُْعِط اْن اَبى اُبوَها اْن 
 اْلَعَذاَرى.

( وجدنا ٖ:ٔلو رجعنا الً المشنا ) كتبوت  -ٖ
بقٌة تلك القضٌة ، ففً حالة االؼتصاب ٌتم الزواج 
بٌن الرجل والمرأة كجزء من العقاب ، واالن ماذا 

رامة لو كان الزواج ؼٌر جابز ؟ وهل تكون الؽ



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٔ٘ Page االوللجزء ا
 

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  ،  -٘
. الفتاة ... الفتاة ...( التوراة تقول ) الفتاة ..

مرات فانها  ٖفالتكرار هنا لكلمة الفتاة فً النص 
حاالت ، الحالة البسٌطة المذكورة فً  ٖتشمل 

النص اي الزواج والتعوٌض ، والحالة الثانٌة 
وهً حالة المانع البسٌط للزواج وحالة ثالثة 

 تستلزم عقوبة النه ٌوجد مانع خطٌر من الزواج

راي بابا عن الكش ، الن الكش اختلؾ تفسٌر  -ٙ
رجع الً نص سفر الخروج  وقال : ان كلمة 

 مرات  ٖالعذراء تكررت فً النص 

قام كتاب التلمود بالجمع بٌنهما لٌصبح لدٌنا  -9
ستة حاالت بدال من ثالثة لماذا اختلؾ المفسرون 

فً النص الذي رجع كل منهما الٌه ؟  ولماذا 
 الت  ؟حا ٖالجمع ولٌس االقتصار علً 
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دعنا من هذا السإال ولننتقل الً موضوع اهم  -9
: هل ٌمكن استخدام تكرار الكلمات بهذه الطرٌقة 

 التً استخدمها المفسرون ؟

اذا كان تكرار الكلمات ٌمكن تفسٌره بهذه  -8

الطرٌقة فالسإال االن : ماهً اللؽة التً تتحدث 

بها تلك النصوص ؟ هل هً لؽة البشر ؟ ام انها 

 سماوٌة الٌعرفها اال بعض الناس ؟شفرة 

الحظ الباحثون المعاصرون ان هناك مدرستٌن  -7

 بٌن التانٌنٌم ،

احداهما مدرسة الراباي اشماٌل والتً شعارها  

لشون بنً ادام( ومعناها ان -)دفراه توراه كً

 التوراة تتحدث بلسان البشر ، اي بلؽتهم

تقول المدرسة الثانٌة مدرسة الراباي اكٌبا والتً 

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
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نا الً التلمود لنعد قابمتٌن باتباع لو رجع -ٔٔ

 المدرستٌن لوجدنا االتً :

القابمة االولً : الذٌن ٌقولون ان التوراة  -أ

تتحدث بلسان البشر مع العزو الً مكان قولهم فً 

 التلمود هم 

 Berakhot 3l b-الراباي اكٌبا  -ٔ

  Yebamot 7la-الراباي الٌعازر -ٕ

 Ketubot 67b -رابانان  -ٖ

 Nedarim 3aامار  –دي  مان -ٗ

 Kiddushin -راباي الٌعازر بن ازارٌا  -٘

17b 

 Avodah Zarah 27a -راباي ٌهودا -ٙ

 Sanhedrin 85b -راباي ٌوناتان  -9

  Sanhedrin 90b -راباي اشماٌل  -8

 Zebahim 108bراباي ٌوسً ،  -7

القابمة الثانٌة : الذٌن ٌقولون ان التوراة  -ب

  البشرالتتحدث بلسان 
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) راباي اشمايل ، راباي اكيبا ، راباي يهودا ، مان 

 )امار ، رابانان ، راباي يوسي  -دي

طابقت اشخاص القابمتٌن لوجدتهما تقرٌبا  لو -21

متطابقتٌن رؼم ان كل قابمة مدلولها عكس االخري 

 !!!!!!! 

 فً سفر التثنٌة : -ٖٔ

Deu 15:12  

ُة »  ٌَّ ًُّ أَْو أُْخُتَك الِعْبَرانِ إَِذا بٌَِع لَك أَُخوَك الِعْبَرانِ

ابَِعِة ُتْطلِقُُه ُحّراً  َنِة السَّ َوَخَدَمَك ِستَّ ِسنٌَِن َففًِ السَّ

 ِمْن ِعْنِدَك. 

Deu 15:13  

 َوِحٌَن ُتْطلِقُُه ُحّراً ِمْن ِعْنِدَك ال ُتْطلِقُُه َفاِرؼاً.  

Deu 15:14  

َدِرَك َوِمْن َمْعَصَرتَِك. َكَما   ٌْ ُدهُ ِمْن َؼَنِمَك َوِمْن َب ُتَزوِّ

بُّ إِلُهَك ُتْعِطٌِه.  َباَرَكَك الرَّ

هناك ثمانٌة تفسٌرات لتلك النصوص منها  -ٗٔ

ستة مجمع علٌها واثنتٌن مختلؾ علٌها منها 
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 تفسٌر الراباي الٌعازر بن ازارٌا ٌقول :

رٌره اال اذا كان البٌت التعطً الهدٌة للعبد بعد تح

 تمت مباركته واال فال ، الن النص ٌقول :

بُّ إِلُهَك ُتْعِطٌِه.  َكَما َباَرَكَك الرَّ

هكذا تؽافل الراباي الٌعازر عن الجزء االول  -٘ٔ

 من النص ) التطلقه فارؼا(

فهل تجد فً ذلك المثال ان التوراة تتحدث  -ٙٔ

 بلؽة البشر عند الراباي الٌعازر ؟

 دراش فً العصور الوسطًالم

انتشار االسالم امد الٌهود بادوات هامة للنقد  -ٔ

الكتابً فاعادوا فهم التوراة فً ضوء ثقافة العصر 

 فظهرت دعوة القرابٌنالذي عاشوا فٌه 

القراءون هم خلٌط من عناصر ؼٌر متجانسة   -ٕ

داخل المجتمع الٌهودي ظهرت فً القرن الثامن 

 ان بن داودالمٌالدي تحت زعامة عن

اضطر القراءون الربانٌٌن الً اعادة النظر فً  -ٖ

طرٌقتهم ونظرتهم للتوراة وللتراث الشفهً وذلك 

 ٌتحدٌهم لمفاهٌم الربانٌٌن وتفسٌراتهم
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كان الهجوم االساسً للقرابٌن علً مبدأ  -ٗ

قانونٌة التفاسٌر الربانٌة ) التلمود والمشنا 

لربانٌن والمدراش ( ومدي سلطة تلك النصوص وا

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 

قال القراءون ان الشرٌعة موسً فً التوراة ، و

مصدرها توراة موسً بمفهومها الواضح كما 

  ٌمارسها القراءون

كان تؤكٌد تلك النظرٌة تم من خالل كتابات  -ٙ

ٌهودا حداسً ، احد القراءٌن البٌزنطٌٌن فً القرن 

المٌالدي والذي بسط مذهب القراءٌن فً كتابه  ٕٔ

) اشكول هاكوفٌر( والذي اكد فٌه ان التعالٌم 

والشرابع تؤتً فقط من خالل نصوص التوراة 

 والتً ٌتم تفسٌرها حرفٌا بمعونة الرب
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قبل ذلك بقرنٌن  قال سالمون بن ٌروهٌم ، احد  -9

معاصري سعادٌا جاون ، ان كل ماٌحتاجه االنسان 

 موجود فً التوراة ولٌس هناك حاجة للتراث

 ) التلمود( 

كان مبدأ االستؽناء بالتوراة هو اهم معالم فكر  -8

القرابٌن منذ عنان الً حداسً وؼٌرهم حٌث نقل 

فً التوراة جٌدا وال عن عنان قوله الشهٌر ) ابحث 

 تعول علً راًٌ(

لم ٌكن هناك فارق بٌن طرٌقة عنان وطرٌقة  -7

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 اختالؾ 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 
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استؽناء التوراة المكتوبة وانها كافٌة بذاتها لكل 

الٌهود وفً مقدمة تفسٌره قدم سعادٌا متطلبات 

سبعة اسباب توضح ان التوراة المكتوبة الٌمكن 

 فهمها اال من خالل التوراة الشفهٌة

 نقل سعادٌا نص سفر العدد : -ٕٔ

Num 15:38  

اِل »  ٌَ ْصَنُعوا لُهْم أَْهَداباً فًِ أَْذ ٌَ قُل لَِبنًِ إِْسَرابٌِل أَْن 

الِِهْم  ٌَ ابِِهْم فًِ أَْج ٌَ ِل ِعَصاَبًة ثِ ٌْ ْجَعلُوا َعلى ُهْدِب الذَّ ٌَ َو

 . ًٍّ  ِمْن أَْسَماْنُجونِ

Num 15:39  

بِّ   ا الرَّ ٌَ َفَتُكوُن لُكْم ُهْدباً َفَتُروَنَها َوَتْذُكُروَن ُكل َوَصا

ٌُنُِكُم التًِ  َوَتْعَملُوَنَها َوال َتُطوفُوَن َوَراَء قُلُوبُِكْم َوأَْع

 َهاأَْنُتْم َفاِسقُوَن َوَراءَ 

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  -ٗٔ

سفر للقٌاس والذي بنوه علً اساس النص فً 

 التثنٌة :

Deu 22:26  

َس َعلى الَفَتاِة   ٌْ باً. ل ٌْ ا الَفَتاةُ َفال َتْفَعل بَِها َش َوأَمَّ

ْقُتلُُه  ٌَ قُوُم َرُجلٌ َعلى َصاِحبِِه َو ٌَ ٌة لِلَمْوِت َبل َكَما  ٌَّ َخِط

 َقْتالً. َهَكَذا َهَذا األَْمُر.

النصؾ الثانً من الناس ٌقٌس حالة الفتاة   -٘ٔ

الحقل علً قتل الرجل لالخر ، المؽتصبة فً 

 فٌعفٌها من عقوبة الموت االصلٌة التً فً النص 

Deu 22:23  

إَِذا َكاَنْت َفَتاةٌ َعْذَراُء َمْخُطوَبًة لَِرُجٍل َفَوَجَدَها َرُجلٌ 

 فًِ الَمِدٌَنِة َواْضَطَجَع َمَعَها 

Deu 22:24  

ِهَما إِلى َباِب تِلَك الَمِدٌَنِة   ٌْ َفؤَْخِرُجوُهَما ِكل

ُموَتا. الَفَتاةُ ِمْن أَْجِل  ٌَ َواْرُجُموُهَما بِالِحَجاَرِة َحتَّى 

ُه أََذل  ُجلُ ِمْن أَْجِل أَنَّ َها لْم َتْصُرْخ فًِ الَمِدٌَنِة َوالرَّ أَنَّ

رَّ ِمْن َوَسِطكَ   . اْمَرأََة َصاِحبِِه. َفَتْنِزُع الشَّ
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فالفتاة ٌجب ان تصرخ فٌنقذها الناس والنها  -ٙٔ

لم تصرخ فهنا شبهة الرضا والتواطإ علً الزنا 

 ولٌس اؼتصاب 

 اما فً الحقل فلن ٌؽٌثها احد كما فً النص  -9ٔ

Deu 22:27 

ُه فًِ الَحْقِل َوَجَدَها َفَصَرَخِت الَفَتاةُ الَمْخُطوَبُة    إِنَّ

ٌَُخلُِّصهَ  ُكْن َمْن  ٌَ  ا. َفلْم 

اعتبر سعادٌا جاون ان فهم القرابٌن لتلك  -8ٔ

النصوص فاسد وانه القٌاس علً النصوص وان 

الفراؼات فً التوراة المكتوبة الٌمكن ان ٌمألها 

 سوي المشنا

اقتبس سعادٌا اسلوب جدٌد للتفسٌر من  -7ٔ

المفسرٌن المسلمٌن ٌعتمد علً الفهم اللؽوي 

ٌا وردوده علً والقواعد النحوٌة وظلت افكار سعاد

القرابٌن سابدة لدي المفسرٌن الٌهود الكثر من 

 ثالثة قرون 

شٌمول هانجٌد احد الربانٌٌن االسبان وربما  -ٕٓ

 المٌالدي كتب ٌقول : ٔٔالمصرٌٌن فً القرن 
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ان ماكتبه الربانٌون فً الهاالخاه نقلوه شفهٌا عن 

موسً الذي نقله عن الرب ، ولكن تفسٌر الربانٌن 

ب فهمهم وقدراته ، وهذه التفاسٌر نؤخذ كان بحس

 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 خالل 

التقالٌد المنقولة شفهٌا من اب البنه ومن استاذ 

 لتلمٌذه 

كما انه توجد وصاٌا ؼٌر موجودة فً التوراة  -ٖٕ

اصال 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 اختالؾ فهم 
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الربانٌٌن مما ٌعنً انها اجتهادات ولٌست تقالٌد 

د وانما من وان التلمود ناتج لٌس فقط من التقالٌ

 قراءات الربانٌٌن وتفسٌراتهم للتوراة 

وقاد ذلك الرأي بن مٌمون الً القول ان هناك  -ٕ٘

شرابع فً التلمود لٌست منقولة عن موسً وانما 

اخترعها الربانٌون من خالل تفسٌراتهم للتوراة 

وان هذه لٌست مجرد تفسٌرات حرفٌة للنصوص 

 وانما اجتهادات تفسٌرٌة

ان كل الوصاٌا الناتجة عن  وقال اٌضا -ٕٙ

دي رابانان( اي مستندة الً -التفسٌرا تعتبر ) مً

 اقوال الربانٌن وذلك خالفا للوصاٌا التوراتٌة التً

اسماها )مً دي اوراٌتا( اي مستندة للكتاب، وقال 

 ٖٔٙان وصاٌا الربانٌٌن الٌجوز ان توضع مع ال 

 وصٌة التوراتٌة

ان هذه الوصاٌا وال ٌعنً هذا عند بن مٌمون  -9ٕ

خاطبة وانما فقط انها التستند لنص توراتً ، هذه 

 االفكار المٌمونٌة اربكت الٌهود

لم ٌكن نحمانٌدس هو اول من عارض بن  -8ٕ
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مٌمون ولكنه كان اشهر واشرس معارضٌه ، كان 

نحمنٌدس ٌعٌش فً اوروبا حٌث الٌوجد مشكالت 

ن بسبب القرابٌن وانما بسبب الكنٌسة المسٌحٌة وم

 هنا كان له منظور اخر

رأي نحمنٌدس ان رإٌة بن مٌمون ستدمر  -7ٕ

 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 

هللا للربانٌٌن مستنبطة من التفسٌرات التً الهمها 

علً اساس المباديء التً حددها هللا ، سادت 

 نظرٌة نحمنٌدس االوساط الٌهودٌة من االشكناز

فً القرن السادس عشر قال البولندي  -ٖٔ

سولومون لورٌا : ان اختالؾ الربانٌٌن ٌإكد انه لم 

ٌكن لدٌهم تقالٌد شفهٌة فً تلك المسابل واال لما 

ابداعات تفسٌرات  اختلفوا علٌها ، وان انكار

الربانٌٌن والتً جعلت الشرٌعة الٌهودٌة عقالنٌة 

 هو ؼٌر مقبول

( كتب 97ٖٔ-9ٔ9ٔالراباي ٌحزقٌل الندو ) -ٕٖ
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بعد لورٌا بقرنٌن لٌإٌد قوله بان التفسٌرات ولٌست 

التقالٌد الشفهٌة هً مصدر التشرٌع الٌهودي الؽٌر 

 مؤخوذ من التوراة

 عند فجر عصر جدٌد

انكار ان عدد من الٌهود المشتركٌن فً الٌمكن  -ٔ

حركة التحدٌث ابتعدوا عن التقلٌد الٌهودي ) 

وادعوا التلمود( كما فعل عدد من الهراطقة قبلهم 

ان الشعابر التً ٌمارسها الٌهود قابمة علً اساس 

فهم معٌب للتوراة وعلً ذلك ٌجب رفض تلك 

 الممارسات او اعادة تمحٌصها

ا الً االقوال القدٌمة من كان فهمهم هذا راجع -ٕ

ان الشرابع الؽٌر مستندة للتوراة والموجودة فً 

، وان االدعاء  التلمود لٌس لها سند صحٌح

التارٌخً بان التوراة المكتوبة ٌكملها التوراة 

الشفهٌة وانه الٌمكن فهم التوراة اال من خالل 

تفسٌرات الربانٌن ، كال االدعابٌن ؼٌر صحٌح وال 

 اساس له

ذه االقوال ظهرت كما اوضحنا فً العصور ه -ٖ

الوسطً علً ٌد القرابٌن وؼٌرهم ولكنها فً 



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٘ٙ Page االوللجزء ا
 

المٌالدي ظهرت مرة اخري بشكل جدٌد  9ٔالقرن 

اكثر تحدٌا فً برٌطانٌا واٌطالٌا وهولندا وبشكل 

 اقل حدة فً فرنسا والمانٌا

 9ٔكان التحدي االخطر راجع الً ان القرن ال -ٗ

جمٌع المجاالت سواء المٌالدي شهد ثورة فً 

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 

 لٌهود الذٌن تحولوا تحت التهدٌد الً المسٌحٌة (ا

وظهور السبتٌٌن ) اتباع ساباتاي زٌفً ، وهو 

رباي ظهر فً االمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن 

وادعً انه المسٌح المنتظر ثم تحول لالسالم (  9ٔ

وبقاٌا افكار االنسانٌٌن فً عصر النهضة فً 

 اٌطالٌا  

 9ٔفً القرن  والهدؾ مما سبق توضٌح انه -ٙ

وما بعده كان الذٌن ٌدرسون الكتب الٌهودٌة من 
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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 

من  االنسانٌات ، واخطر من كل هإالء ان عددا

ؼٌر الٌهود الذٌن كانوا ٌدرسون العهد القدٌم 

وتعلموا العبرٌة واالرامٌة ابتدعوا النقد الكتابً 

 وكانوا الٌعتبرون تلك الكتب مقدسة

من المورانوس الذٌن عادوا للٌهودٌة ٌورٌل دا  -9

كوستا ، وقد نشر سٌرة ذاتٌة ذكر فٌها انه عندما 

عادات وصل امستردام )عاصمة هولندا( الحظ ان 

وطقوس الٌهود ال تتوافق مع شرٌعة موسً وانما 

تتعارض معها ، وانه اذا تم تفسٌر الوصاٌا حرفٌا 

فال ٌجوز لرجال الدٌن الٌهود  ان ٌضٌفوا 

اختراعات لتلك الشرٌعة تتعارض مع طبٌعة تلك 

الشرٌعة ولذلك كنت اعارضهم علنا واطالب بحذؾ 

 تلك الطقوس والشرابع

نشر داكوستا فً كتابه )ضد التقالٌد( : انه  – 8

ٌكفً لتقوٌض وهدم التوراة ان نقول انه الٌمكن 
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 فهم التوراة اال من خالل التقالٌد الشفهٌة 

) التلمود( ، او ان نعتقد ان تلك التقالٌد سلمت 

لموسً او انها مساوٌة للتوراة المكتوبة او انه 

ستخدام تلك ٌمكن تؽٌٌر مفاهٌم التوراة المكتوبة با

التقالٌد الن كل ذلك ٌإدي الً ابتداع توراة جدٌدة 

 تتناقض مع التوراة االصلٌة

واكد دكوستا انه الٌمكن ان تكون هناك توراة  -7

 شفهٌة السباب كثٌرة نذكر منها : 

انه الٌوجد فً نصوص التوراة ماٌفهم منه ان  -أ

هناك توراة اخري ، وحتً لو كانت هناك عبارات 

راة تتطلب التفكٌر فان ذلك الٌعنً وجود فً التو

 توراة اخري

تقول التوراة اننا ٌجب ان نلجؤ الٌها فً كل  -ب

 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 

فً اٌطالٌا وٌدعً لٌون دا مودٌنا الؾ كتابا  ٌعٌش



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 Page ٙ8 االوللجزء ا
 

 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 ، فال ٌمكن 

للبشر معرفة هللا اال من خالل التوراة وذلك الن 

دود وان هللا اوضح فً عقل البشر قاصر ومح

 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

التوراة توضح فً وقال دامودٌنا : ان  -ٖٔ

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  -ٗٔ

( 9ٕ8ٔ-ٗ٘ٙٔبٌن المعلقٌن علٌها دافٌد نٌتو )

تؽال فً لندن ، حٌث نشر سنة راباي اسبانٌا والبر
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علً ؼرار ماكتبه ٌهودا هالٌفً فً شكل  9ٔٗٔ

 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 

كان ٌدافع عن الحرفٌة فً التفسٌر ، فقد  ان نٌتو

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 

اشار الً ان التشرٌعات لٌس  مقبول ، كما انه

مصدرها مجرد التفسٌر وانما هً منقولة منذ اٌام 

موسً  فقد كان موسً ٌمارس الشرابع والٌهود 

 من بعده فال ٌعقل ان كل هذه الشرابع مبتدعة

هكذا ظهر اتجاه جدٌد للدفاع عن الربانٌٌن  – 9ٔ

 مستخدما اسالٌب الربانٌٌن والقرابٌن معا 
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ترٌا ، ومناسا بن اسرابٌل كرر شاول مور -8ٔ

القول بان التؤكٌد علً تلقً موسً التورا ة 

 الشفهٌة فً سٌناء ٌهدم التوراة المكتوبة

كتب سبٌنوزا خطابا  ٌ٘ٙٙٔناٌر  8ٕفً  -7ٔ

 :لصدٌق له مسٌحً ٌهتم بكتابات سبٌنوزا قال فٌه 

اننً اعترؾ اننً لم افهم التوراة رؼم اننً 

رؼم اننً اعتقد انها امضٌت سنوات فً دراستها ، 

 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   -ٕٔ

فٌا وانما قالوا ذلك ؼٌور ، الن ذلك ؼٌر مقبول فلس

 للناس لٌحافظوا علً وصاٌا الرب

وقال ان الفلسفة هً التً تفسر التوراة واما  -ٕٕ

 التوراة فال تقدم للفٌلسوؾ اي شًء 

وقرر سبٌنوزا ان الربانٌٌن مثل البابوات  -ٖٕ
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اعماهم الطموح الدنٌوي وبزعم انقاذ النصوص 

ان المقدسة ؼٌروا معناها وخانوا امانة نقلها ، 

مستقبل السالم البشري ٌعتمد علً الؽاء مفاهٌم 

 الربانٌٌن والباباوات للكتب المقدسة

فً  9ٔكان رٌتشارد سٌمون احد رواد القرن  -ٕٗ

النقد الكتابً والنه اصال قسٌس كاثولٌكً كان له 

طرٌقة مختلفة فً الفهم عن سبٌنوزا وؼٌره ، فان 

همه االول كان مهاجمة ادعاء مارتن لوثر 

لبروتستانت من بعده ان النصوص المقدسة وا

قابمة بذاتها وانه ٌمكن االستؽناء عن التقالٌد 

 الكنسٌة او الٌهودٌة 

قال سٌمون ان النص الكتاب وصل الٌنا من  -ٕ٘

خالل العدٌد من الكتاب االصلٌٌن عالوة علً 

اخطاء النساخ سواء عن قصد او عن طرٌق 

عله مملوء االهمال او الخطؤ ؼٌر المقصود مما ج

بالؽموض الذي الٌمكن اصالحه دون التقالٌد 

الكاثولٌكٌة الن اهمال التقالٌد ٌجعل النص االصلً 

 ؼٌر مفهوم 

والتمام مهمته هذه كان علً سٌمون ان  -ٕٙ
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ٌدرس التفسٌرات الٌهودٌة فكان ٌحًٌ الربانٌٌن 

 وفهمهم للتوراة النهم مثله اصحاب تقالٌد متوارثة  

 حالمدراش واالصال

 فً قلب مجتمع الٌهود التلمودي االشكنازي فً -ٔ

االراضً االلمانٌة وبوهٌمٌا ومورافٌا وبولندا 

ولتوانٌا ، كان الٌهود منعزلٌن عما ٌحدث من ثورة 

 9ٔعلً التفسٌرات الربانٌة فً القرن 

هدوءا  9٘ٓٔ – ٓ٘ٙٔشهدت الفترة  -ٕ

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 

ٌد الٌهودٌة التً فً الٌهودي والثورة علً التقال

اوروبا وافكار سبٌنوزا واٌضا فلسفات هٌجل 

ولٌبنتز وكانت فً المانٌا فكان لدٌهم علما 

 وعقالنٌة

من اهم هإالء الرواد نجد وٌسلً  وماندلسون  -ٗ
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ٌمثالن اهم تلك العالمات و رؼم الخالؾ بٌنهما اال 

انهما كان ضد الهجوم علً تفسٌرات الربانٌٌن 

د الٌهودٌة رؼم اصرارهما علً ان وعلً التقالٌ

هناك الكثٌر من الممارسات الٌهودٌة االجتماعٌة 

والثقافٌة تحتاج لالصالح اال ان وجهة نظرهما ان 

ذلك االصالح ٌجب اال ٌمس الجذور االصلٌة للفكر 

الٌهودي مما ٌعنً انه ٌجب مقاومة المساس بتلك 

 الجذور

ات اقر وٌسلً ، وماندلسون اٌضا ان تفسٌر -٘

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 

مع المدراش وانما مع المفاهٌم المفهوم الٌتعارض 

 السطحٌة للبٌشات

كتب فً مقدمته لتفسٌره لسفر التثنٌة ان  -9

 ؼرضه من التفسٌر ٌنحصر فً امرٌن :
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االول : اال ٌنحرؾ عن المسار الموثوق به لتقالٌد 

 االسالؾ 

 الثانً : اال ٌخرج عن المفهووم الصرٌح للبٌشات 

المعنً وانتهً وٌسلً الً ان المدراش هو  -8

 المتعمق للبٌشات

لم ٌقتنع مندلسون بما كتبه وٌسلً حول تفرد  -7

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 

لم ٌكن سبب ذلك شكوكه فً سلسلة كانوا قبله و

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
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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  -ٖٔ

و البٌشات ومعان ثانوٌة هناك معنً اصلً عام ه

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 كال 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 
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رجم وجود التعارض الن ذلك ٌرجع لفهم المت

 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 االصالحٌٌن انقسم 

اتجاهات تدعو الً واحدة من ثالث ) تجاهل 

 لتلمود(تدمٌر ا -االستهزاء بالتلمود –التلمود 

( ولد فً 8ٓٓٔ-9ٖ٘ٔسولومون مٌمون ) -9ٔ

لتوانٌا وعاش فً بولندا وقد رفض الٌهود دفنه فً 

 مقابرهم  

( ) كان راباي 97ٗٔ-9ٗٓٔشاول برلٌن ) -8ٔ

مدٌنة فرانكفورت ، وكان والده ربٌس الربانٌٌن فً 

 برلٌن ، وكان اخوه ربٌس الربانٌٌن فً برٌطانٌا ( 

م فلسفته للسخرٌة من كان سولومون ٌستخد -7ٔ

 التلمود بٌنما طالب شاول بتدمٌر التلمود

مما كتبه مٌمون : ان الٌهودي الٌمكن ان  -ٕٓ

ٌؤكل او ٌشرب او ٌفعل اي شًء قبل ان ٌراعً 
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عدد خٌالً من الوصاٌا التً تحتاج لمكتبة كاملة 

فً حجم مكتبة االسكندرٌة ، وهناك مبات الكتب 

ٌعد لها وجود فً  تتناول وصاٌا حوال اشٌاء لم

 العالم 

وقال : ان مذهب الربانٌٌن الٌهود ٌمثل  -ٕٔ

تشوٌها للٌهودٌة االصلٌة ، فالوسواس لدي 

الربانٌٌن حول العٌش بال خطؤ جعلهم ٌخترعون 

قوانٌن ووصاٌا ٌصعب عدها وفً نفس الوقت 

 ٌستحٌل درء التعارض بٌنها

وقال : من اٌن نشؤت تلك المشكلة ؟ كما  -ٕٕ

موسً بن مٌمون ، انها نشؤت من كثرة ٌقول 

االفتراضات النظرٌة التً ابتدعها الربانٌون فً 

 مناقشتهم  المنعزلة عن واقع الحٌاة

بدأت  8ٖٓٔمنذ ذلك الحٌن وحتً سنة  -ٖٕ

الفوضً تدب فً الدراسات التوراتٌة الٌهودٌة 

واصبح كل كاتب ٌنشر وجهة نظره مهما كانت 

فكانوا ٌدعون لتجاهل ؼرابتها ، فؤما المعتدلٌن 

التلمود واتباع الوصاٌا الموسوٌة ولكنهم اختلفوا 

فً تحدٌد مفهوم هذه الموسوٌة ولم ٌتفقوا من 
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معالمها اال علً امر واحد وهو التوحٌد ، واما 

المتطرفٌن فقد وصل بعضهم لدرجة ان انكر وجود 

 موسً اصال

وخالصة االمر ان هذا العصر انتهً الً الؽاء  -ٕٗ

 به الربانٌون وتعرٌؾ الٌهودٌة بانها التوحٌدماكت

 

 

ٌعتبر الرابد الحقٌقً لحركة االصالح  -ٕ٘

الٌهودٌة هو ابراهام جٌجر ، فقبل ظهوره كانت 

حركة االصالح منكبة علً تؽٌر كتب الصلوات 

وتحدٌث بعض الرإي القدٌمة فً التلمود ولم ٌكن 

 لها طرٌق واضح ومنهج محدد

( ٌعتقد ان 89ٗٔ-8ٔٓٔ كان جٌجر ) -ٕٙ

التلمود الٌمكن ان ٌستخدم كاساس لالصالح 

الٌهودي ، ولكن المشكلة كانت فً دور التلمود 

بعد االصالح ، فال ٌمكن اهدار التلمود النه ٌمثل 

 الفً عام من تارٌخ الٌهود

قال جٌجر ان التلمود ٌحمل فكرة االصالح   - 9ٕ

ٌمثل ولٌس االصالح ذاته ، بمعنً ان التلمود 

تطور الفكر الٌهودي لتحدٌث التوراة بما ٌتناسب 

  
  



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 Page 97 االوللجزء ا
 

 مع مرور العصور 

ان االصالح هو المبدأ الذي استخدمه  – 8ٕ

التلمود فً تطوٌر الٌهودٌة ولٌس نصوص 

التلمود نفسها ، انه الموازنة بٌن روح التوراة 

 ومتطلبات العصر

ان التعالٌم الشفهٌة ساهمت فً اعادة احٌاء  -7ٕ

كتوبة لتتالبم مع العصر بما ٌعنً النصوص الم

 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  

 ٌدة مقبولة للمجتمع، فال بد من تفسٌرات جد

كانت المشنا فً اولها تمثل روح االبتكار  -ٖٔ

عند الربانٌٌن اما فً اواخر المشنا وكذلك الجماره 

فانها مجرد افتعاالت تمثل مشكالت للعصور 

 الحدٌثة ولٌس مسارا لالصالح 

كان تفسٌر الربانٌن عكرا وزابفا  وكان  -ٕٖ
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فاظ التً مدراش الهاالخاه مملوءا باالهتمام باالل

 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 

 ةلمتطلبات الحٌاة فكانت كتاباتهم عكرة وزابف

ان االصالح ٌتطلب البحث عن مؽزي  -ٖٗ

التشرٌع الٌهودي والعودة بالمجتمع الً تلك 

 االصول التً هً روح النصوص

كان توقٌت نشر تلك االراء هو ذروة  -ٖ٘

الصراع بٌن االصالحٌٌن والمحافظٌن ) 

االرثوذكس ( الذٌن كانت باٌدٌهم السلطة وبالطبع 

صلح اعتبرت كتابات جٌجر هرطقات وانه الٌ

 راباي

من بعد جٌجر كان دور صاموٌل هولدهاٌم  -ٖٙ

( ، كان 8ٙٓٔ -8ٓٙٔكرابد لالصالح الٌهودي )

هولدهاٌم تربً علً التلمود فً بولندا ثم اصبح 
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 راباي فرانكفورت فً المانٌا 

كان هولدهاٌم مثل جٌجر ٌفرق بٌن التقالٌد  -9ٖ

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

ان التقالٌد لٌست التفسٌرات وانما عملٌة  -8ٖ

التفسٌر نفسها بمعنً القواعد العامة لفهم 

النصوص ولٌس الفهم نفسه ، بعد هدم الهٌكل 

م ٌعد لتوراة موسً اٌة وانتهاء دولة الٌهود ل

مصداقٌة ، فقط المباديء الخالدة فٌها هً التً 

 ٌجب االستمرار علٌها

ان التلمود السلطان له وانما السلطان للعقل  -7ٖ

والضمٌر الٌهودي ، ان طرٌق مستقبل الٌهود 

ٌعترضه تلك التفاسٌر والكتابات الربانٌة وال 

 اصالح قبل التخلص منها 

 عودة التقلٌدٌٌن

ان الهجوم الذي قام به االصالحٌون علً  -ٔ
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شرعٌة القانون الشفهً لم ٌكن من الممكن ان 

، وذلك الن وجود  ٌمر بدون ردود وهجوم مضاد

الٌهودٌة التقلٌدٌة ٌعتمد علً مصدر تلك التقالٌد 

 واالدعاء انها موحاة لموسً

حدثا ؼرٌبا وهو انه كان من  7ٔشهد القرن  -ٕ

ٌهاجم الٌهودٌة ولو حتً  الممكن الي ٌهودي ان

اصولها المستقرة منذ االؾ السنٌن مثل الوحً 

لموسً والتقالٌد وؼٌرها وٌظل ٌهودٌا داخل 

مجتمع الٌهود وهو مالم ٌكن متاحا فً عصر 

 سبٌنوزا وماتاله

كانت ردود التقلٌدٌن علً االصالحٌة عنٌفة  -ٖ

 ولكنها لم تكن منسقة وانما انقسمت عدة اتجاهات 

علً رأس االتجاه التارٌخً هنرٌش  كان -ٗ

واصبح استاذا فً  8ٔ9ٔجرٌتز ، ولد سنة 

التارٌخ بالمعهد الالهوتً الٌهودي فً برسالو 

 8٘ٗٔسنة 

كان تلمٌذا لهٌرش ، اكبر رواد حركة  -٘

المحافظٌن الٌهود فً تلك الفترة ، كتب جرٌتز 

عدة مجلدات حول تارٌخ الٌهود ، كان سبٌنوزا 
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ق م وانتهاء  9ٓنهٌار الهٌكل سنة ٌقول انه مع ا

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 

ن نتاج الفكر الٌهودي الً موسً وانما هً م

واختالط افكار كبار الربانٌٌن هٌلٌل وشماٌل 

 وجمالٌل وؼٌرهم

اهم مافً تارٌخ الٌهود بعد الهٌكل هو  – 9

الراباي هلٌل الذي ٌعزو الٌه جرٌتز وضع حجر 

اساس التلمود حٌث انه ابتكر االسس السبعة 

للتفسٌر الٌهودي والتً جعلت الشرابع الٌهودٌة 

 التوراة المكتوبة تجد سندا فً 

كان الٌهود منقسمٌن بٌن هلٌل وشماي  -8

وطرٌقتٌهما المتضادتٌن ثم توالت االنقسامات 

داخل المدرستٌن حتً وصلت مفترق الطرق بٌن 

 اكٌبا واشماٌل 

خالصة القول عند جرٌتز ان المدراش هاالخاه  -7
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لم ٌكن منقول شفهٌا عن موسً وانما تطور 

و ماٌعنً حٌوٌة بسبب جهود الربانٌٌن وه

الٌهودٌة وعدم موتها بعد انهٌار الهٌكل وٌرجع 

 الفضل فً تلك الحٌوٌة للراباي هلٌل

رؼم ان جرٌتز من المحافظٌن وكان ٌرد  -ٓٔ

علً االصالحٌٌن اال ان نتٌجته هذه صدمت 

المحافظٌن فرد علٌه استاذه صاموٌل رالؾ هٌرش 

(  فً كتاب من مبتً صفحة اكد 888ٔ -8ٓ8ٔ)

علً خطؤ نظرٌة جرٌتز ، واكد ان مباديء فٌه 

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 االصالحٌٌن تلك   -ٔٔ

دٌة النظرٌة بارتٌاح وقال انه مادامت الٌهو

تطورت علً ٌدي هلٌل او ؼٌرها فانه قابلة 

للتطور وٌمكن تطوٌرها االن ، فكما ترك اكٌبا 

 –التً كان ٌتمسك بها اشماٌل -القوانٌن القدٌمة 

وابتكر قوانٌن جدٌدة فالٌهود ٌمكنهم فعل ذلك من 
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 جدٌد 

وٌعنً كل ذلك ان كتابات جرٌتز ادت الً  -ٕٔ

 عكس ماكان ٌرٌد

رانكل فً براغ وحصل علً ولد زخارٌا ف -ٖٔ

وكان ربٌس الربانٌٌن  8ٖٔٔالدكتوراة سنة 

-8ٖٙٔوالٌة ساكسونً  فً درسدن بٌن عامً 

ٔ8٘ٗ 

 ثم اصبح ربٌسا للمعهد الالهوتً فً برسالو

كان ٌمثل طرٌق الوسط بٌن فبات الٌهود  – ٗٔ

فً المانٌا وهو االعتقاد بالتقالٌد مع قبول بعض 

قلً فً ؼٌر ماٌخص االنتقادات واالنفتاح الع

 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  -ٙٔ

ٌح النتابج ، للهاالخاه وكلما تعاقب الزمن ٌتم تنق
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وال ٌتم اهمال االفكار القدٌمة النها ناتجة من 

 ممارسات الحٌاة ومستقرة فً الوجدان الٌهودي

وهذا ماٌعنً ان الهاالخاه لم تكن نابعة من  -9ٔ

التفسٌرات وانما التفسٌرات هً التً كانت تبرر 

الهاالخاه الناتجة اصال من الممارسات العملٌة 

 وكذلك المستحدثةالموروثة للشعب الٌهودي 

فالشرابع الجدٌدة ٌتم البحث عن اصل كتابً  -8ٔ

 لها ولكن شرعٌتها التعتمد علً تلك التفاسٌر

الخالصة هً ان المدرسة التارٌخٌة فً ردها  -7ٔ

علً االصالحٌٌن هزت الكثٌر من البنٌان الفكري 

 الموروث لدي المحافظٌن انفسهم 

استرداد سمعة نجحت المدرسة التارٌخٌة فً  -ٕٓ

الربانٌٌن كمفسرٌن ومشرعٌن ولكنها لم تفلح فً 

خلق قبول ٌهودي عام فً العصر الحدٌث لكتابات 

 الربانٌن

 المدراش والمحافظون

كان اهم نتابج ظهور حركة االصالح الٌهودٌة  -ٔ

هو ان الذٌن رفضوا االصالح اصبحوا قسم مستقل 
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من الٌهود تحت اسم المحافظٌن وكان علٌهم 

تحدٌد هوٌتهم وعقٌدتهم والدفاع عنها ضد 

 االصالحٌٌن

( 8ٙ٘ٔ-98٘ٔجاكوب زٌفً مٌكلنبورج )  -ٕ

ربٌس الربانٌٌن فً بوسن ، اتجه الً االعمال 

الدنٌوٌة ولكن عندما فشلت اعماله اصبح راباي 

 كوٌنسبورج

قال ان الٌهود الٌتحركون بشكل جماعً اال  -ٖ

الربانٌٌن  استجابة للربانٌٌن ، وهو ماٌعنً ان

االصالحٌٌن 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 ف

التوراة تعمد التعبٌر بالفاظ ؼامضة حتً ٌدفع 

البشر للتفكٌر واستخراج الشرابع فً كل العصور 

لكً التتوقؾ الشرٌعة ، مع اعتبار انه لتفسٌر 
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التوراة ٌجب ان ٌبتعد الشخص عن تفرده الفكري 

 وٌستعٌن بالتقالٌد المتوارثة )التلمود(

ٌر اللؽة العبرٌة هً اعظم اللؽات وٌمكن التعب -ٙ

 من خاللها عن افكار كثٌر بكلمات قلٌلة 

( كان راباي فً 897ٔ-8ٓ7ٔمالبٌم ) -9

بروسٌا وانتقل منها الً اماكن اخري متعددة ، 

كتب بعد انعقاد المإتمر الٌهودي لالصالح فً 

معبرا عن ؼضبه من اولبك العصبة 8ٗٗٔالمانٌا 

من االصالحٌٌن الذٌن ٌتهمون الٌهود بانهم 

مارسون طقوس وشرابع مإسسة عاشوا لقرون ٌ

علً تفسٌرات حمقاء لربانٌٌن جهلة لم ٌفهموا 

 التوراة

ان هإالء االصالحٌٌن هم مجموعة من  -8

االشرار الذٌن تسببوا فً اهمال الٌهود لطقوسهم 

وشرابعهم فً الكثٌر من المدن االلمانٌة ، ٌجب 

 مقاومة هإالء االشرار

البٌشات  لٌس الربانٌٌن هم الذٌن لم ٌفهموا -7

وانما االصالحٌٌن بفهمهم السطحً وجهلهم هم 
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 الذٌن عجزوا عن فهم التوراة

( 888ٔ-8ٓ8ٔسامسون رافاٌل هٌرش ) -ٓٔ

راباي للعدد من المدن االلمانٌة اهمها فرانكفورت 

،كان محور كتاباته ، ان المشكلة لٌست كٌؾ 

 نعرؾ وانما لماذا نفعل ؟

الشرابع اننا كٌهود نمارس تلك الطقوس و -ٔٔ

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

 صة المقدمةخال

عرفنا ماهو التلمود وما الفارق بٌنه وبٌن  -ٔ

 التوراة

عرفنا ان التلمود ٌحض علً كراهٌة كل البشر  -ٕ

 عدا الٌهود النه الٌعتبر ؼٌر الٌهود بشر اصال 
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اوضحنا اعتقاد بعض الٌهود ان التلمود ٌكمل  -ٖ

 التوراة

 عرفنا اختالؾ الٌهود فً تظرتهم للتلمود -ٗ

 

 لنا ان نبدأ دراسة التلموداالن ٌحق 

 ِ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  -ٖ

ٔ9ٖ٘- ٔ9ٗ8 

٘نٖ اٌزوعّخ رّذ ٛجبػزٙب فً َٔقخ ٚهلٍخ  -ٗ

ٕفؾخ ػلا اٌّملِبد ٚاٌفٙبهً  8ِٕٓٓٔٓ 

 ِغٍل  ّٖ٘ٚوٚػ االٌفبظ ...... اٌـ ٚٛجؼذ فً 

 ( ثوفغ   come and hearلبِذ ِإٍَخ )  -٘
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ٕفؾخ ِٓ إٌَقخ االٍٍٕخ ػًٍ ِٛلؼٙب  8ٓ٘ٓ

 ٓٙٗٔػًٍ االٔزؤذ فً 

ٌْجىخ ٚ٘نا ٌؼًٕ اْ إٌَقخ إٌّْٛهح ػًٍ ا -ٙ

رٕمٔ اٌضٍش رموٌت ، ٕ٘بن َٔقخ وبٍِخ ٍِفبد 

 pdfِٕفٍٖخ 

لبَ عبوٛة ٌَٕٔٛو ثزوعّخ ٚرؼٍٍك ػًٍ  -7

ِغٍل ِْٕٛهح ػًٍ اٌْجىخ  ٕٕاٌزٍّٛك فً 

ٌٚالٍف ٌٕمٖٙب اٌٚب ػلح الَبَ ِٓ اٌزٍّٛك 

 االًٍٕ

لبَ هٚكوٍَْٕٛ ثزوعّخ ِمزطفبد ِٓ اٌزٍّٛك  -8

 ًٚ٘ ِْٕٛهح ػًٍ اٌْجىخ

روعّخ ٚاؽلح اال اٌقالٕخ أٗ الٌٛعل ٌلٌٕب  -9

أغٍٍيٌخ ٌٍزٍّٛك وبًِ ً٘ روعّخ ٍٍَٕٛٔٛ ٌٚنٌه 

ٍٕؼزّل فً روعّزٕب ٌٍؼوثٍخ ػًٍ ٘نٖ اٌزوعّخ ِغ 

 رؼيٌي٘ب ِٓ ّوٚػ ٌَٕٔٛو 

 َِأٌخ الَبَ اٌزٍّٛك

، ٚوً  סדרاٌزمٍَُ اٌؼجوي ٌىْٛ ٍٍلاه   -ٔ

، ٚوً َِقٍٜ מסכתٍٍلاه اًٌ ِغّٛػخ َِقٍٜ 

، ٍٍٕزيَ ثبٍّبء روعّخ  ٍٍَٕٛٔٛ  פרקاًٌ فوق 

 اٌزً ٔزوعُ ػٕٙب 
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ٍٕنوو ٕ٘ب االٍّبء ِؼوثخ ْٚٔوػ اٌغبِ٘  -ٕ

ِٕٙب فمٜ ٚٔزون ثمٍخ اٌْوٚػ اصٕبء إٌّبلْخ 

 اٌوئٍٍَخ ٌٍفٖٛي 

ٍٍلاه ىهػٍُ )اٌجنٚه (  זרעים סדר -اٚال: 

َِقٍطٛد  ًٌّْٔٔٚ    

ٔ- َِقٛٛ   ברכות ثٍواوٛد ) اٌجووبد ( 9 
 فولٍُ ،  

ًٌّْٚ اٌٍٖٛاد ٚاٌؼجبكاد اٌٍٙٛكٌخ ، رٕظٍُ 

اٌٍٖٛاد اٌٍٍِٛخ ، ٚاٌزوارًٍ ػًٍ اٌطؼبَ ٌْىو 

 إٌؼّخ

ثٍب ) اٌياٌٚخ( ًٌّْٚ لٛأٍٓ  פיאהَِقٛٛ  -ٕ

ىٚاٌب اٌؾمٛي اٌّيهٚػخ ٚاٌزً ٌغت رووٙب ٌٍفمواء 

 ٛجمب 

 ٌَفو اٌالٌٍٚٓ  -أ

Lev 19:9   

ُْ ال » ُى ِٙ ٍَل اْه ِٖ َْ َؽ ُلٚ ُٖ ب رَْؾ َِ َْٕل ِػ اٌَب َٚ َٚ ًْ َى ِّّ رَُى

.ْٜ ٍْزَمِ ٍِلَن ال رَ ِٖ ٌُمَبَٛ َؽ َٚ بِك.  َٖ ٌَْؾ   َؽْمٍَِه فًِ ا

Lev 23:22  

اٌَب   َٚ ًْ َى ِّّ ُْ ال رَُى ُى ِٙ ٍَل اْه ِٖ َْ َؽ ُلٚ ُٖ ب رَْؾ َِ َْٕل ِػ َٚ
 .ْٜ ٍْزَمِ ٍِلَن ال رَ ِٖ ٌُمَبَٛ َؽ َٚ بِكَن  َٖ َؽْمٍَِه فًِ َؽ

ٌَْغِوٌِت رَْزُوُوُٗ. أَ  ا َٚ  ِٓ ِىٍ َْ ِّ ٍْ ٌِ ُْ ُُٙى ةُّ اٌَ  «.ب اٌوَّ

 ٌَفو اٌزضٍٕخ  -ة
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Deu 24:19   

خً فًِ » َِ ٍَذ ُؽْي َِ َٔ َٚ ٍَلَن فًِ َؽْمٍَِه  ِٖ ْلَد َؽ َٖ ئَِما َؽ

ٍِخ  َِ األَْه َٚ  ُِ اٌٍَزٍِ َٚ َ٘ب. ٌٍَِغِوٌِت  ًِ فاَل رَْوِعْغ ٌِزَأُْفَن اٌَؾْم

ٌَْه.  ًِ ٌََل َّ ًِّ َػ َُٙه فًِ ُو ةُّ ئٌِ ُْ ٌٍُِجَبِهَوَه اٌوَّ  رَُىٛ

Deu 24:20 

َهاَءَن.    َٚ  َْ ب َٖ ٌْزََُٛٔه فاَل رَُواِعِغ األَْغ ئَِما َفجَْطَذ َى َٚ
 . ُْ ٍِخ ٌَُىٛ َِ األَْه َٚ  ُِ اٌٍَزٍِ َٚ  ٌٍَِغِوٌِت 

Deu 24:21  

  ُِ اٌٍَزٍِ َٚ َهاَءَن. ٌٍَِغِوٌِت  َٚ  ُٗ َه فاَل رَُؼٍٍِّ َِ ئَِما لَطَْفَذ َوْو

 . ُْ ٍِخ ٌَُىٛ َِ األَْه َٚ 

Deu 24:22  

اْمُووْ   َو. ٌَِنٌَِه أََٔب  َٚ ْٖ ِِ  ِٗ َْٕذ َػْجلاً فًِ أَْه أَََّٔه ُو

وَ  ِْ ََ٘نا األَ  ً َّ ْْ رَْؼ ٍَه أَ ِٕ  «.أُٚ

كِبي ) اٌْه(  ٌٚزٕبٚي  דמאי  َِقٛٛ  -ٖ

 َِبئً اٌْه فً كفغ اٌؼْٛه

وًٍ اٌُ ) اٌّقبٌٍٜ( فً ِٕغ  כלאייםَِقٛٛ  -ٗ

 اٌقٍٜ فً إٌجبربد ٚاٌؾٍٛأبد ٚاٌضٍبة وّب فً 

 ٍفو اٌالٌٍٚٓ  -أ

Lev 19:19  

َؽْمٍََه   َٚ  ِٓ ٍْ ََ ْٕ َه ِع َّ َٙبئِ . ال رَُٕيِّ ثَ َْ ً رَْؾفَظُٛ ِٚ فََوائِ

 ْٓ ِِ ٌَّٕف  َٖ ُِ ٌة  ْٛ ٍَْه صَ ْٓ َػٍَ ال ٌَُى َٚ  ِٓ ٍْ ْٕفَ ِٕ  ال رَْيَهْع 

. ِٓ ٍْ ْٕفَ ِٕ 

 ٍفو اٌزضٍٕخ -ة
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Deu 22:9  

ْهُع »  ًُء: اٌيَّ ِّ ًَ اٌ ِٓ ٌِئاَل ٌَزَمَلَّ ٍْ ْٕفَ ِٕ ال رَْيَهْع َؽْمٍَه 

 . ًِ ُٛي اٌَؾْم ُٖ ْؾ َِ َٚ  اٌِني رَْيَهُع 

Deu 22:10  

ؼبً.   َِ بٍه  َّ ِؽ َٚ ٍه  ْٛ  ال رَْؾُوْس َػٍى صَ

Deu 22:11 

ؼبً.   َِ َوزَّبٔبً  َٚ ٛفبً  ُٕ ْقزٍَطبً  ُِ ثبً  ْٛ ٌْ صَ  ال رٍَجَ

ّفٍؼٍذ )اٌَبثغ( ٌٕٚبلِ  שביעיתَِقٛٛ  -٘

اٌواؽبد ٌالهٗ ٚاٌلٌْٛ فً اٌؼبَ اٌَبثغ ٛجمب 

ٌٖٕٓٛ 

 ٍفو اٌالٌٍٚٓ -أ

Lev 25:2  

ِٗ اٌَّزًِ أَب »  ُْ اٌَى االْه ٍْزُ زَى ارَ َِ  : ًَ َوائٍِ ٍْ ًْ ٌِجًَِٕ ا لُ

 . ةِّ ْجزب ٌٍِوَّ ٍَ  ُٗ جُِذ االْه َْ ُْ رَ  اْػِطٍُى

Lev 25:3 

َه    َِ ُت َوْو ِٚ َٓ رَْم ٍِٕ ٍِ ذَّ  ٍِ َٚ َٓ رَْيَهُع َؽْمٍََه  ٍِٕ ٍِ ذَّ  ٍِ
ب.  َّ ُٙ ُغ َغٍَّزَ َّ رَْغ َٚ 

Lev 25:4  

ْجُذ   ٍَ  ِٗ ُْ ٌاِلْه َٙب ٌَُىٛ بثَِؼخُ فَفٍِ ََّ َٕخُ اٌ ََّ ب اٌ َِّ ا َٚ
َه.  َِ ْت َوْو ِٚ ال رَْم َٚ . ال رَْيَهْع َؽْمٍََه  ةِّ ْجزب ٌٍِوَّ ٍَ  ُػْطٍٍَخ 

Lev 25:5  

ِِٛي ال   ْؾ ُّ ٌْ َه ا ِِ ِػََٕت َوْو َٚ ْل  ُٖ ٍِلَن ال رَْؾ ِٖ ٌَغ َؽ ِىهِّ

.ِٗ ُْ ٌاِلْه َٕخَ ُػْطٍٍَخ رَُىٛ ٍَ   رَْمِطْف. 
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Lev 25:6  

ٌَِؼْجِلَن   َٚ ُْ ََٛؼبِب. ٌََه  ِٗ ٌَُى ْجُذ االْه ٍَ  ُْ ٌَُىٛ َٚ
َْٕلَن  َٓ ِػ َِٕه إٌَّبِىٌٍِ ِٛ ْٛ زَ َْ ُّ ٌِ َٚ الِعٍِوَن  َٚ زَِه  َِ ال َٚ 

Lev 25:7  

  ًُّ ُْ ُو َه رَُىٛ ِٙ ِْ اٌَِّني فًِ اْه ا َٛ ٍَْؾٍَ ٌِ َٚ َه  ِّ َٙبئِ ٌِجَ َٚ
َٙب ََٛؼبِب.  َغٍَّزِ

 ٍفو اٌزضٍٕخ -ة

Deu 15:1  

ًُ ئِْثَواًء. »  َّ َٓ رَْؼ ٍِٕ ٍِ ْجِغ  ٍَ  فًِ آِفِو 

Deu 15:2  

ٍٓ ٌََلُٖ   ٌْ بِؽِت َك َٕ  ًُّ ُُ اإِلْثَواِء: ٌُْجِوُب ُو َٛ ُؽْى ُ٘ ََ٘نا  َٚ
 ُ ال أََفبُٖ ألََّٔٗ َٚ بِؽجَُٗ  َٕ بِؽجَُٗ. ال ٌُطَبٌُِت  َٕ  َٗ ب أَْلَو َّّ ِِ

 . ةِّ  لَْل ُِٔٛكَي ثِاِْثَواٍء ٌٍِوَّ

Deu 15:3   

َْٕل أَِفٍَه فَزُْجِوئُُٗ األَ  َْ ٌَه ِػ ب َوب َِ ب  َِّ أَ َٚ ًَّ رُطَبٌُِت  ْعَٕجِ

 .ُْٕٗ ِِ  ٌَُلَن 

Deu 15:4   

ب ٌُجَبِهُوَه فًِ  َّ ةَّ ئَِّٔ َّْ اٌوَّ ْٓ فٍَِه فَمٌٍِو. ألَ ُْ ٌَُى ٌ ْْ ئاِل ئِ

َٙب.  زٍََِى ّْ ٍجبً ٌِزَ ِٖ ةُّ ئٌَُِٙه َٔ ِٗ اٌزًِ ٌُْؼِطٍَه اٌوَّ  األَْه

Deu 15:5  

  ِٖ َِ٘ن ً ُوً  َّ رَْؼ َٚ َِٙه ٌِزَْؾفَعَ  ةِّ ئٌِ َد اٌوَّ ْٛ َٕ ْؼَذ  ِّ ٍَ ئَِما 

 ََ ْٛ ٍَه اٌٍَ ِٕ بٌَب اٌزًِ أََٔب أُٚ َٕ َٛ  اٌ

Deu 15:6  
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ّبً َوضٍَِوحً   َِ ُٗ أُ ب لَبي ٌَه. فَزُْمِو َّ َُٙه َو ةُّ ئٌِ ٌُجَبِهُوَه اٌوَّ

ٍَْه  ُْ َػٍ ُ٘ َٚ ٍُ َوضٍَِوٍح  َِ ٍُٜ َػٍى أُ ََ رَزَ َٚ  ُٗ َْٔذ ال رَْمزَِو أَ َٚ
 . َْ ٍطُٛ ََ  ال ٌَزَ

Deu 15:7   

اثَِه » َٛ رَِه فًِ أََؽِل أَْث َٛ ْٓ ئِْف ِِ َْ فٍَِه فَمٌٍِو أََؽٌل  ْْ َوب ئِ

ٌِّ لٍَجََه  َُٙه فاَل رُمَ ةُّ ئٌِ َه اٌزًِ ٌُْؼِطٍَه اٌوَّ ِٙ فًِ أَْه

ْٓ أَِفٍَه اٌفَمٍِِو  ْ٘ ٌََلَن َػ ال رَْمجِ َٚ 

Deu 15:8  

ب ٌَْؾزَبُط   َِ ْمَلاَه  ِِ  ُٗ ْٙ أَْلِو َٚ ًِ اْفزَْؼ ٌََلَن ٌُٗ  ِٗ. ثَ ٍْ  ئٌِ

Deu 15:9  

ٌُ لَبئاِلً: لَْل   ٌَ ٌئٍِ َغ لٍَجَِه َوال َِ  َْ ْْ ٌَُىٛ ْٓ أَ ِِ اْؽزَِوْى 

ٍَُْٕه  َُُٛء َػ رَ َٚ َٕخُ اإِلْثَواِء  ٍَ بثَِؼخُ  ََّ َٕخُ اٌ ََّ لَُوثَِذ اٌ

ةِّ  ٍَْه ئٌِى اٌوَّ ُوَؿ َػٍ ْٖ ِٗ فٍََ ال رُْؼِطٍ َٚ ثِأَِفٍَه اٌفَمٍِِو 

ٍَْه َفِطٍَّخٌ  ُْ َػٍ  . فَزَُىٛ

Deu 15:10  

ََ٘نا   جَِت  ََ ُ ثِ ِٗ ألََّٔٗ ب رُْؼِطٍ َِ َْٕل َُُٛء لٍَجَُه ِػ ال ٌَ َٚ  ِٗ أَْػِط

ب  َِ ٍِغ  ِّ َع َٚ بٌَِه  َّ ًِّ أَْػ َُٙه فًِ ُو ةُّ ئٌِ ِو ٌُجَبِهُوَه اٌوَّ ِْ األَ

ِٗ ٌَُلَن.  ٍْ زَلُّ ئٌِ ّْ  رَ

Deu 15:11  

ِٗ. ٌَِنٌِ   َٓ األَْه ِِ ُ ال رُْفمَُل اٌفُمََواُء  ٍَه ألََّٔٗ ِٕ َه أََٔب أُٚ

َه.  ِٙ اٌفَمٍِِو فًِ أَْه َٚ  ِٓ ِىٍ َْ ِّ  لَبئاِلً: اْفزَْؼ ٌََلَن ألَِفٍَه اٌ

Deu 15:12   

ْٚ أُْفزَُه اٌِؼْجَوأٍَِّخُ » ًُّ أَ ئَِما ثٍَِغ ٌَه أَُفَٛن اٌِؼْجَوأِ
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بثَِؼِخ رُْطٍِمُُٗ ُؽّواً  ََّ َِٕخ اٌ ََّ َٓ فَفًِ اٌ ٍِٕ ٍِ ذَّ  ٍِ َه  َِ َفَل َٚ
ْٕلِ  ْٓ ِػ  َن. ِِ

Deu 15:13   

ِْٕلَن ال رُْطٍِمُُٗ فَبِهغبً.  ْٓ ِػ ِِ َٓ رُْطٍِمُُٗ ُؽّواً  ِؽٍ َٚ 

Deu 15:14  

ب   َّ َورَِه. َو َٖ ْؼ َِ  ْٓ ِِ َٚ ٍَْلِهَن  ْٓ ثَ ِِ َٚ َه  ِّ ْٓ َغَٕ ِِ ُكُٖ  ِّٚ رَُي

 .ِٗ َُٙه رُْؼِطٍ ةُّ ئٌِ  ثَبَهَوَه اٌوَّ

Deu 15:15  

ةُّ   َو فَفََلاَن اٌوَّ ْٖ ِِ  ِٗ َْٕذ َػْجلاً فًِ أَْه اْمُوْو أَََّٔه ُو َٚ
. ََ ْٛ ِو اٌٍَ ِْ ََٙنا األَ ٍَه ثِ ِٕ َُٙه. ٌَِنٌَِه أََٔب أُٚ  ئٌِ

ٍوِٚٛد ، ٌٕبلِ اٌغيء ر תרומותَِقٛٛ    -ٙ

ِٓ اٌّؾٖٛي اٌني ٌؼطً ؽٖخ ٌٍىب٘ٓ وّب فً 

 ٍفو اٌؼلك

Num 18:8  

  : َْ َٙبُهٚ ةُّ ٌِ لَبي اٌوَّ خَ »َٚ ٍَ ٍْزَُه ِؽَوا َ٘ئَََٕنا لَْل أَْػطَ َٚ
َٙب  ٍْزُ َوائًٍِ ٌَه أَْػطَ ٍْ ًِ ثًَِٕ ئِ ٍِغ أَْلَلا ِّ َغ َع َِ َهفَبئِِؼً. 

 َٚ ٌِجٍََِٕه فَِوٌ َٚ َؾِخ  َْ َّ ِوٌَّخً. َؽكَّ اٌ ْ٘  خً َك

Num 18:9 

   ًُّ َٓ إٌَّبِه ُو ِِ  ًِ ًِ األَْلَلا ْٓ لُْل ِِ ُْ ٌَه  ََ٘نا ٌَُىٛ
 ًِّ ُو َٚ  ُْ ُ٘ ًِّ َمثَبئِِؼ َفطَبٌَب ُو َٚ  ُْ ِٙ برِ َِ ًِّ رَْمِل َغ ُو َِ  ُْ ِٙ لََواثٍِِٕ

 ًَ ِ٘  ًٍ ًُ أَْلَلا َٙب ًٌِ. لُْل َٔٚ ُُ اٌزًِ ٌَُوكُّ ِٙ ِِ َمثَبئِِؼ آصَب

ٌِجٍََِٕه. َٚ   ٌَه 

Num 18:10  
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َٙب. لُْلٍبً   ًُّ َمَوٍو ٌَأُْوٍُ َٙب. ُو ًِ رَأُْوٍُ ًِ األَْلَلا فًِ لُْل

ُْ ٌَه.   رَُىٛ

Num 18:11  

ًِّ رَْوِكٌَلاِد   َغ ُو َِ  ُْ ُ٘ ْٓ َػطَبٌَب ِِ فٍَِؼخُ  ِٖ ٌَه: اٌوَّ َِ٘ن َٚ
َؼَه  َِ ثََٕبرَِه  َٚ ٌِجٍََِٕه  َٚ َٙب  ٍْزُ َوائًٍِ. ٌَه أَْػطَ ٍْ ثًَِٕ ئِ

َٙب.  ْٕ ِِ  ًُ ٍْزَِه ٌَأُْو ٍِ٘و فًِ ثَ ًُّ َٛب ِوٌَّخً. ُو ْ٘ خً َك َٚ  فَِوٌ

Num 18:12   

ْٕطَِخ  اٌِؾ َٚ طَبِه  َْ ِّ ُِ اٌ ٍَ ًُّ َك ُو َٚ ٌِْذ  ُِ اٌيَّ ٍَ ًُّ َك ُو

َٙب.  ٍْزُ ةِّ ٌَه أَْػطَ َٙب ٌٍِوَّ َّٓ اٌزًِ ٌُْؼطَُٛٔ ُ٘  أَْثَىبُه

Num 18:13   

ةِّ ٌَه  َٙب ٌٍِوَّ َٔٛ ُِ ُِ اٌزًِ ٌُمَلِّ ِٙ ِٙ ب فًِ أَْه َِ  ًِّ أَْثَىبُه ُو

 َٙ ٍْزَِه ٌَأُْوٍُ ٍِ٘و فًِ ثَ ًُّ َٛب . ُو ُْ  ب. رَُىٛ

Num 18:14  

ُْ ٌَه.   َوائًٍِ ٌَُىٛ ٍْ ٍَ فًِ ئِ َؾوَّ ُِ  ًُّ  ُو

Num 18:15  

  َٓ ِِ ةِّ  َُٛٔٗ ٌٍِوَّ ُِ ٍل ٌُمَلِّ ََ ًِّ َع ْٓ ُو ِِ  ٍُ ًُّ فَبرِِؼ َهِؽ ُو

ًُ فَِلاَء  ٍَْو أَََّٔه رَْمجَ ُْ ٌَه. َغ ُِ ٌَُىٛ َٙبئِ َٓ اٌجَ ِِ َٚ  ًِ إٌَّب

ِخ  َّ ٍِٙ ثِْىُو اٌجَ َٚ  ِْ ب ََ ْٔ ًُ فَِلاَءُٖ. ثِْىِو اإِل ِخ رَْمجَ ََ  إٌَِّغ

Num 18:16   

خً  َّٚ َه فِ ِّ ٌ ِٛ َت رَْم ََ ٍو رَْمجٍَُُٗ َؽ ْٙ َّ  ِٓ ِٓ اْث ِِ فَِلاُؤُٖ  َٚ
 َْ ُوٚ ْْ َٛ ِػ ُ٘  .ًِ ًِ اٌمُْل بلِ َّ الًِ َػٍى  َٛ َّ خَ  ََ ّْ َف

 ِعٍَوحً. 

Num 18:17   
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ْؼِي  َّ ْٚ ثِْىُو اٌ ِْ أَ أْ َّٚ ْٚ ثِْىُو اٌ ْٓ ثِْىُو اٌجَمَِو أَ ال رَْمجًَ ٌِى

رُٛلُِل  َٚ ْنثَِؼ  َّ ُٗ َػٍى اٌ َِ ُُّ َك . ثًَ رَُو ًٌ ُ لُْل فَِلاَءُٖ. ئَِّٔٗ

 . ةِّ ٍُُوٍٚه ٌٍِوَّ لُٛكاً َهائَِؾخَ  َٚ  ُٗ َّ ْؾ َّ 

Num 18:18  

َٕى   ّْ بِق اٌٍُ ََّ اٌ َٚ ْلِه اٌزَّْوِكٌِل  َٖ ُْ ٌَه َو ُٗ ٌَُىٛ ُّ ٌْؾ َٚ
ُْ ٌَه.   ٌَُىٛ

Num 18:19  

ٍُغ َهفَبئِِغ األَ   ِّ َوائًٍِ َع ٍْ َٙب ثَُٕٛ ئِ ًِ اٌزًِ ٌَْوفَُؼ ْلَلا

ِوٌّبً.  ْ٘ َؼَه َؽمّبً َك َِ ثََٕبرَِه  َٚ ٌِجٍََِٕه  َٚ َٙب ٌَه  ٍْزُ ةِّ أَْػطَ ٌٍِوَّ

َؼهَ  َِ ٌَِيْهِػَه  َٚ ةِّ ٌَه  ََ اٌوَّ ب َِ ِوٌّبً أَ ْ٘ ٍٍؼ َك ِِ ٍضَبَق  ِِ .» 

Num 18:20  

  : َْ َٙبُهٚ ةُّ ٌِ لَبي اٌوَّ َٚ« ُْ ِٙ ِٙ ٍجبً فًِ أَْه ِٖ ال رََٕبُي َٔ

ٍجَُه  ِٖ َٔ َٚ َه  ُّ َْ . أََٔب لِ ُْ ِٙ ِط ٍَ َٚ ٌُ فًِ  َْ ُْ ٌَه لِ ال ٌَُىٛ َٚ
َوائًٍِ. ٍْ ِٜ ثًَِٕ ئِ ٍَ َٚ  فًِ 

ِؼٍَوٚد) اٌّؼْواد(  מעשרותَِقٛٛ  -7

اٌؼْو االٚي ِٓ االٍّبء اٌني ٌؼطً الثٕبء الٚي 

 ثؾَت ٍفو اٌالٌٍٚٓ

Lev 27:32 

ب ٌَْؼجُُو رَْؾَذ    َِ  ًُّ ُِ فَُى ٌَْغَٕ ا َٚ ٌْجَمَِو  ِو ا ْْ ًُّ ُػ ب ُو َِّ ا َٚ
 . ةِّ ُو لُْلٍب ٌٍِوَّ ِّ ٌَْؼب ُْ ا ب ٌَُىٛ َٖ ٌَْؼ  ا

Lev 27:33  

ْْ اْثَلٌَُٗ ال ٌُ   ا َٚ ال ٌُْجِلٌُُٗ.  َٚ َْ َهِكيٌء  َٛ ا ُ٘ ُٔ اَعٌٍِّل  ْفَؾ

ثَِلٌٍُُٗ لُْلٍب. ال ٌُفَهُّ  َٚ  َٛ ُ٘  ُْ  «. ٌَُىٛ
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Lev 27:34  

ٍَى اٌَى   ٛ ُِ َٙب  ةُّ ثِ ى اٌوَّ َٕ ْٚ بٌَب اٌَّزًِ ا َٕ َٛ ٌْ ًَ ا ِ٘  ِٖ َِ٘ن
ٍَٕبَء. ٍِ  ًِ ًَ فًِ َعجَ َوائٍِ ٍْ  ثًَِٕ ا

ِؼٍَو ًّٕ ) اٌؼْو  מעשר שניَِقٛٛ   -8

اٌضبًٔ( اٌني ٌٛٙغ عبٔجب فً إٌَٛاد االًٌٚ 

ٚاٌضبٍٔخ ٚاٌواثؼخ ٚاٌَبكٍخ ٛجمب ٌٕٔ ٍفو 

 اٌزضٍٕخ

Deu 14:22  

ِٛي َىْهِػَه اٌِني ٌَْقُوُط »  ُٖ ْؾ َِ ُو ُوً  ِّْ ٍواً رَُؼ ِْ رَْؼ

ٍَٕخ.  ََ َٕخً ثِ ٍَ  ًِ َٓ اٌَؾْم ِِ 

Deu 14:23  

ِْ اٌِني ٌَْقزَبُهُٖ   َىب َّ َِٙه فًِ اٌ ةِّ ئٌِ ََ اٌوَّ ب َِ ًُ أَ رَأُْو َٚ
ٌْزَِه  َى َٚ ِوَن  ّْ َف َٚ ْٕطَزَِه  َو ِؽ ْْ ِٗ ُػ ُٗ فٍِ َّ ٍْ ٌٍُِِؾً ا

ََٙه ُوً  ةَّ ئٌِ ًَ اٌوَّ ْْ رَزَّمِ َُ أَ َه ٌِزَزََؼٍ ِّ َغَٕ َٚ أَْثَىبِه ثَمَِوَن  َٚ
. َِ  األٌََّب

ؽبال ) اٌؼغٍٓ( ٌقزٔ ثبعياء  חלה  َِقٛٛ -9

 اٌؼغٍٓ اٌزً رؼطً ٌٍىب٘ٓ ؽَت ٍفو اٌؼلك 

Num 15:19   

َْ َهفٍَِؼخً  ِٗ رَْوفَُؼٛ ْٓ ُفْجِي األَْه ِِ  َْ ب رَأُْوٍُٛ َِ َْٕل فَِؼ

 . ةِّ  ٌٍِوَّ

Num 15:20 

ٍَْلِه    َْ لُْوٕبً َهفٍَِؼخً. َوَوفٍَِؼِخ اٌجَ ُْ رَْوفَُؼٛ ي َػِغٍُِٕى َّٚ أَ

 ََ٘ىَنا رَْوفَُؼَُٛٔٗ. 
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Num 15:21  

 . ُْ ةِّ َهفٍَِؼخً فًِ أَْعٍَبٌُِى َْ ٌٍِوَّ ُْ رُْؼطُٛ ِي َػِغٍُِٕى َّٚ ْٓ أَ ِِ 

ػٛهالٖ، ٌقزٔ ثؼلَ  עורלהَِقٛٛ   -ٓٔ

اٍزقلاَ صّبه االّغبه فً االػٛاَ اٌضالصخ االًٌٚ 

 ثؾَت ٍفو اٌالٌٍٚٓ

Lev 19:23   

« َِ َغَوٍح ٌٍِطََّؼب َّ  ًَّ ُْ ُو زُ ٍْ َغَو َٚ  َٗ ُُ االْه ٍْزُ زَى َكَف َِ َٚ
 ُْ ُْ ٌَُى َٓ رَُىٛ ٍِٕ ٍِ َٙب. صاَلَس  َ٘ب ُغْوٌَزَ َو َّ َْ صَ جُٛ َِ رَْؾ

َٙب.  ْٕ ِِ  ًْ ٍْفَبَء. ال ٌُْإَو  َغ

Lev 19:24  

ِغٍِل   ّْ َ٘ب لُْلٍب ٌِزَ ِو َّ ًُّ صَ ُْ ُو اثَِؼِخ ٌَُىٛ َِٕخ اٌوَّ ََّ فًِ اٌ َٚ
ةِّ   .اٌوَّ

ثٍىٛهٌُ )اثىبه اٌضّبه(  ביכוריםَِقٛٛ   -ٔٔ

ٚرًّْ لوثبْ اٌضّبه فً اٌؼبَ اٌواثغ وّب فً ٍفو 

 اٌزضٍٕخ

Deu 26:1  

َُٙه »  ةُّ ئٌِ ِٗ اٌزًِ ٌُْؼِطٍَه اٌوَّ ٍَْذ ئٌِى األَْه زَى أَرَ َِ َٚ
َٙب  َْٕذ فٍِ َى ٍَ َٚ َٙب  زٍَْىزَ ِْ ا َٚ ٍجبً  ِٖ َٔ 

Deu 26:2  

  ْٓ ِِ  ًُ ِّٖ ِٗ اٌِني رَُؾ ِو األَْه َّ ًِّ صَ ِي ُو َّٚ ْٓ أَ ِِ فَزَأُْفُن 

ٍٍخ  ٍَ ُؼُٗ فًِ  َٚ رَ َٚ ةُّ ئٌَُِٙه  َه اٌزًِ ٌُْؼِطٍَه اٌوَّ ِٙ أَْه

رَنْ  َُٙه ٌٍُِِؾً َٚ ةُّ ئٌِ ِْ اٌِني ٌَْقزَبُهُٖ اٌوَّ َىب َّ َُ٘ت ئٌِى اٌ
 .ِٗ ُٗ فٍِ َّ ٍْ  ا
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Deu 26:3  

رَمُُٛي   َٚ  َِ ُْ فًِ رٍَِه األٌََّب ِٓ اٌِني ٌَُىٛ ِ٘ رَأْرًِ ئٌِى اٌَىب َٚ
 َٗ َِٙه أًَِّٔ لَْل َكَفٍُذ األَْه ةِّ ئٌِ ََ ٌٍِوَّ ْٛ ٌُٗ: أَْػزَِوُف اٌٍَ

 َِ ةُّ  َ٘ب. اٌزًِ َؽٍَف اٌوَّ ْْ ٌُْؼِطٍََٕب ئٌَِّب  ثَبئَِٕب أَ

Deu 26:4   

ْنثَِؼ  َِ  ََ ب َِ َٙب أَ ُؼ َٚ ٌَ َٚ ْٓ ٌَِلَن  ِِ ٍخَ  ََّ ُٓ اٌ ِ٘ فٍََأُْفُن اٌَىب

ِٙهَ  ةِّ ئٌِ  اٌوَّ

 

)ٍٍلاه ِٛػل( )ٚرؼًٕ اٌٍّؼبك  מועד סדרصبٍٔب : 

 اٚ اٌٍُّٛ ( 

ًٌّْٚ االػٍبك ٚاالٌبَ اٌّملٍخ ٚاٌبَ اٌَٖٛ   -أ

 ٚاٍُ ٘نا اٌٍَلاه ِأفٛم ِٓ ٔٔ ٍفو اٌالٌٍٚٓ 

Lev 23:2  

  َْ َٙب رَُٕبُكٚ ةِّ اٌَّزًِ فٍِ ُُ اٌوَّ ٍِ ا َٛ َِ  : ًَ َوائٍِ ٍْ ًْ ٌِجًَِٕ ا لُ

:ً ِّ ٍِ ا َٛ َِ  ًَ ِ٘  ِٖ َِ٘ن خً.  ٍَ مَلَّ ُِ  ًَ َؾبفِ َِ  

Lev 23:3  

  ًُ َّ ٍَ ٌُْؼ زَّخَ اٌَّب ْجُذ ٍِ ٍَ  ِٗ بثُِغ فَفٍِ ََّ َُ اٌ ْٛ ٌٍَْ ب ا َِّ ا َٚ  ًٌ َّ َػ

ْجٌذ  ٍَ  ُ ٍُٛا. أَّٗ َّ ب ال رَْؼ َِ ال  َّ . َػ ًٌ مَلَّ ُِ  ًٌ ْؾفَ َِ ُػْطٍٍَخ 

. ُْ بِوُِٕى ََ َِ ٍِغ  ِّ ةِّ فًِ َع   ٌٍِوَّ

Lev 23:4   

« َْ خُ اٌَّزًِ رَُٕبُكٚ ٍَ مَلَّ ُّ ٌْ ًُ ا َؾبفِ َّ ٌْ ةِّ ا ُُ اٌوَّ ٍِ ا َٛ َِ  ِٖ َِ٘ن
 ْٚ َٙب فًِ ا َٙب.ثِ   لَبرِ

Lev 23:5  
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  َٓ ٍْ ِو ثَ ْٙ َّْ َٓ اٌ ِِ َو  َْ اثَِغ َػ ِي فًِ اٌوَّ َّٚ ِو اال ْٙ َّْ فًِ اٌ

. ةِّ ٌؼ ٌٍِوَّ ْٖ ِٓ فِ ٌْ بَء َْ ٌِْؼ   ا

Lev 23:6  

ِو ِػٍُل   ْٙ َّْ ََ٘نا اٌ  ْٓ ِِ َو  َْ ٌَ َػ ِِ ٌَْقب َِ ا ْٛ ٌٍَْ فًِ ا َٚ
َْ فَِطٍوا. ٍَ رَبُوٍُٛ ْجَؼخَ اٌَّب ٍَ  . ةِّ ٌْفَِطٍِو ٌٍِوَّ  ا

ٚلل اٙبف اٌٍٙٛك اػٍبك ِٚٛاٍُ افوي ٌزٍه  -ة

اٌزً موورٙب اٌزٛهاح ، ٚالٌؼوف اٌَجت فً اْ اٍُ 

٘نا اٌٍَلاه ِفوك )ِٛػل( ٚوبْ اٌّفوٚٗ اْ 

ٌىْٛ عّؼب )ِٛػلٌُ ، اٚ ، ِٛػلٌذ( الٔٗ ًٌّْ 

 ِٛاٍُ وضٍوح

 َِقٍطٛد ٕٔٚ٘نا اٌٍَلاه ِمَُ اًٌ  -د

فًٖ ًٌّْٚ  ّٕٗجبد )اٌَجذ( ،  שבת -ٔ

 اؽىبَ رٕظٍُ ِواػبح اٌَجذ 

ووٍجبد اٚ اٌقٍٜ( ًٚ٘ ػٍوٚثٍٓ )اٌز עירובין-ٕ

اٌزؼبٌٍُ اٌزً رَّؼ ثؾوٌخ اٌؾووخ فً اٌَجذ ٚفً 

 االػٍبك

فٖؾٍُ )اٌفٖؼ( ٚرًّْ لٛاػل ؽًّ  פסחים-ٖ

 اٌفٖؼ 

 ّىبٌٍُ ، فً لٛاػل اٌّؼجل ٚاٌمواثٍٓ שקלים-ٗ

 ٌِٛب )اٌٍَٛ( ٚ٘ٛ ًٌّْ اٌىفبهاد איומ-٘

ٍٛوب ، ًٌّْٚ اٌؾلٌش ػٓ ِبئلح  סוכה-ٙ

 اٌزبثٛد

 ثٍزَب )اٌجٍ٘( ًٌّْٚ اٛؼّخ االػٍبك ביצה-7
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)هُٚ ٘بّٕب( هأً إٌَخ ،  ראש השנה-8

)  رؼبٌٍُ اؽزفبي هأً إٌَخ ٚإٌفـ فً اٌْٛفبه

 اٌجٛق(

 رؼٍُٕ )اٌٍٖبَ( תענית-9

ٍال )اٌٍفبئف( لواءح ٍفو اٍزٍو فً ِغ מגילה-ٓٔ

 ػٍل اٌجٛهٌُ ، ٚلواءح اٌزٛهاح فً االػٍبك اٌؼبِخ

)ِٛػل وزبْ( )اٌّٛػل اٚ اٌٍُّٛ  מועד קטן-ٔٔ

 اٌٖغٍو(

ؽبعٍغبٖ )اٌؾظ( ، ًٌّْٚ اٌٙجبد فً  חגיגה-ٕٔ

 االػٍبك

 )النساء( נשים סדרثالثا 

ٌبموث )زوجة االخ ( ٌتناول زواج  יבמות -ٔ

 ارملة االخ الذي لم ٌترك اوالد

 كتوبوت )عقد الزواج(  כתובות -ٕ

 ندارٌم )النذور( נדרים -ٖ

 نذر  )النذور(  נזיר -ٗ

 سوطا  ) شبهة الزنا( סוטה -٘

 جٌطٌن  )الطالق( גיטין -ٙ
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 قدوشٌن )التكرٌس ، او ، التقدٌس( קידושין -9

 نزٌكٌن )الضرر( נזיקין סדרرابعا 

بابا كاما )البوابة االولً( تشمل   בבא קמא -ٔ

 االضرار الواقعة علً االمالك

 بابا متسٌا )البوابة الوسطً( בבא מציעא -ٕ

  طخ ، اٌّٚبْ ، اٌجٍغ ٚاٌزجبكيلٛأٍٓ اٌٍم

لٛأٍٓ رمٍَُ االِالن     بابا بترا  בבא בתרא -ٖ

        ، ؽمٛق اٌٍّىٍخ

اٌّؾبوُ ٚاٌّؾبوّبد سنهدرٌن   סנהדרין -ٗ

 ٚاعواءارٙب

االٌّبْ اٌىبمثخ ، ػمٛثبد مكوت     מכות -٘

 اٌغٍل

 شفوعوت القسم  שבועות -ٙ

احكام قدٌمة منذ عهد عدٌوت    עדייות -9

 الراباي الٌعازر

عبودا زرا احكام عبدة االصنام  עבודה זרה -8
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 وؼٌر الٌهود

 ابوت تعلٌم المعلمٌن القدامً  אבות -7

 هورٌوت احكام الطقوس الدٌنٌة  הוריות -ٓٔ

سٌدار كودٌشٌم ) االشٌاء  קודשים סדרخامسا 

 المقدسة( وٌشمل احكام القرابٌن والمعبد

 زبحٌم )الذبح( القرابٌن المذبوحة  זבחים -ٔ

منحوت )قربان الوجبات( كما فً   מנחות -ٕ

 سفر الالوٌٌن

Lev 23:10   

اْسَرابٌِلَ: َمَتى ِجْبُتْم الَى االْرِض الَّتًِ اَنا قُلْ لَِبنًِ 

ِل  اْعِطٌُكْم َوَحَصْدُتْم َحِصٌَدَها َتاُتوَن بُِحْزَمِة اوَّ

 َحِصٌِدُكْم الَى اْلَكاِهِن.

Lev 23:17   

ِن  ٌْ ِن ُعْشَر ٌْ ِمْن َمَساِكنُِكْم َتاُتوَن بُِخْبِز َتْرِدٌٍد. َرِؼٌَف

ُكوَناِن ِمْن َدقٌٍِق َوٌُ  ٌَ. بِّ  ْخَبَزاِن َخِمٌرا َباُكوَرًة لِلرَّ

Lev 24:5  
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ِن   ٌْ ًْ َعَشَر قُْرصا. ُعْشَر َوَتاُخُذ َدقٌِقا َوَتْخبُِزهُ اْثَن

ُكوُن اْلقُْرُص اْلَواِحُد. ٌَ  

Lev 24:6   

ًة َعلَى اْلَمابَِدِة  ِن ُكلَّ َصؾٍّ ِستَّ ٌْ َوَتْجَعلَُها َصفَّ

بِّ  اِهَرِة اَماَم الرَّ  الطَّ

حولٌن )ؼٌر المقدس( ذبح الحٌوانات    חולין-ٖ

 للمنزل ولٌس لؽرض دٌنً

 بكورٌت ) االبكار ( كما فً בכורות -ٗ

 سفر الخروج  -أ

Exo 13:12  

بِّ ُكلَّ َفاتِِح َرِحٍم َوُكلَّ بِْكٍر ِمْن نَِتاِج   ُم لِلرَّ َك ُتَقدِّ انَّ

. بِّ ُكوُر لِلرَّ   اْلَبَهابِِم الَّتًِ َتُكوُن لََك. الذُّ

Exo 13:13  

َتْفِدٌِه بَِشاٍة. َواْن لَْم َتْفِدِه  َولَِكنَّ ُكلَّ بِْكِر ِحَمارٍ  

 َفَتْكِسُر ُعُنَقُه. َوُكلُّ بِْكِر اْنَساٍن ِمْن اْوالِدَك َتْفِدٌِه.

 سفر العدد -ب
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Num 18:15   

بِّ ِمَن  ُموَنُه لِلرَّ ٌَُقدِّ ُكلُّ َفاتِِح َرِحٍم ِمْن ُكلِّ َجَسٍد 

َر أَنَّ  ٌْ ُكوُن لَك. َؼ ٌَ اِس َوِمَن الَبَهابِِم  َك َتْقَبلُ فَِداَء النَّ

ِجَسِة َتْقَبلُ فَِداَءهُ.   بِْكِر اإلِْنَساِن َوبِْكُر الَبِهٌَمِة النَّ

Num 18:16  

ًة   َوفَِداُإهُ ِمِن اْبِن َشْهٍر َتْقَبلُُه َحَسَب َتْقِوٌِمَك فِضَّ

َخْمَسَة َشَواقِل َعلى َشاقِِل القُْدِس. ُهَو ِعْشُروَن 

  ِجٌَرًة.

Num 18:17  

ؤِْن أَْو بِْكُر الَمْعِز ال َتْقَبل   لِكْن بِْكُر الَبَقِر أَْو بِْكُر الضَّ

ُه قُْدٌس. َبل َتُرشُّ َدَمُه َعلى الَمْذَبِح َوُتوقُِد  فَِداَءهُ. إِنَّ

. بِّ   َشْحَمُه َوقُوداً َرابَِحَة ُسُروٍر لِلرَّ

Num 18:18  

ْرِدٌِد َوال  ُكوُن لَك َكَصْدِر التَّ ٌَ ٌُْمَنى َولْحُمُه  اِق ال سَّ

ُكوُن لَك. ٌَ 

عركٌن )التقدٌر( تقدٌر النذور كما فً   ערכין -٘

 سفر الالوٌٌن
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Lev 27:2  

ْذرا َحَسَب قُلْ لَِبنًِ اْسَرابٌِلَ: اَذا اْفَرَز اْنَساٌن نَ » 

بِّ    َتْقِوٌِمَك ُنفُوسا لِلرَّ

Lev 27:3   

َفاْن َكاَن َتْقِوٌُمَك لَِذَكٍر ِمِن اْبِن ِعْشِرٌَن َسَنًة الَى 

ٍة  ُكوُن َتْقِوٌُمَك َخْمِسٌَن َشاقِلَ فِضَّ ٌَ ٌَن َسَنًة  اْبِن ِستِّ

  َعلَى َشاقِِل اْلَمْقِدِس.

Lev 27:4   

ُكوُن  ٌَ   َتْقِوٌُمَك َثالثٌَِن َشاقاِل.َواْن َكاَن اْنَثى 

Lev 27:5  

َواْن َكاَن ِمِن اْبِن َخْمِس ِسنٌَِن الَى اْبِن ِعْشِرٌَن  

ُكوُن َتْقِوٌُمَك لَِذَكٍر ِعْشِرٌَن َشاقاِل َوالْنَثى  ٌَ َسَنًة 

  َعَشَرَة َشَواقِلَ.

Lev 27:6  

ُكوُن َواْن َكاَن ِمِن اْبِن َشْهٍر الَى اْبِن َخْمِس ِسنٌَِن   ٌَ

ُكوُن  ٌَ ٍة َواِلْنَثى  َتْقِوٌُمَك لَِذَكٍر َخْمَسَة َشَواقِِل فِضَّ

ٍة.   َتْقِوٌُمَك َثالَثَة َشَواقِِل فِضَّ
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Lev 27:7  

ٌَن َسَنًة َفَصاِعدا َفاْن َكاَن   َواْن َكاَن ِمِن اْبِن ِستِّ

ا  ُكوُن َتْقِوٌُمَك َخْمَسَة َعَشَر َشاقاِل. َوامَّ ٌَ َذَكرا 

  ى َفَعَشَرَة َشَواقِلَ.لاِلْنثَ 

Lev 27:8  

ٌُوقِفُُه اَماَم اْلَكاِهِن   َواْن َكاَن َفقٌِرا َعْن َتْقِوٌِمَك 

ُمُه  ٌَُقوِّ اِذِر  ُد النَّ ٌَ ُمُه اْلَكاِهُن. َعلَى َقْدِر َما َتَنالُ  ٌَُقوِّ َف

 اْلَكاِهُن.

البدابل( كما فً  –تمورا )التعوٌضات  תמורה -ٙ

 سفر الالوٌٌن

Lev 27:9 

بِّ َفُكلُّ »   ُبوَنُه قُْرَبانا لِلرَّ ٌَُقرِّ ا  َواْن َكاَن َبِهٌَمًة ِممَّ

ُكوُن قُْدسا. ٌَ بِّ  ٌُْعِطً ِمْنُه لِلرَّ   َما 

Lev 27:10   

ُرهُ  ٌِّ َؽ ٌُ ٍد. َواْن ال  ٌِّ دا بَِرِديٍء اْو َرِدٌبا بَِج ٌِّ ٌُْبِدلُُه َج َوال 

ًَ َوَبِدٌلَُها قُْدسا.  اْبَدلَ َبِهٌَمًة بَِبِهٌَمٍة َتُكوُن ِه

االستبصال (  –كرتوت )القصاص  כרתות -9
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 الجرابم التً توجب القطع    

معٌال )الخطؤ او السهو( كما فً سفر   מעילה -8

 الالوٌٌن

  

Lev 5:15 
اَنًة َواْخَطا َسْهوا فًِ اْقَداِس »   ٌَ اَذا َخاَن اَحٌد ِخ

بِّ بِ  اتًِ الَى الرَّ ٌَ بِّ  َذبٌَِحٍة الْثِمِه: َكْبشا الرَّ
ٍة َعلَى  َصِحٌحا ِمَن اْلَؽَنِم بَِتْقِوٌِمَك ِمْن َشَواقِِل فِضَّ

 َشاقِِل اْلقُْدِس َذبٌَِحَة اْثٍم. 
Lev 5:16 

ِه    ٌْ ِزٌُد َعلَ ٌَ ا اْخَطا بِِه ِمَن اْلقُْدِس َو ُض َعمَّ ٌَُعوِّ َو

ٌَُكفُِّر اْلَكاِهُن َعْنُه  ْدَفُعُه الَى اْلَكاِهِن َف ٌَ ُخْمَسُه َو

ٌُْصَفُح َعْنُه.    بَِكْبِش ااْلْثِم َف

تمٌد )التقدمة المستمرة( كما فً سفر  תמיד -7

 الخروج 

Exo 29:36   

ُر  ْوٍم الْجِل اْلَكفَّاَرِة. َوُتَطهِّ ٌَ ٍة ُكلَّ  ٌَّ ُم َثْوَر َخِط َوُتَقدِّ

ِه. َوَتْمَسُحُه لَِتْقِدٌِسِه. ٌْ   اْلَمْذَبَح بَِتْكفٌِِرَك َعلَ

file:///D:/Ù�Ù�ØªØ¨Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø§Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø§Ø®Ø±Ù�/Ù�Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©/texts/talmud/ØªÙ�Ù�Ù�Ø¯%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�/Ù�Ø´Ù�Ø§%20%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©/h/h58.htm
file:///D:/Ù�Ù�ØªØ¨Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø§Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø§Ø®Ø±Ù�/Ù�Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©/texts/talmud/ØªÙ�Ù�Ù�Ø¯%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�/Ù�Ø´Ù�Ø§%20%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©/h/h59.htm


 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٕٔٔ Page االوللجزء ا
 

Exo 29:37  

ُكوُن   ٌَ ُسُه. َف اٍم ُتَكفُِّر َعلَى اْلَمْذَبِح َوُتَقدِّ ٌَّ َسْبَعَة ا

 اْلَمْذَبُح قُْدَس اْقَداٍس. 

سا. ُكوُن ُمَقدَّ ٌَ   ُكلُّ َما َمسَّ اْلَمْذَبَح 

Exo 29:38  

اِن »  ٌَّ ُمُه َعلَى اْلَمْذَبِح: َخُروَفاِن َحْولِ َوَهَذا َما ُتَقدِّ

ْوٍم َدابِما. ٌَ   ُكلَّ 

Exo 29:39   

انًِ  ُمُه َصَباحا َواْلَخُروُؾ الثَّ اْلَخُروُؾ اْلَواِحُد ُتَقدِّ

ِة. ٌَّ ُمُه فًِ اْلَعِش   ُتَقدِّ

Exo 29:40   

ِت  ٌْ َوُعْشٌر ِمْن َدقٌٍِق َمْلُتوٍت بُِرْبِع اْلِهٌِن ِمْن َز

ضِّ َوَسِكٌٌب ُرْبُع اْلِهٌِن ِمَن اْلَخْمِر لِْلَخُروِؾ  الرَّ

  اْلَواِحِد.

Exo 29:41  

ِة. ِمْثلَ َتْقِدَمِة   ٌَّ ُمُه فًِ اْلَعِش انًِ ُتَقدِّ َواْلَخُروُؾ الثَّ

َباِح َوَسِكٌبِِه َتْصَنُع لَُه. َرابَِحُة ُسُروٍر َوقُوٌد  الصَّ
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. بِّ   لِلرَّ

Exo 29:42   

َمِة االْجتَِماِع  ٌْ الُِكْم ِعْنَد َباِب َخ ٌَ ُمْحَرَقٌة َدابَِمٌة فًِ اْج

. بِّ ُث اْجَتِمُع بُِكْم اِلَكلَِّمَك ُهَناَك. اَماَم الرَّ ٌْ  َح

مٌدوت )القٌاسات( ابعاد المعبد  מידות -ٓٔ

 ووصفه

كٌنٌم )الطٌور( قرابٌن الطٌور كما  קינים -ٔٔ

 فً سفر الالوٌٌن

Lev 12:5  

ِن َكَما فًِ   ٌْ َواْن َولََدْت اْنَثى َتُكوُن َنِجَسًة اْسُبوَع

ْوما فًِ َدِم َتْطِهٌِرَها. ٌَ ٌَن  ًة َوِستِّ   َطْمثَِها. ُثمَّ ُتقٌُِم ِستَّ

Lev 12:6   

اُم َتْطِهٌِرَها الجْ  ٌَّ ِل اْبٍن اِو اْبَنٍة َتاتًِ َوَمَتى َكِملَْت ا

َماَمٍة  ٌَ ًٍّ ُمْحَرَقًة َوَفْرِخ َحَماَمٍة اْو  بَِخُروٍؾ َحْولِ

َمِة االْجتَِماِع الَى اْلَكاِهنِ  ٌْ ٍة الَى َباِب َخ ٌَّ   َذبٌَِحَة َخِط

Lev 12:7  

ْنُبوِع   ٌَ ٌَُكفُِّر َعْنَها َفَتْطَهُر ِمْن  بِّ َو ُمُهَما اَماَم الرَّ ٌَُقدِّ َف
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  َها. َهِذِه َشِرٌَعُة الَّتًِ َتلُِد َذَكرا اْو اْنَثى.َدمِ 

Lev 12:8  

ِن اْو   ٌْ َماَمَت ٌَ ًة لَِشاٍة َتاُخُذ  ٌَ ُدَها ِكَفا ٌَ َواْن لَْم َتَنلْ 

ٍة  ٌَّ ًْ َحَماٍم اْلَواِحَد ُمْحَرَقًة َوااْلَخَر َذبٌَِحَة َخِط َفْرَخ

ٌَُكفُِّر َعْنَها اْلَكاِهُن َفَتْطُهرُ   «.َف

 سٌدار طهروت )الطهارة( טהרות סדרسادسا 

كلٌم )االوعٌة( طهارة االوعٌة كما فً  כלים -ٔ

 سفر الالوٌٌن

Lev 11:33   

ُس  َوُكلُّ َمَتاِع َخَزٍؾ َوَقَع فٌِِه ِمْنَها َتَنجَّ ٌَ َفُكلُّ َما فٌِِه 

ا ُهَو َفَتْكِسُروَنُه.   َوامَّ

Lev 11:34  

ُكوُن َنِجسا.   ٌَ ٌُْإَكلُ  ِه َماٌء ِمْن ُكلِّ َطَعاٍم  ٌْ اتًِ َعلَ ٌَ َما 

ُكوُن َنِجسا. ٌَ ٌُْشَرُب فًِ ُكلِّ َمَتاٍع    َوُكلُّ َشَراٍب 

Lev 11:35  

ُكوُن َنِجسا.   ٌَ ِه َواِحَدةٌ ِمْن ُجَثثَِها  ٌْ َوُكلُّ َما َوَقَع َعلَ

َها َنِجَسٌة َوَتُكوُن َنِجَسًة  ٌُْهَدَماِن. انَّ نُّوُر َواْلَمْوقَِدةُ  التَّ
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  لَُكْم.

Lev 11:36  

ِن.   ٌْ َن َواْلبِْبَر ُمْجَتَمَعًِ اْلَماِء َتُكوَناِن َطاِهَرَت ٌْ االَّ اْلَع

ُكوُن َنِجسا.لَِكْن َما مَ  ٌَ  سَّ ُجَثَثَها 

 اوهلٌوت )الخٌام( فً سفر العدد אוהלות -ٕ

Num 19:14  « ِرٌَعُة: إَِذا َماَت ًَ الشَّ َهِذِه ِه

َمٍة َفُكلُّ  ٌْ َمَة َوُكلُّ َمْن َكاَن  إِْنَساٌن فًِ َخ ٌْ َمْن َدَخل الَخ

اٍم. ٌَّ ُكوُن َنِجساً َسْبَعَة أَ ٌَ َمِة  ٌْ  فًِ الَخ

 نجعٌم )البرص( كما فً سفر الالوٌٌن נגעים -ٖ

Lev 13:1  

بُّ لُِموَسى َوَهاُروَن:    َوَقالَ الرَّ

Lev 13:2   

اَذا َكاَن اْنَساٌن فًِ ِجْلِد َجَسِدِه َناتٌِا اْو قُوَباُء اْو »

ٌُْإَتى بِِه  لُْمَعٌة َتِصٌُر فًِ ِجْلِد َجَسِدِه َضْرَبَة َبَرٍص 

  الَى َهاُروَن اْلَكاِهِن اْو الَى اَحِد َبنٌِِه اْلَكَهَنِة.

Lev 13:3   
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ْرَبَة فًِ ِجْلِد اْلَجَسِد َوفًِ فَ  اْن َراى اْلَكاِهُن الضَّ

ْرَبِة اْعَمُق ِمْن  ٌَضَّ َوَمْنَظُر الضَّ ْرَبِة َشَعٌر َقِد اْب الضَّ

ًَ َضْرَبُة َبَرٍص. َفَمَتى َراهُ اْلَكاِهُن  ِجْلِد َجَسِدِه َفِه

ْحُكُم بَِنَجاَستِِه. ٌَ  

Lev 13:4   

رْ  َضاَء فًِ ِجْلِد َجَسِدِه لَِكْن اْن َكاَنِت الضَّ ٌْ َبُة لُْمَعًة َب

ٌَضَّ  ْب ٌَ ُكْن َمْنَظُرَها اْعَمَق ِمَن اْلِجْلِد َولَْم  ٌَ َولَْم 

اٍم. ٌَّ ْحِجُز اْلَكاِهُن اْلَمْضُروَب َسْبَعَة ا ٌَ   َشْعُرَها 

Lev 13:5   

نِِه  ٌْ ابِِع َواَذا فًِ َع ْوِم السَّ ٌَ َفاْن َراهُ اْلَكاِهُن فًِ اْل

ْرَبُة فًِ اْلِجْلِد الضَّ  ْرَبُة َقْد َوَقَفْت َولَْم َتْمَتدَّ الضَّ

ًة. ٌَ اٍم َثانِ ٌَّ ْحِجُزهُ اْلَكاِهُن َسْبَعَة ا ٌَ  

Lev 13:6   

ًة َواَذا  ٌَ ابِِع َثانِ ْوِم السَّ ٌَ َفاْن َراهُ اْلَكاِهُن فًِ اْل

ْرَبُة فًِ  ْرَبُة َكاِمَدةُ اللَّْوِن َولَْم َتْمَتدَّ الضَّ اْلِجْلِد الضَّ

اَبُه  ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ َها ِحَزاٌز. َف ْحُكُم اْلَكاِهُن بَِطَهاَرتِِه. انَّ ٌَ

ُكوُن َطاِهرا. ٌَ   َو
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Lev 13:7   

لَِكْن اْن َكاَنِت اْلقُوَباُء َتْمَتدُّ فًِ اْلِجْلِد َبْعَد َعْرِضِه 

ًة. ٌَ ٌُْعَرُض َعلَى اْلَكاِهِن َثانِ   َعلَى اْلَكاِهِن لَِتْطِهٌِرِه 

Lev 13:8  

ْت فًِ اْلِجْلِد   َفاْن َراى اْلَكاِهُن َواَذا اْلقُوَباُء َقِد اْمَتدَّ

َها َبَرٌص. ْحُكُم اْلَكاِهُن بَِنَجاَستِِه. انَّ ٌَ 

 فرا )البقرة ( كما فً سفر العدد  פרה -ٗ

Num 19:1  

بُّ لُِموَسى َوَهاُروَن:    َوَقال الرَّ

Num 19:2  

ِرٌَعِة التًِ أََمَر بَِها »  : َكلِّْم َهِذِه َفِرٌَضُة الشَّ بُّ الرَّ

َك َبَقَرًة َحْمَراَء َصِحٌَحًة  ٌْ ؤُْخُذوا إِل ٌَ َبنًِ إِْسَرابٌِل أَْن 

َها نٌِرٌ  ٌْ ْعلُ َعل ٌَ َب فٌَِها َولْم  ٌْ   ال َع

Num 19:3   

َفُتْعُطوَنَها ألَلَِعاَزاَر الَكاِهِن َفُتْخَرُج إِلى َخاِرِج 

اَمُه.   الَمَحلِة َوُتْذَبُح قُدَّ
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Num 19:4   

ْنِضُح وَ  ٌَ ؤُْخُذ أَلَِعاَزاُر الَكاِهُن ِمْن َدِمَها بِإِْصبِِعِه َو ٌَ

َمِة االِْجتَِماِع َسْبَع  ٌْ ِمْن َدِمَها إِلى ِجَهِة َوْجِه َخ

اٍت.   َمرَّ

Num 19:5  

ٌُْحَرُق ِجلُدَها َولْحُمَها   ِه.  ٌْ َن ٌْ َوُتْحَرُق الَبَقَرةُ أََماَم َع

  َوَدُمَها َمَع َفْرثَِها.

Num 19:6  

ؤُْخُذ الَكاِهُن َخَشَب أَْرٍز َوُزوَفا َوقِْرِمزاً   ٌَ َو

ْطَرُحُهنَّ فًِ َوَسِط َحِرٌِق الَبَقَرةِ  ٌَ   َو

Num 19:7  

ْرَحُض َجَسَدهُ بَِماٍء َوَبْعَد   ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ الَكاِهُن ثِ ٌَ ُثمَّ 

ُكوُن الَكاِهُن َنِجساً إِلى  ٌَ ْدُخلُ الَمَحلَة. َو ٌَ َذلَِك 

  َساِء.المَ 

Num 19:8  

ْرَحُض َجَسَدهُ   ٌَ اَبُه بَِماٍء َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ َوالِذي أَْحَرَقَها 

ُكوُن َنِجساً إِلى الَمَساِء. ٌَ   بَِماٍء َو
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Num 19:9  

َضُعُه َخاِرَج   ٌَ ْجَمُع َرُجلٌ َطاِهٌر َرَماَد الَبَقَرِة َو ٌَ َو

َبنًِ  الَمَحلِة فًِ َمَكاٍن َطاِهٍر َفَتُكوُن لَِجَماَعةِ 

ٍة. ٌَّ َها َذبٌَِحُة َخِط   إِْسَرابٌِل فًِ ِحْفٍظ َماَء َنَجاَسٍة. إِنَّ

Num 19:10  

ُكوُن َنِجساً   ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ َوالِذي َجَمَع َرَماَد الَبَقَرِة 

اِزِل  إِلى الَمَساِء. َفَتُكوُن لَِبنًِ إِْسَرابٌِل َولِلَؽِرٌِب النَّ

ًة.فًِ َوَسِطِهْم َفِرٌَضًة  ٌَّ  َدْهِر

 طهوروت )الطهارة( טהרות -٘

 ومخازن المٌاه مٌكووت  االبار מקוות -ٙ

 نٌدا )الطمث( كما فً سفر الالوٌٌن נידה -9

Lev 15:19   

لَُها َدما فًِ » ٌْ لٌ َوَكاَن َس ٌْ َواَذا َكاَنِت اْمَراةٌ لََها َس

َها لَْحِمَها َفَسْبعَ  اٍم َتُكوُن فًِ َطْمثَِها. َوُكلُّ َمْن َمسَّ ٌَّ َة ا

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ  

Lev 15:20  

ُكوُن َنِجسا َوُكلُّ   ٌَ ِه فًِ َطْمثَِها  ٌْ َوُكلُّ َما َتْضَطِجُع َعلَ
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ُكوُن َنِجسا. ٌَ ِه  ٌْ   َما َتْجلُِس َعلَ

Lev 15:21   

ْسَتِحمُّ بَِماٍء َوُكلُّ َمْن َمسَّ فَِراَشَها  ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ   َو

Lev 15:22  

اَبُه   ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ ِه  ٌْ َوُكلُّ َمْن َمسَّ َمَتاعا َتْجلُِس َعلَ

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ ْسَتِحمُّ بَِماٍء َو ٌَ   َو

Lev 15:23  

ًَ َواْن َكاَن َعلَى اْلفَِراِش اْو عَ   لَى اْلَمَتاِع الَِّذي ِه

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ ُه  َمسُّ ٌَ ِه ِعْنَدَما  ٌْ   َجالَِسٌة َعلَ

Lev 15:24   

ُكوُن  ٌَ ِه  ٌْ َواِن اْضَطَجَع َمَعَها َرُجلٌ َفَكاَن َطْمُثَها َعلَ

ُكوُن  ٌَ ِه  ٌْ ْضَطِجُع َعلَ ٌَ اٍم. َوُكلُّ فَِراٍش  ٌَّ َنِجسا َسْبَعَة ا

  َنِجسا.

Lev 15:25   

اما َكثٌَِرًة فًِ » ٌَّ لُ َدِمَها ا ٌْ ِسٌلُ َس ٌَ َواَذا َكاَنِت اْمَراةٌ 

ِر َوْقِت َطْمثَِها اْو اَذا َسالَ َبْعَد َطْمثَِها َفَتُكوُن ُكلَّ  ٌْ َؼ
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َها  اِم َطْمثَِها. انَّ ٌَّ ٌَالِن َنَجاَستَِها َكَما فًِ ا اِم َس ٌَّ ا

  َنِجَسٌة.

Lev 15:26  

ُكوُن لََها  ُكلُّ فَِراشٍ   ٌَ لَِها  ٌْ اِم َس ٌَّ ِه ُكلَّ ا ٌْ َتْضَطِجُع َعلَ

َها  ٌْ َكفَِراِش َطْمثَِها. َوُكلُّ االْمتَِعِة الَّتًِ َتْجلُِس َعلَ

  َتُكوُن َنِجَسًة َكَنَجاَسِة َطْمثَِها.

Lev 15:27   

ْسَتِحمُّ  ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ ُكوُن َنِجسا َف ٌَ ُهنَّ  َوُكلُّ َمْن َمسَّ

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء.بِ  ٌَ   َماٍء َو

Lev 15:28  

اٍم   ٌَّ لَِها َتْحِسُب لَِنْفِسَها َسْبَعَة ا ٌْ َواَذا َطُهَرْت ِمْن َس

  ُثمَّ َتْطُهُر.

Lev 15:29  

  ًْ ِن اْو َفْرَخ ٌْ َماَمَت ٌَ اِمِن َتاُخُذ لَِنْفِسَها  ْوِم الثَّ ٌَ َوفًِ اْل

َمِة َحَماٍم َوَتاتًِ بِِهَما الَى  ٌْ اْلَكاِهِن الَى َباِب َخ

  االْجتَِماِع.

Lev 15:30  
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ٍة َوااْلَخَر ُمْحَرَقًة   ٌَّ ْعَملُ اْلَكاِهُن اْلَواِحَد َذبٌَِحَة َخِط ٌَ َف

ِل َنَجاَستَِها. ٌْ بِّ ِمْن َس ٌَُكفُِّر َعْنَها اْلَكاِهُن اَماَم الرَّ   َو

Lev 15:31   

ُموُتوا فًِ َفَتْعِزالِن َبنًِ اْسَرابٌِلَ َعْن  ٌَ َنَجاَستِِهْم لَِبالَّ 

ًَ الَِّذي فًِ َوَسِطِهْم.   َنَجاَستِِهْم بَِتْنِجٌِسِهْم َمْسَكنِ

Lev 15:32  

ْحُدُث ِمْنُه »  ٌَ ِل َوالَِّذي  ٌْ َهِذِه َشِرٌَعُة ِذي السَّ

ُس بَِها َتَنجَّ ٌَ   اْضِطَجاُع َزْرٍع َف

Lev 15:33   

َكِر َواالْنَثى َواْلَعلٌِلَِة فًِ َطْمثَِها َوا لُُه: الذَّ ٌْ ابِِل َس لسَّ

ٌَْضَطِجُع َمَع َنِجَسةٍ  ُجِل الَِّذي   «.َوالرَّ

  )قابلٌة النجاسة (  مكشٌرٌن  מכשירין -8

زفٌم )السٌل النجس( طبقا لسفر  זבים -7

 الالوٌٌن

Lev 15:2  

لٌ ِمْن »  ٌْ ُكوُن لَُه َس ٌَ قُوال لَِبنًِ اْسَرابٌِلَ: ُكلُّ َرُجٍل 

file:///D:/Ù�Ù�ØªØ¨Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø§Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø§Ø®Ø±Ù�/Ù�Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©/texts/talmud/ØªÙ�Ù�Ù�Ø¯%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�/Ù�Ø´Ù�Ø§%20%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©/h/h68.htm
file:///D:/Ù�Ù�ØªØ¨Ø©%20Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø§Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø§Ø®Ø±Ù�/Ù�Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø©/texts/talmud/ØªÙ�Ù�Ù�Ø¯%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�/Ù�Ø´Ù�Ø§%20%20Ø¹Ø¨Ø±Ù�%20Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©/h/h69.htm


 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٖٕٔ Page االوللجزء ا
 

لُُه َنِجٌس. ٌْ   لَْحِمِه َفَس

Lev 15:3   

ْبُصُق  ٌَ لِِه: اْن َكاَن لَْحُمُه  ٌْ َوَهِذِه َتُكوُن َنَجاَسُتُه بَِس

لِِه َفَذلَِك َنَجاَسُتُه. ٌْ ْحَتبُِس لَْحُمُه َعْن َس ٌَ لَُه اْو  ٌْ   َس

Lev 15:4  

ُكوُن   ٌَ لُ  ٌْ ِه الَِّذي لَُه السَّ ٌْ ْضَطِجُع َعلَ ٌَ ُكلُّ فَِراٍش 

ْجلُِس عَ  ٌَ ُكوُن َنِجسا.َنِجسا َوُكلُّ َمَتاٍع  ٌَ ِه  ٌْ   لَ

Lev 15:5  

ْسَتِحمُّ بَِماٍء   ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ َوَمْن َمسَّ فَِراَشُه 

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ   َو

Lev 15:6   

ِه ُذو  ٌْ ْجلُِس َعلَ ٌَ َوَمْن َجلََس َعلَى اْلَمَتاِع الَِّذي 

ْسَتِحمُّ بَِماءٍ  ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ ِل  ٌْ ُكوُن َنِجسا الَى  السَّ ٌَ َو

  اْلَمَساِء.

Lev 15:7   

ْسَتِحمُّ  ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ ِل  ٌْ َوَمْن َمسَّ لَْحَم ِذي السَّ
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ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ   بَِماٍء َو

Lev 15:8  

اَبُه   ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ ِل َعلَى َطاِهٍر  ٌْ َواْن َبَصَق ُذو السَّ

كُ  ٌَ ْسَتِحمُّ بَِماٍء َو ٌَ   وُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء.َو

Lev 15:9   

ُكوُن َنِجسا. ٌَ ِل  ٌْ ِه ُذو السَّ ٌْ ْرَكُب َعلَ ٌَ   َوُكلُّ َما 

Lev 15:10   

ُكوُن َنِجسا الَى  ٌَ َوُكلُّ َمْن َمسَّ ُكلَّ َما َكاَن َتْحَتُه 

ْسَتِحمُّ بَِماٍء  ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ اْلَمَساِء َوَمْن َحَملَُهنَّ 

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ   َو

Lev 15:11  

ِه بَِماٍء   ٌْ َد ٌَ ْؽِسلْ  ٌَ ِل َولَْم  ٌْ ُه ُذو السَّ َوُكلُّ َمْن َمسَّ

ُكوُن َنِجسا الَى  ٌَ ْسَتِحمُّ بَِماٍء َو ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ

  اْلَمَساِء.

Lev 15:12   

ِل ٌُ  ٌْ ُه ُذو السَّ َمسُّ ٌَ ْكَسُر. َوُكلُّ َواَناُء اْلَخَزِؾ الَِّذي 
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ٌُْؽَسلُ بَِماٍء.   اَناِء َخَشٍب 

Lev 15:13   

اٍم  ٌَّ ٌُْحَسُب لَُه َسْبَعُة ا لِِه  ٌْ ِل ِمْن َس ٌْ َواَذا َطُهَر ُذو السَّ

 ًٍّ ْرَحُض َجَسَدهُ بَِماٍء َح ٌَ اَبُه َو ٌَ ْؽِسلُ ثِ ٌَ لُِطْهِرِه َو

ْطُهُر. ٌَ   َف

Lev 15:14   

اخُ  ٌَ اِمِن  ْوِم الثَّ ٌَ ًْ َوفًِ اْل ِن اْو َفْرَخ ٌْ َماَمَت ٌَ ُذ لَِنْفِسِه 

َمِة االْجتَِماِع  ٌْ بِّ الَى َباِب َخ اتًِ الَى اَماِم الرَّ ٌَ َحَماٍم َو

ٌُْعِطٌِهَما لِْلَكاِهنِ    َو

Lev 15:15   

ٍة َوااْلَخَر  ٌَّ ْعَملُُهَما اْلَكاِهُن: اْلَواِحَد َذبٌَِحَة َخِط ٌَ َف

ٌَُكفُِّر َعْنُه  لِِه.ُمْحَرَقًة. َو ٌْ بِّ ِمْن َس   اْلَكاِهُن اَماَم الرَّ

Lev 15:16   

ْرَحُض ُكلَّ » ٌَ َواَذا َحَدَث ِمْن َرُجٍل اْضِطَجاُع َزْرٍع 

ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء. ٌَ   َجَسِدِه بَِماٍء َو

Lev 15:17  

ِه اْضِطَجاُع َزْرٍع   ٌْ ُكوُن َعلَ ٌَ َوُكلُّ َثْوٍب َوُكلُّ ِجْلٍد 
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ُكوُن َنِجسا الَى اْلَمَساِء.ٌُْؽَسلُ بِمَ  ٌَ   اٍء َو

Lev 15:18   

ٌَْضَطِجُع َمَعَها َرُجلٌ اْضِطَجاَع َزْرٍع  َواْلَمْراةُ الَّتًِ 

ِن الَى اْلَمَساِء. ٌْ ُكوَناِن َنِجَس ٌَ اِن بَِماٍء َو ْسَتِحمَّ ٌَ 

 طبول ٌوم  טבול יום -ٓٔ

 ٌدٌٌم )االٌدي( ידיים -ٔٔ

 عوكتسٌم )العكاكٌز ( עוקצים -ٕٔ

 الفصل الثانً 

 ترجمة نص التلمود

 سٌدار زرعٌم

 مسخٌوط بٌراكوت

 ٖ-ٕ-ٔالفصول  – ترتٌل الشمااوال : 

   فولٌو 

قال الراباي اسحاق بن الراباي صموٌل نقال  -ٔ
عن راب : ان اللٌلة الواحدة مقسمة ثالثة نوبات ، 

الرب المقدس تبارك ٌجلس وفً كل نوبة فان 
وٌزأر كاالسد وٌقول ، تبا لالبناء الذٌن بحسب 
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سٌباتهم دمرت بٌتً واحرقت معبدي وشردتهم 
 بٌن امم العالم 

مرة مرتحال وفً قال الراباي ٌوسً كنت ذات  -ٕ
 الطرٌق دخلت احدي خرابب اورشلٌم لكً اصلً ،

فظهر اٌلٌا ذو الذاكرة المباركة وانتظرنً حتً 
فرؼت من صالتً ثم قال لً : السالم لك ٌاسٌدي 

 ، فرددت علٌه ، السالم لك ٌاسٌدي ومعلمً

 فقال لً ٌابنً لماذا جبت الً تلك الخرابب ؟

ن ٌجب ان فرددت ، لكً اصلً ، فقال لً ، كا
تصلً فً الطرٌق ، فرددت ، خفت ان ٌقطع بعض 
المارة صالتً ، فقال لً : كان علٌك ان تصلً 
 صالة قصٌرة ، فبذلك تعلمت منه ثالثة اشٌاء

ٌجب اال ٌدخل المرء الً الخرابب ، ٌمكن للمرء 
ان ٌصلً فً الطرٌق ، واذا صلً المرء فً 

 الطرٌق فعلٌه ان ٌصلً صالة مختصرة

ً : ٌابنً ، اي صوت سمعت وانت تصلً ثم قال ل
سمعت صوتا مقدسا ٌنوح كالحمامة ؟ فقلت 

وٌقول : تبا لالبناء الذٌن بسبب خطاٌاهم دمرت 
 بٌتً واحرقت معبدي وشردتهم بٌن امم االرض

فقال لً : قسما بحٌاتك وبرأسك ، لٌس هذه المرة 
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ثالثة مرات ٌومٌا ٌقول هذا ، وعندما فقط وانما 
بٌلٌن الً المعبد او مدارس التعلٌم ٌذهب االسرا

وٌقولون : لٌتقدس اسمه العظٌم ، فان الرب ٌهز 
رأسه وٌقول سعٌد هو الملك الذي ٌمتدح فً ذلك 
البٌت ، تبا لالب الذي ٌنفً ابناءه ، وتبا لالبناء 

 الذٌن ٌطردون من مابدة ابٌهم

ٌعلمنا الربانٌون ان هناك ثالثة اسباب لكً  -ٖ
الخرابب ، الشكوك فً وجود  الٌدخل االنسان

امراءة منتظرة فً الخرابب  ، تساقط االطالل ، 
 وجود الشٌاطٌن

 3bفولٌو 

فً الحقول الٌتواجد خطر المرأة النها   -ٔ 

 وانما الشٌاطٌن تكون حاضرةالتنتظر فً الحقول 

 فً سفر المزامٌر : -ٕ

Psa 119:62  

ِل أَقُومُ   ٌْ َك. فًِ ُمْنَتَصِؾ اللَّ  ألَْحَمَدَك َعلَى أَْحَكاِم بِرِّ

 هل كان داود ٌستٌقظ فً منتصؾ اللٌل ؟

حتً معلمنا موسً لم ٌكن ٌعرؾ منتصؾ اللٌل ، 

 ففً التوراة فً سفر الخروج 
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Exo 11:4   

بُّ انًِّ  قُولُ الرَّ ٌَ َنْحَو نِْصِؾ َوَقالَ ُموَسى: َهَكَذا 

لِ  ٌْ  اْخُرُج فًِ َوَسِط ِمْصرَ  اللَّ

نحو منتصؾ اللٌل اخرج ، لماذا ٌقول نحو ؟ ٌقول 

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 نقال عن الراباي 

 سٌمون التقً :

نابم هارب )الة عزؾ  كان عند رأس داود وهو

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

 4aفولٌو 
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 صالة الملك داود كما فً المزامٌر : -2

Psa 86:2 

ً   ألَنًِّ َنْفِسً اْحَفظْ    ا. َتقِ  َعْبَدكَ  أَْنتَ  َخلِّصْ  إِلَِهً ٌَ

ِكلَ  كَ  اْلُمتَّ ٌْ  .َعلَ

 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

Psa 27:11  

ا ًَعلِّْمنِ    ُمْسَتقٌِمٍ  َسبٌِلٍ  فًِ َواْهِدنًِ َطِرٌَقكَ  َربُّ  ٌَ

 . أَْعَدابًِ بَِسَببِ 

Psa 27:12   

ًَّ  َمَرامِ  إِلَى ُتَسلِّْمنًِ الَ  هُ  ُمَضاٌِقِ ًَّ  َقامَ  َقدْ  ألَنَّ  َعلَ
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 . ُظْلمٍ  َوَنافِثُ  ُزورٍ  ُشُهودُ 

Psa 27:13 

نًِ لَْوالَ    بِّ  ُجودَ  أََرى بِؤَنْ  آَمْنتُ  أَنَّ  أَْرِض  فًِ الرَّ

اءِ  ٌَ   األَْح

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 مثال فً سفر التكوٌن

Gen 28:15 

ُثَما َواْحَفُظكَ  كَ َمعَ  اَنا َوَها   ٌْ كَ  َتْذَهبُ  َح  الَى َواُردُّ

 َكلَّْمُتكَ  َما اْفَعلَ  َحتَّى اْتُرُككَ  ال النًِّ االْرِض  َهِذهِ 

 .«بِهِ 

Gen 32:7 

ْعقُوبُ  َفَخاؾَ     اْلَقْومَ  َفَقَسمَ . االْمرُ  بِهِ  َوَضاقَ  ِجّدا ٌَ

نِ  الَى َواْلِجَمالَ  َواْلَبَقرَ  َواْلَؽَنمَ  َمَعهُ  الَِّذٌنَ  ٌْ َش ٌْ  .َج

ٌكمن التعارض فً خوؾ ٌعقوب رؼم تعهد  -9
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 الرب ووعده بحفظه ، وهذا مشابه لحالة داود

فالخوؾ من ان تحدث خطٌبة تإدي الً اال ٌتحقق 

 وعد الرب

 4bفولٌو 

 ٌقول الراباي الٌعازر بن ابٌنا :  -أ

الذي ٌتلو صالة داود فً المزامٌر مثل  -ٔ

ٌومٌا فانه ٌكون له ثالث مرات  ٘ٗٔالمزمور 

 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 

  רוממךא 1:

  כל־יוםב 2:

  דולג 3:

  ורד 4:
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  דרה 5:

  עזוזו 6:

  כרז 7:

هذه سبع اٌات بحسب سبع حروؾ متسلسلة  -ٖ

 من االبجدٌة

 ٌقول الراباي بن الٌعازر بن ابٌنا : –ب 

 ان المالك مٌخابٌل اعظم من المالك جبرٌل  -ٔ

النه فً سفر اشعٌاء عن مٌخابٌل انه من  -ٕ

 السرافٌم

Isa 6:6 

ًَّ  َفَطارَ    َرافٌِمِ  ِمنَ  َواِحدٌ  إِلَ ِدهِ  السَّ ٌَ  َقدْ  َجْمَرةٌ  َوبِ

 اْلَمْذَبحِ  َعلَى ِمنْ  بِِمْلَقطٍ  أََخَذَها

 اما عن جبرٌل  انه رجل ففً سفر دانٌال -ٖ

Dan 9:21 

الَةِ  َبْعدُ  ُمَتَكلِّمٌ  َوأََنا   ُجلِ  إَِذا بِالصَّ  الَِّذي ِجْبَرابٌِلَ  ِبالرَّ

ُتهُ  ٌْ ا فًِ َرأَ ٌَ ْإ  لََمَسنًِ َواِؼفاً  ُمَطاراً  االِْبتَِداءِ  فًِ الرُّ
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 .اْلَمَساءِ  َتْقِدَمةِ  َوْقتِ  ِعْندَ 

كٌؾ عرنا ان المقصود بواحد من السراٌم هو  -ٗ

 مٌخابٌل ؟

ٌقول الراباي ٌوحانان : النه مكتوب فً سفر  -٘

 دانٌال

Dan 10:13 

 َواِحداً  ُمَقابِلًِ َوَقؾَ  َفاِرسَ  َمْملََكةِ  َوَربٌِسُ   

ْوماً  َوِعْشِرٌنَ  َإَساءِ  ِمنَ  َواِحدٌ  ِمٌَخابٌِلُ  َوُهَوَذا ٌَ  الرُّ

لٌِنَ   ُملُوكِ  ِعْندَ  ُهَناكَ  أُْبقٌِتُ  َوأََنا إِلَِعاَنتًِ َجاءَ  األَوَّ

 .َفاِرسَ 

 دابما ٌوصؾ مٌخابٌل انه واحد  -ٙ

ٌقول المعلمون : ان مٌخابٌل ٌصل الً هدفه  -9

فً مرة واحدة ، اما جبرٌل ففً اثنتٌن واما اٌلٌا 

اربعة واما ملك الموت ففً ثمانٌة ، ولكن ففً 

 عند الوباء ٌصل ملك الموت لهدفه فً مرة واحدة 

5a فولٌو 
ٌقول الراباي : لٌفً بن حاما نقال عن الراباي  -أ 

 سٌمون بن الكٌش :
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 ٕٔ-ٕٗما تفسٌر االٌة فً سفر الخروج  -ٔ
بُّ  َوَقالَ  ًَّ  اْصَعدْ : »لُِموَسى الرَّ  َوُكنْ  اْلَجَبلِ  الَى الَ
ٌَكَ  ُهَناكَ  ِرٌَعةِ  اْلِحَجاَرةِ  لَْوَحًِ  َفاْعِط ةِ  َوالشَّ ٌَّ  َواْلَوِص
 .«لَِتْعلٌِِمِهمْ  َكَتْبُتَها الَّتًِ
 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
 ٌقول الراباي اسحاق : -ب 

عندما ٌتلو االنسان الصلوات )شما( فً فراشه 
فانه ٌكون لدٌه سٌؾ ذو حدٌن فً ٌدٌه الن 

 ٙ-7ٗٔالتوراة تقول فً المزمور 
ؾٌ  أَْفَواِهِهمْ  فًِ هللاِ  َتْنِوٌَهاتُ    ٌْ نِ  ُذو َوَس ٌْ  فًِ َحدَّ

ِدِهمْ  ٌَ. 
 قال الراباي اسحاق: –ت 

عندما ٌتلو االنسان الصلوات )شما( فً فراشه 
  الشٌاطٌن تبتعد عنهفان 
 ٌقول الراباي : سٌمون بن الكٌش -ث
  ٌقرأ التوراة تذهب عنه الهموم واالحزانالذي  -ٔ

 ٕٙ-٘ٔالنه مكتوب فً سفر الخروج 
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بِّ  لَِصْوتِ  َتْسَمعُ  ُكْنتَ  انْ : »َفَقالَ   َوَتْصَنعُ  الَِهكَ  الرَّ
هِ  فًِ اْلَحقَّ  ٌْ َن ٌْ اهُ  الَى َوَتْصَؽى َع ٌَ  َجِمٌعَ  َوَتْحَفظُ  َوَصا

ا َما َفَمَرضا َفَرابِِضهِ  ٌنَ  َعلَى َوَضْعُتهُ  ِممَّ ٌِّ  ال اْلِمْصِر
كَ  اَضعُ  ٌْ بُّ  اَنا َفانًِّ. َعلَ  .«َشافٌِكَ  الرَّ
فرصة لٌقرأ التوراة والٌقرأها فان والذي لدٌه  -ٕ

 الرب ٌبتلٌه باالالم والمعاناة التً تمزقه
 ٌقول الراباي حٌسدا: -ج
اذا كان انسان ٌجد انه فً الم ومعاناة فلٌراجع  -ٔ

 سلوكه 
 ٓٗ-ٖالنه مكتوب فً سفر الجامعة 

بِّ  إِلَى َوَنْرِجعْ  َوَنْمَتِحْنَها ُطُرَقَنا لَِنْفَحصْ     .الرَّ
راجع سلوكه ووجده جٌدا ، فال شك انه  فاذا -ٕ

من الذٌن ٌهملون تالوة التوراة ، النه مكتوب فً 
 ٕٔ-7ٗالمزمور 
ُجلِ  ُطوَبى ُبهُ  الَِّذي لِلرَّ ا ُتَإدِّ  ِمنْ  َوُتَعلُِّمهُ  َربُّ  ٌَ

  َشِرٌَعتِكَ 
فاذا كان ٌقرأ التوراة فال شك ان مابه من االم   -ٖ

كتوب فً سفر هو عالمات محبة هللا له ، النه م
 ٕٔ-ٖاالمثال 

بُّ  ٌُِحبُّهُ  الَِّذي ألَنَّ  ُبهُ  الرَّ  . بِهِ  ٌَُسرُّ  بِاْبنٍ  َوَكؤَبٍ  ٌَُإدِّ
ٌقول الراباي رابا نقال عن الراباي ساحورا  -ح 

 نقال عن الراباي هونا :
اذا احب الرب شخصا ما فانه ٌختبره بااللم 
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 ٓٔ-ٖ٘والمعاناة ، النه مكتوب فً اشعٌاء 
ا بُّ  أَمَّ ْسَحَقهُ  بِؤَنْ  َفُسرَّ  الرَّ  َنْفَسهُ  َجَعلَ  إِنْ . بِاْلُحْزنِ  ٌَ

َرى إِْثمٍ  َذبٌَِحةَ  اُمهُ  َتُطولُ  َنْسالً  ٌَ ٌَّ ةُ  أَ بِّ  َوَمَسرَّ  الرَّ
ِدهِ  ٌَ  .َتْنَجحُ  بِ
 ٌقول الراباي ٌعقوب بن ادي : –خ 
ان امتحان الرب لمحبٌه باالالم والمعاناة التشمل  

الذٌن ٌقرأون التوراة النه مكتوب  فً المزمور 
7ٗ-ٕٔ 

ُجلِ  ُطوَبى ُبهُ  الَِّذي لِلرَّ ا ُتَإدِّ  ِمنْ  َوُتَعلُِّمهُ  َربُّ  ٌَ
  َشِرٌَعتِكَ 

 تعنً سعٌد ֲאֶׁשרوكلمة طوبً بالعبرٌة 
 ٌقول الراباي اها بن حنٌنا :  -د

الرب لمحبٌه باالالم والمعاناة التشمل ان امتحان 
الذٌن ٌتلون الصلوات ، النه مكتوب فً المزمور 

ٙٙ-ٕٓ 
  .َعنًِّ َرْحَمَتهُ  َوالَ  َصالَتًِ ٌُْبِعدْ  لَمْ  الَِّذي هللاُ  ُمَباَركٌ 

ٌعترض الراباي سٌمون بن الكٌش علً  –ذ 
ماقاله بن ادي وبن حنانٌا وٌقول ان عهد الرب 

 اقترن فً التوراة بالملح وبالمعاناة 
 ٖٔ-ٕففً سفر الالوٌٌن 

 ُتْخلِ  َوال ُتَملُِّحهُ  بِاْلِمْلحِ  َتَقاِدِمكَ  ِمنْ  قُْرَبانٍ  َوُكلُّ 
 َقَرابٌِنِكَ  ٌعِ َجمِ  َعلَى. الَِهكَ  َعْهدِ  ِمْلحِ  ِمنْ  َتْقِدَمَتكَ 
بُ   .ِمْلحا ُتَقرِّ
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5b 
  -أ

ٔ- قال احد المعلمٌن امام الراباي ٌوهانان : اذا 
كان انسان ٌشؽل وقته فً دراسة التوراة وعمل 
الخٌر والصدقات ورؼم ذلك مات ابناءه فان ذلك 

 ٌؽفر له ذنوبه
اجاب الراباي : قراءة التوراة والصدقات تؽفر  -ٕ

ٙ-ٙٔسفر االمثال الذنوب النه مكتوب فً   
ْحَمةِ  بِّ  َمَخاَفةِ  َوفًِ اإلِْثمُ  ٌُْسَترُ  َواْلَحقِّ  بِالرَّ  الرَّ
َدانُ  ٌَ رِّ  َعنِ  اْلَح  .الشَّ

الرحمة هً فعل الصدقات النه مكتوب  فً  -ٖ
 ٕٔ-ٕٔسفر االمثال 

ابِعُ  ْحَمةَ  اْلَعْدلَ  اَلتَّ ِجدُ  َوالرَّ اةً  ٌَ ٌَ  َوَكَراَمةً  َحّظاً  َح
به التوراة النه مكتوب فً سفر والحق ٌقصد  -ٗ

 ٖٕ-ٖٕاالمثال 
 .َواْلَفْهمَ  َواألََدبَ  َواْلِحْكَمةَ  َتبِْعهُ  َوالَ  اْلَحقَّ  ِاْقَتنِ 
 من اٌن عرفت مسؤلة وفاة االبناء ؟ -٘
 8ٔ-ٕٖفقال انه مكتوب فً ارمٌاء  -ٙ

 فًِ اآلَباءِ  َذْنبِ  َوُمَجاِزي ألُلُوؾٍ  اإلِْحَسانِ  َصانِعُ 
ارُ  اْلَعِظٌمُ  اإلِلَهُ  َبْعَدُهمُ  ِهمْ َبنٌِ ِحْضنِ   اْلُجُنودِ  َربُّ  اْلَجبَّ
 اْسُمهُ 
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  -ب
ان البرص ووفاة االبناء لٌس قال الراباي ٌوهانان 

 من عالمات محبة هللا لالنسان المإمن
  –ت 
جرة خمر مملوكة  ٓٓٗذات مرة تحولت  -ٔ

، فقال له الراباي ٌهوذا اخو  للراباي هونا الً خل
 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 
عاد خمرا كما هذا الخل وتروي بقٌة الحكاٌة ان 

كان سابقا ، ورواٌة اخري ان اسعار الخل ارتفعت 
 واصبح اؼلً من الخمر

 -ث
قال ابا بنٌامٌن : طوال عمري كان ٌشؽلنً   -ٔ

مسؤلتٌن ، تالوة التوراة امام فراشً ، ووضع 
 الفراش تجاه الشمال والجنوب

ومعنً القراءة امام الفراش ان ٌكون وجهك  -ٕ
 للحابط كما فً سفر اشعٌاء 

 Isa 38:2   َه ا َفَوجَّ ٌَّ  اْلَحابِطِ  إِلَى َوْجَههُ  َحَزقِ
 :َوَصلَّى
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وقال الرباي حنانٌا نقال عن الراباي اسحاق  -ٖ
من ٌضع فراشه فً اتجاه الشمال والجنوب ان 

 فانه ٌنجب ابناء ذكور
 قال ابا بنٌامٌن : –ج 
دخل رجلٌن المعبد للصالة وانتهً احدهما اذا  -ٔ

من الصالة اوال وخرج من المعبد ولم ٌنتظر 
صاحبه فان صالته تلقً فً وجهه وال ٌقبلها 

 الرب
 مكتوب فً سفر اٌوب -ٕ

Job 18:4  ا َها ٌَ ٌُّ ِظهِ  فًِ َنْفَسهُ  اْلُمْفَتِرسُ  أَ ٌْ  َؼ
ْخرُ  ٌَُزْحَزحُ  أَوْ  األَْرضُ  ُتْخلَى ألَْجلِكَ  َهلْ   ِمنْ  الصَّ

  َمَكانِِه؟
 وٌتسبب ذلك اٌضا فً اختفاء الظهور االلهً -ٖ

من بٌن بنً اسرابٌل  النه مكتوب فً النص 
ْخرُ  ٌَُزْحَزحُ  السابق ) أَوْ   َمَكانِِه ( ِمنْ  الصَّ

 كما فً سفر اشعٌاء اما اذا انتظر فان مكافؤته -ٗ
Isa 48:18   ََتك ٌْ تَ  لَ ٌْ ايَ  أَْصَؽ ٌَ  َكَنْهرٍ  َفَكانَ  لَِوَصا
كَ  َسالَُمكَ   . اْلَبْحرِ  َكلَُججِ  َوبِرُّ

Isa 48:19   َْملِ  َوَكان ةُ  َنْسلُكَ  َكالرَّ ٌَّ  أَْحَشابِكَ  َوُذرِّ
ْنَقِطعُ  الَ . َكؤَْحَشابِهِ   .أََماِمً ِمنْ  اْسُمهُ  ٌَُبادُ  َوالَ  ٌَ

6a 
  -أ
ٌقول ابا بنٌامٌن : اذا كانت لدي العٌن القدرة  -ٔ
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لرإٌة الشٌاطٌن فانه الٌوجد مخلوق ٌستطٌع 

تحملهم وذلك النهم اكثر منا عددا وٌستطٌعون 

 محاصرتنا كما ٌحٌط السٌاج بالحقل

لكل منا الؾ شٌطان علً قال الراباي حنانٌا :  -ٕ

ٌساره وعشرة االؾ علً ٌمٌنه ، االم الركبة 

الشٌاطٌن ، كما ان تلؾ مالبس المعلمٌن سببها 

 ،  بسبب احتكاك الشٌاطٌن بهم

ضع بعض الرماد حول اذا اردت رإٌت اثارهم  -ٖ

فراشك قبل ان تنام  وفً الصباح ستالحظ اثار 

  اقدام تشبه اثار قدم الدٌك

فخذ احد ابناء قطة اما اذا اردت رإٌتهم  -ٗ

بح سوداء واحرقها فً النار ثم اطحنها حتً تص

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 

ولكً تتجنب ذلك الضرر ضع المسحوق فً  -ٙ
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انبوب حدٌد واؼلقه حتً الٌسرقوه منك ، واؼلق 

 فمك حت  الٌلحق بك الضرر 

 -ب 

الرب ٌسمع قال الراباي ابا بنٌامٌن : ان  -ٔ

صلوات االنسان فقط حٌنما ٌكون االنسان ٌصلً 

 فً المعبد

كٌؾ نعرؾ ان الرب قال الراباي اسحق :  -ٕ

موجود فً المعبد ؟ وكٌؾ نعرؾ انه اذا كان هناك 

 ؟ عشرة ٌصلون فان الرب ٌحضر معهم

 ٔ-8ٕفً المزامٌر 

ْقِضً اآللَِهةِ  َوَسطِ  فًِ. هللاِ  َمْجَمعِ  فًِ َقابِمٌ  هللَاُ  ٌَ. 

 ؟ موجود بٌن القضاةوكٌؾ نعرؾ انه  -ٖ

 فً نفس المزمور السابق  النص العبري:

 אלהים בקרב בעדת־אל נצב אלהים

 יׁשפט׃

ْقِضً( الن كلمة )الوهٌم(  اآللَِهةِ  َوَسطِ  ) فًِ ٌَ

 بدون اداة التعرٌؾ تعنً القضاة الكبار
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  –ت 

-ٕٙتعلٌقا لً سفر اشعٌاء  قال الراباي اسحق -ٔ

8 

بُّ  َحلَؾَ  ِمٌنِهِ  الرَّ ٌَ تِهِ  َوبِِذَراعِ  بِ  ِعزَّ

ٌمٌن الرب هً التوراة النه فً سفر التثنٌة  -ٕ

ٖٖ-ٕ 

بُّ  َجاءَ : »َفَقال  ِمنْ  لُهمْ  َوأَْشَرقَ  ِسٌَناءَ  ِمنْ  الرَّ

 َرَبَواتِ  ِمنْ  َوأََتى َفاَرانَ  َجَبلِ  ِمنْ  َوَتأْلألَ  َسِعٌرَ 

ِمٌنِهِ  َوَعنْ  القُْدسِ   .لُهمْ  َشِرٌَعةٍ  َنارُ  ٌَ

، ففً سفر  ذراع الرب هً العالمة )تٌفٌللن( -ٖ

 ٓٔ-8ٕالتثنٌة 

ٌََرى بِّ  اْسمَ  أَنَّ  األَْرِض  ُشُعوبِ  َجِمٌعُ  َف ًَ  َقدْ  الرَّ  ُسمِّ

كَ  ٌْ َخافُونَ  َعل ٌَ  .ِمْنكَ  َو

Exo 13:9   ُُكون ٌَ ِدكَ  َعلَى َعالَمةً  لَكَ  َو  َوَتْذَكارا ٌَ

نَ  ٌْ كَ  َب ٌْ َن ٌْ بِّ  َشِرٌَعةُ  لَِتُكونَ  َع هُ . َفِمكَ  فًِ الرَّ دٍ  النَّ ٌَ  بِ

ةٍ  ٌَّ بُّ  اْخَرَجكَ  َقِو  .ِمْصرَ  ِمنْ  الرَّ

  –ث 
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 ماذا نكتب فً هذه العالمة )تٌفللٌن(؟

 من سفر التثنٌة -ٔ

Deu 4:7   ُه  آلَِهةٌ  لهُ  َعِظٌمٌ  ُهوَ  َشْعبٍ  أَيُّ  ألَنَّ

بِّ  ِمْنهُ  َقِرٌَبةٌ  تَِنا ُكلِّ  فًِ إِلِهَنا َكالرَّ ٌَ ِه؟ أَْدِع ٌْ   إِل

Deu 4:8   َُّفَرابِضُ  لهُ  َعِظٌمٌ  ُهوَ  َشْعبٍ  َوأَي 

ِرٌَعةِ  َهِذهِ  ُكلِّ  ِمْثلُ  َعاِدلةٌ  َوأَْحَكامٌ   َواِضعٌ  أََنا التًِ الشَّ

ْوَم؟ أََماَمُكمُ  ٌَ  ال

 من سفر التثنٌة -ٕ

Deu 33:29   َا ُطوَباك ا ِمْثلُكَ  َمنْ ! إِْسَرابٌِلُ  ٌَ ٌَ 

بِّ  َمْنُصوراً  َشْعباً  ٌْؾِ  َعْونِكَ  ُتْرسِ  بِالرَّ ! َعَظَمتِكَ  َوَس

َتَذللُ  ٌَ ُ  َوأَْنتَ  أَْعَداُإكَ  لكَ  َف  .«ُمْرَتَفَعاتِِهمْ  َتَطؤ

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 
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اذا حضر الرب الً المعبد ٌقول الراباي ٌوهانان : 
 ولم ٌجد عشرة افراد فانه ٌؽضب فً الحال

  -ت 
ذاهب الً اذا كان الشخص قال الراباي هلبو : 

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 تاجر عربً وقال له هل 

 للرب وسحب سٌفه وذبحهعطً ظهرك ت
7a 
  -أ
قال الراباي ٌوسً : كٌؾ نعلم ان الرب  -ٔ

 ٌصلً؟
 النه ٌقول فً سفر اشعٌاء -ٕ

Isa 56:7  ًُِحُهمْ  قُْدِسً َجَبلِ  إِلَى بِِهمْ  آت  فًِ َوأَُفرِّ
تِ  ٌْ  َمْقُبولَةً  َوَذَبابُِحُهمْ  ُمْحَرَقاُتُهمْ  َوَتُكونُ  َصالَتًِ َب
تًِ ألَنَّ  َمْذَبِحً َعلَى ٌْ تَ  َب ٌْ الَةِ  َب  لُِكلِّ  ٌُْدَعى الصَّ

 .«الشُُّعوبِ 
  الرب الٌقول بٌت صالتهم وانما بٌت صالتً -ٖ
 ماذا ٌقول الرب فً صالته ؟ -ٗ
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 ٌقول الراباي ماي : ٌصلً الرب فٌقول : -٘
لتكن ارادتً ان رحمتً تمحو ؼضبً فاتعامل مع 

 ابنابً بالرحمة ولٌس بالعدل
رأٌت تاج ٌقول الراباي اشماٌل بن الٌشا :  -ٙ

:  الرب ، والرب جالس علً عرشه وقال لً
اشماٌل : سبحنً وقل ، لتكن ارادتك ان رحمتك 

 واومؤ الً برأسهتمحو ؼضبك ......... 
    -ب
 تقدس ؟ الؽضب من طباع الربهل  -ٔ
 نعم النه ٌقول فً المزامٌر -ٕ

Psa 7:11   ُْسَخطُ  َوإِلَهٌ  َعاِدلٌ  َقاٍض  هللَا  ُكلِّ  فًِ ٌَ
ْومٍ  ٌَ. 

Psa 7:12   ْْرِجعْ  لَمْ  إِن دْ  ٌَ َفهُ  ٌَُحدِّ ٌْ  َقْوَسهُ  َمدَّ . َس
ؤََها ٌَّ  َوَه

 ؟ وكم ٌستؽرق ذلك الؽضب -ٖ
 ٌستؽرق لحظة واحدة ، النه فً سفر المزامٌر

Psa 30:5   ََّؼَضَبهُ  لِلَْحَظةٍ  ألَن 
 وفً سفر اشعٌاء

Isa 26:20   َّا َهلُم  َوأَْؼلِقْ  َمَخاِدَعكَ  اْدُخلْ  َشْعبًِ ٌَ
َظةٍ  َنْحوَ  اْخَتبِاْ . َخْلَفكَ  أَْبَواَبكَ  ٌْ ْعُبرَ  َحتَّى لَُح ٌَ 
 . اْلَؽَضبُ 

Isa 26:21   ُه بُّ  ُهَوَذا ألَنَّ ْخُرجُ  الرَّ  َمَكانِهِ  ِمنْ  ٌَ
ٌَُعاقِبَ  انِ  إِْثمَ  لِ  األَْرضُ  َفَتْكِشؾُ  فٌِِهمْ  األَْرِض  ُسكَّ
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ً َوالَ  ِدَماَءَها  .َبْعدُ  َما فًِ َقْتالََها ُتَؽطِّ
 وكم هً مدة تلك اللحظة ؟ -ٗ

 جزء من الساعة  8888ٓ٘ٔ
ولم ٌعرؾ ذلك بدقة سوي بلعام ، النه فً  -٘

 سفر العدد
Num 24:16   ًُ ْسَمعُ  الِذي َوْح  هللاِ  أَْقَوال ٌَ

ْعِرؾُ  ٌَ ًِّ  َمْعِرَفةَ  َو َرى الِذي. الَعلِ ا ٌَ ٌَ  الَقِدٌرِ  ُرْإ
نِ  َمْكُشوؾُ  َوُهوَ  َساقِطاً  ٌْ َن ٌْ  . الَع

 بلعام لم ٌعرؾ ما اصاب اتانهولكن اذا كان  -ٙ
 كما فً سفر العدد

Num 22:21   ََعلى َوَشدَّ  َصَباحاً  َبلَعامُ  َفَقام 
 . ُموآبَ  ُرَإَساءِ  َمعَ  َواْنَطلقَ  أََتانِهِ 

Num 22:22   ًَ  ُمْنَطلِقٌ  ألَنَّهُ  هللاِ  َؼَضبُ  َفَحِم
بِّ  َمالكُ  َوَوَقؾَ  ِرٌقِ  فًِ الرَّ ٌَُقاِوَمهُ  الطَّ  َراِكبٌ  َوُهوَ  لِ
 . َمَعهُ  َوُؼالَماهُ  أََتانِهِ  َعلى

Num 22:23   ِبِّ  َمالكَ  األََتانُ  َفؤَْبَصَرت  الرَّ
ِرٌقِ  فًِ َواقِفاً  فُهُ  الطَّ ٌْ ِدهِ  فًِ َمْسلُولٌ  َوَس  َفَمالتِ  ٌَ
ِرٌقِ  َعنِ  األََتانُ   َبلَعامُ  َفَضَربَ . الَحْقلِ  فًِ َوَمَشتْ  الطَّ
َها األََتانَ  ُردَّ ٌَ ِرٌقِ  إِلى لِ   .الطَّ

Num 22:24   َّبِّ  َمالكُ  َوَقؾَ  ُثم  َخْنَدقٍ  فًِ الرَّ
 . ُهَناكَ  ِمنْ  َوَحابِطٌ  ُهَنا ِمنْ  َحابِطٌ  لهُ  لِلُكُرومِ 

Num 22:25  ا بِّ  َمالكَ  األََتانُ  أَْبَصَرتِ  َفلمَّ  الرَّ
 بِالَحابِطِ  َبلَعامَ  ِرْجل َوَضَؽَطتْ  الَحابِطَ  َزَحَمتِ 
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ضاً  َفَضَرَبَها ٌْ  . أَ
Num 22:26   َّبِّ  َمالكُ  اْجَتازَ  ُثم ضاً  الرَّ ٌْ  َوَوَقؾَ  أَ

ٌِّقٍ  َمَكانٍ  فًِ ثُ  َض ٌْ ٌْسَ  َح ِمٌناً  لِلنُُّكوبِ  َسبٌِلٌ  ل  أَوْ  ٌَ
 . ِشَماالً 

Num 22:27  ا بِّ  َمالكَ  األََتانُ  أَْبَصَرتِ  َفلمَّ  الرَّ
ًَ . َبلَعامَ  َتْحتَ  َرَبَضتْ   َوَضَربَ  َبلَعامَ  َؼَضبُ  َفَحِم
 . بِالَقِضٌبِ  األََتانَ 

Num 22:28   َبُّ  َفَفَتح  َفَقالتْ  األََتانِ  َفمَ  الرَّ
 َثالثَ  اآلنَ  َضَرْبَتنًِ َحتَّى بِكَ  َصَنْعتُ  َماَذا: »لَِبلَعامَ 
  «َدَفَعاٍت؟

 ؟ فكٌؾ عرؾ بلعام العلً وقدرته  -9
 انه لم ٌكن ٌعرؾ سوي تلك اللحظة !!!!!!!!

 ؟ متً ٌؽضب الرب -8
ٌقول ابٌا : فً الساعات الثالث االولً من  -7

حٌنما ٌكون عرؾ الدٌك ابٌض وٌقؾ علً النهار 
  قدم واحدة

كان للراباي ٌوشوا بن لٌفً جار صدوقً  -ٓٔ
ٌضاٌقه ، فاخذ الراباي دٌك ووضعه تحت سرٌر 

اللحظة التً ٌبٌض فٌها الصدوقً حتً تؤتً 
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
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حٌنما تشرق الشمس ٌقول الراباي مٌر :  -ٔٔ
وٌضع ملوك االرض التٌجان علً رإسهم 

   للشمس فان الرب ٌكون ؼاضب وٌسجدون
 –ت 
ٌقول الراباي ٌوسً : ان موسً طلب من   -ٔ

الرب ثالثة اشٌاء وحققها له الرب ، ان ٌكون 
الحضور االلهً عند اسرابٌل ، واال ٌكون هناك 

ان ٌعرؾ طرق حضور الهً عند عبدة االصنام ، 
 الرب
اقوال الراباي ٌوهانان متعارضة مع اقوال   -ٕ

الراباي مٌر ان الرب استجاب الراباي مٌر ، قال 
، النه فً  فقط لطلبٌن من مطالب موسً الثالثة

 سفر الخروج 
Exo 33:19   َاَمكَ  ُجوَدتًِ ُكلَّ  اِجٌزُ : »َفَقال . قُدَّ
بِّ  بِاْسمِ  َواَناِدي اَمكَ  الرَّ  اَتَراؾُ  َمنْ  َعلَى َواَتَراؾُ . قُدَّ
   . «اْرَحمُ  َمنْ  َواْرَحمُ 

 
  -ث 
سال موسً الرب : لماذا بعض االتقٌاء سعداء  -ٔ

وبعضهم تعٌس ولماذا بعض الخطاة سعداء 
 وبعضهم تعٌس؟

التقً السعٌد هو التقً ابن التقً ، قال الرب :  -ٕ
والتقً التعٌس هو التقً ابن الخاطًء ، 
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التقً ،  والخاطًء السعٌد هو الخاطًء ابن
 والخاطًء التعٌس هو الخاطًء ابن الخاطًء

 كما فً سفر الخروج -ٖ
Exo 34:7   َُؼافِرُ . الُوؾٍ  الَى ااْلْحَسانِ  َحافِظ 

ةِ  ااْلْثمِ  ٌَ ةِ  َواْلَمْعِص ٌَّ هُ . َواْلَخِط . اْبَراءً  ٌُْبِرئَ  لَنْ  َولَِكنَّ
 فًِ االْبَناءِ  اْبَناءِ  َوفًِ االْبَناءِ  فًِ االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتقِدٌ 
الِثِ  اْلِجٌلِ  ابِعِ  الثَّ  . «َوالرَّ
 وفً سفر التثنٌة  -ٗ

Deu 24:16  «َوال األَْوالدِ  َعنِ  اآلَباءُ  ٌُْقَتلُ  ال 
تِهِ  إِْنَسانٍ  ُكلُّ . اآلَباءِ  َعنِ  األَْوالدُ  ٌُْقَتلُ  ٌَّ  .ٌُْقَتلُ  بَِخِط
والٌوجد تعارض الن االٌة االولً تتحدث عن  -٘

السالكٌن فً طرق ابابهم ، والثانٌة عن االبناء 
  االبناء الذٌن الٌسلكون فً طرق ابابهم

التقً السعٌد هو التقً قال الرب لموسً :  -ٙ
التام التقوي ، والتقً التعٌس هو التقً الؽٌر 

 كامل 
والخاطًء السعٌد هو الؽٌر تام 

 الخطٌبة،والخاطًء التعٌس هو الكامل الخطٌبة  
10a 

  -أ 
ذات مرة ثالثة جٌران للراباي مٌر  وكانوا كان  -ٔ

ٌتسببون فً مضاٌقته فكان ٌدعو علٌهم فً 
 صالته بان ٌموتوا
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برورٌا : لماذا تعتقد ان  فقالت له زوجته  -ٕ
 صلواتك لٌموتوا ستكون مقبولة ؟

 اذا ماتوا فسوؾ ٌنتهً الشرفقال لها : انهم  -ٖ
 ادع لهم بالهداٌة واٌضا ٌنتهًفقالت له :  - ٗ

 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  -ٗ

 كما فً سفر اشعٌاء  ان ٌذهب الٌه
Isa 38:1  ًِامِ  تِْلكَ  ف ٌَّ ا َمِرضَ  األَ ٌَّ  لِْلَمْوتِ  َحَزقِ

هِ  َفَجاءَ  ٌْ اءُ  إِلَ ٌَ ًُّ  آُموصَ  ْبنُ  إَِشْع بِ : لَهُ  َوَقالَ  النَّ
قُولُ  َهَكَذا» بُّ  ٌَ َتكَ  أَْوِص : الرَّ ٌْ  َوالَ  َتُموتُ  ألَنَّكَ  َب

 .«َتِعٌشُ 
 ؟ مامعنً تموت والتعٌش -٘
العالم  اي تموت فً هذا العالم والتعٌش فً -ٙ

 القادم ) الحٌاة االخرة لٌس لك فٌها نصٌب(
10b 

  -أ
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فعل الملك جزقٌا ستة اشٌاء وافقه الربانٌون  -ٔ
 علً ثالثة ورفضوا ثالثة 

اخفاءه لكتاب االدوٌة ، وتحطٌمه قبلوا منه :  -ٕ
الحٌة البرونزٌة ، وسحب عظام ابٌه علً الحبال 

 الً قبره بدال من دفنه بشكل ملكً
 فر الملوك الثانًكما فً س

ٕKi 18:4   َرَ  اْلُمْرَتَفَعاِت، أََزالَ  ُهو َماثٌِلَ، َوَكسَّ  التَّ
عَ  َواِرَي، َوَقطَّ ٌَّةَ  َوَسَحقَ  السَّ  َعِملََها الَّتًِ النَُّحاسِ  َح
امِ  تِْلكَ  إِلَى َكاُنوا إِْسَرابٌِلَ  َبنًِ ألَنَّ  ُموَسى ٌَّ  األَ
 [.َنُحْشَتانَ ] َوَدُعوَها لََها ٌُوقُِدونَ 

 ورفضوا منه :  -ٖ
 اوقؾ مٌاه جٌحون -أ

 كما فً سفر االخبار الثانً 
ٕCh 32:30  ا ٌَّ اهِ  َمْخَرجَ  َسدَّ  َهَذا َوَحَزقِ ٌَ  ِم

ُحونَ  ٌْ  اْلِجَهةِ  إِلَى األَْرِض  َتْحتَ  َوأَْجَراَها األَْعلَى َج
ةِ  ٌَّ ا َوأَْفلَحَ . َداُودَ  َمِدٌَنةِ  ِمنْ  اْلَؽْربِ ٌَّ  ُكلِّ  فًِ َحَزقِ
 .َعَملِهِ 
 ارسل ذهب باب الهٌكل الً ملك اشور ، -ب

 كما فً سفر الملوك الثانً
ٕKi 18:16  ًَِمانِ  َذلِكَ  ف رَ  الزَّ ا َقشَّ ٌَّ َهبَ  َحَزقِ  الذَّ
َكلِ  أَْبَوابِ  َعنْ  ٌْ بِّ  َه َعابِمِ  الرَّ  َقدْ  َكانَ  الَّتًِ َوالدَّ

اَها ا َؼشَّ ٌَّ ُهوَذا، َملِكُ  َحَزقِ  .أَشُّورَ  لَِملِكِ  َوَدَفَعهُ  ٌَ
 كما فً االخبار الثانً -ت
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ٕCh 30:2   ََوُكلُّ  َوُرَإَساُإهُ  اْلَملِكُ  َفَتَشاَور 
ْعَملُوا أَنْ  أُوُرَشلٌِمَ  فًِ اْلَجَماَعةِ  ْهرِ  فًِ اْلفِْصحَ  ٌَ  الشَّ
انًِ  الثَّ

 
 بذلك ماورد فً سفر الخروج مخالفا

Exo 12:2  «ْهرُ  َهَذا ُكونُ  الشَّ  َراسَ  لَُكمْ  ٌَ
لُ  لَُكمْ  ُهوَ . الشُُّهورِ  َنةِ  ُشُهورِ  اوَّ  .السَّ

 
 -ب
قال الراباي بن زمرا : اذا طلب االنسان شٌبا   -ٔ

متوسال بنفسه ، جعلته السماء بوسٌلة االخرٌن ، 
ومن طلب شٌبا متوسال باالخرٌن جعلته السماء 

 بوسٌلة الشخص نفسه
توسل موسً بفضابل االخرٌن ، كما فً سفر  -ٕ

 الخروج  
Exo 32:13   َْواْسَرابٌِلَ  َواْسَحاقَ  اْبَراِهٌمَ  اْذُكر 

رُ : لَُهمْ  َوقُْلتَ  بَِنْفِسكَ  لَُهمْ  َحلَْفتَ  الَِّذٌنَ  َعبٌَِدكَ   اَكثِّ
َماءِ  َكُنُجومِ  َنْسلَُكمْ   َهِذهِ  ُكلَّ  َنْسلَُكمْ  َواْعِطً السَّ
ْملُِكوَنَها َعْنَها َتَكلَّْمتُ  الَّتًِ االْرِض  ٌَ  . «االَبدِ  الَى َف

Exo 32:14   َبُّ  َفَنِدم رِّ  َعلَى الرَّ  َقالَ  الَِّذي الشَّ
هُ  ْفَعلُهُ  انَّ  .بَِشْعبِهِ  ٌَ
فجعلت السماء االجابة للتوسل بفضٌلة موسً  -ٖ

 ، كما فً المزامٌر



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٗ٘ٔ Page االوللجزء ا
 

Psa 106:23   َُموَسى لَْوالَ . بِإِْهالَِكِهمْ  َفَقال 
ْؽرِ  فًِ َوَقؾَ  ُمْخَتاُرهُ  اَمهُ  الثَّ ٌَْصِرؾَ  قُدَّ  َعنْ  َؼَضَبهُ  لِ
   .إِْتالَفِِهمْ 

حزقٌا توسل للرب بفضٌلته نفسه ، كما فً  -ٗ
 سفر اشعٌاء

Isa 38:2   َه ا َفَوجَّ ٌَّ  اْلَحابِطِ  إِلَى َوْجَههُ  َحَزقِ
 : َوَصلَّى

Isa 38:3  « ِا آه ؾَ  اْذُكرْ  َربُّ  ٌَ ٌْ  أََماَمكَ  ِسْرتُ  َك
كَ  فًِ اْلَحَسنَ  َوَفَعْلتُ  َسلٌِمٍ  َوبَِقْلبٍ  بِاألََماَنةِ  ٌْ َن ٌْ . «َع
ا َوَبَكى ٌَّ  .َعِظٌماً  ُبَكاءً  َحَزقِ
ولكن الرب جعل تحقٌق ذلك بسبب داود ولٌس  -٘

 حزقٌا ، كما فً اشعٌاء
Isa 37:35  ًألَُخلَِّصَها اْلَمِدٌَنةِ  َهِذهِ  َعنْ  َوأَُحاِم 

 .«َعْبِدي َداُودَ  أَْجلِ  َوِمنْ  َنْفِسً أَْجلِ  ِمنْ 
 -ت
قال الراباي ٌوشوا بن لٌفً : مامعنً نص  -ٔ

 سفر اشعٌاء :
Isa 38:17  الََمةِ  ُهَوَذا لَتْ  َقدْ  لِلسَّ ًَ  َتَحوَّ  لِ
 َفإِنَّكَ  اْلَهالَكِ  َوْهَدةِ  ِمنْ  بَِنْفِسً َتَعلَّْقتَ  َوأَْنتَ  اْلَمَراَرةُ 
ايَ  ُكلَّ  َظْهِركَ  َوَراءَ  َطَرْحتَ  ٌَ  َخَطا

ان الرب تقدس حتً اذا ارسل رسول السالم  -ٕ
فان ذلك ٌمثل مرارة له الن ذلك الٌعتمد علً 

  ارادته
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  -ث
 فً معنً نص سفر الملوك الثانً: -ٔ
ٕKi 4:8  ًِْومٍ  َذاتِ  َوف . ُشوَنمَ  إِلَى أَلٌَِشعُ  َعَبرَ  ٌَ

ؤُْكلَ  َفؤَْمَسَكْتهُ  َعِظٌَمةٌ  اْمَرأَةٌ  ُهَناكَ  َوَكاَنتْ  ٌَ . ُخْبزاً  لِ
ِمٌلُ  َعَبرَ  ُكلََّما َوَكانَ  ؤُْكلَ  ُهَناكَ  إِلَى ٌَ ٌَ  . ُخْبزاً  لِ
ٕKi 4:9   ْهُ  َعلِْمتُ  َقدْ : لَِرُجلَِها َفَقالَت ِ  َرُجلَ  أَنَّ  هللاَّ

سٌ  ُمرُّ  الَِّذي ُمَقدَّ َنا ٌَ ٌْ  . َدابِماً  َعلَ
ٕKi 4:10   ْةً  َفْلَنْعَمل ٌَّ  َصِؽٌَرةً  اْلَحابِطِ  َعلَى ُعلِّ

اً  َوِخَواناً  َسِرٌراً  ُهَناكَ  لَهُ  َوَنَضعْ  ٌّ  َوَمَناَرًة، َوُكْرِس
َنا َجاءَ  إَِذا َحتَّى ٌْ ِمٌلُ  إِلَ َها ٌَ ٌْ  .إِلَ
ٌقول الراباي اسحاق تعلٌقا علً تلك القصة  – ٕ
اذا اراد شخص ان ٌستفٌد من ضٌافته لشخص : 

  اخر فلٌفعل كما فعل الٌشع
لم تكن ضٌافة المرأة ففً هذه القصة  -ٖ

الشونامٌة  الٌشع لوجه هللا وانما لؽرض ان 
 كما فً بقٌة القصة : تستفٌد منه

ٕKi 4:13   َاْنَزَعْجتِ  َقدِ  ُهَوَذا: لََها قُلْ : لَهُ  َفَقال 
 لَكِ  َهلْ  لَِك؟ ٌُْصَنعُ  َفَماَذا االِْنِزَعاِج، َهَذا ُكلَّ  بَِسَببَِنا

َتَكلَّمُ  َما ِش؟ َربٌِسِ  إِلَى أَوْ  اْلَملِكِ  إِلَى بِهِ  ٌُ ٌْ  اْلَج
َما: ]َفَقالَتْ   [. َشْعبًِ َوَسطِ  فًِ َساِكَنةٌ  أََنا إِنَّ

ٕKi 4:14   ََّفَقالَ [ لََها؟ ٌُْصَنعُ  َفَماَذا: ]َقالَ  ُثم 
هُ : ]ِجٌَحِزي ٌْسَ  إِنَّ  [. َشاخَ  َقدْ  َوَرُجلَُها اْبنٌ  لََها لَ

ٕKi 4:16   ََزَمانِ  َنْحوَ  اْلِمٌَعادِ  َهَذا فًِ: ]َفَقال 



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٙ٘ٔ Page االوللجزء ا
 

اةِ  ٌَ   اْبناً  َتْحَتِضنٌِنَ  اْلَح
ٕKi 4:17   ِاْبناً  َوَولََدتِ  اْلَمْرأَةُ  َفَحبِلَت  
ٕKi 4:18   َاْلَولَدُ  َوَكبِر.  
ٕKi 4:20   ُِه، إِلَى بِهِ  َوأََتى َفَحَملَه  َعلَى َفَجلَسَ  أُمِّ

َها ٌْ ْهرِ  إِلَى ُرْكَبَت  . َوَماتَ  الظُّ
ٕKi 4:25   َْرُجلِ  إِلَى َجاَءتْ  َحتَّى َواْنَطلََقت  ِ  هللاَّ
 . اْلَكْرَملِ  َجَبلِ  إِلَى
ٕKi 4:32   َتَ  أَلٌَِشعُ  َوَدَخل ٌْ ًِّ  َوإَِذا اْلَب بِ  بِالصَّ

ٌِّتٌ    َم
ٕKi 4:33   َِهَما َعلَى اْلَبابَ  َوأَْؼلَقَ  َفَدَخل ٌْ  َنْفَس

ِهَما ٌْ بِّ  إِلَى َوَصلَّى ِكلَ   .الرَّ
ٕKi 4:35   َّتِ  فًِ َوَتَمشَّى َعادَ  ُثم ٌْ  إِلَى َتاَرةً  اْلَب
  ُهَناكَ  إِلَى َوَتاَرةً  ُهَنا
ٌقول الراباي ٌوسً بن حنانٌا : كٌؾ عرفت  -ٗ

 المرأة ان ضٌفها رجل هللا مقدس كما فً النص
ٕKi 4:9   ْهُ  َعلِْمتُ  َقدْ : لَِرُجلَِها َفَقالَت ِ  َرُجلَ  أَنَّ  هللاَّ

سٌ    ُمَقدَّ
اختلؾ الراباي راب ، والراباي صموٌل فً  -٘

لم تر اٌة ذبابة حول ذلك ، فقال احدهما ) النها 
نشرت مالٌة من الكتان ( وقال االخر ) انها مابدته

 ( حول فراشه ولم تر بها اي تلوث
  –ج 
اذا سمح ٌقول الراباي الٌعازر بن ٌعقوب :  -ٔ
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شخص الحد رجال الدٌن المعلمٌن ان ٌدخل الً 
منزله وٌستخدم ممتلكاته فانه ٌكون كمن قدم 

 قربانا للرب 
11a 

  -أ

 مامعنً نص سفر التثنٌة : -ٔ

Deu 6:7  َها  ِحٌنَ  بَِها َوَتَكلمْ  أَْوالِدكَ  َعلى َوقُصَّ

تِكَ  فًِ َتْجلِسُ  ٌْ ِرٌقِ  فًِ َتْمِشً َوِحٌنَ  َب  َوِحٌنَ  الطَّ

 َتقُومُ  َوِحٌنَ  َتَنامُ 

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 
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ٌ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 فعال

قال الراباي حزقٌال انه ٌجوز اتباع اي من  -ٙ

 الطرٌقتٌن

قال الراباي جوزٌؾ ، ان اتباع بٌت شاماي  -9

 لٌس صحٌحا

12b 

 لبي ثٓ ىِٚب ٌٍّؼٍٍّٓ اٌؾىّبء :

ً٘ ٍٍزُ موو اٌبَ اٌقوٚط ِٓ ِٖو فً ىِٓ  -ٔ

 اٌٍَّؼ ؟

 اٌٌٍ ِىزٛثب فً ٍفو اهٍِبء -ٕ

Jer 23:5  [َ٘ب  ٌَ ةُّ  ٌَمُٛيُ  رَأْرًِ أٌََّب ُُ  اٌوَّ أُلٍِ كَ  َٚ ُٚ  ٌَِلا

 َٓ ْٖ ٍِهُ  ثِو   ُغ ّْ ٍِهٌ  فٍََ َْٕغؼُ  َِ ٌَ ٌُْغِوي َٚ َٚ  ً َػْلالً  َؽمّب  فًِ َٚ

 ِٗ  . األَْه

Jer 23:6  ًِف  ِٗ ِِ ُٔ  أٌََّب َُٙٛما ٌَُقٍَّ ٌَ  ُٓ ُى َْ ٌَ َٚ 

 ًُ َوائٍِ ٍْ ٕبً  ئِ ِِ ََ٘نا آ َٚ  َٛ ُ٘  ُٗ ُّ ٍْ ِٗ  ٌَْلُػَُٛٔٗ  اٌَِّني ا : ثِ
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ةُّ  َٔب اٌوَّ  . ثِوُّ

Jer 23:7   ََ٘ب ٌَِنٌِه  ٌَ ةُّ  ٌَمُٛيُ  رَأْرًِ أٌََّب الَ  اٌوَّ َٚ 

 َْ ً  : ثَْؼلُ  ٌَمٌُُٛٛ َٛ  َؽ ةُّ  ُ٘ َؼلَ  اٌَِّني اٌوَّ ْٕ  ثًَِٕ أَ

 ًَ َوائٍِ ٍْ ْٓ  ئِ ِِ  ِٗ وَ  أَْه ْٖ ِِ.  

Jer 23:8   ًْ ً  : ثَ َٛ  َؽ ةُّ  ُ٘ َؼلَ  اٌَِّني اٌوَّ ْٕ أَرَى أَ َٚ 

 ًِ َْ ٍْذِ  ثَِٕ ًَ  ثَ َوائٍِ ٍْ ْٓ  ئِ ِِ  ِٗ بيِ  أَْه َّ ِّْ ْٓ  اٌ ِِ ٍغِ  َٚ ِّ  َع

ً ِٙ ُْ  اٌَّزًِ األََها ُٙ َٙب ََٛوْكرُ ٍْ َْ  ئٌَِ ُىُٕٛ َْ ُْ  فًِ فٍََ ِٙ ِٙ  .أَْه

فأعبثٖٛ : ٌٌٍ ِؼًٕ مٌه أٗ ٍٍّؾً موو  -ٖ

اٌزؾوه ِٓ اٌزجؼٍخ اٌقوٚط ِٓ ِٖو ، ٌٚىٓ 

 ٌٍّبٌه االفوي ٍٍنوو اٚال صُ ٌأرً موو اٌقوٚط

 ٚمٌه وّب ٘ٛ ِىزٛة فً ٍفو اٌزىٌٛٓ: -ٗ

Gen 35:10   َلَبي ُّهَ : »هللاُ  ٌَُٗ  َٚ ٍْ  ال. ٌَْؼمُٛةُ  ا

ُّهَ  ٌُْلَػى ٍْ ب ا َّ ًْ  ٌَْؼمُٛةَ  ثَْؼلُ  فٍِ ُْ  ثَ ُّهَ  ٌَُىٛ ٍْ  ا

 ًَ َوائٍِ ٍْ ُٗ  فََلَػب. «ا َّ ٍْ ًَ  ا َوائٍِ ٍْ  .ا

الٌؼًٕ مٌه اْ اٍُ ٌؼمٛة ٍٍّؾً ٌٚىٓ اْ  -٘

اٍوائًٍ ٍٍىْٛ اٍبٍٍب ٚاٍُ ٌؼمٛة ٍٍىْٛ اٍُ 

 صبٌٔٛب

13a 
ابرام هو نفسه ابراهام ، كان فً البداٌة ابو  -ٔ

 االرامٌٌن ثم اصبح ابا لكل العالم
 االول :فً اخبار االٌام 

ٔCh 1:27   ُ(.إِْبَراِهٌمُ  َوُهوَ ) أَْبَرام 
 وفً سفر التكوٌن
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Gen 17:5  ُكونُ  َبلْ  اْبَرامَ  َبْعدُ  اْسُمكَ  ٌُْدَعى َفال ٌَ 
 .االَممِ  ِمنَ  لُِجْمُهورٍ  ابا اْجَعلُكَ  النًِّ اْبَراِهٌمَ  اْسُمكَ 

قال بار كابرا ، ان من ٌسمً ابراهام ابرام  -ٕ
ٌكون ارتكب خطٌبة ، النه ٌخالؾ المكتوب فً 

  سفر التكوٌن 
 اْبَرامَ  َبْعدُ  اْسُمكَ  ٌُْدَعى َفال
 لماذا الٌنطبق هذا علً ٌعقوب؟  -ٖ
 النه مكتوب فً سفر التكوٌن : -ٗ

Gen 46:2   َلِ  ُرَإى فًِ اْسَرابٌِلَ  هللاُ  َفَكلَّم ٌْ  اللَّ
ْعقُوبُ : »َوَقالَ  ْعقُوبُ  ٌَ  .«َهَبَنَذا: »َفَقالَ  .«ٌَ
  
  -ب
 ما هو المقصود من سفر اشعٌاء -ٔ

Isa 43:18  « َاتِ  َتْذُكُروا ال ٌَّ لِ  الَ  َواْلَقِدٌَماتُ  األَوَّ
لُوا  . بَِها َتَتؤَمَّ

Isa 43:19  ْنُبتُ  اآلنَ . َجِدٌداً  أَْمراً  َصانِعٌ  َهَبَنَذا ٌَ .
ٌَّةِ  فًِ أَْجَعلُ  َتْعِرفُوَنُه؟ أاَلَ   اْلَقْفرِ  فًِ َطِرٌقاً  اْلَبرِّ

 .أَْنَهاراً 
   جوج وماجوجالمقصود هو حرب  -ٕ
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
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  -ت
التوراة ٌجب ان تقرأ ٌقول الربانٌون ان  -ٔ

  بالعبرٌة ، ولكن رابً ٌقول انه ٌتم قرأتها باي لؽة
 فً سفر التثنٌة -ٕ

Deu 6:4  « ْا إِْسَمع بُّ : إِْسَرابٌِلُ  ٌَ  َرب   إِلُهَنا الرَّ
 . َواِحدٌ 

Deu 6:5   ُّبَّ  َفُتِحب  َوِمنْ  َقلبِكَ  ُكلِّ  ِمنْ  إِلَهكَ  الرَّ
تِكَ  ُكلِّ  َوِمنْ  َنْفِسكَ  ُكلِّ   . قُوَّ

Deu 6:6   ْأُوِصٌكَ  أََنا التًِ الَكلَِماتُ  َهِذهِ  َولَتُكن 
ْومَ  بَِها ٌَ  َقلبِكَ  َعلى ال
قال الربانٌون ان عبارة ) ولتكن هذه الكلمات(  -ٖ

 تعنً استخدام اللؽة العبرٌة 
( تعنً اسمع او ׁשמעٌقول رابً ان كلمة ) -ٗ

 ، وهذا ٌعنً اي لؽة مفهومة او مسموعة افهم
      

  

 أ -٘ٔ
ان الذي ٌقرأ الشٌما ٌجب ان تقول المشنا :  -ٔ

 ٌسمع ماٌقول 
 ٗ-ٙففً التوراة : التثنٌة  -ٕ

 واحد رب الهنا الرب اسرابٌل ٌا اسمع
 اختلؾ الربانٌن فً هذا الموضوع -ٖ
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ٌجب ان تسمع وبالتالً تتكلم ،  قال بعضهم انه -ٗ
 وقال البعض ان اسمع بمعنً افهم

ازداد النقاش سوءا حٌنما تم مناقشة مسالة  -٘
قراءة األصم واألبكم والطفل الصؽٌر ، باعتبار ان 
 االصم لن ٌسمع واالبكم لن ٌتكلم والصؽٌر لن ٌفهم

الجمٌع ٌمكنهم قراءة الصلوات عدا تعلمنا ان  -ٙ
 راءة من االبكم او االصم او القاصرانه الٌجوز الق

الرباي جودا انه ٌجوز قراءة القاصر ولكن قال  -9
قراءة االصم االبكم التجوز حتً لو فعل ذلك كانت 

 قراءته ؼٌر صحٌحة
الراباي ٌوسً قال ان قراءة من ال ٌسمع  -8

  صحٌحة سواء كان اصم او الٌصدر صوتا
جوز وللتوفٌق بٌن تلك التناقضات قٌل ان ٌ -7

للجمٌع قراءة الصلوات عدا االصم واالبكم 
اذا كان عمرهم الٌسمح بان ٌفهموا ( والقاصر )

 !!اما اذا كانوا كبار بالقدر الكافً فٌمكن القراءة
 ب  – ٙٔ
 اوال:
عندما توفٌت زوجة الراباي جمالٌل اؼتسل فً  -ٔ

 اللٌلة االولً للحداد 
الٌجوز قال له التالمٌذ : انت قلت لنا انه  -ٕ

 االؼتسال اثناء الحداد فلماذا تؽتسل ؟
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اجابهم : انا لست مثل بقٌة الناس ، انا رجل  -ٖ
 رقٌق
عندما توفً احد عبٌد الرب جمالٌل اعلن  -ٗ

 الحداد علٌه
قال له التالمٌذ : انت علمتنا انه الحداد علً  -٘

 العبد فلماذا انت فً حداد علً عبدك ؟
بقٌة العبٌد ، لقد  اجابهم : ان عبدي لٌس مثل -ٙ

 كان رجل طٌب !!!!!!!!!!!!!!!!
 ثانٌا : 

عند وفاة العبد او االمة الٌقام مراسم للدفن وال  -ٔ
للعزاء والٌتم تبادل العزاء وانما ٌقال للسٌد كما 
ٌقال فً حالة خسارة البقرة او الحمار ) عوض 

 هللا خسارتك(
 أ-8ٔ
م الذي ٌراقب )ٌحرس( جثة  مٌتا ، حتً لو ل -ٔ

ٌكن من اقاربه ، ٌعفً من قراءة التراتٌل )اسمع 
الشما( ومن وضع التٌفلٌن حول  –ٌااسرابٌل 

رأسه ومن قراءة التافٌال او حمل لفافات التوراة،  
 ومثله اٌضا الذي ٌمشً فً المقبرة 

اذا فعل ذلك انطبق علٌه النص من سفر االمثال  -ٕ
ٔ9-٘ 

رُ  بِاْلَفقٌِرِ  اْلُمْسَتْهِزئُ  ٌِّ ةٍ  اْلَفْرَحانُ . َخالَِقهُ  ٌَُع ٌَّ  الَ  بَِبلِ
أُ  َتَبرَّ ٌَ. 
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ٌمنع فعل ذلك علً مسافة اربعة اذرع من  -ٖ
جسم المتوفً من الجهات االربع ، وٌسمح بعد تلك 

 المسافة عند بعض الربانٌن 
اذا كان اثنان ٌراقبان ٌمكن الحدهما القراءة  -ٗ

ا كان ٌتم واالخر الحراسة ، وقال بن عزٌا انه اذ
نقل الجثمان بالسفٌنة ٌوضح الجسمان فً ركن 

 وٌقرأ الحراس فً الركن االخر
وقال رابٌنا ان ذلك خوفا من الفبران فً  -٘

 السفٌنة
قال الربانٌون ان الشخص الذي ٌنقل عظام  -ٙ

الموتً الٌجب ان ٌضعها فً حقٌبة السرج وال 
ٌضعها فوق الحمار وٌجلس فوقها الن ذلك عدم 

م لها ، ولكن ٌسمح له بذلك اذا كان خابفا احترا
 من اللصوص او الكفار

 ٌنطبق ذلك علً لفافات التوراة اٌضا -9
قال الراباي رهابا نقال عن الراب جودا ، الذي  -8

ٌري جثمان فً طرٌقه للمقابر وال ٌتبعه ٌنطبق 
 ٘-9ٔعلٌه النص من سفر االمثال 

رُ  بِاْلَفقٌِرِ  اْلُمْسَتْهِزئُ  ٌِّ ةٍ  اْلَفْرَحانُ . َخالَِقهُ  ٌَُع ٌَّ  الَ  بَِبلِ
أُ  َتَبرَّ ٌَ. 
ٌقول الراباي اسً  –واما الذي ٌتبع الجثمان  -7
 7ٔ-9ٌٔنطبق علٌه النص  من سفر االمثال  –
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ْرَحمُ  َمنْ  بَّ  ٌُْقِرضُ  اْلَفقٌِرَ  ٌَ  َمْعُروفِهِ  َوَعنْ  الرَّ
 .ٌَُجاِزٌهِ 

 ٖٔ-ٗٔومن سفر االمثال 
ٌِّرُ  اْلَفقٌِرِ  َظالِمُ  ُدهُ  َخالَِقهُ  ٌَُع ٌَُمجِّ  . اْلِمْسِكٌنِ  َراِحمُ  َو
كان الراباي هٌا والراباي جوناثان ٌسٌران  -ٓٔ

ذات مرة فً المقابر فتدلً الوشاح االزرق للراباي 
 جوناثان وتجرجر علً االرض 

فقال له الراباي هٌا  : ارفعه من علً االرض لكً 
ا االن فهما الٌقول االموات : ؼدا سٌكونان معنا ام

 ٌستهزأن بنا
قال الراباي جوناثان : وهل ٌعرفون مانفعل ؟ 

 الٌس مكتوبا ان الموتً الٌعرفون شٌبا ؟
 ٘-7ٌقصد النص من سفر الجامعة 

اءَ  ألَنَّ  ٌَ ْعلَُمونَ  األَْح ُهمْ  ٌَ ُموُتونَ  أَنَّ ٌَ ا َس  َفالَ  اْلَمْوَتى أَمَّ
ْعلَُمونَ  باً  ٌَ ٌْ ٌْسَ  َش ًَ  ِذْكَرُهمْ  ألَنَّ  َبْعدُ  أَْجرٌ  لَُهمْ  َولَ  . ُنِس

قال الراباي هٌا : اذا كنت قرأت مرة فلم تقرأ 
الثانٌة وال الثالثة ولم تفهم ،  الن المقصود )بان 
االحٌاء ٌعلمون انهم سٌموتون ( المتقٌن والذٌن 

حال موتهم ٌعتبرون احٌاء ، النه مكتوب ان ) بنٌا 
 (ابن رجل حًابن ٌهوٌادع 

 هامش 
 ٕٓ-ٖٕبذلك سفر صموبٌل الثانً ٌقصد 

اُهو ٌَ اَداَع، ْبنُ  َوَبَنا ٌَ ُهو  َبؤْسٍ  ِذي اْبنُ  ٌَ
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وهذه الترجمة العربٌة ؼٌر صحٌحة ، فالنص 
 العبري له رواٌتان 

־ֶבנ־ִאֽיׁש עֶבנ־ְיהֹוָיָד֧ הּוּוְבָנָי֨
ַחי
 ִילַח֛ 

 ومعناها ) ابن رجل )حً()شجاع(
والٌعنٌنا هنا ترجٌح الرواٌات ، فهذا موضوع اخر 
، وانما المهم ان هذا المٌت وصفته التوراة بانه 

 حً  
 )انتهً الهامش (

 
 ب -8ٔ
  -أ

المقصود بالموتً الذٌن الٌعرفون شٌبا اولبك 
الحمقً الذٌن ٌعٌشون علً االرض ولٌس 

ٌقصد  ،المقصود الذٌن انتقلوا الً العالم االخر
 ٙ-9ٔالنص فً سفر التثنٌة 

نِ  َفمِ  َعلى ٌْ   ٌُْقَتلُ  الِذي ٌُْقَتلُ  ُشُهودٍ  َثالَثةِ  أَوْ  َشاِهَد
 هامش :

 وهذه الترجمة العربٌة ؼٌر صحٌحة كالعادة  -ٔ
 النص العبري هو 

  המת יומת עדים ׁשלׁשה או עדים ׁשנים על־פי

او  –) ٌموت هامٌت( معناها بالعربً )ٌقتل المٌت 
 (ٌموت المٌت
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وصؾ الذي سٌنفذ فٌه القصاص بانه مٌت هنا  -ٕ
   وهو الزال علً قٌد الحٌاة

 انتهً الهامش 
  -ب

فالقاتل تم اعتباره مٌت رؼم انه الزال علً قٌد 
 الحٌاة

  -ت
كان ولدي الراباي هٌا ذاهبون لزراعة ارضهم  -ٔ

 فنسوا تعالٌمهم وحاولوا التذكر فلم ٌتذكروا 
لالخر: هل ٌعلم والدنا المشكلة  فقال احدهما -ٕ

 التً نحن فٌها االن ؟
 فاجاب االخر : وكٌؾ له ان ٌعرؾ ؟ -ٖ

 ٕٔ-ٗٔففً سفر اٌوب 
ْعلَمُ  َوالَ  َبُنوهُ  ٌُْكَرمُ  ْصِؽُرونَ  أَوْ  ٌَ ْفَهمُ  َوالَ  ٌَ  .بِِهمْ  ٌَ
 ٕٕ-ٗٔفقال االول : الٌس فً نفس السفر  -ٗ
َما عُ  َذاتِهِ  َعلَى إِنَّ َتَوجَّ  َتُنوحُ  َذاتَِها َوَعلَى لَْحُمهُ  ٌَ
 َنْفُسهُ 
ولقد كتب الراباي اسحاق ) ان الدودة تإلم  -٘

 تدخل االبرة فً جسد الحً ( المٌت االلم كما
فاجاب : ولكن المكتوب انهم ٌعلمون الم  -ٙ

 انفسهم ولٌس االم االخرٌن الٌس كذلك ؟
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الٌس مكتوبا ان احد الصالحٌن اعطً دٌنارا  -9
فً عام القحط فؽضبت زوجة ذلك الصالح لمتسول 

 فذهب الً المقابر لٌقضً لٌلته ، وجلس هناك
 فسمع روحا مٌتٌن ٌتحدثان احدهما لالخر 

قال االول : عزٌزي ، لماذا التؤتً معً لنتجول  -أ
فً العالم ونستمع من وراء الستار ماهً االالم 

 التً حلت علً العالم 
ً مدفون فً قال الثانً : ال استطٌع النن -ب

حصٌرة من القصب ولٌس فً كفن من الكتان ، 
 فاذهب انت وماتسمعه اخبرنً به

 فذهب االول ثم عاد ، 
فقال له الثانً : عزٌزي ، ماذا سمعت من  -ت

 وراء الستار  
قال االول : سمعت ان الذي ٌبذر الحب بعد اول  -ث

هطول للمطر فان محصوله سٌتلفه البرد )قطع 
، لذلك ٌجب اال ٌبذر االنسان اال الثلج الصؽٌرة( 

 عند الهطول الثانً للمطر فال ٌإثر فٌه البرد
وفً العام التالً ذهب الرجل الصالح لٌقضً  -8

لٌلته فً المقابر فسمع روحا مٌتٌن ٌتحدثان 
 احدهما لالخر 

قال االول : عزٌزي ، لماذا التؤتً معً لنتجول  -أ
االالم  فً العالم ونستمع من وراء الستار ماهً

 التً حلت علً العالم 
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قال الثانً : ال استطٌع الننً مدفون فً  -ب
حصٌرة من القصب ولٌس فً كفن من الكتان ، 

 فاذهب انت وماتسمعه اخبرنً به
 فذهب االول ثم عاد ، 

فقال له الثانً : عزٌزي ، ماذا سمعت من  -ت
 وراء الستار  

قال االول : سمعت ان الذي ٌبذر الحب بعد  -ث
الهطول الثانً للمطر سوؾ ٌتلؾ البرد محصوله 

لذلك ٌجب ان ٌبذر االنسان بعد الهطول االول 
 للمطر 

وفً العام الثالث ذهب الرجل الصالح لٌقضً   -7
لٌلته فً المقابر فسمع روحا مٌتٌن ٌتحدثان 

 احدهما لالخر 
قال االول : عزٌزي ، لماذا التؤتً معً لنتجول  -أ

وراء الستار ماهً االالم  فً العالم ونستمع من
 التً حلت علً العالم 

فاجاب االول : الٌمكن ان نتجول الن قصتنا قد  -ب
 انتشرت بٌن االحٌاء

القصد من ذلك ان الموتً ٌعرفون ماٌحدث  -ٓٔ
 فً عام االحٌاء

  -ث
حدث ان ذي اٌري اودع بعض المال عند  -ٔ

صاحبة المنزل وبٌنما كان ٌزور راب ماتت السٌدة 
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فذهب الً المقابر وقال لها اٌن اموالً  ، ، 
فاجابته انها فً البٌت فً مكان كذا وكذا ، وقالت 
له ، اخبر امً ان ترسل لً المشط وزجاجة طالء 

 العٌن بمعرفة فالن الذي سٌزورها ؼدا
 وهذا دلٌل علً انهم ٌعرفون -ٕ
  –ج 
كان والد صموبٌل  لدٌه بعض اموال الٌتامً  -ٔ

توفً ، ولم ٌكن صموبٌل معه ، مودعة عنده ثم 
ولذلك اطلق الناس علً صموبٌل انه ابن الذي اكل 

 اموال الٌتامً 
ذهب صموبٌل الً المقابر لٌسؤل االموات عن  -ٕ

 والده 
 وقال لهم انه ٌسؤل عن )ابا(

 فقالوا له هناك عشرا اسمهم )ابا(  
 فقال اسؤل عن )ابا (ابن )ابا(  
)ابا (ابن )ابا(   فقالوا له هناك عشرات اسمهم

 فقال اسؤل عن )ابا (ابن )ابا(  والد صموبٌل
 فقالوا انه ذهب الً السماء حٌث ارواح الصالحٌن 

 رأي صموبٌل ، لٌفً ٌجلس خارجا  -ٖ
 فسؤله  : لماذا لم تذهب الً السماء

اجاب : قالوا لً الننً اهملت الذهاب ال مدرسة 
ً ان الراباي اٌؾ واذٌت مشاعره فانه لن ٌسمح ل

 اذهب للسماء
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 رأي صموبٌل والده قادما وهو ٌضحك وٌبكً -ٗ
 فسؤله عن االموال الخاصة بالٌتامً 

فقال له : انها فً الطاحونة ، االموال فً االعلً 
 واالسفل هً اموالً ، واموال الٌتامً فً الوسط

 فقال له : ولما ذلك ؟
اجابه : اذا جاء اللصوص ٌسرقون اموالً ولٌس 

الٌتامً ، واذا حدث شًء فً االرض فسدت اموال 
 اموالً ولً اموال الٌتامً

 ن اال ٌدل ذلك علً ان الموتً ٌعلمو

 أ-7ٔ

قال الراباي اسحاق ان الذي ٌترك مالحظات  -ٔ
للموتً كالذي ٌضع مالحظات لالحجار ، الن 

الموتً الٌعرفون ، وقال اخرون بل الن الموتً 
 صحٌح ؟ ٌعرفون ولكنهم  الٌكترثون هل هذا

ان شخصا ما كتب كلمات قال الراباي رابا :  -ٕ
ازدراء فً حق مار صموبٌل  ، فسقطت قطعة 
خشب من السقؾ علً رأسه فكسرت جمجمته 

 فمات 

الرب فالراباي ٌعد استثناء من الموتً الن  -ٖ
 ٌنتقم ممن ٌهٌن الراباي
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ان من ٌزدري قال الراباي ٌوشً بن لٌفً :  -ٗ
 سٌخلد فً جهنم  الربانٌن بعد موتهم

قال الراباي اشماٌل : اذا رأٌت ربانٌا ٌرتكب  -٘
خطؤ فً المساء فال تعترض علٌه اذا اصبحت ، 

فربما انه قام بالتكفٌر عن ذنبه لٌال ، تقول ربما ، 
، وهذا فً  فهو بالتؤكٌد قام بالتكفٌرلٌس صحٌا ، 

حالة االخطاء الجسدٌة ، اما اذا كان اخذ مال 
 فارة له حتً ٌرد المال الصحابه   االخرٌن فال ك

 أ -ٕٓ

قال الراباي بابا للراباي اباي : لماذا االجٌال  -ٔ

السابقة كانت المعجزات التً تحدث كثٌرة 

وبالنسبة لنا التحدث معجزات ؟ الٌمكن ان ٌكون 

بسبب دراستهم للكتب اكثر منا ، فالكتب عندنا 

 اكمل مما كانت فً عهدهم

ٌهودا عندما ٌخلع حذابه تمطر لماذا كان الراباي  -

 اما نحن فنصرغ ونتمرغ وال ٌسمع لنا ؟ السماء

اجاب اباي : النهم كانوا اكثر استعدادا للتضحٌة  -

 بحٌاتهم فً سبٌل تقدٌس اسم الرب
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اعتاد الراباي ٌوهانان ان ٌذهب وٌجلس عند  -ٕ

بوابة الحمام وكان ٌقول : عندما ٌخرجن بنات 

وٌنظرن الً فانهن ٌنجبن اسرابٌل من الحمام 

  ابناء ٌشبهوننً

قال له الربانٌون : الٌس هناك خوؾ من العٌن    -

 الشرٌرة )ٌقصدون الحسد(؟

فقال لهم اننً من نسل ٌوسؾ والتً التستطٌع  -

 العٌن الحاسدة ان تضرها 

 ٕٕ-7ٗ، ٌقصد سفر التكوٌن  

ِمَرٍة ٌُوُسُؾ ُؼْصُن َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة ُؼْصُن َشَجَرٍة ُمثْ 

نٍ  ٌْ  . اْؼَصاٌن َقِد اْرَتَفَعْت َفْوَق َحابٍِط.َعلَى َع

 ب-ٕٓ

ٌمنع المرأة والعبد والقصر )صؽار السن( من  -ٔ

ومن وضع  قراءة الشما )اسمع ٌا اسرابٌل (

التفلٌن ، ولكن ٌسمح لهم بالتفٌال وشكر الرب بعد 

 تناول الطعام

 فً حالة الشخص الؽٌر طاهر )بعل كٌري(   -ٕ

 (ٙٔ-٘ٔسفر الالوٌٌن  )فً
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ْرَحضُ  َزْرعٍ  اْضِطَجاعُ  َرُجلٍ  ِمنْ  َحَدثَ  َواَذا»  ُكلَّ  ٌَ

ُكونُ  بَِماءٍ  َجَسِدهِ  ٌَ  .اْلَمَساءِ  الَى َنِجسا َو

عند حلول ساعة ترتٌل الشما فانه ٌقرأ الشما  -ٖ

فقط فً قلبه )سرا دون صوت( والٌقرأ التسبح 

 قبلها وال بعدها 

فانه ٌرتل الشكر بعده فقط واذا تناول الطعام  -ٗ

 ولٌس قبله 

 ولكن الراباي جودا وقال ٌقرأ قبل وبعد الطعام  -٘

قال رابٌنا : هذا ٌوضح ان القرأة سرا تساوي  -ٙ

القرأة جهرا، فاذا لم تكن تساوٌها فلماذا علً الؽٌر 

 طاهر ان ٌقرأ سرا ؟

قال الراباي حسٌدا : ان القرأة سرا لٌست مثل  -9

، فاذا كان االمر كذلك ، لماذا ٌقرأ القرأة جهرا 

 الؽٌر طاهر سرا؟

اجاب الٌعازر : لكً الٌكون الجمٌع مشؽولٌن  -8

 بالقرأة وهو الٌقرأ  

هل ٌمكن ان ٌقرأ شٌبا ؼٌر الشما ؟ قال  -7

 الراباي ادا بن اهابا : دعه ٌقرأ ماٌقرأه االخرون
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 أ -ٕٔ

 عن التٌفٌال ؟ ماذا -ٔ

تذكر انه ؼٌر طاهر فال  اذا كان ٌقرأها )جهرا( ثم

ٌتوقؾ وانما ٌكمل التالوة )جهرا( وذلك النه بدأ 

 التالوة ، فاذا لم ٌكن بدأ فال ٌقرأ التٌفال

 لماذا تختلؾ التٌفال عن الشما ؟ -ٕ

 الن التٌفٌال لٌس فٌها ذكر ملكوت السموات

ٌٚىٓ اٌٌٍ اٌْىو ثؼل رٕبٚي اٌطؼبَ الٌنوو فٍٗ  -ٖ

جٍٗ لوو ثؼل اٌطؼبَ ٌٌٍٚ ٍٍبكح اٌَّٛاد فٍّبما ٌن

 ؟ اٌٚب

ٚاالعبثخ ً٘ اْ لواءح اٌّْب ٚاٌْىو ثؼل  -ٗ

اٌطؼبَ ً٘ رٍٕٛخ رٛهارٍخ ثٍّٕب اٌزٍفال اِو ِٓ 

 اٌوثبٍٍٔٓ

لبي اٌواثبي عٛكا : آٌ فً اٌزٛهاح إٌٍٛخ   -٘

 ثبٌْىو ثؼل اٌطؼبَ 

 ٓٔ-8فً ٍفو اٌزضٍٕخ 

زَى َّ جِْؼذَ  أََوٍذَ  فَ َّ ةَّ  رُجَبِهنُ  َٚ َٙهَ  اٌوَّ ًِ  ئٌِ ِٗ  ألَْع  األَْه

 .أَْػطَبنَ  اٌزًِ اٌَغٍَِّلحِ 
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ٚاِب اٌْىو لجً اٌطؼبَ فٌٍٍ ٍٕٚخ ٚأّب لٍبً  -ٙ

اْ اٌْىو ثؼل  بػًٍ اٌْىو لجً لواءح اٌزٛهاح، وّ

 لواءح اٌزٛهاح ٘ٛ لٍبً ػًٍ اٌْىو ثؼل اٌطؼبَ

ٚثنٌه إجؼ اٌْىو لجً لواءح اٌزٛهاح ، ٚثؼل  -7

إٌٖٛٓ ( ِيكٚعب لجً رٕبٚي اٌطؼبَ )وّب فً 

 ٚثؼل ) لوءح اٌزٛهاح اٚ رٕبٚي اٌطؼبَ(

لبي اٌواثبي عٛكا : اما وبْ االَٔبْ فً ّه ً٘  -8

لوأ اٌّْب اٚ ال فٌٍٍ ػٍٍٗ اْ ٌموأ٘ب ِوح افوي  

 الٔٙب ٍٕٚخ اٌوثبٍٔٓ ٌٌٍٚ اٌزٛهاح

ٚلبي اٌواثبي اٌٍؼبىه ػىٌ ِبٍجك : اما وبْ  -9

ال فبٔٗ ٌموأ٘ب  ً اما وبْ لوأ اٌٍّْب اَّقٔ َٔ

ِوح افوي ، ٌٚىٓ اما وبْ ٌْه ً٘ لوأ اٌزٍفال اَ ال 

 فال ٌموأ٘ب ِوح افوي

اٌواثبي عٛكا لبي ٔمال ػٓ ّٕٛئًٍ : اما وبْ  -ٓٔ

ّقٔ ٌموأ اٌزٍفال صُ رنوو أٗ لوأ٘ب لجً مٌه فبٔٗ 

 الٌىًّ اٌمواءح

ٌٚىٓ ٔؾّبْ لبي : ػٕلِب وٕب ِغ اٌواثب ثٓ  -ٔٔ

بْ ّقٔ ٌموأ اٌٍٖٛاد صُ رنوو اثٛ٘ب ٍإٌٔبٖ اما و

أٗ ٌموأ ٍٕٛاد ٌَٛ االفو ) االؽل ِضال ثلال ِٓ 
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اٌَجذ( فًٙ ٌمطؼٙب ؟ فبعبة أٗ ٌغت اْ ٌىًّ 

 اٌٍٖٛاد

 ب – ٕٔ

لبي اٌواثبي عٛكا : ٌّىٓ اْ ٌموأ اٌْقٔ غٍو  -ٔ

اٌطب٘و اٌْىو لجً ٚثؼل ِّب ٌؼًٕ أٗ ٌؼزجو اْ 

لواءح اٌْقٔ اٌغٍو ٛب٘و ) ثؼً وٍوي( ٌّىٕٗ 

 اٌزٛهاح

ٌٚىٓ اٌُ ٌمً اٌواثبي ٌّٛٛا ثٓ ٌٍفً أٗ  -ٕ

 الٌغٛى ٌٍغٍو ٛب٘و اْ ٌموأ اٌزٛهاح ؟

لبي اٌواثبي اٌٍؼبىه : ٌّىٓ ٌٍْقٔ اْ ٌزيٚط  -ٖ

اِوأح وبْ لل اغزٖجٙب اثٖٛ اٚ غوه ثٙب  ، ونٌه 

 ٌزيٚط اٌْقٔ اِوأح اغزٖجٙب اثٕٗ  اٚ غوه ثٙب

ِٓ اِوأح اٌواثبي عٛكا ِٕغ ىٚاط اٌْقٔ  -ٗ

 اغزٖجٙب ٚاٌلٖ اٚ غوه ثٙب ، ٚاٌَجت فً مٌه ٘ٛ 

  ٖٓ-ٕٕفً ٍفو اٌزضٍٕخ 

 (ٔ-ٖٕ)فً إٌَقخ اٌؼجوٌخ 

ًٌ  ٌَزَِّقنْ  ال» َوأَحَ  َهُع ِْ ِٗ  ا ال أَثٍِ فْ  َٚ ِْ ًٌْ ٌَْى ِٗ  َم  . «أَثٍِ
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 أ-ٕٕ

قال الراباي نحمان بن اسحاق : اصبح من  -ٔ

 مسابل ٖ العادة اتباع الربانٌن القدامً الثالثة فً

اتباع الراباي اٌالي فً مسؤلة االوابل ) ٌقصد  -أ

 (ٗ-8ٔسفر التثنٌة 

ل َوُتْعِطٌهِ  تِكَ  َوَخْمِركَ  ِحْنَطتِكَ  أَوَّ ٌْ ل َوَز  َجَزازِ  َوأَوَّ

 .َؼَنِمكَ 

 حٌث قال الرابً ان ذلك ٌطبق فقط فً فلسطٌن

الراباي ٌوسٌا فً مسؤلة الزرع المختلط )  -ب

 (7-ٌٕٕقصد سفر التثنٌة 

نِ  َحْقلكَ  َتْزَرعْ  ال» ٌْ سَ  لَِبال ِصْنَف َتَقدَّ ْرعُ : الِملءُ  ٌَ  الزَّ

 . الَحْقلِ  َوَمْحُصولُ  َتْزَرعُ  الِذي

حٌث قال الراباي انه الٌتم اختراق الشرٌعة  وزرع 

االرض مختلطة اال اذا تم خلط بذور القمح 

والشعٌر والعنب والقاءها معا فً االرض ، ولٌس 

    بمحاصٌل مختلفة منفصلة زرع االرض اجزاء
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الراباي جودا بن باثٌرا فً مسؤلة كلمات  -ت

التوراة حٌث قال انها الٌمكن لؽٌر الطاهر ان 

 ٌتلوها 

الراباي هٌسدا الؽً ؼسل االٌدي قبل الصلوات  -ٕ

 وقال ان من ٌبحث عن ماء قبل الصالة هو ملعون

قال الربانٌون ان الؽٌر طاهر)بعل كٌري(   -ٖ 

واحد كاب =  –الذي ٌرٌق علً جسده تسعة )كاب 

جالون تقرٌبا (  9ٕسدس سٌح ، واحد سٌح = 

 من الماء ٌطهر

ولكً ٌطهر البعل كٌري ٌجب ان ٌرٌق علً  -ٗ

 جسده تسعة كاب ، او ٌؽطس فً اربعٌن سٌح

عة وقال الرابً اكٌبا والرباي جودا ان مسؤلة التس

وكذلك فال الراباي  كاب التستخدم اال للمرٌض فقط

 اسً 

  ب-ٕٕ

قال الراباي اباي ان عزرا قال ان الشخص  -ٔ

الصحٌح الٌطهر اال باستخدام اربعٌن سٌح ٌؽطس 
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فٌها اذا كان خروج المنً منه ارادٌا ، اما اذا كان 

 ؼٌر ارادي ٌرش علً جسده تسعة كاب 

وطبق الربانٌون نفس القاعدة علً المرٌض  -ٕ

فقالوا ان الذي انزاله المنً ارادي ٌؽطس فً 

 اربعٌن سٌح ، والذي ؼٌر ارادي اختلفوا فٌه 

قال بعضهم ٌرش علً جسمه تسعة كاب ،  -ٖ

 وقال االخرون لٌس علٌه اي شًء

قال رابا : ان الشرٌعة انه فً حالة الشخص  -ٗ

ارادي ٌستخدم اربعٌن  السلٌم الذي قذفه المنً

سٌح ٌؽطس فٌها ، والذي قذفه ؼٌر ارادي ٌرش 

تسعة كاب ، والمري الذي قذفه ارادي ٌرش تسعة 

 كاب ، والمرٌض الؽٌر ارادي لٌس علٌه شًء 

قال الربانٌون : ان بعل كٌري ٌكون طاهرا اذا  -٘

نضح علً جسمه تسعة كاب ٌكون طاهرا فً 

ٌن ، والٌطهر اال نفسه ولٌس طاهرا بالنسبة لالخر

 سٌح من الماء ٓٗاذا ؼطس فً 

قال الراباي جودا ان البعل كٌري الٌطهر ابدا  -ٙ

 اال اذا ؼطس فً اربعٌن سٌح من الماء 
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قال البعض ان قصد الراباي جودا هو فً حالة  -9

 المٌاه الجوفٌة ولٌس الماء فً الوعاء 

 وقال اخرون انه ٌقصد كل انواع المٌاه

الراباي مٌر ان البعل كٌري الٌمكن ان ٌقرأ قال  -7

 اٌات من التوراة ٖاكثر من 

قال الربانٌون ان الشخص الذي ٌقرأ التٌفال  -ٓٔ

وهو واقؾ والماء ٌتساقط علً ركبتٌه ٌجب علٌه 

ان ٌتوقؾ عن القراءة  حتً ٌنتهً تساقط الماء 

 ثم ٌكمل القراءة

ومن اٌن ٌبدأ استكمال القراءة بعد توقؾ  -ٔٔ

 تساقط الماء ؟

 قال الراباي حسٌدا ٌبدأ القراءة من بداٌة التٌفال 

 وقال الراباي حمنونا ٌبدأ من حٌث توقؾ 

 أ -ٖٕ

قال الربانٌون : اذا كان رجل ٌشعر انه ٌرٌد ان  -ٔ

ٌقضً حاجته ٌجب اال ٌقرأ التٌفٌال واذا قرأها 

 تكون رجس بؽٌض 
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اي قال الراباي  زبٌد ) وقال بعضهم بل الراب -ٕ

جودا( قال ان ذلك فً حالة الشخص الذي 

الٌستطٌع ان ٌمسك نفسه ، ولكن اذا استطاع ان 

 ٌمسك نفسه فان قرأته صحٌحة

وما معنً ان ٌمسك نفسه ؟ قال الراباي  -ٖ

شٌشسث : اذا كان ٌمكنه ان ٌتحكم فً نفسه 

 الزمن الذي ٌسٌر فٌه االنسان فرسخ

شعر انه قال الراباي جوناثان : الشخص الذي ٌ -ٗ

ٌرٌد قضاء الحاجة الٌجب ان ٌقرأ التٌفٌال وذلك 

 (ٕٔ-ٗالن التوراة تقول )سفر عاموس 

ا إِلَِهكَ  لِلَِقاءِ  َفاْسَتِعدَّ   .«إِْسَرابٌِلُ  ٌَ

وقال الرابً صموبٌل بن نحمانً نقال عن  -٘

الراباي جوناثان مامعنً النص )فً سفر الجامعة 

 (ٔ-٘= فً النسخة العربٌة  9ٔ-ٗ

تِ  إِلَى َتْذَهبُ  ِحٌنَ  َقَدَمكَ  ِاْحَفظْ  ٌْ ِ  َب   هللاَّ

الِ  َذِبٌَحةِ  َتْقِدٌمِ  ِمنْ  أَْقَربُ  َفاالِْستَِماعُ  ُهمْ  اْلُجهَّ  الَ  ألَنَّ

رِّ  بَِفْعلِ  ٌَُبالُونَ   الشَّ
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ٌعنً احفظ نفسك عن الخطٌة واذا اخطؤت فقدم 

ذبٌحة واستمع  لنصٌحة الحكماء الذٌن اذا اخطؤوا 

قدموا ذبٌحة  وتابوا ، انهم افضل من الحمقً 

الذٌن ٌقدمون الذبابح ولكن الٌتوبون النهم 

 الٌعرفون الخٌر من الشر

قال الراباي اشً ) وقال بعضهم بل الراباي  -ٙ

النص ان تحفظ مإخرتك  حانٌنا بن بابا( معنً

 حٌنما تقؾ بٌن ٌدي الرب 

 רגליוوهذا التفسٌر ٌعتمد علً ان كلمة  -9

 تعنً قدم او مإخرة

فقد وردت بمعنً قدم فً نص سفر الجامعة 

 فً النص العربً ٔ-٘عبري = 9ٔ-ٗالسابق )

تِ  إِلَى َتْذَهبُ  ِحٌنَ  َقَدَمكَ  ِاْحَفظْ  ٌْ ِ  َب   هللاَّ

  האלהים אל־בית תלך כאׁשר רגליך ׁשמר

 

، وهً بمعنً مإخرة فً نص صموبٌل االول 

 ، التالً  ٗ-ٕٗ
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 ׁשאול ויבא מערה וׁשם על־הדרך הצאן אל־גדרות ויבא

 יׁשבים׃ המערה בירכתי ואנׁשיו ודוד רגליואת־ להסך

ِرٌقِ  فًِ الَّتًِ اْلَؽَنمِ  َحَظابِرِ  إِلَى َوَجاءَ   َوَكانَ . الطَّ

 َوِرَجالُهُ  َوَداُودُ ) لَهُ  لَِحاَجةٍ  َشاُولُ  َفَدَخلَ  َكْهؾٌ  ُهَناكَ 

َرةِ  فًِ ُجلُوساً  َكاُنوا  (.اْلَكْهؾِ  ُمَإخَّ

لبي اٌوثبٍْٔٛ : اْ اٌْقٔ اٌني ٌوغت فً  -8

كفٛي ِىبْ اٌقالء )ِىبْ لٚبء اٌؾبعخ(  ٌغت اْ 

ٌٕيع اٌزٍفٍٍٍٓ ػًٍ َِبفخ اهثؼخ امهع ِٓ اٌّىبْ 

 صُ ٌلفً

لبي اٌواثبي ا٘ب اثٓ اٌواثبي ٘ٛٔب : اْ مٌه فً  -9

ؽبٌخ اٌقالء اٌؼبكي )ثّؼًٕ اٌني ٌٛعل ثٗ فؼال 

فٚالد اكٍِخ( ٌٚىٓ اما وبْ مٌه اٌّىبْ ٌَزقلَ 

الٚي ِوح فبٔٗ ٌقٍغ اٌزٍفٍٍٓ صُ ٌمًٚ ؽبعزٗ 

ٚػٕلِب ٌقوط فبٔٗ الٌٍجٌ اٌزٍفٍٍٓ اال ثؼل اهثؼخ 

ك الٔٗ ٌؾٛي امهع ِٓ اٌّىبْ الٔٗ إجؼ فالء ِؼزب

 االْ فٚالد اكٍِخ 

اٌَإاي االْ : ِبما ػٓ هعً كفً اٌقالء  -ٓٔ

  اٌّؼزبك ٌىً ٌزجٛي فمٜ ؟

 لبي هاثٍٕب ٌغٛى اٌلفٛي ثبٌزٍفٍٍٓ
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ٚلبي اٌواثبي اكا ثٓ ِبرٍٕب الٌغٛى ؽٍش أٗ 

الٌّٚٓ اْ ٌقوك هٌؾب اٚ ٌؾلس فً اٌّىبْ ٚ٘ٛ 

 ٌورلي اٌزٍفٍٍٓ

ٍٍٓ فً ٌلٌٗ ٌٚلفً لبي ثٍذ ًٍٍ٘ : ٌٚغ اٌزٍف -ٔٔ

اٌقالء ، ٚلبي اٌواثبي اوٍجب ٌؾزفع ثٙب فً ِالثَٗ 

 ٚاٌَجت فً مٌه االرً :  ٌٚلفً اٌقالء

ٌّٚىٓ اْ ٌؾزفع ثّٙب فً ؽفوح ثغٛاه اٌقالء  -أ

ٌٚىٓ ٌٌٍ فً اٌطوٌك اٌؼبَ ؽزً الٌأفن٘ب 

اٌٍٖٛٓ ، ففً ماد ِوح رون اؽل اٌزالٍِن اٌزٍفٍٍٓ 

بَ فبفنرٗ ػب٘وح اٌقبٓ ثٗ ثغٛاه اٌطوٌك اٌؼ

ٚعبءد اًٌ  ثٍذ ِلهاُ ٚلبٌذ اْ اٌطبٌت اػطب٘ب 

اٌزٍفٍٍٓ ػًٍ أٗ اعورٙب فٖؼل اٌطبٌت اًٌ ٍطؼ 

 ثٍذ ِلهاُ ٚاٌمً ثٕفَٗ اًٌ االهٗ ِٚبد

ٚلبي اٌوثبٍْٔٛ اْ اٌزالٍِن وبٔٛا ٌزووْٛ  -ة

اٌزٍفٍٍٓ فً ؽفوح ثغٛاه اٌقالء فىبٔذ اٌفئواْ 

 رأفن٘ب

ن ثٛٙؼٙب ػًٍ ٔبفنح اٌقالء فٍّب اِوٚا اٌزالٍِ -د

 وبْ ٌأفن٘ب اٌّبهح

لبي اٌواثبي ٍِبّب ثٓ اٌواثبي عّٛٛا ثٓ  -ٕٔ

ٌٍفً اْ اٌْوٌؼخ اْ ٌطٛي اٌزٍفٍٍٓ ِضً ٌفبفبد 
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اٌزٛهاح ٌَّٚىٙب ثٍلٖ إًٌٍّ ٌٚٚؼٙب ِٛاعٙخ 

 ٌمٍجٗ 

لبي اٌواثبي هاثب ثٓ ثبه ٘بٔب : ػٕلِب وٕب  -ٖٔ

اهاك اْ ٌلفً  رالٍِن ٌٍواثبي عٛ٘بٔبْ ، وبْ اما

اٌقالء ٚوبْ ِؼٗ وزبة ػمٍلح وبْ ٌؼطٍٗ ٌٕب 

ٌٕؾفظٗ ٌٗ ؽزً ٌقوط ِٓ اٌقالء ثٍّٕب وبْ ٌلفً 

 ِورلٌب اٌزٍفٍٍٓ ٚوبْ ٌمٛي أٙب رؾٍّٗ

 ة-ٖٕ 

لبي هاثب : ػٕلِب وٕب ٔزجغ اٌواثبي ٔؾّبْ اما  -ٔ

وبْ ِؼٗ وزبة ػمٍلح اػطبٖ ٌٕب لجً اْ ٌلفً اٌقالء 

ٌورلي اٌزٍفٍٍٓ ٌُ ٌؼطٗ ٌٕب ٚوبْ ، ٌٚىٓ اما وبْ 

ٌمٛي ؽٍش اْ اٌوثبٍْٔٛ ٍّؾٛا ثلفٛي اٌقالء 

 ثبٌزٍفٍٍٓ فبٔٙب رؾًٍّٕ

لبي اٌوثبٍْٔٛ : ٌغت ػًٍ اٌْقٔ اال ٌَّه  -ٕ

اٌزٍفٍٍٓ فً ٌلٌٗ ٚاال ٌَّه ٌفبئف اٌزٛهاح ؽٍّٕب 

ٌزٍٛ اٌزٍفٍال ، ٚال ٌغت اْ ٌزجٛي ٚ٘ٛ ٌورلي 

لٌٙب ٍٛاء َٔٛ ِؼزبك اٌزٍفٍٍٓ ، ٚاال ٌٕبَ ٚ٘ٛ ٌور

 اٚ ِغوك غفٛح لٍٖوح 

لبي ّٕٛئًٍ : رؼزجو اٌَىٍٓ ٚإٌمٛك ٚاالٛجبق  -ٖ

 ٚاهغفخ اٌقجي ِضً اٌزٍفٍٍٓ
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ٚاالفزالف اٌَبثك ٔبرظ ػٓ فالف اٌوأي ثٍٓ  -ٗ

ثٍذ ّبِبي ٚثٍذ ًٍٍ٘ ) ّٚ٘ب اٌّلهٍزٍٓ 

 اٌفمٍٙزٍٓ اٌّزؼبهٙزٍٓ ػٕل اٌٍٙٛك (

بي ٔؾٍٛٔب اٌواثبي ٍأي اٌواثبي عٛىٌف ثٓ اٌواث -٘

عٛكا : الٌغٛى ٚٙغ اٌزٍفٍٍٓ رؾذ اٌملَ ػٕل إٌَٛ 

ٌٚىٓ ِب ؽىُ ٚٙغ اٌْقٔ ٌٍزٍفٍٍٓ رؾذ اٌٍٛبكح 

 ؟ 

فبعبة : اعبى مٌه ّٕٛئًٍ ؽزً ٌٛ وبٔذ ىٚعخ 

 اٌوعً رٕبَ ثغٛاهٖ

اػزوٗ ثؼ٘ اٌّؼٍٍّٓ ؽٛي ٚٙغ اٌوعً  -ٙ

ٌٍزٍفٍٍٓ رؾذ اٌٍٛبكح فً ؽبٌخ اما وبٔذ ىٚعزٗ 

غٛاهٖ ، ٚلبٌٛا أٗ ٌٚؼٙب اٌؼًٍ ِٓ هأٍٗ رٕبَ ث

ِواد ػوٗ اٌٍل( اٚ اٍفٍٙب  ٖثضالصخ اّجبه )

 ثْجوٌٓ

لبي هاثب : هغُ اْ مٌه كؽ٘ ٌّٖٛئًٍ اال اْ  -7

اٌْوٌؼخ رزجؼٗ ٚمٌه الْ ؽفع اٌزٍفٍٍٓ اُ٘ ِٓ 

 اٌزفىٍو فً اٌّىبْ اٌني ٌٛٙغ فٍٗ اٌزٍفٍٍٓ

 أ-ٕٗ
بٌن قال الراباي جرمٌا )ارمٌاء( ٌضعها  -ٔ

 الوسادة والؽطاء  ولٌست مواجهة لرأسه
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الراباي هٌا كان ٌعلم  وضع التٌفلٌن فً حقٌبة  -ٕ
تحت الوسادة بحٌث ان طرؾ الحقٌبة ٌظهر من 

 الوسادة
كان بار كابارا ٌربطهما فً ستارة الفراش  -ٖ

 وٌجعلهما بارزٌن خارجه
الراباي شٌشٌث )شٌت( كان ٌضعهما علً  -ٗ

 اشكرسً وٌؽطٌهما بالقم
الراباي جوزٌؾ )ٌوسؾ( بن الراباي نحونٌا  -٘

سؤل الراباي جودا )ٌهوذا( اذا كان شخصٌن 
ٌنامان فً فراش واحد فهل ٌدٌر كل منهما ظهره 

 لالخر وٌقرأ الشما ؟
فاجاب ان صموبٌل اجاز ذلك حتً لو كان الشخص 

 االخر فً الفراش هو زوجته
 اعترض الراباي جوزٌؾ علً ذلك الحكم 

ؾ ذلك الحكم اٌضا ان الربانٌون ٌقولون ٌخال -ٙ
اذا كان شخص فً فراشه وبجانبه ابناءه واهل 
بٌته فال ٌجوز ان ٌقرأ الشما اال اذا كان هناك 

 ستارة تفصلهم عنه او كان ابناءه صؽار
وهناك اعتراض علً الرزوجة فً الفراش  -9

النه اذا ادار الزوج وجهه والزوجة وجهها فانهما 
 خرة الجسم ٌلتصقان فً مإ

واجاب علً ذلك الراباي هونا بان مإخرة  -8
 الجسم التثٌر الشهوة
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 ما معنً ان ابناءه صؽار ؟  -7
قال الراباي هٌسدا )حسٌدا( البنت حتً سن الثالثة 

 وٌوم ، والولد حتً سن التاسعة وٌوم 
 سنة وٌوم والولد ٔٔوقال اخرون البنت حتً سن 

 سنة وٌوم ٕٔحتً 
اسحاق : اذا انكشؾ شبر من  قال الراباي -ٓٔ

 جسد المرأةالمتزوجة فانه ٌثٌر الشهوة
قال الراباي شٌث : لماذا امرت التوراة  -ٔٔ

بارتداء طبقتٌن من المالبس داخلٌة وخارجٌة 
للنساء لكً ٌعرؾ الجمٌع ان من ٌحدق الً اصبع 

امرأة فكؤنه ٌحدق فً عورتها ، وٌقصد بتلك 
 للشماالمرأة زوجته واثناء قرأته 

قال الراباي حسٌدا ان ساق المرأة عورة  -ٕٔ
 ٖ،ٕ-9ٗمثٌرة للشهوة ففً سفر اشعٌاء 

َحى َواْطَحنًِ َدقٌِقاً.  ِري اْكِشفًِ ُنَقاَبكِ ُخِذي الرَّ . َشمِّ
لَ.  ٌْ اَق. اْعُبِري األَْنَهارَ الذَّ  . اْكِشفًِ السَّ

. آُخُذ َنْقَمًة َوالَ َتْنَكِشُؾ َعْوَرُتِك َوُتَرى َمَعاِرٌكِ 
 أَُصالُِح أََحداً 

قال صموبٌل ان صوت المرأة عورة مثٌر  -ٖٔ
 للشهوة 

 ٗٔ-ٕففً نشٌد االنشاد 
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ْخِر فًِ ِسْتِر اْلَمَعاقِِل.  ا َحَماَمتًِ فًِ َمَحاِجِا الصَّ ٌَ
ألَنَّ َصْوَتِك لَِطٌٌؾ  أَْسِمِعٌنًِ َصْوَتكِ أَِرٌنًِ َوْجَهِك. 
 لٌ َوَوْجَهِك َجِمٌ

قال الراباي شٌث ان شعر المرأة عورة مثٌر  -ٗٔ
 ٔ-ٗللشهوة  ، ففً نشٌد االنشاد 

َناِك  ٌْ ا َحبٌَِبتًِ َها أَْنِت َجِمٌلٌَة! َع ٌَ َها أَْنِت َجِمٌلٌَة 
َشْعُرِك َكَقِطٌِع ِمْعٍز َحَماَمَتاِن ِمْن َتْحِت َنَقابِِك. 
 .       َرابٍِض َعلَى َجَبِل ِجْلَعادَ 

 ب -ٕٗ
الذي ٌقرأ التٌفال وٌمكن سماعه فانه ٌكون  -ٔ

 ضعٌؾ االٌمان ) ربما النه ٌعتقد ان هللا الٌسمعه( 
اما الذي ٌرفع صوته وهو ٌقرأ التٌفال فهو من  -ٕ

 االنبٌاء الكذبة 
ٌصؾ االنبٌاء  8ٕ-8ٔففً سفر الملوك االول 

 الكذبة بقوله
ُعوا َحَسَب َفَصَرُخوا بَِصْوٍت َعالٍ  َعاَدتِِهْم ، َوَتَقطَّ

ُم. َماِح َحتَّى َسالَ ِمْنُهُم الدَّ ٌُوِؾ َوالرِّ  بِالسُّ
واما الذي ٌتجشؤ وٌتثاءب وهو ٌقرأ التٌفال  -ٖ

 فهو متؽطرس
واما الذي ٌعطس وهو ٌقرأ التٌفال فقال بعضهم  -ٗ

 ان ذلك عالمة سٌبة له 
واما الذي ٌبصق وهو ٌقرأ التٌفال فانه كالذي  -٘

 ٌبصق فً حضرة الملك
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قال الراباي حمونا ان الذي ٌعطس فً صالته  -ٙ
فانه عالمة جٌدة له النه كما العطس ٌرٌح االنسان 

 فً االرض فانه ٌخفؾ عنه فً السماء
قال الراباي جودا اذا كان الشخص واقفا ٌقرأ  -9

التٌفال وتجمع البصاق فً فمه فانه ٌمسحه بثوبه 
 فاذا كان الثوب رقٌقا ٌمسحه فً وشاحه

رابٌنا واقفا خلؾ الراباي اشً واراد ان  كان -8
 ٌبصق فبصق خلفه 

قال له اشً : الم ٌقل المعلم ان تمسح البصاق  
 بوشاحك  

 فقال : اننً رجل متحسس ) علً وشك الؽثٌان(
قال الراباي هونا ان الذي ٌقرأ التٌفال وٌسمع  -7

صوته ٌكون ضعٌؾ االٌمان فً حالة اذا كان قادرا 
القرأة وهو ٌهمس اما اذا كان علً التركٌز فً 

الٌستطٌع التركٌز فٌمكنه القرأة بصوت اذا كان 
ٌصلً منفردا اما اذا كان فً جماعة فانه الٌرفع 

 الصوت لكً الٌشوش علً االخرٌن
قال الراباي هونا : اذا كان شخص ٌسٌر فً  -ٓٔ

 شارع رابحته قذرة فانه ٌؽطً فمه وٌقرأ الشما
معلمون عن الراباي وٌتعارض ذلك مع مانقله ال

 هونا بانه منع الوقوؾ فً االماكن القذرة 
وللتوفٌق بٌن الرواٌتٌن قٌل ان الحالة االولً اذا 
كان الشخص ٌسٌر وهو ٌقرأ ثم قطع طرٌقه مكان 
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قذر فانه ٌضع ٌده علً فمه وٌستمر فً القرأة اما 
 اذا كان واقفا فً مكان قذر فال ٌبدأ القرأة 

انان )ٌونان( انه ٌجوز قال الراباي جوه -ٔٔ
 قراءة التوراة اال فً الحمام والخالء

كان الراباي اباهو ٌسٌر خلؾ الراباي  -ٕٔ
جوهانان وٌقرأ الشما ثم عندما وصال الً مكان 

 قذر توقؾ عن القراءة حتً ؼادرا المكان
والخالصة ان هناك خالؾ حول المكان القذر  -ٖٔ

قال البعض ٌضع ٌدٌه علً فمه وٌقرأ وقال اخرون 
 ٌتوقؾ   

 أ -ٕ٘
قال الراباي هونا : اذا نسً شخص ودخل  -ٔ

الخالء وهو ٌرتدي التٌفللٌن فانه ٌضع ٌده علٌهم 
 حتً ٌنتهً 

ولماذا الٌحبس البول او البراز وٌخرج التٌفلٌن  -ٕ
 ؟

الراباي سٌمون بن جمالٌل ان حبس البول قال 
ٌسبب داء الصفراء  وحبس البراز ٌسبب 

 االستسقاء
واذا كان هناك اثر للفضالت علً جسد االنسان  -ٖ

او كانت ٌده داخل الخالء قال الراباي هونا انه 
ٌمكنه قراءة الشما بٌنما قال الراباي حسٌدا انه 

 الٌجوز
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 الراباي هونا ؟قال رابا : ما الذي ٌإٌد رأي  -ٗ
 ٙ-ٓ٘ٔفً سفر المزامٌر 

بَّ  ِح الرَّ ا. ُكلُّ َنَسَمٍة َفْلُتَسبِّ ٌَ  . َهلِّلُو
 وما الذي ٌإٌد رأي الراباي حسٌدا  -٘

 ٓٔ-ٖ٘فً سفر المزامٌر اٌضا 
ا َربُّ َمْن ِمْثلَُك اْلُمْنقُِذ  َجِمٌُع ِعَظاِمً ٌَ َتقُولُ: ]

ْن ُهَو أَْقَوى ِمْنهُ  َواْلَفقٌَِر َواْلَبابَِس ِمْن  اْلِمْسِكٌَن ِممَّ
 َسالِبِِه؟[. 

اذا كان هناك رابحة كرٌهة تنبع من مكان ما  -ٙ
قال الراباي هونا : ٌبتعد الشخص عن مصدر 

 الرابحة اربعة اذرع وٌقرأ الشما
قال الراباي حسٌدا ٌبتعد عن المكان اربعة اذرع 

 وٌقرأ الشما
خص وٌٌد رأي الراباي حسٌدا القول بان الش -9

الٌقرأ الشما امام فضالت االنسان او فضالت الكلب 
او فضالت الخنزٌر او فضالت الدجاج او كومة من 

الروث ٌخرج منها رابحة ، فاذا كانت فً مكان 
اعلً منه او اسفل منه بعشرة اشبار فانه ٌجلس 
بجانب المكان وٌقرأ الشما واال فانه ٌبتعد بحٌث 

 الٌراها
 بالنسبة للتٌفال ونفس االحكام السابقة -8
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وتنطبق علً حالة الدراسة فً الكتب الدٌنٌة   -7
اذا كانت فضالت شخص اخر اما اذا كانت فضالت 

 نفس الشخص فال ٌجوز الدراسة فً مكانها
اذا كانت فضالت تحمل وتمر امام الشخص  -ٓٔ

قال اباي انه ٌجوز له قراءة الشما بٌنما قال رابا 
 الٌجوز 

ٌل رأٌه : نحن نعلم انه اذا قال اباي فً تعل -ٔٔ
كان شخص ؼٌر طاهر ٌقؾ تحت شجرة  ومر من 

 امامه شخص طاهر ، فانه ٌصبح ؼٌر طاهر
واذا كان شخص طاهر ٌقؾ تحت شجرة ومر من 

امامه شخص ؼٌر طاهر فان الواقؾ تحت الشجرة  
ٌبقً طاهر ولكن اذا توقؾ الشخص ؼٌر الطاهر 

بح ؼٌر امامه فان الشخص الذي تحت الشجرة ٌص
 طاهر 
وتعلٌل ذلك ان النجاسة تنتقل من الشخص  -ٕٔ

 الً المكان من حوله ، ففً سفر الالوٌٌن
  9ٗالً  ٗٗ-ٖٔ

Lev 13:44   ُه َنِجسٌ َفُهَو . اْنَساٌن اْبَرُص. انَّ
ْحُكُم اْلَكاِهُن بَِنَجاَستِِه. انَّ َضْرَبَتُه فًِ َراِسِه.  ٌَ  َف

Lev 13:45   ْرَبُة َتُكوُن َواالْبَرُص الَِّذي فٌِِه الضَّ
 ً ٌَُؽطِّ ُكوُن َمْكُشوفا َو ٌَ اُبُه َمْشقُوَقًة َوَراُسُه  ٌَ ثِ

ٌَُناِدي: َنِجٌس َنِجٌس.  ِه َو ٌْ  َشاِرَب
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Lev 13:46   ْرَبُة فٌِِه اِم الَّتًِ َتُكوُن الضَّ ٌَّ ُكلَّ اال
ُه َنِجٌس.  ُكوُن َنِجسا. انَّ . َخاِرَج اْلَمَحلَِّة ٌُقٌُِم َوْحَدهُ ٌَ

ُكوُن َمَقاُمهُ  ٌَ  . 
ولكن الرب الرحٌم ٌقول فً سفر التثنٌة  -ٖٔ
 ٙٔالً ٓٔ-ٖٕ

Deu 23:10   َر َطاِهٍر ِمْن ٌْ إِْن َكاَن فٌَِك َرُجلٌ َؼ
ْدُخل إِلى  ٌَ ْخُرُج إِلى َخاِرِج الَمَحلِة. ال  ٌَ ِل  ٌْ َعاِرِض الل

 َداِخِل الَمَحلِة. 
Deu 23:11   ْؽَتِسلُ بَِماٍء ٌَ َوَنْحَو إِْقَباِل الَمَساِء 

ْدُخلُ إِلى َداِخِل الَمَحلِة.  ٌَ ْمِس   َوِعْنَد ُؼُروِب الشَّ
Deu 23:12   ُكوُن لَك َمْوِضٌع َخاِرَج الَمَحلِة ٌَ َو

ِه َخاِرجاً.  ٌْ  لَِتْخُرَج إِل
Deu 23:13   تَِك لَِتْحفَُر بِِه ُكوُن لَك َوَتٌد َمَع ُعدَّ ٌَ َو

ً ُبَراَزَك.   ِعْنَدَما َتْجلُِس َخاِرجاً َوَتْرِجُع َوُتَؽطِّ
Deu 23:14   بَّ إِلَهَك َسابٌِر فًِ َوَسِط ألَنَّ الرَّ

ْدَفَع أَْعَداَءَك أََماَمَك. َفلَتُكْن َمَحلُتَك  ٌَ ٌُْنقَِذَك َو َمَحلتَِك لِ
ْرِجَع َعْنَك. ٌَ ٍء َف ًْ َرى فٌَِك َقَذَر َش ٌَ َسًة لَِبال    ُمَقدَّ

Deu 23:15  « َك ِمْن َمْوالهُ ال ُتَسلِّْم ٌْ َعْبداً أََبَق إِل
 إِلى َمْوالهُ. 
Deu 23:16   ٌُقٌُِم فًِ َوَسِطَك فًِ الَمَكاِن ِعْنَدَك 

ِطٌُب لُه. ال  ٌَ ُث  ٌْ ْخَتاُرهُ فًِ أََحِد أَْبَوابَِك َح ٌَ الِذي 
 َتْظلِْمُه.
 هامش
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النجاسة عند الٌهود لٌست منحصرة فً الشخص 
وانما تنتقل من صاحبها الً ماٌحٌط به ومن مس 
ذلك المحٌط ٌكون نجس اٌضا ، كؤنما النجاسة 
 تشع نجس من حولها ، ففً سفر الالوٌٌن  

و اذا كانت امراة لها سٌل و كان سٌلها  7ٔ: ٘ٔ
و كل دما فً لحمها فسبعة اٌام تكون فً طمثها 

 ٌكون نجسا الى المساء من مسها
و كل ما تضطجع علٌه فً طمثها ٌكون  ٕٓ: ٘ٔ

 نجسا و كل ما تجلس علٌه ٌكون نجسا
و كل من مس فراشها ٌؽسل ثٌابه و  ٕٔ: ٘ٔ

 ٌستحم بماء و ٌكون نجسا الى المساء
و كل من مس متاعا تجلس علٌه ٌؽسل  ٕٕ: ٘ٔ

 ثٌابه و ٌستحم بماء و ٌكون نجسا الى المساء
 )انتهً(

قال الراباي حمنونا ان التوراة تمنع قراءة  -ٗٔ
الشما امام تدفق البول  وان الراباي جوناثان 

، ٖٔ-ٖٕاستنتج ذلك من  النصٌن فً سفر التثنٌة 
 ٖٔ،ٕٔ-ٖٕفً النسخة العبرٌة ، ورقمهما  ٗٔ

 فً النسخة العربٌة 
Deu 23:12   ُكوُن لَك َمْوِضٌع َخاِرَج الَمَحلِة ٌَ َو
ِه َخاِرجاً لَِتْخُرَج  ٌْ  . إِل

Deu 23:13   تَِك لَِتْحفَُر بِِه ُكوُن لَك َوَتٌد َمَع ُعدَّ ٌَ َو
ً ُبَراَزكَ   .ِعْنَدَما َتْجلُِس َخاِرجاً َوَتْرِجُع َوُتَؽطِّ
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فقال ان االول ٌتعلق بخروج الرٌح والثانً  -٘ٔ
فً حالة التبول وان التوراة التمنع القراءة طالما 

 ضان البول سقط علً االر
وقال الراباي جودا نقال عن صموبٌل طالما  -ٙٔ

 ان البول الزال ٌرطب االرض ٌمنع قراءة الشما   
قال الربانٌون : اذا تم سكب البول من وعاء  -71

 الً االرض فانه ٌمنع قراءة الشما امام الوعاء
 ب – ٕ٘
قال الراباي جودا : الٌجوز ان ٌقرأ الشما اذا  -ٔ

ٌهودي عارٌا ، ولماذا قال كان امامه شخص ؼٌر 
 ؼٌر الٌهودي؟

النه الٌجوز ان ٌقرأ الشما امام الٌهودي  -ٕ
العرٌان وكنه اراد توضٌح ذلك فً حالة ؼٌر 

الٌهودي النه قٌل عن ؼٌر الٌهود فً التوراة فً 
 ٕٓ-ٖٕسفر حزقٌال 

َوَعِشَقْت َمْعُشوقٌِِهِم الَِّذٌَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِمٌِر 
 ٌُّ ِل. َوَمنِ ٌْ ًِّ اْلَخ  ُهْم َكَمنِ
 فؽٌر الٌهود هم مجرد حمٌر  -ٖ
كان الراباي اهاي ٌزوج ابنه فً منزل الراباي  -ٗ

اسحاق بن صموبٌل بن مارتا  فاحضره الً ؼرفة 
الزفاؾ ولكنه لم ٌنجح فاخذ ٌبحث فً الؽرفة حتً 

 وجد لفافة من لفابؾ التوراة
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بنً ، اال فقال : لو اننً لم ات لتسببتم فً موت ا 
تعرفون انه الٌجوز المعاشرة الزوجٌة فً ؼرفة 
بها لفافة توراة او تٌفلٌن اال اذا تم اخراجها او 

 وضعها فً حقٌبتٌن احداهما داخل االخري
 ٘-ٗترتٌل التٌفٌال : الفصول ثانٌا : 

 أ -ٕٙ

ٌمكن قراءة التٌفال الصباحٌة حتً منتصؾ  -ٔ

 الساعة الرابعةالنهار، قال الراباي جودا : حتً 

صالة بعد الظهر حتً المساء ، قال الراباي  -ٕ

 جودا : حتً منتصؾ بعد الظهٌرة

صالة المساء لٌس لها موعد ثابت ، موعد  -ٖ

الصلوات االضافٌة ٌشمل كل الٌوم ، قال الراباي 

 جودا : حتً الساعة السابعة

ٌتعارض ماسبق مع كون موعد الشما هو  -ٗ

التٌفال بعد الشما   فان شروق الشمس ، وبما ان 

التٌفال ٌجب ان تكون نهارا ، وقال الراباي 

 جوهانان حتً منتصؾ النهار ولكن لٌس بعد ذلك

قال الراباي ماري نقل عن ٌوهانان : اذا نسً  -٘

شخص التٌفال فً المساء فانه ٌقرأها مرتٌن فً 
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الصباح ، واذا نساها فً الصباح ٌقرأها مرتٌن بعد 

 الظهر

خالؾ حول اذا انسً التٌفال بعد الظهر هناك  -ٙ

هل ٌقرأها فً النهار ؟ والسبب ان الٌوم ٌبدأ 

مساءا ثم نهارا كما فً سفر التكوٌن ، فاذا نسً 

التٌفال بعد الظهر وجاء المساء فانه ٌكون جاء ٌوم 

 اخر ولٌس نفس الٌوم

قال الراباي هونا اذا نسً بعد الظهر ٌقرأ  -9

 مرتٌن فً المساء 

 ب  -ٕٙ 
قال الراباي ٌوسً بن حنانٌا ان ابراهام )ٌقصد  -ٔ

ابو االنبٌاء ابراهٌم علٌه السالم( كان ٌقرأ التٌفال 
 9ٕ-7ٔفً الصباح النه فً سفر التكوٌن 

َر اْبَراِهٌُم فًِ اْلَؽِد الَى اْلَمَكاِن الَِّذي َوَقَؾ فٌِِه  َوَبكَّ
بِّ   اَماَم الرَّ

ة كما فً سفر وذلك الن الوقوؾ ٌعنً الصال -ٕ
 ٖٓ-ٙٓٔالمزامٌر 
ُ  َفاْمَتَنعَ  َوَدانَ  فٌَِنَحاسُ  َفَوَقؾَ   .اْلَوَبؤ
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كان اسحاق )ٌقصد نبً هللا اسحاق علٌه  -ٖ
السالم( ٌقرأ التٌفال بعد الظهر ، ففً سفر التكوٌن 

ٕٗ-ٖٙ 
لَ  اْسَحاقُ  َوَخَرجَ  َتامَّ ٌَ  اْلَمَساءِ  اْقَبالِ  ِعْندَ  اْلَحْقلِ  فًِ لِ
هِ  َفَرَفعَ  ٌْ َن ٌْ  . ُمْقبِلَةٌ  ِجَمالٌ  َواَذا َوَنَظرَ  َع
 الن التؤمل ٌعنً الصالة كما فً سفر المزامٌر -ٗ

ٕٔٓ-ٔ 
ا إَِذا لِِمْسِكٌنٍ  َصالَةٌ  ٌَ امَ  َشْكَواهُ  َوَسَكبَ  أَْع ا هللاِ  قُدَّ ٌَ 
ْدُخلْ  َصالَتًِ اْسَتِمعْ  َربُّ  ٌَ كَ  َوْل ٌْ  . ُصَراِخً إِلَ
عقوب ( كان ٌصلً وٌعقوب )ٌقصد نبً هللا ٌ -٘

 ٔٔ-8ٕفً المساء النه فً سفر التكوٌن 
 َقدْ  َكاَنتْ  الشَّْمسَ  النَّ  ُهَناكَ  َوَباتَ  َمَكانا َوَصاَدؾَ 
 َتْحتَ  َوَوَضَعهُ  اْلَمَكانِ  ِحَجاَرةِ  ِمنْ  َواَخذَ . َؼاَبتْ 
 اْلَمَكانِ  َذلِكَ  فًِ َفاْضَطَجعَ  َراِسهِ 
العبري والترجمة العربٌة ؼٌر صحٌحة والنص  -ٙ
 هو

במקום וילן ׁשם כי־בא הׁשמׁש ויקח  ויפגע
מאבני המקום ויׂשם מראׁשתיו ויׁשכב 

   במקום ההוא׃
كما فً سفر  تعنً ٌصلً ויפגעوكلمة   -9

 ٙٔ-9ارمٌاء 
ْعِب َوالَ َتْرَفْع ألَْجلِِهْم  َوأَْنَت َفالَ ُتَصلِّ ألَْجِل َهَذا الشَّ

ًَّ ألَنًِّ الَ أَْسَمُعك. َصالَةً ُدَعاًء َوالَ   َوالَ ُتلِحَّ َعلَ
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ואתה אל־תתפלל בעד־העם הזה 
ואל־תׂשא בעדם רנה ותפלה 

 ־בי כי־אינני ׁשמע אתך׃תפגעואל־
هنا نفس الكلمة مترجمة بمعنٌٌن فً النص  -8

 العربً ولكن النص العبري واحد
  أ -9ٕ
 التٌفال من اثنٌن ٌقرأ ان الشخص علً كان اذا -ٔ

 الساعة حتً االصلً موعدها)  موساؾ  احداهما
 االصلً موعدها) مٌناه واالخري(  صباحا السابعة
 ٌقرأ فانه( ربع اال عشر الحادٌة الساعة حتً

 الموساؾ قبل المٌناه
 المٌناه ثم  الموساؾ ٌقرأ جودا الراباي قال -ٕ
 بابا بن جود الراباي ان نحمان الراباي قال -ٖ

  اشٌاء خمسة علً شهد
 كانت اذا) الزواج رفض فً القاصر البنت حق -أ

 (والدها وفاة بعد تزوٌجها فً ترؼب امها
 ان واحد شاهد شهد اذا تتزوج ان ٌمكن المرأة -ب

 توفً قد زوجها
 انسان قتل النه اورشلٌم فً رجمه تم الدٌك ان -ت
 ٌمكن ٌوما اربعٌن علٌها مر التً الخمر ان -ث

 الرب مذبح فً استخدامها
 الرابعة الساعة حتً كان الصباح قربان ان -ج
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 امام المرور الٌجوز انه الربانٌٌن بعض ٌعلم -ٖ
 ، اسً والراباي امً الراباي وقال ، المصلً
 المرور ٌجوز

  ب -9ٕ 
 االنسان ان راب عن نقال جودا الراباي قال -ٔ

  معلمه خلؾ او بجوار ٌصلً ان الٌجب
 ٌصلً شخص اي ان:   الٌعازر الراباي قال -ٕ

 او عادٌة بتحٌة معلمه عً ٌرد او معلمه خلؾ
  هذا كل ، المعلم ٌقلها لم اشٌاء لمعلمه ٌنسب
  من ٌختفً ان(  االلهً الحضور)  السكٌنة ٌسبب

 اسرابٌل
 وامتألت السبت ٌوم كان اذا:  ابٌدان قال -ٖ

 حل قد المساء ان الجمٌع وظن بالؽٌوم السماء
 بعد ثم المساء صالة وصلوا المعبد الً وذهبوا
 التزال الشمس ان واتضح السحب زالت ذلك

  نهارا الوقت والزال ٌؤت لم المساء وان موجودة
 قد الصالة ان الراباي لهم وقال المعبد الً فعادوا ،

 لها اعادة وال فعال تمت
 عن نقال صموبٌل عن نقال جودا الراباي قال -ٗ

 ، اجبارٌة المسابٌة التٌفال ان:  جمالٌل الراباي
 ان ابً وقال ، اختٌارٌة انها جوشوا قال بٌنما

 الراباي ان وٌروي ، جوشوا لرأي تبعا الشرٌعة
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 اختٌارٌة بانها الٌه المنسوب الرأي انكر جوشوا
 جمالٌل حضور فً وذلك
 ب -8ٕ
 محاضرة ٌحضر ولم مرٌضا اٌوا الراباي كان -ٔ

 التالً الٌوم فً حضر وعندما جوزٌؾ الراباي
 ؟ امس بالحضور تشرفنا لم لماذا اباي سؤله
 مرٌضا كنت لقد: اٌوا فاجاب
 ؟ وتحضر ٌقوٌك شٌبا تؤكل لم لماذا:  اباي قال
 انه قال هونا الراباي ان تعلم اال:  اٌوا اجب

 ٌقرأ ان بعد اال طعام اي الشخص ٌتناول ان ممنوع
  الصباحٌة التٌفال

 صلوات ٌقرأ هاكنً بن نٌهونا الراباي كان -ٕ
 وعندما مؽادرته واثنا هامدراش بٌت  دخوله اثناء
 دخوله اثناء ٌقول انه قال الصلوات هذه عن سبل
 فانه ٌؽادر وعندما احد الٌه الٌسًء لكً صالة
 الرب ٌحمد
 العاشر الحفٌد) الٌعازر الراباي مرض عندما -ٖ

 لكً ٌفعلوا بما ٌوصٌهم ان التالمٌذ سؤله(  لعزرا
 بٌن ابنابكم ارسلوا:  لهم فقال باالخرة ٌفوزوا
 وهم الدٌنٌة المدرسة الً ٌعنً) المعلمٌن ركب
 ( السن صؽار

 االنسان علً ٌجب ٌوم كل:  جملٌل الراباي قال -ٗ
  عشر الثمانٌة الصلوات ٌقرأ ان



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٕٗٓ Page االوللجزء ا
 

  ؟ عشر ثمانٌة الصلوات ولماذا – ٘
 فً الرب اسم ذكر داود الن هلٌل الراباي قال -أ

 مرة عشر ثمانٌة المزامٌر
 فً مذكور الرب اسم الن جوزٌؾ الراباي قال -ب

 مرة عشر ثمانٌة الشما
 الفقري العمود فقرات الن جوشوا الراباي قال -ت

  عشر ثمانٌة
 : هامش
 درسنا فقد ، 8ٔ االنسان فقرات ان كٌؾ الندري

 ، عنقٌة فقرات سبع لالنسان ان الطب كتب فً
( ملتصقة) عجزٌة٘ ، قطنٌة خمسة ، صدرٌة ٕٔ

 عدا العصعص ،
 الملتحمة فقرات الخمسة احتسب الراباي ان ربما
 ؟ واحدة فقرة
 (الهامش انتهً)

 أ-7ٕ
 ، اثم رجل الً الٌتحول البار الرجل ان ٌقال -ٔ

 ؟ صحٌح هذا فهل
 ٕٗ-8ٔ حزقٌال سفر فً مكتوبا الٌس -ٕ

هِ  َعنْ  اْلَبارُّ  َرَجعَ  َوإَِذا  ُكلِّ  ِمْثلَ  َوَفَعلَ  إِْثماً  َوَعِملَ  بِرِّ
َجاَساتِ  ْفَعلَُها الَّتًِ الرَّ ٌرُ  ٌَ رِّ ا؟، الشِّ ٌَ ْح ٌَ هِ  ُكلُّ  أََف  بِرِّ

اَنتِهِ  فًِ. ٌُْذَكرُ  الَ  َعِملَهُ  الَِّذي ٌَ  َوفًِ َخاَنَها الَّتًِ ِخ
تِهِ  ٌَّ ُموتُ  بَِها أَْخَطؤَ  الَّتًِ َخِط ٌَ . 



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 ٕ٘ٓ Page االوللجزء ا
 

 ثم سنة 8ٓ لمدة اعلً كاهنا ٌوهانان ٌكن الم -ٖ
  االٌمان عن تحول
 ب-7ٕ

قال الربانٌون ان الذي ٌمر من خالل مكان به  -ٔ

 وحوش او لصوص ٌقرأ التٌفال مختصرة

قال الٌجا الً الراباي جودا اخو الراباي ساال  -ٕ

البار : ابتعد عن الشهوات لكً التقع فً الخطٌبة 

، التشرب الكثٌر من الخمر لكً التقع فً الخطٌبة 

الخالق ثم ابدأ واذا اردت السفر فً رحلة فاستشر 

 الرحلة

 وماذا ٌعنً استشارة الخالق ؟ – ٖ

قال الراباي جاكوب نقال عن الراباي حٌسدا : ان 

تصلً قبل بدء السفر  ، تقول اٌها الرب الهً 

وجهنً فً رحلتً بسالم واحمنً من ٌد عدوي 

ومن االكمنة فً الطرٌق وبارك عمل ٌدي واجعل 

 لً نعمة ورحمة منك ومن الناس 

 أ – ٖٓ
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الرجل االعمً او الذي الٌستطٌع رإٌة  -ٔ

العالمات الرقمٌة علٌه ان ٌوجه قلبه حول ابٌه 

 الذي فً السموات  

الذي خارج ارض اسرابٌل  ٌوجه قلبه نحو ار  -ٕ

 اسرابٌل 

والذي فً ارض اسرابٌل ٌوجه قلبه نحو  -ٖ

اورشلٌم ، والذي فً اورشلٌم ٌوجه قلبه نحو 

ٌوجه قلبه نحو قدس الهٌكل والذي فً الهٌكل 

االقداس والذي فً قدس االقداس ٌوجه قلبه نحو 

 مقعد الرحمة

 ب-ٖٓ

معبد فً طبرٌة فان  ٖٔعلً الرؼم من وجود  -ٔ

الراباي امً والراباي اسً كانوا ٌصلون بٌن 

 االعمدة حٌث كانا ٌدرسان 

قال الراباي انان نقال عن راب : اذا نسً  -ٕ

فً صالة المساء الشخص ولم ٌذكر القمر الجدٌد 

فال ٌجب علٌه االعادة ، قال امٌمار ان ذلك فً 
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الشهور الكاملة اما فً الشهور الناقصة فعلٌه 

 االعادة 

ٌجب علً الشخص ان ٌقرأ التٌفال بقلب متفتح  -ٖ

فقد كان االبرار فً الزمن القدٌم ٌستمرون ساعة 

ٌتؤملون فً ابٌهم السماوي قبل بدء القرأة واذا 

لملك فانهم الٌلتفتون الٌه واذا كان كان ٌحٌهم ا

 ٌقترب منهم ثعبان فانمهم اٌضا الٌتحركون

 أ-ٖٔ  

قال الراباي جوهانان نقال عن الراباي ٌوهً :  -ٔ

ٌحرم علً الشخص ان ٌضحك فً هذه الدنٌا النه 

ٌجب ان ٌحدث ذلك فقط عندما ٌنتهً تفرق الٌهود 

 بٌن االمم كما فً المزامٌر

Psa 126:1   ُبُّ  َردَّ  ِعْنَدَما اْلَمَصاِعدِ  َتْرنٌَِمة  الرَّ

 ًَ ْونَ  َسْب ٌَ  . اْلَحالِِمٌنَ  ِمْثلَ  ِصْرَنا ِصْه

Psa 126:2   ٍِضْحكاً  أَْفَواُهَنا اْمَتأَلَتْ  ِحٌَنبِذ 

نَ  َقالُوا ِحٌَنبِذٍ . َتَرنُّماً  َوأَْلِسَنُتَنا ٌْ بَّ  إِنَّ : ]األَُممِ  َب  الرَّ

مَ  َقدْ   [. َهُإالَءِ  َمعَ  اْلَعَملَ  َعظَّ
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Psa 126:3   َم بُّ  َعظَّ  َوِصْرَنا َمَعَنا اْلَعَملَ  الرَّ

 .َفِرِحٌنَ 

قال الراباي هٌا بن ابا : ٌجب ان ٌصلً االنسان -ٕ

 فً ؼرفة لها نوافذ النه فً سفر دانٌال 

Dan 6:10  ا  اْلِكَتاَبةِ  بِإِْمَضاءِ  َدانٌِآلُ  َعلِمَ  َفلَمَّ

تِهِ  إِلَى َذَهبَ  ٌْ تِهِ  فًِ َمْفُتوَحةٌ  َوُكواهُ  َب ٌَّ  َنْحوَ  ُعلِّ

هِ  َعلَى َفَجَثا أُوُرَشلٌِمَ  ٌْ اتٍ  َثالَثَ  ُرْكَبَت ْومِ  فًِ َمرَّ ٌَ  اْل

امَ  َوَحَمدَ  َوَصلَّى ْفَعلُ  َكانَ  َكَما إِلَِههِ  قُدَّ  .َذلِكَ  َقْبلَ  ٌَ

 ب-ٖٔ

الذي ٌقرأ التٌفال بٌنما هو مخمور ٌكون مثل  -ٔ

 عابد االصنام

 أ-ٕٖ

 وقال الرب لموسً : فً سفر الخروج

Exo 32:7   َبُّ  َفَقال ! اْنِزلْ  اْذَهبِ : »لُِموَسى الرَّ

هُ   .ِمْصرَ  اْرِض  ِمنْ  اْصَعْدَتهُ  الَِّذي َشْعُبكَ  َفَسدَ  َقدْ  النَّ

 ماذا ٌعنً ذلك ؟ -ٕ
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قال الراباي الٌعازر : كان الرب اعطً لموسً ان 

ٌعودوا  ٌقابله الن بنً اسرابٌل مإمنون فلما لم

مإمنٌن وعبدوا العجل فلماذا ٌبقً موسً ٌقابل 

الرب ؟ معصٌة بنً اسرابٌل سلبت موسً قوته 

 وجعلته الٌستطٌع التحدث

 اخذ موسً ٌصلً للرب حتً اصابته الحمً -ٖ

 فً سفر العدد -ٗ

Num 14:15   ْْعبَ  َهَذا َقَتلتَ  َفإِن  َواِحدٍ  َكَرُجلٍ  الشَّ

قُولُ   : بَِخَبِركَ  َسِمُعوا الِذٌنَ  الشُُّعوبُ  ٌَ

Num 14:16   َّبَّ  ألَن ْقِدرْ  لمْ  الرَّ  َهَذا ٌُْدِخل أَنْ  ٌَ

ْعبَ   .الَقْفرِ  فًِ َقَتلُهمْ  لُهمْ  َحلؾَ  التًِ األَْرِض  إِلى الشَّ

وتفسٌر ذلك عند الراباي الٌعازر : ان موسً  -٘

قال للرب ، اذا قتلت بنً اسرابٌل ستقول االمم ان 

 رب اسرابٌل ؼٌر قادر 

 قال الرب لموسً : الم ٌروا مافعلته بفرعون

قال موسً : ستقول االمم ان الرب هزم ملك واحدا 

 ولم ٌقدر ان ٌهزم ثالثٌن ملكا

 ب-ٕٖ
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الراباي الٌعازر : الصالة اقوي من االفعال  قال -ٔ

الصالحة النه لٌس اعظم من موسً ، وعندما اراد 

من الرب ان ٌؽفر لبنً اسرابٌل فانه كان ٌصلً 

 للرب

وقال الراباي الٌعازر اٌضا : ان الصوم اقوي  -ٕ

من الصدقات الن ماٌتم بجسد االنسان اقوي مما 

 ٌتم بامواله

: منذ تم تدمٌر الهٌكل فان  قال الراباي الٌعازر -ٖ

ابواب الصالة قد اؼلقت ولكن ابواب العوٌل 

 والبكاء الزالت مفتوحة

قال رابا : الٌجوز الصوم فً ٌوم به ؼٌوم كثٌر  -ٗ

الن الرب ٌؽطً نفسه بالؽٌوم فال تمر الصلوات 

 الٌه

قال الراباي الٌعازر: منذ تدمٌر الهٌكل فان  -٘

ٌل وابٌهم ستار حدٌدي قد وضع بٌن اسراب

 السماوي

 أ-ٖٖ
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مامعنً : وحتً اذا كان ثعبانا ٌلتؾ حول قدمه  -ٔ
 فانه الٌقطع قراءة التٌفال ؟

قال الراباي شٌت ان ذلك فً حالة الثعبان فقط  -ٕ
اما فً حالة العقرب فانه ٌجب ان ٌتوقؾ عن 

 القراءة 

واعترض علً ذلك بانه اذا سقط شخص فً  -ٖ
نقسم علً انه مات  عرٌن االسود فانه الٌمكن ان

ولكن اذا وقع فً حفرة الثعابٌن او العقارب فاننا 
 نقٌم انه قد مات

قال الراباي اسحاق : اذا رأي شخص الثٌران  -ٗ
 تهجم نحوه فانه ٌتوقؾ عن القراءة 

قال صموبٌل : ان ذلك فً حالة الثور االسود  -٘
فقط وفً شهر ابرٌل ، الن الشٌطان ٌرقص بٌن 

 ذلك الوقتقرنً الثور فً 

قال الرباٌنون : كان هناك سحلٌة كبٌرة تع  -ٙ
الناس فً الطرٌق فاشتكوا الً الراباي حنٌنا بن 
دوسا فامرهم ان ٌدلوه علً حفرة تلك السحلٌة 
ووضع قدمه فً الحفرة فعضته السحلٌة وماتت 

 السحلٌة
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فقال لهم الراباي : لٌست السحلٌة التً تقتلكم 
 وانما ذنوبكم

ال : الوٌل للرجل الذي ٌقابل سحلٌة ، لذلك كان ٌق
 والوٌل للسحلٌة التً ٌقابلها الراباي حنٌنا 

 ب-ٖٖ

الذي ٌقول فً صالته : نحن نشكرك ٌارب ،  -ٔ
نشكرك ٌارب  ، ٌجب ان ٌتم اسكاته النه ٌبدو كمن 

 ٌدعو الهٌن

والذي ٌقول نحمدك ٌارب العمال الخٌر ، ٌتم  -ٕ
سان الرب فً اسكاته ، النه ٌجب ان ٌحمد االن

 الخٌر والشر

قال الراباي حنٌنا : كل شًء فً ٌد الرب عدا  -ٖ
 الخوؾ من الرب

قال الربانٌون : الرب فً خزابنه كل الكنوز  -ٗ
 فٌما عدا الخوؾ من الرب

 ب  -ٖٗ

اذا اخطؤ شخص وهو ٌقرأ التٌفال فهذا نذٌر  -ٔ
شإم له ، واذا اخطؤ وهو ٌقرأ لمجموعة من 

 شإم لهم جمٌعاالناس فهذا نذٌر 
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كان الراباي حنٌنا ٌقرأ للمرضً دعوات ثم  -ٕ
ٌقول ان هذا المرٌض سٌموت او سٌعٌش ولما 
سؤله التالمٌذ اجابهم انه ٌعرؾ اذا كانت صلواته 
تم قبولها او رفضها وذلك بحسب سالسة الصالة 

 فً فمه

 االدعٌةثالثا : 
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 أ-ٖ٘

 ماهً الدعوات التً تتلً علً الفواكه؟ -ٔ

ٌقال علً اشجار الفاكهة  : الذي خلق الفاكهة  -ٕ

علً االشجار ، عدا الكرمة ٌقال :الذي خلق 

الكرمة  ، وعلً الثمار االرضٌة ٌقال :الذي خلق 

الثمار من االرض ، عدا الخبز ٌقال :الذي اخرج 

الخبز من االرض ، وعلً الخضروات ٌقال : الذي 

 خلق االعشاب كلها

 ن علً ذلك ؟من اٌن استدل الربانٌو -ٖ

 االصل فً ذلك فً سفر الالوٌٌن -ٗ

Lev 19:23  «ُكلَّ  َوَؼَرْسُتمْ  االْرضَ  َدَخْلُتمُ  َوَمَتى 

َعامِ  َشَجَرةٍ   ِسنٌِنَ  َثالثَ . ُؼْرلََتَها َثَمَرَها َتْحِسُبونَ  لِلطَّ

 . ِمْنَها ٌُْإَكلْ  ال. َؼْلَفاءَ  لَُكمْ  َتُكونُ 

Lev 19:24  ًَِنةِ  َوف ابَِعةِ  السَّ ُكونُ  الرَّ  ُكلُّ  ٌَ

بِّ  لَِتْمِجٌدِ  قُْدسا َثَمِرَها   .الرَّ

Lev 19:25  ًَِنةِ  َوف  َثَمَرَها َتاُكلُونَ  اْلَخاِمَسةِ  السَّ

بُّ  اَنا. َؼلََّتَها لَُكمْ  لَِتِزٌدَ   .الَُهُكمْ  الرَّ
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هذا النص ٌعنً ان الثمار مقدسة النها توهب  -٘

 قبل وبعد تناولهالتمجٌد الرب لذلك وجب الدعاء 

لذلك قال الراباي اكٌبا )عقٌبا( ٌحرم تذوق الثمار 

 قبل قراءة الشكر علٌها

 وكٌؾ عرفنا ان الكرمة تتطلب دعاء قبلها ؟ -ٙ

 من نص سفر القضاة

Jdg 9:13   َفَقالَْت لََها اْلَكْرَمُة: أَأَْتُرُك ِمْسَطاِري

 َ
ُح هللاَّ ٌَُفرِّ اَس َوأَْذَهُب ألَْملَِك َعلَى  الَِّذي  َوالنَّ

 األَْشَجاِر؟

فالكرمة تفرح االنسان عندما ٌؤكلها فكٌؾ  -9

تفرح الرب ؟ الشك ان الذي ٌفرح الرب هو الدعاء 

 قبل تناولها

 ب-ٖ٘

قال الراباي حنانٌا : الذي ٌستمتع بالعالم دون  -ٔ

ان ٌتلو الدعوات كالذي ٌسرق امالك الرب وٌسرق 

 اسرابٌل

قال الراباي جودا : الفارق بٌن االجٌال االولً  -ٕ

واالخٌرة فً اسرابٌل ، ان االوابل كانوا ٌجعلون 
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دراسة التوراة واجبهم الربٌسً وجمٌع مشاؼل 

الحٌاة واجب ثانوي ، اما االجٌال االخٌرة فعلً 

العكس من ذلك ، اصبحت التوراة لدٌهم هً 

 الواجب الثانوي 

 أ-ٖٙ

بات الكابر) نبات له ثمار قال راب فً حالة ن

واؼصان وٌتم تخلٌله( فاذا لم ٌمر علٌه اربع 

سنوات من زراعته ، وكان خارج فلسطٌن ٌمكن 

 رمً الثمار واكل البراعم النها لٌست فواكه

 ب-ٖٙ

فً حالة الفلفل قال الراباي شٌت ٌقال : بكلمة من 

خلقت كل االشٌاء ، وقال رابا : الٌتلً علٌه 

 صلوات

 أ-9ٖ

اختلؾ الربانٌون حول االرز هل ٌتم الدعاء عند 

تناوله ام ال حٌث ان بعضهم الٌعتبر االرز مثل 

 القمح او بقٌة الحبوب

 أ-8ٖ
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قال اباي للراباي جوزٌؾ : ماهً التسبحة علً 

 العجٌن المخبوز فً حفرة فً االرض ؟

اجاب : هل تعتقد ان هذا ٌعتبر خبز ؟ انه مجرد 

: من الذي خلق مختلؾ  كتلة ؼلٌظة وٌقرأ علٌها

 انواع الطعام

قال مار بن الراباي اشً : التسبحة علً عسل  -ٕ

 نخل البلح هً : بكلمة من وجد كل شًء 

 وذلك النها مجرد رطوبة فً الشجرة 

 ب-8ٖ

التسبحة علً الخضروات اذا كانت مع خبز هً 

 نفس تسبحة الخبز الذي تم انضاجه بالنار 

المؽلً : من الذي  قال رابٌنا ٌقال علً الخضر

 خلق ثمرات االرض

الربانٌون القادمون من فلسطٌن كانوا ٌقرأون  -ٕ

 علً الخضروات : بكلمة من خلقت كل االشٌاء

 أ-7ٖ
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هذا ٌعنً ان هناك خالؾ بٌن المعلمٌن حول 

التسبحة علً الخضروات ومنشؤه اختالؾ وجهة 

 نظرهم للخضروات

اللفت قال الراباي هونا : فٌما ٌخص اوراق  -ٕ

وفروعه فان تم تقطٌعها قطع كبٌرة ٌقال التسبحة 

 : من الذي خلق ثمرات االرض ،

وان كانت قطع صؽٌرة ٌقال التسبحة : بكلمة من 

 وجد كل شًء

 قال الراباي جودا ان التسبحة فً الحالتٌن : -ٖ

 من الذي خلق ثمرات االرض

وذلك النه ٌتم تقطٌع االوراق قطع صؽٌرة لتكون 

 قحلوة المذا

 ب-7ٖ

قال الراباي هونا : اذا كان امام الشخص اوراق 

كبٌرة او قطع صؽٌرة ٌمكن ان تقال التسبحة علً 

 اي منهما

وقال ٌوهانان : الواجبات الدٌنٌة تكون افضل علً 

 االوراق والقطع الكبٌرة



 ك/ ػبٛف ػضّبْ ؽٍجٍخ          غوائت اٌزٍّٛك                                           
 

 Page ٕٔ7 االوللجزء ا
 

 أ-ٓٗ

لبي هاة : اما لبي اٌٍّٚف ٌٍٚٛفٗ ، رٕبٌٚٛا   -ٔ

اٌطؼبَ ، فبٔٗ رّذ لواءح اٌٍٖٛاد فبْ اٌٍٚف 

، اِب اما ٌٌٍ ِٚطوا ٌمواءح اٌٍٖٛاد ِوح افوي 

لبي ثٍٓ اٌٍٖٛاد ٚثلاٌخ رٕبٚي اٌطؼبَ والَ افو 

ِضً ) اػطًٕ اٌٍّؼ اٚ اٌطؼبَ ...( فبٔٗ ٌغت اػبكح 

 لواءح اٌٍٖٛاد

ْ : لبي أٗ ؽزً اما لًٍ ثٍٓ اٌواثبي ٌٛ٘بٔب -ٕ

اٌٍٖٛاد ٚثلاٌخ اٌطؼبَ والَ ِضً ٘نا اٌَبثك فبٔٗ 

الٌغت اػبكح اٌٍٖٛاد ، اِب اما لبي والَ ِضً : 

)افٍٜ اٌطؼبَ ٌٍضٍواْ ...( ثّؼًٕ والَ الٌزؼٍك 

 ثزٕبٚي اٌطؼبَ فبٔٗ ٌغت اػبكح رالٚح اٌٍٖٛاد

ٚلبي اٌواثبي ٍّش : أٗ الٌغت اػبكح اٌٍٖٛاد  -ٖ

 ّب وبْ اٌىالَ اٌني لًٍِٙ

لبي هاثب ثٓ ّٕٛئًٍ ٔمال ػٓ اٌواثً ٍ٘ب :  -ٗ

اٌْقٔ اٌني ٍٍمَٛ ثزمطٍغ اٌقجي الٌَّؼ ٌٗ 

ثنٌه لجً اْ ٌٛٙغ اٌٍّؼ اِبَ عٍّغ االفواك ػًٍ 

اٌّبئلح ، ٌٚىٕٗ ؽلس اْ وبْ اٌواثبي ثٓ ّٕٛئًٍ 

ػًٍ ِبئلح فً ِٕيي فبؽٚوٚا ٌٗ اٌقجي فىَوٖ 

 ِجبّوح ،
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 ٍِن ٌّؼٍُّٙ : ً٘ رواعؼذ ػٓ رؼٍٍّه فمبي اٌزال 

 فبعبة : ٘نا الٌَزٛعت اٌخ اكأخ

لبي ثٓ ّٕٛئًٍ : الٌغت اٌزجٛي اال فً ؽبي  -٘

 اٌغًٍٛ 

ٚلبي ثٓ ّٕٛئًٍ : ثؼل وً ٛؼبَ رٕبٚي اٌٍّؼ ،  -ٙ

ٚثؼل وً ّواة رٕبٚي اٌّبء ، ٚثنٌه الٌٍٖجه 

اٌٚوه فبما ٌُ رفؼً مٌه ٍززغٍو هائؾخ فّه ٔٙبها 

 ه اٌقبٔٛق ٌٍالٌٍٖٚج

لبي اٌوثبٍْٔٛ اْ اٌني ٌْوة وٛة ِبء ِغ وً  -7

 هغٍف فجي الٌٖبة ثّوٗ اٌمٌْٛٛ

لبي اٌواثبي ِبهي : اما اػزبك اٌْقٔ ّوة  -8

ٌِٛب الٌٍٖجٗ اٌقبٔٛق ، ٚاِب  ٖٓاٌؼلً ِوح وً 

اما ّوة اٌؼلً ٌٍِٛب فبٔٗ ٍٍٖبة ثوائؾخ ووٌٙخ 

 ٖٓوً  فً اٌفُ ، ٚاْ اٌني ٌزٕبٚي اٌَّطوكح ِوح

ٌَٛ الٌّوٗ ٚاِب اما رٕبٌٚٙب وً ٌَٛ فٍَٖبة 

 ثٚؼف اٌمٍت

 أ-ٔٗ

اذا وضع الفجل والزٌتون معا امام شخص ٌؤكل  -ٔ

فانه ٌتلو الصلوات علً الفجل وهذا ٌؽنً عن 
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القراءة علً الزٌتون ، وهذا فقط اذا كان الفجل 

 هو الطعام الربٌسً

الزٌتون قال الراباي جودا: تكون القراءة علً  -ٕ

النه واحد من االصناؾ السبعة حتً لو لم ٌكن هو 

 الطعام الربٌسً

 أ-ٕٗ

اذا تلٌت الصلوات علً الخمر الذي تم تناوله قبل 

الطعام فانه تؽنً عن اعادته علً الخمر بعد 

 الطعام 

 ب-ٕٗ

اذا احضرت الخمر لمجموعة خالل الطعام فان   -ٔ

كل منهم ٌجب ان ٌقرأ الصلوات علٌها ، اما بعد 

الطعام فان تالوة احدهم للصلوات علً الخمر تؽنً 

 عن تالوة االخرٌن 

قال رابا بن بار هانا : ان ذلك فقط فً اٌام  -ٕ

 السبت واالعٌاد الن الخمر جزء ربٌسً من المابدة

 أ-ٖٗ
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قال راب : الخبز فقط ٌتطلب االتكاء ولكن  -ٔ

 الخمر الٌتطلب

قال الراباي ٌوهانان : الخمر اٌضا ٌتطلب  -ٕ

 االتكاء

اعترض البعض علً راب ، حٌث انه ، عندما  -ٖ

ٌدخل الضٌوؾ فانهم ٌجلسون علً المقاعد حتً 

، عندما ٌقدم الماء فان كل منهم ٌكتملوا جمٌعا 

ٌؽسل ٌدا واحدة ، وعندما ٌقدم الخمر فان كل 

منهم ٌقرأ الصلوات ، وعندما ٌنتهوا فانهم ٌتكؤون 

علً المقاعد وٌقدم لهم الماء فٌؽسل كل منهم ٌدٌه 

االثنٌن ، ثم ٌقدم الخمر فان احدهم ٌقرأ الصلوات 

 نٌابة عن الجمٌع 

نما ٌوضع الخمر اثناء سبل بن زوما : لماذا حٌ -ٗ

الطعام ٌتلو كل شخص الصلوات بنفسه ولكن بعد 

 الطعام ٌتلو واحد فقط نٌابة عن الجمٌع ؟

اجاب : الن المريء بعد الطعام الٌكون خالٌا 

 )ٌقصد انهم متخمون بالطعام(
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