
 حماضرات السداسي السادس يف مقياس اليهودية

 أمسهان بوعيشة/ د

 سنة اثلثة عقيدة و مقارنة األداين

  اليهود  أهم عقائد :حماضرة العقائد اليهودية 

 األلوهية : أوال

و بني أحد أمساء الرب يف اليهودية و حيظى بقدسية كبرية منذ زمن متأخر ،كما بدأ التمييز بينه : يهوه 
طلق على الرب ، ومن مظاهر القداسة و اخلصوصية هلذا االسم عدم التلفظ به  األمساء األخرى اليت تسائر 

كما هو على صورته و التلفظ حبروف أخرى بدال من حروفه هي حروف كلمة أدواني اليت تعين سيد أو 
 يف صورة من الصور و دية جتسيد هللاو متنع اليهو . إلوهيم أو غريه املهم أن ال يلفظ اسم الرب على حقيقته 

ال تصنع لك متثاال منحوات و ال صورة ما مما يف السماء من :" قد نصت الوصية الثانية من الوصااي العشر 
 (4/ 02خروج  ")فوق و ما يف األرض من حتت و ما يف املاء من حتت األرض

بكل شيء ، و مع ذلك تنسب و هو أحد أمساء هللا يف اليهودية و هو خالق العامل و سيده و عامل :إلوهيم 
يوم خلق إلوهيم االنسان صنعه إلوهيم على "بعض الصفات اجلسمية " إلوهيم"بعض فقرات التوراة ل

  .،و هو ذو شعور أيضا يغضب و حيب و يكره وغري ذلك ( 5/1التكوين ")مثاله

ا أن له رأس  7/9من ذلك ما جاء يف رؤاي دانيال  ،ه يبو تتحدث نصوص العهد القدمي عن صور التش
..." سه أبيض كالثلج و شعر رأسه كالصوف النقي ، و عرشه هليب انر و جلس القدمي األايم ،لبا"أبيض 

هو ذا اسم الرب أييت من بعيد غضبه مشتعل و احلريق عظيم ،شفتاه ممتلئتان سخطا ، و :" ،و له شفتان
 . 02/07إشعيا " لسانه كنار آكلة

 



  النبوة : اثنيا 

متثل النبوة أهم مفاتيح الداينة اليهودية ،نظرا الرتباط التاريخ اليهودي بتاريخ النبوة من جهة ، و من جهة 
 .أخرى للدور اهلام الذي قام به األنبياء يف اتريخ بين إسرائيل 

 :وردت يف العهد القدمي عدة فقرات تلقي الضوء على املعىن املرتبط بكلمة النبوة  :النبوة يف التناخ 

" و دعا يعقوب بنيه و قال اجتمعوا ألنبئكم مبا يصيبكم يف آخر األايم:"  1/ 49جاء يف سفر التكوين * 
 .،و تدل النبوة يف اآلية السابقة على اإلنباء ابحلوادث املستقبلية 

أنظر أان جعلتك إهلا لفرعون ،و هارون أخاك يكون :فقال الرب ملوسى :"  0-7/1 جاء يف سفر اخلروج* 
، و يقصد "نبيك ،أنت تتكلم بكل ما آمرك ،و هارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بين إسرائيل من أرضه

  .ابلنبوة هنا الكالم أو التحدث نيابة عن إله 

 -الرائي: اب املعربة عن النيب أو بعض وظائفه مثل و قد ورد يف العهد القدمي العديد من األمساء و األلق
 . حامل األحالم و غريها  -رجل هللا  -الناظر

 : مظاهر النبوة 

 :منهاتكون على صور عدة 

 11/ 01تكوين " هللا يف احللم ملك فقال يل:"اخلطاب كان من امللك يف حلم تصريح النيب أن ذلك * 

،  رؤاي أو حلممع التصريح أبن ذلك جاء يف القول اىل هللا أنه قاله للنيب  عدم ذكر ملك أصال بل نسبة* 
 . 15/1تكوين ..."صار كالم الرب يف الرؤاي "...

إن هللا كلمه أو قال له افعل أو اصنع أو قال كذا من غري تصريح ال بذكر :أن يقول النيب قوال مطلقا * 
 . 01/0تكوين ..."آابئك ارجع اىل أرض :وقال الرب ليعقوب " ملك أو حلم 

 



 :أشكال النبوة 

 األنبياء الفرادى / 1 

لكل منهم مسته اخلاص و هم األنبياء الذين ال ينتمون اىل مؤسسة نبوية معينة بل تقدموا للدعوة كأفراد 
 :هؤالء األنبياء نوعان

وع األول و هو مرتبط بشكل أو آبخر مبؤسسات أخرى لكنه ارتباط جزئي ال يطغى على مهمته النبوية نال-
 .األساسية مثل جاد و اناتن 

اىل أي النوع الثاين األنبياء األحرار و هؤالء هم الذين ال ينتمون أبي شكل من األشكال جزئيا أو كليا  -
لع هؤالء طصحاب الكتب يف العهد القدمي ،و قد اضأمؤسسة أو جهة وظيفية أخرى ،أولئك هم أغلب 

هنة، التصدي ملدعي النبوة صال  االجتماعي ،مواجهة سلطة الكالنقد السياسي للسلطة ،اال:األنبياء مبهام 
. 

مجاعات األنبياء و هم األنبياء الذين ظهروا يف شكل مجاعات أو مؤسسات نبوية يقودها يف الغالب / 2
 (يل و إيليائأشهرهم صمو زعيم أو أب روحي  و 

 . بار النبوات النسائية كمرمي أخت موسى ،دبورة و غريهنويطالعنا العهد القدمي ببعض أخ

و عريه لكن كثريا ما تتحدث التوراة عن األنبياء بصفة ال تليق هبم ،فتتحدث التوراة عن سكر النيب نو  
و ،،وزان داود ابمرأة أوراي احلثي ( 07-19/02التكوين )،و زان النيب لوط اببنتيه ( 02 -9/01التكوين )

حاشاهم عليهم  ه كثري و غري ( 17-11/0صمويل 0)ختلصه منه بطريقة خسيسة ال تليق حبق األنبياء 
 .السالم 

 

 



 املسيح املنتظر : اثلثا

يف التناخ على امللك ألن العادة كانت تقتضي " مشيَّح"أو ابلصيغة املختصرة " مسيح الرب "يطلق االسم 
  .مسح رأس امللك ابلزيت عند توليه السلطة 

،و ملا كان جميء املسيح اليهودي جتديدا للعامل فال  أن املسيح من نسل داودالتفسريات التلمودية  تؤخذو 
رب التاريخ تفسر على أهنا هذه عودة للفوضى ،و كانت كل املصاعب اليت حتملها اليهود ع جميئهبد أن يسبق 

حيث يعم   احلايلو العامل املقبل ليس كالعاملالم ، و بعد جميء املسيح ختتفي اآل(ض االم املخا)الم اآل
ما يشهد اليهود حماكمة ديد ،و تتبوأ اسرائيل مركزها العاملي الذي أعده هلا الرب ، كالسالم يف العامل اجل

األمم من أعداء إسرائيل األرضيني ،و يرى البعض أن فكرة املسيح املنتظر متأخرة و مل تظهر اال بعد االسر 
 سفار عن املسيح املنتظر مثل اشعيا عض األالبابلي ،و تتحدث ب

  . و ارميا و عاموس

و قاوموا عيسى  رهم رفض هذه الدعوةو ظهر عيسى بن مرمي و أعلن بعظهم انه املسيح املنتظر لكن أكث
و انطالقا من عقيدة املسيح املنتظر قام بعض األدعياء و الدجالني ادعى كل منهم عليه ابملوت ، حىت حكم

 .  أنه املسيح املنتظر 

 البعث : رابعا 

اعتربها مؤرخو الداينة اليهودية من نتاج يهودية ما بعد السيب ، و رمبا بتأثري من دايانت الفرس ،و مع ذلك 
فان الفضل يف نشأة هذا االعتقاد يعود اىل بعض األنبياء الذين ظهروا يف الفرتة السابقة عن السيب البابلي 

 19/ 02 لبعث ،و يف سفر إشعيا،فهناك إشارات واضحة يف سفر هوشع و يوانن تؤكد على وجود ا
 ". حتيا أمواتك تقوم اجلثث ، استيقظوا ترمنوا اي سكان الرتاب " تصادفنا العبارة التالية 

 

 



 احلياة الدينية عند اليهود : حماضرة 

 العبادات يف الداينة اليهودية :أوال 

 الصالة / 1

 : الصالة عند اليهود نوعني 

فهي صلوات ارجتالية تتلى حسب احلاجة و الظروف ، و ال عالقة هلا ابلطقوس و  :الصالة الفردية /أ
املواعيد و املواسم، مثل صالة إبراهيم ألجل خالص سدوم أو صالة موسى ألجل خالص بنو إسرائيل من 

 .فرعون ،و هذا النوع من الصالة يُتلى يف أي حمل 

ة من األشخاص، يف أماكن خمصوصة و مواعيد هي صالة تؤدى ابشرتاك جمموع:  الصالة اجلماعية/ب 
معلومة ،حسب طقوس و قوانني مقررة من رؤساء الدين و الكهنة ، و كانت الصالة فريضة واجبة على 

الرجال و النساء ،و كانوا يصلون جلوسا ووقوفا ،و يركعون و يسجدون ، و يبكون و يصومون ، و يبكون 
ا ، و يف أايم الضيق كانوا يلبسون خيشا ،و يضعون ترااب و رمادا يف تضرعاهتم و اعرتافاهتم حىت يومنا هذ

على رؤوسهم ،و ميزقون ثياهبم  ،و حيلقون شعور رؤوسهم ، و كانوا حيرصون على وضع األايدي على 
الصدر مع حين الرأس قليال ،و يقرأ الصالة احلَزَان بصوت مرتفع و العاميدة بصوت منخفض ، و يكررون 

مرتفع لكي يسمع الذين ال يعرفون القراءة ، و مانوا يتوجهون يف صالهتم إىل جهة أورشليم العاميدة بصوت 
،و يف أورشليم إىل جهة اهليكل قبلتهم ،و هذه العادة متبعة حلد اليوم ،و ال يسمح اإلسرائيليون ابلوساطة و 

احلاضر فيختلف حسب الشفاعة بينهم و بني احلق سبحانه ، أما زمن وضع الصالة املستعملة يف وقتنا 
الِشماع و الِشمونةٍ ِعسرة ،و ينسب إىل عزرا و مائة و عشرين رجال "أقسامها ، إمنا القسم األساسي هو 

من الشيوخ والعلماء و األنبياء ،و قد وضعت الصلوات يف اللغة العربانية لك يقرأها كل اليهود ،على أن 
 .     بعض الصلوات كتبت ابلكلدانية و العربية 



يشرتطون طهارة املوضع الذي يصلون فيه من النجاسات و جعلوها أماكن خالية من الصور و التماثيل  و
ابعتبارهم أهل التوحيد ،كما ال ُُييزون الصالة يف املقابر ألن امليت جنس ،و ال يف بيوت الراحة و املزابل ،و 

يف اليهودية و هي ثالثة مبا ورد يف يشرتطون يف املصلني الطهارة اجلسدية ،و يستدلون على عدد الصلوات 
سفر دانيال، إذ ركع على ركبتيه ثالث مرات ابليوم و صلى و شكر أمام ربه ،و يستدلون على أوقات 

  .55الصالة الثالث اليومية من مزمور 

 :و عليه فالصالة الواجبة على اليهودي يف اليوم ثالثة وهي 

وقتها يكون منذ أن يتبني اخليط األسود من األبيض من اخليط و يسموهنا صالة َشَحاريت ،و : صالة الفجر/1
 .األزرق إىل ارتفاع عمود النهار 

 .،و جتب منذ احنراف الشمس عن نقطة الزوال إىل ما قبل الغروب" ِمنحه"صالة نصف النهار أو القيلولة / 0

  .ىل أن تتم ظلمة الليل الكاملة،و وقتها من غروب الشمس إ" َعَربيت" صالة املساء ،و يسموهنا صالة الغروب/0

 :الوضوء 

يقوم اليهودي بطقوس الطهارة اليومية قبيل كل صالة ،و تشبه عملية الوضوء يف اإلسالم و كيفيتها ،حيث أيخذ  
كمية من املاء الطاهر ، مث يبدأ بغسل اليدين ثالث مرات قبل إدخاهلما يف اإلانء ،مث يغسل بعد ذلك كامل الوجه 

مث يعمد إىل مسح وجهه مبنديل مث يتبع عملية الغسل بسلسلة من الدعاء محدا للرب الذي أعطاه ، مث ميضمض 
املاء الطهور ، و يف الوقت احلايل يكتفون بغسل اليدين فقط ،و  ال يغسلون أرجلهم ، و إذا مل يتوفر املاء يكتفي 

لول وقتها ابلنفخ يف البوق ،و يف الوقت ابلتطهر مبسح اليدين يف الرتاب ،و كانوا ينادون للصالة قدميا عند ح
  .احلاضر يستخدمون األجراس

 :طقوس الصالة 

صغري على الكتفني ،أو الشال الكبري يف الصلوات اليت تتم مجاعة كصالة (طليت )بعد الوضوء يوضع شال 
حلية مؤلفة من األعياد أو السبت ،و هذا الشال يكون من نسيج أبيض مستطيل أو مربع يف كل زاوية من زواايه 

مثانية أهداب من اخليط أربعة بيضاء و أربعة زرقاء ،رمزا للتعرف على طلوع الفجر بتميز اخليط األبيض من اخليط 



األزرق ،و هلذا الشال أحكام خاصة أمهها أال تلمس النساء ،و هكذا على اليهودي أن يلبسه منذ أن يبلغ سن 
ده إىل أن ميوت فيكفن فيه ، و الصالة اليهودية ُيب فيها تغطية التكليف  و هي ثالثة عشرة سنة ، و يبقى عن

و هي عبارة عن علبة صغرية من اخلشب أو اجللد حمفوظ بداخلها رقعة من رق " التفلني"الرأس ،كما يلبس اليهود 
العلبة ،و هذه " امسع اي إسرائيل"و هي مأخوذة من التوراة مثل " قراءة السماع"الغزال أو اجللد مكتوب عليها 

مثبتة يف شريط من اجللد حول الرأس ،و توضع واحدة أخرى على الكف اليسرى حبيث يربط شريطها حول اليد 
 . و تكون العلبة ُمثبتة عند أصل اإلهبام 

 :الصوم / 2

 تعد فريضة الصوم من أقدم التشريعات اليهودية بعد شعرية تقدمي القرابني يف اهليكل ، و مل يعرف الصوم كتشريع و
فريضة ملزمة ،مستقال عن ابقي الشعائر ،بل يذكر لفظ الصوم أو ما يدل عليه مع سياق طقوس شكلية معقدة ،  
كما يذكر تذليال للنفس و ترويضا هلا أمام مغرايت اجلسد ،و يف مدة األسر أخذ الصوم طابع احلداد و احلزن ،و  

أو إذا اعتقد ان هللا ساخط عليه ، و من مظاهر  كان بلجأ إليه عند اخلطر ،و يؤديه الكاهن استعدادا لإلهلام
الصوم لديهم أهنم كانوا ال يدهنون رؤوسهم ابلزيت و يبكون و ينوحون و ينثرون الرماد على رؤوسهم و يرتكون 

أيديهم غري مغسولة ،و يلبسون املسوخ ، و ربطوا صيامهم أبعيادهم ، حيث جعلوا الصيام يسبق العيد و ينتهي به 
 :مسة عشرة عيد أو يزيد ،و كان الصوم يقرتن عندهم ابلصالة و الصيام لديهم نوعان مشاركا خل

و يسمى صيام األسر و يقع يف حاالت احلزن الفردي أو عند التكفري عن خطيئة اقرتفها  :الصوم الفردي 
 . أحدهم 

وم عند رداءة احملاصيل أو و هو غري اثبت ،و غالبا ما يفعلونه عند حدوث حزن عام يقلقهم كالص: الصوم اجلماعي
 .اهلزائم يف احلرب أو غريه 

الشريعة اليهودية صوم يوم واحد يف السنة ،و هو اليوم العاشر من الشهر السابع و يسمى يوم الغفران  و قد فرضت
و يبدؤون صيامه قبل غروب الشمس بنحو ربع ساعة إىل ما بعد غروب الشمس يف اليوم التايل بنحو ( يوم كيبور)

ربع ساعة ،و قد أضاف اليهود أايما أخرى للصيام مستحبة لديهم تذكارا لألحداث اليت مرت هبم ،كما اختذ عندهم 



منا  عدة منها االمتناع عن العمل يف أايم بعينها و أمهها يوم السبت، و يف الصوم حيرم على اليهودي بعض أنواع 
 .الطعام كاللحوم و الشحم و شرب اخلمور  

 :الزكاة / 3

ال يوجد يف اللغة العربية لفظ خاص ابلزكاة ،بل يشري معناها إىل رمحة هللا ،أو رمحة اإلنسان ألخيه اإلنسان ، و 
و هي مرادفة للكلمة زكاة ،و هي من خالل العهد القدمي ابدرة صال  من االنسان حنو " صداقا"تنطق ابلعربية 

 :تشمل أحكام الزكاة كما وردت يف التوراة على ما يلي أخيه ،و للصدقة مكانة سامية يف تعاليمهم الدينية ،و 

 .ترك جزء من احملاصيل و لقط السنابل للغرابء و اليتامى و األرامل/ أ

 .  عشور كل ثالث سنوات لصاحل الذين ال ميلكون أرضا ختصهم كالالويني و الغرابء و األرامل و األيتام / ب

 : احلج / 4

ان مقدس بظهور إهلي أو بنشاط معلم ديين من أجل تقدمي الصالة ، و ُيري و هو رحلة يتجه هبا اليهودي مك
التمهيد للحج ببعض الطقوس يف إطار مجاعي ،و قد فرض التطور الزمين على اليهود مزارات متعددة ،و قد فرض 

مذحبا هلل  مث قام هللا ليعقوب قم اصعد إىل بيت إيل و أقم هناك:"  05/1احلج مبعناه احلصري يف سفر التكوين 
،و فرضت التوراة يف سفر اخلروج على كل يهودي أن حيج ."الذي يظهر لك حيث هربت من وجه عيسة أخيك 

،و " ثالث مرات يعيد يل يف السنة :"  00/14إىل املعبد املقدس ثالث مرات يف السنة ،و جاء يف سفر اخلروج 
،و يكاد "ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل  ثالث مرات يف السنة يظهر:"00/ 04يقول أيضا يف سفر اخلروج 

اليهود مجيعا يتفقون على أداء فريضة احلج إىل بيت املقدس إال فرقة السامريني الذين يتوجهون يف قبلتهم إىل جبل 
بني بيت املقدس و انبلس ،إذ قالو إن يهوه أمر داوود النيب أن يبين بيت املقدس جببل انبلس و هو الطور " عزيزمي"

الذي كلم هللا موسى عليه السالم فيه ،فتحول داود عليه السالم إىل بيت املقدس و بىن البيت فيه خمالفا أمر الرب 
. 

عيد الفصح ،عيد املظال :و مناسك احلج عندهم ترتبط أبعياد ،و األعياد املرتبطة ابحلج عندهم يف أورشليم هي  
يسمى زايرة ،فيزورون قبور عظمائهم ن وممن اشتهر منهم كنيب  ،و احلج إىل بيت املقدس(العنصرة) ،عيد األسابيع 



أو ملك أو رجل صاحل ، إذ يكثرون الدعاء و طلب التوبة ، حيث ُيتمعون يف مساء السابع عشر من متوز إىل 
ليوم اليوم التاسع من آب ثالثة و عشرين يوما متتالية مقابل اجلدار الغريب هليكل سليمان ،و تبدأ هذه العبادة يف ا

التاسع من آب من نصف الليل ، و قدميا اهتم اليهود أبماكن مقدسة أخرى غري بيت املقدس ،فأعطوها قدسية و 
احرتاما ابعتبارها أماكن للعبادة فيها جتليات إهلية ، و خاصة اجلبال مهبط الوحي مثل جبل حوريب يف طور 

كذلك حيظى جبل صهيون ابلتقديس و حيث   سيناء ،حيث كلم الرب موسى عليه السالم و أعطاه الشريعة ،و
اليهود على الطواف حوله، و إىل جانب ذلك لدى اليهود مزارات أخرى يقصدها حجاجهم كمزار شكيم ، و 
مزار بيت إيل ، و مزار بئر سبع ،و مزار عفره و صرعه و حُيتفل هبما بذكرى مالك الرب و غريه ، و حيرمون يف 

ل النجس و أشعت الرأس و خمرق الثياب ،و على كل زائر أن ينظف يديه و الطواف ببيت املقدس عموما دخو 
رجليه ،و كما ُجعل للكهان أمجل زي و أحسنه ،و عند وصول احلجاج إىل مشارف مدينة القدس يوجهون هلا 

ف سالما حتية هلا ، و انتهى هبم املطاف يف الوقت احلاضر يف التوجه إىل حائط املبكى ،إذ يقفون أمامه يف ص
  .طويل واضعني أكفهم على احلائط يتباكون جمدهم الزائل و هيكل سليمان 

 األعياد و املناسبات الدينية يف اليهودية :اثنيا 

و هي احتفاالت الفر  اخلاصة بذكرى مناسبة من املناسبات ،و كان العربانيون يقدمون يف األعياد تقدمات 
حملافل ،و نصت شريعة موسى على سبعة أعيد كربى و خاصة للرب ، و يرتكون أشغاهلم و ُيتمعون يف ا

السبت من كل أسبوع ،الوم األول من كل شهر ، السنة السابعة من كل سبع سنوات ،سنة اليوبيل :هي 
و مها :،أسبوع الفصح ، عيد اخلمسني ، عيد املظال ،و بعد السيب البابلي ُأضيف إىل قائمة األعياد عيدان 

  .يد عيد الفورمي و عيد التجد

 :و فيما يلي تعريف خمتصر لألعياد املرتبطة ابحلج

 :عيد الفصح 

اسم معناه عبور أي عبور موسى عليه السالم البحر ،و هو أول األعياد السنوية الثالثة اليت كانت مفروض 
فيها على مجيع الرجال الظهور أمام الرب يف بيت العبادة ،و يعرف أيضا بعيد الفطري ، و قد أُنشيء يف 



د يف مصر، و كان العيد يبدأ مصر تذكارا للحادث الذي بلغ فيه خالص بين إسرائيل ذروته من االستعبا
مساء الرابع عشر من شهر نيسان ، فكان يذبح خروف أو جدي بني العشائني حنو غروب الشمس و 

) ،مث أيكل مع فطري و أعشاب مرة ( 02/17و اش 0و  12/0و تث  01و  10/2خر ) يشوى
تشري إىل مرارة العبودية يف ،و كان الدم املسفوك يشري إىل التكفري ، أما األعشاب املرة فكانت ( 10/8خر

مصر ، و الفطري إىل الطهارة ،و املشرتكون يف الفصح ينبذون كل خبث و شر و يكونون يف شركة مقدسة 
مع الرب ،و كان مجيع أفراد البيت يشرتكون يف أكل الفصح ، و كان رأس األسرة يتلو على احلضور اتريخ 

وس مخر يديرها رأس العائلة ابلتتابع ممزوجة ابملاء و ترنيم الفداء، و قد  أضافوا إىل فريضة احلج أربعة كؤ 
،و تقدمي وعاء من األمثار ممزوج ابخلل، لتذكريهم ابلطني الذي استعمله آابءهم  118و  110املزمورين 

أثناء العبودية يف مصر ، و كان الفصح أول و أهم شعائر العيد و كان ينتهي يف احلادي و العشرين من 
، وكان اليومان األول و السابع من أايم العيد ( 7و  12/2و تث  2و  00/5و ال  10/18خر )الشهر 

مقدسني كالسبت ،و يف اليوم الثاين من العيد كان يُؤتى حبزمة أول حصيد من الشعري ،فريددها الكاهن أمام 
 كل يوم من ،ابإلضافة إىل الذابئح العادية يف بيت العبادة يف( 14-00/12ال )الرب مدشنا أول احلصاد

و عد 00/8ال ) أايم الفصح كان يقدم أيضا ثوران و كبش خراف حمرقة و تيس ذبيحة خطيئة للتكفري 
إشارة إىل ( 09و  04و  10/8خر )، و كل مدة األايم السبعة كان اخلبز يؤكل فطريا ( 00 -19/ 08

كان الفصح و عيد الفطري   ،و( 12/0تث ) اإلخالص و احلق ، و تذكارا للسرعة اليت هربوا هبا من مصر 
يف ابدئ األمر عيدين مستقلني اقرتان فيما بعد لتقارهبما يف الزمن ،و عيد الفطري عيد زراعي يف مستوى 

 .عيدي العنصرة و املظال 

 ( : اجلمع)عيد املظال 

 00حىت  15،و يقع يف آخر احلصاد من ( 09/ 00و ال  04/00و  00/12خر ) و هو عيد اجلمع 
و يعد يوم حج هلم ،ُيلسون خالله حتت ظالل ( 15-12/10تث ) أيلول و أوائل تشرين األول يف أواخر 

سعف النخيل و أغصان الزيتون ،ختليدا إلظالل هللا ألجدادهم يف أايم التيه عند خروجهم مع موسى عليه السالم يف 
 .سيناء 



 (:عيد اخلمسني) عيد األسابيع 

( 08/02عد )،و يسمى أيضا يوم الباكورة ( 12/9و تث  00/15و ال 04/00خر )هو عيد األسابيع 
،و  ( 12و  12/9و تث  12-00/15ال )،و كان يقع يف اليوم اخلمسني بعد اليوم الثاين من الفصح 

كان أحد األعياد الثالثة اليت كان يتحتم على الذكور من الشعب أن يذهبوا فيها ليمثلوا أمام الرب ،و كان 
مون فيه أبي عمل بل ُيتمعون معا للعبادة ،و قد بدأ يف األول كيوم شكر ألجل يعترب زمن راحة ال يقو 

احلصاد يف البالد املقدسة ،و كانت مدته يوما واحدا ،و كانوا يقدمون فيه رغيفني من الدقيق الذي طحن 
ول من غلة احلصاد ،كما يقدمون عشر ذابئح ،و كانوا حيثون يف هذا العيد أن يذكروا احملتاجني ،و يق

التقليد اليهودي إن الناموس أُعطي يف اليوم اخلمسني بعد خروجهم من مصر ،و لذلك حيفظه اليهود تذكارا 
 .إلعطاء الناموس أكثر مما حيفظونه كيوم عيد مجع احلصاد

 (:يوم كيبور )عيد يوم الغفران 

يه سبت األسبات و هو أهم األعياد اليهودية على اإلطالق ،و يعترب أقدس يوم يف السنة و يطلق عل
الذي حيرم نطقه " يهوه"،و كان كبري الكهنة يف املاضي يذهب إىل قدس األقداس ،و ينفوه ابسم اخلالق 

متاما إال يف هذه املناسبة ،  و يبدأ االحتفال هبذا العيد قبل غروب مشس اليوم التاسع من تشرين ، و يستمر 
يصوم اليهود خالهلا ليال و هنارا ، و ال يقومون بعمل  ساعة 05إىل ما بعد غروب اليوم التايل ، أي حوايل 

أخر سوى التعبد ، و تبدأ مراسم هذا العيد يف املعبد بتالوة صالة كل النذور ،و حيتم االحتفال يف اليوم 
  .بعد ذلك  ( الشوفار )التايل بصالة النعياله ،اليت تعلن أن السماوات أُغلقت أبواهبا ،مث ينفخ يف البوق 

 

 

 

 

 



 رة الفرق اليهودية حماض

 :يتوزع اليهود يف فرق عدة قدمية و حديثة  أمهها 

 :السامريون: وال أ

مبعىن " شومرمي"،و يسمي السامريون أنفسهم -عم–تعد من أقدم الفرق اليهودية ، حيث تعود أبصوهلا إىل مملكة سليمان 
يف انبلس جبال مقدسا و توجهوا إليه كقبلة دينية  بدال من التوجه إىل  حراس الشريعة ، و قد اعترب السامريون جبل جريزم

،و يؤمن  السامريون ابلتوراة و سفر يوشع و -عم–أورشليم ، و يعتقدون أن من حول القبلة هو داود ومن بعده سليمان 
زعم السامريون أن توراهتم يرفضون ابقي  أسفار العهد القدمي ،و يؤمنون بنبوة موسى فقط و يرفضون النبوات بعده ،و ي

كما يرفضون التلمود، و يضاف إىل ذلك .هي األصل و أن بقية التوراة اليت يؤمن هبا بقية اليهود حمرفة على يد عزرا 
 .اعتقادهم يف البعث و القيامة و قدوم املسيح املخلص، و ال يزال وجودهم ضئيل يف انبلس 

 :الفريسيون : اثنيا 

عن األخرين ألسباب تتعلق ابلطهارة الطقوسية ،و ميثل الفريسيون " املنفصلون" و" املعتزلون" يعين اسم الفريسيون حرفيا
فرقة دينية سياسية يف زمن اهليكل الثاين،و أصلهم غري معروف و يعتقد البعض أهنم امتداد للحسديني  املعروفني مبقاومتهم 

يون التعليم اليهودي التقليدي ،و يعرتفون ابلعهد القدمي         و التلمود ،و يقر الفريسيون للتيار اهليليين ، و يتبىن الفريس
مببدأ القضاء و القدر مع االعرتاف ابملسؤولية اإلنسانية عن األفعال، كما آمنوا ابحلياة بعد املوت و ببعث املوتى و قدوم 

 .املسيح و بيوم احلساب 

 :الصدوقيون 

قة عليا تتكون من أمراء أورشليم، و االنتماء إىل فرقتهم ظل حمصورا يف الطبقة العليا من الكهنة و يف ميثل الصدوقيون طب
–الدوائر العسكرية و األسر اليهودية األرستقراطية، و يعود بعض العلماء أبصل الصدوقيني إىل الكاهن األعلى لسليمان 

ابلتفسري احلريف له ويرفضون التلمود ،كما رفضوا االعتقاد يف صادوق ،و يعرتف الصدوقيون ابلعهد القدمي و اهتموا -عم
األروا  و املالئكة و البعث ،و قالوا أبن التواب يف حتقيق السعادة يف احلياة الدنيا و ليس يف عامل آخر، و انتهى وجود 

 .م على يد الرومان ،و بزوال اهليكل زال و انتهى وجودهم 72الصدوقيون مع خراب اهليكل عام 

 



 :القراءون:رابعا 

يعترب القراءون من أهم الفرق املعارضة لليهودية احلاخامية ، و ظهرت فرقة القرائني يف القرن الثامن يف العصر العباسي 
ببغداد ،و يلقبون أيضا أببناء املقرا إشارة إىل متسكهم ابملقرا كمصدر وحيد للتشريع يف اليهودية و عدم االعرتاف 

و تسمى أيضا العنانية نسبة إىل عنان بن داود ، يعرتف القراءون ابلعهد القدمي كمصدر وحيد  ابلتشريعات الشفوية ،
: خامسا.           للعرب دون بين إسرائيل  –صلى هللا عليه و سلم –للتشريع اليهودي ،و يعرتفون بنبوة دمحم 

 اهلسكااله  

ركة على يد موسى مندلسن و كانت من أهم آراءه و آراء و تعين الكلمة اليقظة و التفهم و النهضة  و انبثقت هذه احل
 :أتباعه 

 .الدعوة الندماج اليهود مع ابقي األمم و اخلروج من قوقعتهم  و عنصريتهم *

 .أن اليهودية دين فقط و ليست جنسية *

 .أن التناخ هو منبع التشريع فقط مع التساهل و التبسيط يف أخذ األحكام التشريعية *

 .عية و الصلوات إىل احلد األدىن ،مع إابحة تالوهتا بلغات البالد القومية حيث يعيش هؤالء اليهود إنقاص األد*

 .إدخال آالت موسيقية و فرق اإلنشاد اجلماعي من اجلنسني يف املعبد *

وق أنكروا أن يكون اخلالص معناه إقامة دولة يف فلسطني ، و اخلالص عندهم يكون يف الدنيا ابحلصول على احلق*
 .املدنية، و بذلك مل يكونوا فرق صهيونية ،

 .صرفوا النظر عن إعادة بناء اهليكل يف أورشليم *

 


