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 :الممخص
يذكر في العيد القديـ أف الييود ليـ ارتباطا وثيقا باألعياد، ولف تحؿ 
الرحمة عمييـ اال بوجود القرابيف والذبائح، التي تقدـ في األعياد، ألنيا 
وسيمة تقربيـ الى الرب، اذ يعتقد الييود وخاصة الربانييف أف الكتب تفتح 

السماء وتكتب اعماؿ الناس ويصدر الحكـ عمى االفراد واألمـ في ىذا في 
.  اليـو

اذ تكثر أعماؿ الخير والبر واالحساف، فتُقبؿ فييا التوبة، وتكثر فييا 
 الرحمات.
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Abstract: 

It is mentioned that in the old Testament, the Jews have a 

strong link with the Eids anniversaries, and that the 

mercy wouldn't fall on them except by providing 

offerings and sacrifices which were gifted in these Eids 

anniversaries as they were a means brought them to the 

Lord )God( 

The Jews believed, particularly the divine men, that the 

Books opened in the sky and write people's works and 

the judgment issued on the individuals by  name in this 

day. Accordingly, the good deeds and charity were 

increasing and the repentance accepted as well as the 

mercies grew. 
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 المقدمة
ىي أياـ مباركة وطيبة لإلنساف الييودي  يتعتبر األعياد المحددة وفقًا لمتقويـ الييود

حيث تتجمى فييا الماىية الروحانية والثقافية لديو، فيذه األعياد ىي المرآة الحقيقية لتاريخ ىذا 
الشعب وعاداتو وتقاليده حيث يمكف التعرؼ مف خالليا عمى أسس العقيدة الييودية فيي 

رؼ عمى القيـ القومية والتاريخية، فيي األساس لحياة الفرد والجماعة ويمكف مف خالليا التع
 .(1)األساس لمعقائد الدينية واالجتماعية وبسببيا تُبارؾ ىذه األعياد

 -وتنقسم أعياد اليهود إلى ما يمى:
 ".ַהָשנָה רֹאש"عيد رأس السنة  -8

: رأس السنة"، كما يطمؽ عميو أيضًا. إضافٍة إلى عيد ַהָשנָה רֹאשويسمى في العبرية "     
أياـ الرىبة )الفزع( ألف الرب يقرر وقتيا مف سيحيى ويعيش ومف  :נָרִאים יִָמים -فرافالغ

רּוָעה ים، كما يسمى عيد رأس السنة أيضًا "(2)سيموت : يوـ الصيحة"، ويسمى كذلؾ ألنو תְּ
يكوف بداية لعاـ جديد، كما أنو يوـ لحساب النفس وطمب التوبة حيث تكوف بداية العاـ ىي 

 . (3)منفس عما انقضى مف العاـ السابؽ واالستعداد لمعاـ الجديدحساب ل
وتحدد بداية رأس السنة في شير نيساف )أبريؿ( وىو بداية فصؿ الربيع، حيث يرتبط      

: 16: 23الربيع بأعياد أخرى مثؿ عيد الحصاد في ىذا الفصؿ مثمما ورد في سفر الخروج 
ֵצאת ָהָאִסף וְַּחג; ַבָשֶדה ִתזְַּרע ֲאֶשר, ַמֲעֶשיָך ִבּכּוֵרי ַהָקִציר וְַּחג ָך, ַהָשנָה בְּ פְּ -ֶאת בְָּאסְּ

وعيد الحصاد أبكار غالتؾ التي تزرع في الحقؿ وعيد الجمع في نياية  .ַהָשֶדה-ִמן ַמֲעֶשיָך
 السنة عندما تجمع غالتؾ مف الحقؿ.

 ָשֹלש :(4):14: 23ج كما أرتبط فصؿ الربيع بعيد الفصح مثمما ورد في سفر خرو   

גִָלים מֹר, ַהַמּצת ַחג-ֶאת .ַבָשנָה ִלי ָתחֹג, רְּ ַעת--ִתשְּ  ִצִּויִתָך ַּכֲאֶשר ַמּצת תֹאַכל יִָמים ִשבְּ

ָריִם יָָצאתָ  ב-ִּכי, ָהָאִביב חֶֹדש לְּמֵעד   .ֵריָקם, ָפנַי יֵָראּו-וְֹּלא ;ִמִמצְּ
تحفظ عيد الفطير تأكؿ فطيرًا سبعة أياـ كما أمرتؾ في وقت ثالث مرات تعيد لي في السنة 

 شير أبيب ألنو فيو خرجت مف مصر وال يظيروا أمامي فارغيف.
 وقد اعتمد تحديد بداية السنة عند الييود إعتمادًا عمى ما ورد بالمقرا في سفر خروج

 הּוא ִראשן  :ֳחָדִשים שרֹא, ָלֶכם ַהזֶה ַהחֶֹדשوتحديدىا لشير نيساف كبداية لمعاـ   2: 12 

ֵשי, ָלֶכם ָחדְּ . ىذا الشير يكوف لكـ رأس الشيور، ىو لكـ اوؿ شيور السنة، إال أف ַהָשנָה לְּ
الييود قاموا مؤخرًا باعتبار األوؿ مف الشير السابع ىو عيد رأس السنة، حيث يعتبر تشرى 
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: 23الوييف  سفر مى ما ورد في)أكتوبر( ىو الشير السابع في التقويـ الييودي إعتمادًا ع
24(5)

ִביִעי ַבחֶֹדש:  ֶאָחד ַהשְּ יֶה, ַלחֶֹדש בְּ רּוָעה זִכְּרן--ַשָבתן ָלֶכם יִהְּ ָרא, תְּ   .קֶֹדש-ִמקְּ
في الشير السابع في أوؿ الشير يكوف لكـ عطمة تذكار ىتاؼ يوـ محفؿ مقدس. والجدير 
بالذكر أف "تشرى" في األصؿ ىو بداية السنة البابمية حيث يحتفؿ البابميوف بعاميـ الجديد 

 .(6)في األوؿ مف تشري
ة وبداية ويقوـ الييود في ىذا اليوـ بعممية حساب لمنفس والعودة بتوبة مع انتياء السن

سنة جديدة فكاف ىتاؼ البوؽ في رأس الشير فريضة إلسرائيؿ وحكـ مف أحكاـ إلو يعقوب، 
اليتاؼ باألبواؽ حيث نجد: "ويضربوف بيا فإذا ذىبتـ  13-9: 13وقد ورد في سفر العدد 

إلى حرب في أرضكـ عمى عدو تيتفوف باألبواؽ فتذكروف أماـ الرب إليكـ وتخمصوف مف 
وـ فرحكـ وفي أعيادكـ ورؤوس شيوركـ تضربوف باألبواؽ عمى محرقاتكـ أعدائكـ وفي ي

وذبائح سالمتكـ فتكوف لكف تذكارًا أماـ إليكـ"، وال ينفخ في البوؽ عندما يأتي عيد رأس 
 .(7)السنة في يـو السبت ولكف ينفخ في اليـو الثاني

والثاني مف شير وتستغرؽ طقوس رأس السنة العبرية ثالثة أياـ، منيما اليوـ األوؿ 
تشرى ثـ يستمر االحتفاؿ في اليوـ الثالث بطريقة شعبية، أما اليوـ الرابع مف تشرى فيو يـو 
صياـ ويطمؽ عميو "صوـ جداليا" وىو يوـ حزف وحداد ككؿ أياـ الصوـ عند الييود ومناسبتو 

مف الييود  ىو ذكرى قتؿ جداليا بف أحيقاـ الذى واله بختنصر ممؾ بابؿ عمى البقية الباقية
في فمسطيف بعد االستيالء عمييا ونقؿ مف يصمح لمخدمة مف الييود أسرى إلى بابؿ وتقوؿ 
القصة أف أعداء الييود دبروا مؤامرة لقتؿ جداليا في ىذا اليوـ حتى يتمكنوا مف إتماـ إبادة 

 .(8)ىذه البقية الباقية معو مف بنى إسرائيؿ
تفتح في السماء وتكتب أعماؿ الناس ويصدر ويعتقد الربانيوف مف الييود أف الكتب 

عتاد الييود في ىذا العيد أف يضموا إلى مائدة  الحكـ عمى األفراد واألمـ في ىذا اليوـ، وا 
العشاء تفاحًا وعساًل كنوع مف التفاؤؿ بالسنة الجديدة، ويعتبر الييود ىذا اليوـ بداية لعشرة 

ي الصموات طالبيف المغفرة والعفو، وينفخ في أياـ التوبة وطمب الغفراف لذا ينيمؾ الييود ف
، (9)ىذا اليوـ في الشوفار وىو بوؽ مف قرف الخروؼ في كؿ مكاف يجتمع فيو الييود لمعبادة

وقد أبطؿ الييود القراؤوف اليتاؼ بالبوؽ في وقت مف األوقات ألنو لـ يكف ىناؾ وجود لبيت 
و ال يسمح لإلسرائيمي أف يقوـ بعمؿ أن 24: 23المقدس أو لممذبح وقد جاء في سفر الوييف
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ما مما تستمـز مينتو أو أي شيء آخر في ىذا اليوـ إال ما كاف ضروريًا لمغذاء أي األكؿ 
 .(13)1: 29والشرب وورد مثؿ ذلؾ في سفر العدد 

وفي ىذا العيد مف المتعارؼ عميو أف يبارؾ كؿ ييودي اآلخر ببركة السنة الجديدة 
"וְֵּתָחֵתמּו ָּכֵתבּותִ  טָבה לְָּשנָהوىي: "

كؿ "، "أتمنى لكـ أف ُتدرجوا في سجؿ الحياة". (11)
 ."عاـ وأنتـ بخير

ים יֹוםعيد الغفران  -0  ַהכִּּפּורִּ
يبدأ ىذا العيد في العاشر مف شير تشرى )أكتوبر( ُقبيَؿ غروب شمس يـو التاسع      

ويستمر إلى ما بعد غروب شمس اليـو التالي، وىذا اليوـ ىو يوـ حساب لمنفس وطمب 
المغفرة والتكفير عنيا وعف اآلثاـ التي وقعت مف اإلنساف، ويطمب بسببيا المغفرة مف ربو، 

 . (12)قع مف إنساف إلنساف آخروكذلؾ اآلثاـ التي ت
"أف ىذا العيد يكوف  11- 7: 29، وسفر العدد 28-26: 23ويذكر سفر الالوييف 

محفاًل مقدسًا يكوف لكـ تذلوف نفوسكـ وتقربوف قربانًا ذبيحة لمرب، عماًل ما ال تعمموا في ىذا 
"أف  29: 23لالوييف اليوـ عينو ألنو يـو كفارة لمتكفير عنكـ أماـ الرب إليكـ"، ويذكر سفر ا

تذليؿ النفس يبدأ مف مساء يوـ التاسع مف الشير السابع إلى مساء اليوـ التالي مف المساء 
 23إلى المساء تسبتوف سبتكـ"، ولذلؾ فقد أىتمت فقرات العيد القديـ مثؿ سفر الوييف 

 عمى عدـ العمؿ في ىذا اليوـ عمى أف يكوف فريضة أبدية لجميع أجياؿ بنى 29 -26:
اسرائيؿ، كما حذرت أي نفس ال تذلؿ في ىذا اليـو عينو يحكـ عمييا بالموت، ومدة ىذا 
اليوـ سبع وعشريف ساعة يجب فييا الصياـ لياًل ونيارًا وعدـ االشتغاؿ بأي شيء ما خال 

، وىذا الصياـ فرض عمى كؿ ييودي وىو صياـ إلذالؿ النفس لكؿ ييودي ويجب (13)العبادة
ؿ، ومف المحرمات أف يناـ اإلنساف نيارًا أو يميي نفسو بقراءة قصص االمتناع عف أي عم

والتكمـ بكالـ عادى لمف حولو بؿ عميو أف يذؿ نفسو في أثناء صومو بالصالة وسماع فقرات 
التوراة حتى تقبؿ توبتو تبعًا لوصية الرب التي أنزلت عمى سيدنا موسى عميو السالـ كما ورد 

أمر الرب بالمحافظة عمى ىذا اليـو بالصـو وكؿ مف يخالؼ  ، وقد26: 23الوييف  سفر في
ذلؾ يستقطع مف شعب اسرائيؿ، وكاف الييود في قديـ الزماف أياـ بيت المقدس يصوموف في 
ىذا اليوـ وكاف كاًل منيـ يؤدى صالة منفردة لنفسو بما يقتضيو الحاؿ حتى إذا ما أتى وقت 

يرتدى حمتو المقدسة المزركشة بالذىب والفضة تقديـ القرابيف يأتي الكاىف األعظـ وىو 
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بجالجؿ متداله منيا، وعمى صدره نجد أسماء أسباط بنى اسرائيؿ منقوشة عمى الجواىر 
، ثـ يذىب الكاىف األكبر يحوطو باقي الكينة إلى المذبح ويقدـ قرابيف االستغفار، (14)واآللئ

ر لبنى اسرائيؿ خطاياىـ ويطمب مف الرب ويتوسؿ إليو ويتضرع لمرب عز وجؿ كي يغف
ويمحو ذنوبيـ، وىذا اليوـ تسبح فيو الروح بصالتيـ لخالقيا طالبة الرحمة مف الرب فيذا 
اليوـ ىو أعظـ يوـ وأمجده عند الييودي ويخرج اإلنساف مف المعبد وىو يشعر بارتياح في 

ب فيو مف نفسو وكأنو بعث مف جديد خاليًا مف المعاصي والذنوب ليستقبؿ عامًا آخر يطم
، ويتـ ذلؾ عند غروب الشمس مع بداية يوـ الغفراف (15)الرب أف يبعد عنو نزعات الشيطاف

حيث يقؼ جميع الشعب في جو مفعـ بالمشاعر الدينية المتأثرة بنغمات القارئ التي يتموىا 
مف أسفار العيد القديـ وىو الحزاف أي المرتؿ أو المصمى عمى رأس الجماعة حيث يرتدى 

ثـ ينتيي العيد  ،( 16)المالبس البيضاء ثـ يمؼ جسده بشاؿ )طاليت( خاص بالصالة الجميع
" وذلؾ قبؿ غروب الشمس ثـ ينفخ في الشوفار إلعالف انتياء العيد נְִּעיָלה"بصالة تسمى 

مثمما ورد في سفر مموؾ أوؿ  ָהֱאלִהים הּוא יְּהָוהبعد أف يردد المصموف "ييوه ىو الرب" 
ختاـ" وىي صالة خاصة تتمى قرب الميؿ بعد صالة ",، وىذه الصالة بمعنى (17)9: 18

 "נְָּדֵרי ָּכל، وتبدأ صالة المساء في يوـ العيد ببياف يسمى "كؿ نذرى" "(18)العصر )المنحاة(
، مما (19)بمعنى "كؿ النذور"، ويتخذ الييود ىذا البياف ذريعة لمتحمؿ مف كؿ العيود والمواثيؽ

ـ الغفراف يومًا يعمنوف فيو نقضيـ لمعيود والمواثيؽ التي قطعوىا لغير جعؿ الييود مف يو 
الييود وأفتى فقياؤىـ بأف الداعي إلى ذلؾ إكراه الييود عمى تغيير دينيـ وشاع بيف عامة 
الييود أف يوـ الغفراف يجوز فيو أكؿ الديوف وعدـ أدائيا كما يجوز فيو الرجوع في كؿ وعد 

 .(23)طواؿ السنةأو تعيد قطعو عمى نفسو 
 יְֵּמי ֲעֶשֶרתوقد سميت األياـ التي بيف رأس السنة ويوـ الغفراف "بعشرة أياـ التوبة " 

שּוָבה واعتبرت كذلؾ جزءًا مف األياـ المييبة أي التي يزداد فييا خشية المرء وخشوعو  תְּ
بر واإلحساف حيث تكثر خالليا أعماؿ الخير وال נָרִאים יִָמיםلمرب ويطمؽ عمييا بالعبرية 

 .(21)فيبارؾ المرء خميمو وتقبؿ فييا التوبة وتكثر فييا الرحمات
ويتوجو الييودي في طمب الرحمة والغفراف والصفح عف ذنوبو كؿ يوـ إلى الكنيس 

נֶֶסת ֵבית ִליחּות"قبؿ الفجر ويبدأ في قراءة الػ  ַהּכְּ أي طمب الصفح مف الرب حتى طموع " סְּ
عادية ويستمر ىكذا كؿ يوـ حتى اليوـ السابؽ ليوـ الكفارة الشمس ثـ يبتدئ الصالة ال
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واالستغفار وعدد ىذه األياـ عشرة وقد تكوف سبعة إف كاف يتخمميا سبت واحد، أما أف كاف 
ִליחּות"يتخمميا سبتاف فتكوف ستة أياـ ألف الػ  ال تقرأ في فجر يـو رأس السنة وال في أياـ  "סְּ

. ويتـ تناوؿ وجبة ليمة عيد الغفراف في مساء التاسع مف (22)السبت وال في فجر االستغفار
ֺעָדה"تشرى ويسمونيا بالعبرية  ֶסֶקת ַהסְּ "الوجبة األخيرة قبؿ الصياـ" ويتـ إعداد تمؾ  "ַהַמפְּ

الوجبة بعد ظير يوـ التاسع مف تشرى بعدة ساعات وتؤكؿ المأكوالت المناسبة الخفيفة مع 
لعسؿ ثـ يباركونيا وتؤكؿ تفاؤاًل بأف يكوف عاـ سعيدًا غمس شريحة مف الخبز المظفر في ا

. ومف العادات المتبعة في يوـ الغفراف مباركة األبناء ويتـ ذلؾ قبؿ الذىاب إلى (23)مباركاً 
ֶכָךالمعبد فيقـو رئيس األسرة أو رب األسرة بمباركة أبنائو مف الذكور بالبركة التالية:   יְָּברְּ

ֶרָך יְּהָוה מְּ נָיו יְּהָוה יֵָאר ַויִשְּ ָך ָשלם לְָּך ַויֵָשם ֵאֶליך ָפנָיו יְּהָוה יִָשא ַויְּחנְַך ֵאֶליָך פְּ  יְִּשימְּ

ָריִם ֱאֹלִהים נֶַשה ּכְַּאפְּ  . ּוִכמְּ
يباركؾ الرب ويحفظؾ وينظر إليؾ الرب ويرحمؾ ويصنع لؾ سالمًا ويجعمؾ في 

ָשָרה ֱאֹלִהים יְִּשיָמְךمنزلة أو مثؿ أفرايـ ومنسى. ثـ يبارؾ اإلناث فيقوؿ:  ָקה ּכְּ  ָרֵחל ִרבְּ

 .(24)ؾ مثؿ سارة ورفقةفميبارِكؾ الرب ويجعمِ . וְֵּלָאה
 ֻסכֹותعيد المظال  -3

يحتفؿ بيذا العيد سبعة أياـ تبدأ مف يوـ الخامس عشر مف شير تشرى )أكتوبر(، وقد       
إعتاد الييود إقامة أكواخ مف أغصاف الشجر، واإلقامة في ىذه األكواخ وتناوؿ الوجبات بيا، 

ִמינִי"ويختتـ العيد بما يسمى  مف " أي: "الثامف الختامي" وقد أرتبط ىذا اليـو ابتداء ַעֶצֶרת שְּ
ַחתالقرف التاسع بعيد "فرحة التوراة  מְּ ִֹ " في اليوـ التاسع مف أياـ عيد المظاؿ، وحتى תָרה ש

ينتيي الييود مف قراءة أسفار موسى الخمسة "التوراة" ويبدأ االحتفاؿ  ،يوـ عيد فرحة التوراة
اءة في بمواكب حامميف لفائؼ التوراة ويدور األوالد تحت سف الثالثة عشرة حوؿ منصة القر 

المعبد تحت مظمة شاؿ الصالة، وفي فمسطيف حيث أياـ العيد ثمانية فإف ىذا االحتفاؿ يقاـ 
عيد "أو  "عيد الحصاد": "ֶהָאִסיף ַחג، ويسمى ىذا العيد أيضًا باسـ "(25)في اليوـ الثامف

وقد أوصى الرب بأف نقدـ لبيت الرب مف المحصوؿ  "عيد جمع المحصوؿ"أو  "التخزيف
فاألصؿ في ىذا العيد أنو عيد زراعي  (26)17- 13: 16 ةفي سفر تثني تو كما وردبقدر كمي

كاف يحتفؿ فيو بتخزيف المحصوالت الغذائية السنة كميا في ىذا الفصؿ وىو فصؿ الخريؼ 
فكانوا يكدسوف مئونتيـ مف التمر والتيف الجاؼ والزيتوف والزبيب والنبيذ، وىذا العيد كما 

ني والعشروف، والثالث ذكرنا سبعة أياـ ىي عيد المظاؿ ذاتو، ويوماف آخراف ىما الثا
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ִמינִיوالعشروف مف تشرى، واألوؿ منيا يسمى "الثامف الختامي" " ألنو يختتـ عيد  "ַעֶּצֶרת שְּ
المظاؿ بأيامو السبعة بؿ يختتـ كؿ األعياد المقدسة في الشير األوؿ مف السنة العبرية وىو 

مديدة مف قراءة  ةدور  شير تشرى، وأما اليوـ الثاني مف ىذيف اليوميف األخيريف فإنو يفتتح
ַחתالتوراة ولذلؾ يسمى "عيد فرحة التوراة  מְּ ִֹ فاليوماف األوالف  ؛". أما سبعة أياـ الظمؿתָרה ש

منيما عيد بكامؿ مظاىر البيجة واالحتفاؿ والخمسة الباقية استمرار مخفؼ ليما، حيث يقيـ 
لسماء، وترجع أسس ىذا الييود في أكواخ مف أغصاف األشجار، التي ال تحجب عنيـ رؤية ا

االحتفاؿ إلى أعياد زراعية رعوية بدائية إذ بعد موسـ الجفاؼ مدة شيور الصيؼ ينتظر 
 . (27)الفالحوف والرعاة مع الخريؼ بواكير المطر ويحتفموف بيا ويعتبرونيا بركة مف الرب
ي صالة وقد جرى عرؼ الييود اآلف عمى أنيـ في ىذا اليوـ يدخموف المعبد ليذه الصالة وى

استسقاء في عيد المظاؿ طمبًا لمنجدة عندما يتأخر المطر، وفي يد كؿ واحد منيـ غصف 
مف األغصاف، التي تستعمؿ في تييئة ىذه الظمؿ فيضربوف عمى الكراسي بيذه األغصاف 
حتى تتساقط أوراقيا كميا، ويعتقدوف أنو مع سقوط األوراؽ تسقط ذنوبيـ التي ارتكبوىا في 

مة في مظمة في ىذا العيد تعنى االنتقاؿ مف إقامة دائمة أو ثابتة إلى إقامة السنة فاإلقا
وقتية، وتمؾ في حد ذاتيا ترمز إلى تشرد بنى اسرائيؿ في الصحراء في طريقيـ لمخروج مف 
العبودية إلى الحرية القومية والروحانية، فقد كاف لتشردىـ في الصحراء أربعيف عامًا أثره في 

التي قاستيا روح الييود، ومف ىنا فقد أصبح ىذا العيد  ذكرى تاريخية ليا  المعاناة واأللـ
أىميتيا الرتباطو بآالميـ، كما أف االحتفاؿ بعيد المظاؿ يعتبر إحياءًا لذكرى حماية الرب 
لمييود، الذيف خرجوا مف مصر حيث أظميـ الرب بمظمة حمايتو ليـ مف جبروت فرعوف 

وذ مف ىذا العيد كما أوصى بيا الرب مشروطًا ببركة األمطار وجنوده، لذا فإف الدرس المأخ
ورضا الرب بالخير والنماء وبعث الحياة لكؿ ما ينبت عمى األرض كما أف توقؼ المطر 

: (28)23-18: 26وحظر سقوطو يعتبر عقابًا عف أخطاء الشعب، كما ورد في سفر الوييف 
ف كنتـ مع ذلؾ ال تسمعوف لي أزيد عمى تأديبكـ  سبعة أضعاؼ حسب خطاياكـ فأحطـ "وا 

فخار عزكـ وأصير سماءكـ كالحديد وأرضكـ كالنحاس فتفرغ باطال قوتكـ وأرضكـ ال تعطى 
 .(29)غمتيا وأشجار األرض ال تعطى ثمارىا"

ַסח ַחגعيد الفصح  -4  ַהּפֶּ
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يقع عيد الفصح في الرابع عشر مف شير نيساف )إبريؿ( ويحتفؿ بو الييود لمدة سبعة      
، وقد ُسمى ىذا العيد بيذا االسـ ألف الرب أوصى شعب بنى اسرائيؿ عمى يد (33)أياـ

موسى، بأف تستحصؿ كؿ عائمة عمى كبش ال يتجاوز سنة مف عمره وتذبحو في مساء اليوـ 
الرابع عشر، ويغمس رب الدار حزمة مف السعتر في دـ الكبش، ويعمـ بيا العتبة العميا 

ا جاء مالؾ الموت ليضرب بكارى المصرييف فإنو يتخطى القائمتيف لباب داره حتى إذا م
: ومعناىا "فصح: "أي ֶפַסחالدار المؤشر عمييا بعالمة الدـ، ومف ىنا جاءت كممة 

وذلؾ لتخطي ممؾ الموت أبواب المنازؿ المميزة بمطخ الدـ، وعمى بنى اسرائيؿ أف  "تخطيو"
عجينيـ دوف أف يختمر ويأكموه مع يأكموا لحـ ىذا الكبش مشويًا غير مطبوخ وأف يخبزوا 

المحـ المشوي وخضروات ُمرة الطعـ، وقد فرض الرب أف يحتفؿ الييود بيذه الذكرى لمدة 
وأف مف يخالؼ ىذا النص عقابو أف يستقطع  ،سبعة أياـ ال توجد في مساكف الييود خميراً 

الرب لبنى  . وقد فرض الرب ىذا العيد حتى يتذكر الييود ما فعمو(31)مف شعب إسرائيؿ
اسرائيؿ مف العجائب واآليات التي أنزليا عمى مصر ومنيا الضربات العشر التي ضرب بيا 

، حيث يقص رب البيت في ىذا اليوـ عمى أفراد العائمة قصة خروج الييود (32)فرعوف وقومو
مف مصر وتكوف ىذه المائدة في الميمة األولى والثانية مف عيد الفصح ويجب عمى كؿ 

تيف الميمتيف شرب أربعة كؤوس نبيذ، أوؿ كأس مف أجؿ التقديس، والكأس شخص في ىا
الثانية بعد تقديـ الشكر لمخالص مف العبودية، والكأس الثالثة الشكر ألجؿ الطعاـ، والكأس 

، والفصح ىو عيد الربيع عند الييود عندما ىاجر الييود مف (33)الرابعة تالوة التمجيد لمرب
 .(34)اليوـ عيد الخالص بنى اسرائيؿ مف العبودية في مصرمصر مع موسى فأصبح ىذا 

 ويسمى ىذا العيد بأسماء أخرى مثؿ:
حيث يأكؿ فيو الييود خبزًا مف عجيف ال تدخمو الممح وال  "ַהַמצת ַחג"عيد الفطير" " -1

 الخميرة تذكيرًا بعدـ وجود وقت عند فرارىـ مع موسى مف وجو فرعوف. 
 بسبب الخالص مف نير الفراعنة.  "ֵחרּוֵתנו זְַּמן" "مف حريتناز "موسـ حيروتينو أو  -2
 .(35)حيث يقع ىذا العيد في شير نيساف )إبريؿ( "ָהָאִביב ַחג" "عيد الربيع" -3

وعيد الفصح عند الييود ىو عيد الضحية وىو موسـ الحج ويضحي فيو بحمؿ أو شاه أو 
. وعيد الفصح يحدد بداية فترة خاصة عند الييود مدتيا (36)جدى مف الماعز أو نحوىا

تبدأ بعيد الفصح وتنتيي بعيد الحصاد أو ما يسمونو عيد  ،עֶֹמדخمسوف يومًا يسمونيا 
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األسابيع. وىذه الفترة مف المواسـ الزراعية القديمة، وىي األياـ التي تبدأ فييا سنابؿ القمح 
 .(37)باالمتالء بالحب إلى أف تنتيي بالحصاد

وىذا العيد ضمف أعياد ثالثة توجب عمى الييودي أف يحج منيا إلى بيت المقدس يقدـ فييا 
عيد "، "ַהֶפַסח ַחגالقرابيف واليدايا والنذور لمرب سبحانو وتعالى وىي "عيد الفصح" "

בּועת ַחג" "األسابيع "ַהֺסּכת ַחג" "عيد المظاؿ"، "ַהשְּ
، ويودع الييود عيد الفصح (38) 

لمزامير والمدائح والتراتيؿ واألغاني وكانوا يقدموف سنبمة شعير عمى المذبح كشكر لمرب با
 .(39)عمى المحصوؿ

בּועֹות ַחג عيد األسابيع -5  ַהשְּ
ويعتبر ىذا  ،ىو عيد حصاد القمح ومدة ىذا العيد يومًا واحدًا، ويوماف خارج فمسطيف      

العيد ىو ذكرى لفرض الرب عمى الييود الوصايا العشر، وأعتاد الييود منُذ القرف السادس 
يحتفؿ الييود في فمسطيف  1948عشر أف يمضوا الميؿ ساىريف في قراءة التوراة، وبعد عاـ 

يد بتقديـ البكوريـ أي أوؿ محصوؿ فاكية مف الشجرة، وخارج فمسطيف يزيف الييود في ىذا الع
 .(43)معبدىـ بالزىور والنباتات

ويقع ىذا العيد في السادس مف شير سيواف )يونيو(، أو يبدأ يوـ انتياء األسبوع السابع مف 
. ويبدأ ىذا العيد في اليوـ الخمسيف مف العومر، ومدة ىذا العيد (41)غد اليوـ األوؿ لمفصح

لشعبي الييودي خمسة أسماء ، ولو في التراث ا(42)يوماف أي السادس والسابع مف شير سيواف
 ىي: 
"شفوعوت" أي: "األسابيع" ومفيوـ ذلؾ عندىـ "أسبوع األسابيع" أو األسبوع الفضيؿ  -1

 الممتاز عمى كؿ أسابيع السنة.
 ". ַהַקִציר ַחג": "عيد الحصاد" -2
 ."ַהבְּכּוִרים ַחג" "أوائؿ الثمار"أو  "عيد البواكير"  -3
زمف منح " "ֵחרּוֵתינּו ֶמֶתן זְַּמן"ويسميو البعض  "ַהתָרה ַחג"  "عيد التوراة" -4

 ."شريعتنا
ألنو العيد الذى يغمؽ الفترة المسماة بالعومر والواقعة بعد الفصح  "ַעֶצֶרת" ""اإلغالؽ -5

 .(43)واإلعالف ىنا مقصود بو إقفاؿ المخازف عمى محصوؿ القمح والشعير
  -ويضاؼ إلى ذلؾ مسميات أخرى نحو:
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ִביִעית ַהָשַבת ָמֳחַרת ים" "السابعيوـ غداه السبت " -1  ". ַהשְּ
ִפיַרת ֲחִמִשים ים" "اليوـ الخمسيف مف تقديـ عومر مف سنابؿ المحصوؿ" -2  ַהנֵָפת ִלסְּ

 ".ָהעֶֹמר
ָבן ים" "يوـ تقديـ منحة جديدة" -3  ."ֲחָדָשה ִמנְָּחה ָקרְּ
ֵחי ים" "ةيـو ذبائح التقدم" -4 ֵלִמים זִבְּ  ".שְּ
 ".יְּהָוה מֵעד" "الربيـو اجتماع في بيت " -5
   ".יְּהָוה ַחג" "الحج لبيت الرب" -6
ָרא" "يوـ ينادى بتقديسو" -7 "קֶֹדש ִמקְּ

(44). 
ָעִמים ָשלש" 17-16: 16 ةتثني سفر وقد ورد في ָך-ָכל יֵָרֶאה ַבָשנָה פְּ נֵי-ֶאת זְּכּורְּ  יְּהָוה פְּ

ָחר ֲאֶשר ַבָמקם ,ֱאֹלֶהיָך ַחג--יִבְּ ַחג ַהַמּצת בְּ ַחג, ַהָשֺבעת ּובְּ נֵי-ֶאת יֵָרֶאה וְֹּלא; ַהֺסּכת ּובְּ  פְּ

נַת, ִאיש  .ֵריָקם, יְּהָוה ַמתְּ ַּכת, יָד ּכְּ ִברְּ ثالث مرات في "  ".ָלְך-נַָתן ֲאֶשר, ֱאֹלֶהיָך יְּהָוה ּכְּ
السنو يحضر جميع ذكورؾ أماـ الرب إليؾ في المكاف الذي يختاره في عيد الفطير وعيد 
األسابيع وعيد المضاؿ وال يحظروا أماـ الرب فارغيف. كؿ واحد حسبما ُتعطي يده كبركو الرب 

 ."أعطاؾ إليؾ التي
فيوـ الحصاد في ىذا العيد ىو تقديـ الشكر والعرفاف لمرب بتقدمو باكورة محصوؿ األرض 

 لينالوا )بركة الرب( التي تحؿ بإنتاجيـ.
ים ַחגعيد البوريم  -6   ַהּפּורִּ

يذكر "يوسيفوس" المؤرخ الييودي أف الييود كانوا يحتفموف بيذا العيد في الرابع عشر       
مف شير آذار )مارس(، وفي الخامس عشر مف آذار ضد أعدائيـ مف الفرس في ذكرى إنقاذ 
الييود في زمف الممؾ "أحشويروش" ممؾ الفرس، والذى وعد الييود بالعودة زمف السبي البابمي 

رجاًل يدعى "ىاماف"  "أحشويروش"لقرف السادس ؽ . ـ، وقد كاف لمممؾ إلى فمسطيف في ا
اتخذه وزيرًا، وكاف يكره رجاًل مف حكماء الييود أسمو "مردخأي" كراىية شديدة، حيث أقسـ 
"ىاماف" بأف يقطع دابر الييود مف بالده جميعًا، وأجرى القرعة الختيار يوـ مذبحة الييود، وقد 

"، وأسفرت ىذه פִריםالمغة إف ذاؾ كانت "بور" أو "فور" وجمعيا " ذكر أف كممة القرعة في
القرعة عف تحديد الثالث عشر مف آذار موعدًا لتنفيذ إبادة الييود، حيث أخبر ىاماف الممؾ 
أحشويروش بوجود شعب مشتت ومتفرؽ بيف الشعوب في كؿ بالد مممكتو وسننيـ مخالفة 
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بؿ يكتب أف يبادوا ويختـ ىذا الكتاب بخاتـ الممؾ وقد  لجميع الشعوب فال يميؽ بالممؾ تركيـ
 . (45)أقنع ىاماف الممؾ بذلؾ ولكف أستير تنقذ الييود

وقد تـ وصؼ كؿ األحداث الخاصة المتعمقة بيذا العيد في سفر أستير وخصوصًا 
 ַויֹאֶמר مف ىذا السفر عندما يوضح ىاماف أسباب طرد ىذا الشعب قائاُل: 8: 3في الفقرة 

ֵורש ַלֶמֶלְך, ָהָמן נ--ֲאַחשְּ ֺפזָר ֶאָחד-ַעם יֶשְּ פָֹרד מְּ כֹל, ָהַעִמים ֵבין ּומְּ ִדינת בְּ ; ַמלְּכּוֶתָך מְּ

ַלֶמֶלְך, עִֹשים ֵאינָם ַהֶמֶלְך ָדֵתי-וְֶּאת, ָעם-ִמָּכל שֹנת וְָּדֵתיֶהם ַהנִיָחם ,שֶֹוה-ֵאין וְּ  .לְּ
موجود شعب ما مشتت ومتفرؽ بيف الشعوب في فقاؿ ىاماف لمممؾ أحشويروش أنو 

كؿ بالد مممكتو وسننيـ مغايرة لجميع الشعوب وىو ال يعمموف سنف الممؾ فال يميؽ بالممؾ 
 .(46)تركيـ

ولـ ينص عمى ىذا العيد في العيد القديـ وىو يشير إلى ذكرى خالص الييود مف 
ستير في المعبد مف لفائؼ خاصة مؤامرة ىاماف، حيث يحتفؿ الييود بيذا العيد بتالوة سفر أ

كتبت عمييا ىذا السفر، الذى يذكر ىذه الحادثة، ويعتبر ىذا العيد عيد بيجة وسرور وتوزع 
، ويسمى ىذا العيد أيضًا بعيد النصيب، وكاف الكتاب (47)فيو اليدايا عمى األصدقاء والفقراء

مف بعض تقاليد ييودية  العرب يسمونو "عيد المسخرة" أو "عيد المساخر"، بسبب ما جرت بو
. ويبدأ ىذا (48)شعبية في ىذا العيد مف إسراؼ في شرب الخمر والسكر والمالبس التنكرية

العيد في ليمو الثالث عشر مف آذار في السنة الييودية، ويكوف ىذا اليوـ نفسو صيامًا عندىـ 
ا اليوـ، ثـ يكوف يسمى "صياـ أستير"، أما اليوـ الرابع عشر فيو العيد الذى يستمر طيمة ىذ

اليوـ الذى يميو وىو الخامس عشر مف آذار اليوـ الصاخب ويوـ الكرنفاؿ ويسمونو "بوريـ 
. وتقاـ قراءة المجيالة وىي لفائؼ مف الرؽ لسفر (49)شوشاف" نسبة إلى مدينة شوشاف اإليرانية

وخ والشباب، أستير في المعبد في ىذا العيد حيث تجب قراءتيا لمجميع النساء والرجاؿ والشي
 -فتقرأ لياًل ونيارًا ففي الصباح قبؿ القراءة تتمى ثالث بركات وىي:

ָשנו ֲאֶשר ֱאֹלֵהינּו ֱאֹלִהים יְּהָוה ַאָתה ָברּוך ויָתיו ִקדְּ ִמצְּ ָרא ַעל וְִּציּוָונּו בְּ גִיָלה ִמקְּ  ֶשהֱחיָינּו מְּ

 .ַהזֶה ִלזְַּמן וְִּהגִיָענּו וְִּקיְּיָמנו
 قدسنا بوصاياه وأمرنا أف نقرأ المجياله والذي أحيانا إلى ىذا الوقت.  مبارؾ أنت يا رب الذي
 ثـ تتمى البركات التالية:

ָמֵתינּו ֶאת וְַּהנֵקם ִדינ ֶאת וְָּהֵבן ִרֵבנּו ֶאת ָהַרב ָהעּוָלם ֶמֶלך ֱאֹלֵהינּו יְּהָוה ַאָתה ָברּוך   נִקְּ

ַשֵלם ָכל גְּמּול וְַּהמְּ ֵשנּו איְֵּבי לְּ ָרע נַפְּ ָרע יְּהָוה ַאָתה ָברּוך, ִמָצֵרינּו ָלנּו וְַּהנִפְּ ָרֵאל ַהנפְּ  יִשְּ

مبارؾ أنت يا إلينا يا مالؾ العالـ يا عظيـ يا ربنا المنتقـ واألخذ . ַהמִשיעַ  ָהֵאל ָצֵריֶהם ִמָּכל



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4492 ) 
 

لذى بالثأر وأسممتنا مف جميع أعدائنا والمدافع عنا فأنقذتنا مف مبغضينا مبارؾ أنت يا إلينا ا
 .(53)دافع عف شعبِو إسرائيؿ فحماه مف جميع مبغضيو يا رب يا منقذ 

  ֲחנֻכָּה ַחגعيد التدشين  -7
يقع ىذا العيد في الخامس مف كسمو )ديسمبر(، ومدة االحتفاؿ بو ثمانية أياـ تبدأ في       

ָבת". "طيفات"الخامس والعشريف مف كسمو إلى الثاني أو الثالث مف شير   . (51))يناير( "טְּ
والتي توازى في المغة  ,ومعظـ الترجمات الحديثة تترجـ اسـ ىذا العيد "عيد التدشيف"

، وقد (52)"التدشيف" وىي منقولة عف المغة اليونانية :والتي تعنى "Inauguration" اإلنجميزية
ذلؾ امتدت الفترة اليونانية منذ بداية القرف الثالث قبؿ الميالد حتى ظيور الفترة الرومانية بعد 

 .(53)في القرف األوؿ قبؿ الميالد
وذلؾ بمناسبة انتصارات  ،وىذا العيد مف األعياد التي ظيرت بعد العيد القديـ

، وُيحتفؿ بيذا العيد بإيقاد شمعة في كؿ ليمة مف ليالي العيد، ووضعيا في 165المكابييف عاـ 
وصييونية وتاريخية، حيث ، وىذا العيد لو طبيعة سياسية (54)شمعداف يتكوف مف ثمانية شموع

الحاكـ  ؽ . ـ إذ أف فمسطيف كانت تحت سيطرة 165أف مناسبة ىذا العيد ترجع إلى عاـ 
"أنتيوخوس إبيفانس" الذى حاوؿ إرغاـ الييود الواقعيف تحت حكمو عمى ترؾ دينيـ،  اليوناني

عاونو في ذلؾ أحد والدخوؿ في الوثنية اليونانية ولكف الكاىف األكبر"متاتيا" أعمف المقاومة و 
، وفي الخامس والعشريف مف كسمو مف ىذا العاـ اخرجت (55)أبنائو واسمو "ييوذا المكابي"

التماثيؿ اليونانية مف الييكؿ، وزوده متاتيا وابنو ييوذا المكابي بمذبح طاىر جديد، وأعيد فتحو 
بع المميز لالحتفاؿ لمشعائر الييودية وىذا ىو السر في تسمية ىذا العيد بعيد التدشيف. والطا

بيذا العيد ىو إشعاؿ الشموع الكثيرة واألنوار لمدة أسبوع كامؿ واألناشيد والقصائد التي تمجد 
والشجاعة  (56)األعماؿ البطولية حيث أكد ىذا العيد عمى اإليماف والتمسؾ الشديد بالديف
 .(57)والبسالة لمحشمونيف وصعوبة اندماج الييود مع غيرىـ مف الحضارات األخرى

ويعتبر عيد الحانوكاه "التدشيف" مف األعياد ذات الصفة الشعبية لدى الشعب الييودي 
 .(58)حيث يعتبر عيدًا شعبيًا ويومًا جماىيرياً 

 -ويبارؾ الييود وقت إشعاؿ نور الحانوكاه ببركتيف ىما:
ִליק -1 ַהדְּ  إلشعاؿ شمعة الحانوكاه. ֲחנּוָכה ֶשל נֵר לְּ
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ֲאבֵתינּו נִֵסים ֶשָעָשה -2 الذى صنع معجزات آلبائنا في تمؾ األياـ  ַהזֶה ִבזְַּמן ָהֵהם ַביִָמים לְּ
 بذلؾ الوقت. 

  -وعند إشعاؿ الشمعة األولى يقولوف بركة ثالثة وىي:
 .(59)الذى أحيانًا وأقامنا وأوصمنا إلى ىذا الزماف. ַהזֶה ַלזְַּמן וְִּהגִיָענּו וְִּקיְָּמנו ֶשֶהֱחיָנּו
 النتائج
 تقدـ القرابييف والذبائح لمرب في بعض ىذه األعياد. -
يعتقد الييود أف الكتب تفتح في السماء وتكتب اعماؿ الناس ويصدر الحكـ في ىذه  -

 االياـ.
 أف الرحمة والمغفرة لف تحؿ عمى الييود إال في األعياد. -
 مساواة بعض األعياد في المنزلة مع يـو السبت في القداسة. -
كانت تقدـ باألعياد الذبائح والتقدمات، ثـ حمت الصالة محميا، حيث العبادات القديمة  -

 .كاف حرؽ المذابح ولحوميا معتقديف أف دخانيا يشبع اآللية ويرضييا
  هوامش البحث

  
 

                                                 
, כתר הוצאה בית, הסוכות חג, הכפורים יום, השנה ראש, ומועדים חגים, הכהן מנחם והרב דבורה. 1

 . 9' עמ, 8791, מ''בע ירושלים
 .88' עמ, ומועדים חגים, הכהן מנחם והרב דבורה. 2
3 .

 .89' עמ, שם 
4. Vaux(Roland), Ancient ISRAEL, Translated by John Mchugh, Darton, Longman 
and Todo, London, First Published, 1961, p.190. 
5. Shashar(Michael), Sambatyon. Essays on Jewish Holidays, the World Zionist 
Organization, 1987, p.18.  .  
6. Vaux, Roland, Ibid., p. 191. 

7 .
 . 89' עמ, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה

 .232، 231، ص 1975ظاظا)حسف(، الفكر الديني اإلسرائيمي، مكتبة سعيد رأفت،  .8
 .135، ص 1978. بحر)محمد عبدالمجيد(، الييودية، مكتبة سعيد رأفت، 9

يـو طوؼ)يوسؼ بف إبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، مقتطفات مف سفر التوراة،  . 13
 .82طائفة االسرائيمييف القرائييف، ص 
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11.

 . 88' עמ, השנה ראש, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה 
 .81' עמ, השנה ראש, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה .12
 .233ظاظا)حسف(، الفكر الديني االسرائيمي، ص  .13
 .83يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، ص  .14
 .84المرجع السابؽ، ص  .15
16.

 .81' עמ, הכוהן מנחם והרב דבורה 
 .87' עמ, שם .17
شتينزلتس)عاديف(، معجـ المصطمحات التممودية، ترجمة عبد المعبود)مصطفي(، مركز الدراسات  .18

 .171ـ، ص 2336، 19الشرقية، العدد 
 .135بحر)محمد عبدالمجيد(، الييودية، ص  .19
 .233ظاظا)حسف(، الفكر الديني االسرائيمي، ص  .23
21.

 . 82' עמ, מנחם והרב דבורה 
 .83يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، ص  .22
 .81' עמ, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה .23
 .89' עמ, שם .24
 .134بحر)محمد عبدالمجيد(، )الييودية(، ص  .25
 .87يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، ص  . 26
 .234،  233ظاظا)حسف( الفكر الديني االسرائيمي، ص  .27
28.

 .818' עמ, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה 
 .7: 4، عاموس 23: 28انظر كذلؾ تثنيو  .29
33.

 .88' עמ, הפסת חג, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה 
 .78يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، ص  .31
 .77المرجع السابؽ، ص  .32
 .133بحر)محمد(، الييودية، ص .  33
 .218. ظاظا)حسف(، الفكر الديني االسرائيمي، ص 34
 .219. المرجع السابؽ، ص 35
 .223ظاظا)حسف(، الفكر الديني االسرائيمي، ص . 36
 .228السابؽ، ص المرجع . 37
 .79يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع )دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، ص  .38
 .134بحر)محمد عبدالمجيد(، الييودية، ص  .39
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 . 134. بحر)محمد عبدالمجيد(، الييودية، ص 43
41.

 .228' עמ ח''תשמ, 8222 מ''בע ספר -קרית הוצאת, המרוכז העברי המלון(, אברהם)שושן אבן 
 .228ظاظا)حسف( الفكر الديني االسرائيمي، ص  .42
 .229المرجع السابؽ، ص  .43
 .83يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يتسحاؽ(، المرشد األميف، ص . 44

45  . Vaux(Roland), o.p. Ancient Israel, Translated by John Chugh, Darton, 
Longman and Todo, London, First Published 1961, p. 514-516. 
46. Shashar, Michael, Sambatyon- Essays on Jewish Holidays, the World Zionist 

Organization, 1987, p. `125. 
 .136بحر)محمد عبدالمجيد(، الييودية، ص  .47
 .237ظاظا)حسف(، الفكر الديني االسرائيمي، ص  .48
 .238المرجع السابؽ، ص  .49
 .849' עמ, פורים, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה .53

51. Vaux(Roland), o.p., Ancient ISRAIEL, p. 510-511. 
52   . Ibid., p. 510. 
53. Oesterley(W.O.E), Robison(H), Theodore, Hebrew Religion, London, Society 
for Promoting Christian Knowledge, 1944, p. 340. 

  . 137بدالمجيد(، الييودية، ص بحر)محمد ع .54
 .235ظاظا)حسف(، الفكر الديني االسرائيمي، ص  .55
 .236المرجع السابؽ، ص  .56
 .237المرجع السابؽ، ص  .57

58  . Shashar(Michael), Sambatyon- Essays on Jewish Holiday,  p. 97. 
59 .

 ירושלים כתר הוצאת בית, פורים, בשבט ו''ט, חנוכה, ומועדים חגים, הכוהן מנחם והרב דבורה

 .  84' עמ, 8712, מ''בע
 المراجع والمصادر العربية:

 .1978مكتبة سعيد رأفت،  القاىرة، بحر)محمد عبدالمجيد(، الييودية، - 
 .1975ظاظا)حسف(، الفكر الديني اإلسرائيمي، مكتبة سعيد رأفت، القاىرة،   -
الدراسات الشرقية، سمسمة الدراسات الدينية والتاريخية، عبد المعبود )مصطفى(، دراسات في المشنا، مركز  -

 .ـ2339ىػ/1433، 43العدد رقـ 
 .1988 ، دار ىاني لمنشر، القاىرة،1اليواري )محمد(، السبت والجمعة في الييودية واإلسالـ، ط -
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لشرقية، شتينزلتس)عاديف(، معجـ المصطمحات التممودية، ترجمة عبد المعبود)مصطفي(، مركز الدراسات ا -
 .ـ2336، 19العدد 

يـو طوؼ)يوسؼ بف أبراىاـ(، إليشع)دافيد بف يسحاؽ(، المرشد األميف، مقتطفات مف سفر التوراة، طائفة   -
 .االسرائيميف القرائيف

 
 -المراجع والمصادر العبرية:

 .8792, לונדון, כתובים, נביאים, תורה ספר: ך''תנ
 .8794, ירושלים, ספר קרית הוצאת, והתחביר הדקדוק תקציר(, אברהם) שושן אבן -
 .8222'עמ ח''תשמ, מ''בע ספר -קרית הוצאת, המרוכז העברי המלון(, אברהם)שושן אבן -
, כתר הוצאה בית, הסוכות חג, הכפורים יום, השנה ראש, ומועדים חגים, הכהן מנחם והרב דבורה -
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 .8791, מ''בע ירושלים
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 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4497 ) 
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