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 دييف اجملمع اليهو توراةالة قراءة خدم
 קריאת התורה

 

 لراهب سارافيم الربموسياإعداد 

 

 مبارك أنت، يهوه، إهلنا، ملك الكون، 

 أعطانا ناموس احلق، وزرع احلياة األبدية فينا الذي

 مبارك أنت، يا يهوه، 

 توراةال يمعط
 يف اجملمع اليهودي توراةالمن الربكات اليت تتلى قبل قراءة                                                                              

 

 ـةــمقدمـ

يف اجملامع اليهودية عادة متأصلة يف عصر املسيح  توراةاللقد كانت قراءة 

ص لنا سفر األعمال صورة الليتورجيا والرسل والكنيسة األوىل، ولقد خّل

ً: اجمل  مةية واخلاصة مددمة القراءات قاا

 بيسيدية، أنطاكية إىل أتواو برجة من فجازوا (بولس ومن مةه)هم  وأما»

 اليهم أرسل واألنبياء الناموس قراءة وبةد وجلسوا، السبت يوم اجملمع ودخلوا

 وعظ كلمة عندكم كانت إن االخوة؛ الرجال أيها قاالني  اجملمع رؤساء

 .(31-31  31ع أ) «فقولوا للشةب

الةبادة اجملمةية األسبوعية الرمسية  ومن تلك اآلية ميكننا مًحظة أّن

كانت تقام يوم السبت، وتنقسم القراءات إىل قراءة للتوراة وأخرى لألنبياء 

ويليهما الةظة، وهو ما سنبحثه بالتفصيل يف الصفحات القادمة، لنستوعب 

ة ألوىل، ومن ثم الةبادة الليتورجّياملناخ الروحي الذي انطلقت منه الكنيسة ا

 الكنسية فيما بةد.
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 يف العبادة اليهودية توراةالبداية قراءة 

واألنبياء أحد أقدم املمارسات الليتورجية اليهودية،  توراةاللقد كانت قراءة 

. وقد كانت إسراايلفهي متثل النواة األوىل ألي اجتماع ليتورجي للةبادة يف 

ةيدة كل البةد عن املفهوم الطقسي للخدمة، فهي كانت بداية تلك اخلدمة ب

ت بةدة تغيريات شأنها شأن كل ولكنها مّر شيءممارسة تةليمية قبل كل 

أشكال الةبادة اليهودية، وحتولت إىل طقس وليتورجيا تةبِّر عن اهلوية الدينية 

 اليهودية وخاصة يف فرتات تراجع دور اهليكل يف الةبادة.

قد بدأت يف القرن اخلامس قبل امليًد،  توراةالخدمة قراءة  ومن املةتقد أّن

من  ــعلى األرجح  ــعادة بناء هيكل أورشليم، وقد كانت القراءة إوقت 

توراةالالذاكرة دون االستةانة بلفااف 
(3)

كما كانت تلك القراءة، يف  .

؛ (d’rasha سةادر) صورتها األولية، عبارة عن جزء من حلقة تةليمية تسمى

أو  k’tuvim الكتوبيموتسمى أيًضا ) توراةاليث كان يقرأ امُلةلِّم آية من ح

ا بقراءة من األنبياء، ثم خيتتم بقراءة غويًّ، ثم يربطها ُل(أسفار موسى اخلمسة

التةليمي االجتماعحمور  ؛توراةال
(2)

.   
يف خدمة السبت  ا؛مع اليهودي أربع مرات أسبوعيًّيف اجمل توراةالُتقرأ 

ثنني ية واملسااية، باإلضافة إىل اخلدمة الصباحية يف يومي اإلالصباح

واخلميس. كما ُتقرأ أيًضا يف اخلدمات الصباحية واملسااية لألعياد، ويف 

رؤوس الشهور واألصوام واهلانوخا
والبيوريم (1)

(1)
باإلضافة للخدمة املسااية  ،

يف أيام األصوام
(1)

. 

                                                 
 
1 Arnold S. Rosenberg, Jewish Liturgy as a Spiritual System, Jason Aronson Inc., London, 

p.114 
2 Idem. 

 561هيكل عام عادة تكريس الا  فيه بنصرة المكابيين على اليونان و  االحتفالهو العيد الذي يتم  הנכה عيد الهانوخا 3
نسبة إلى القصة الواردة في التقليد اليهودي عن الزيت الذي لم يكن يكفي سوى ليوم )ق.م. كما ُيسمى أيًضا بعيد األنوار 

  .(واحد ولكنه أنار الهيكل لمدة ثمانية أيام
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لقراءات وتوزيةها على مدار وهناك الكثري من القوانني اليت حتكم ا

ً:، لو وقع يوم  السنة، شأنها شأن كل الليتورجيات يف الةامل أمجع؛ فمث

ثنني واخلميس، تقرأ الصوم أو اليوم األوسط يف األعياد يف أحد يومي اإل

قراءات ذلك اليوم وليست القراءات الدورية السنوية اخلاصة باإلثنني 

طقسية عن األيام السنوية. ولكن إذا جاء هلا أسبقية  تاالحتفاالواخلميس، ف

عيد اهلانوخا أو رأس الشهر يف أحد السبوت، ُتقرأ قراءة السبت يليها قراءة 

الكربى تستلزم قراءات خاصة  تاالحتفاالية. بينما جند أن أيام االحتفالاليوم 

بها، مما يؤجِّل قراءة السبت لألسبوع الذي يليه
(6)

. 
أربةة سبوت هلم وضٍع خاص، وهي السبوت  ومن بني سبوت السنة، هناك

اليت تقع ما بني السبت األخري من شهر آذار والسبت األخري من شهر نيسان. 

ضافية باإلضافة للقراءة الدورية السنوية املةتادة. إوُتقرأ يف تلك السبوت قراءة 

ويستمد كل سبت منهم امسه من الكلمة احملورية الواردة يف النص، أو من 

 ة واردة يف النص أول كلم
 (36-33  13خروج )ويقرأ فيه من  Shabat Shekalim يسمى السبت األول

       (31-31  21تثنية )ويقرأ فيه من  Shabat Zachor يسمى السبت الثاني
    (22-3  31 نيةتث)ويقرأ فيه من   Shabat Parahيسمى السبت الثالث

 (  23-3  32)خروج يه من ويقرأ ف Ha’Chodesh Shabat يسمى السبت الرابع

من يوسيفوس وجند عند كلٍّ
وفيلو (1)

يف  توراةالشارات إىل قراءة إة عّد (8)

ليه القديس بولس صراحة يف إيشري  الةبادة اجلماعية كةادة قدمية. وهو ما

                                                                                                     
والوارد  إسرائيلبني ستير، من المكيدة التي دبرها هامان لأبالخالص على يد  يوم االحتفالهو  רימפו عيد البيوريم 4

 ذكرها في سفر أستير.
 عدا رؤوس الشهور واألصوام والهانوخا والبيوريم. في كل الخدمات الوارد ذكرها ما Haftarah األنبياء لقد كان ُيقرأ 5

6 R. Posner, U. Kaploun; Jewish Liturgy: prayer and synagogue service through the ages, 
Leon Amiel Publisher, Paris, p.95 
7 Against Apion 2.2.17 
8 Apud Eusebius, Praepar. Evang., 8:7 
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 كل يف له قدمية، أجيال منذ موسى ألن» اجملمع املنةقد بأورشليم إذ يقول 

 .(23  31)أع  «سبت كل اجملامع يف قرأُي ذإ به، َيكِرز من مدينة

وتقول مصادر التقليد اليهودي القدمية بأن موسى كان أول من أرسى مبدأ 

)تث  ية استناًدا إىل النص الوارد يفاالحتفاليف السبوت واألعياد  توراةالقراءة 

13  1-32)   

 عهد تابوت حاملي ،الوي بين ،للكهنة هاوسّلم توراةال هذه موسى وكتب»

ً:  موسى مرهمأو .إسراايل شيوخ وجلميع لربا  يف السنني السبع نهاية يف قاا

 يظهروا لكي إسراايل مجيع جييء حينما .املظال عيد يف براءاإل سنة ميةاد

 إسرائيل كل مامأ توراةال هذه أتقر خيتاره، الذي املكان يف إهلك الرب أمام

 يف الذي والغريب طفالواأل والنساء الرجال ؛الشعب مجعا .مسامعهم يف

 يةملوا أن وحيرصوا إهلكم الرب يتقوا أن ويتعلموا يسمعوا لكي بوابكأ

 .«توراةال هذه كلمات جبميع

يف مكان خمصص، حيث  توراةالشارة إىل قراءة إوهنا تظهر أول رابطة و

واليت تشري إىل مكان  )هـ ق هـ ل( הקהל يف النص الةربي «امجع  » وردت كلمة

 ي، حيث ُترمجت تلك الكلمة يف السبةينية يف هذا النص إىلالطقس االجتماع
evkklhsia,saj  واليت تشري إىل الكنيسة ولكنها عادة ما ُترتجم يف نص

 توراةالواليت تةين اجملمع. وهنا تظهر الرابطة بني قراءة  .sunagwgh السبةينية

تحول واجملمع وإن كان يف صورته البدااية كمكان عام لًجتماع، قبل أن ي

 األشهر يف الةبادة اليهودية، بةد اهليكل بالطبع. االجتماعإىل مكان 

 توراةالهو من أضاف قراءة  (القرن اخلامس قبل امليًد)عزرا  بينما جند أّن

سفر حنميا يرسم لنا  ّنإ، بل (حسب التقليد اليهودي)يف يومي اإلثنني واخلميس 

  8)حنميا  ها األوىل؛ إذ نقرأ يفيف صورت توراةالصورة متكاملة عن خدمة قراءة 

3-8)  

 قالواو املاء باب أمام اليت الساحة إىل واحد كرجل الشعب كل جتمعا»

 تىأف .إسراايل الرب بها أمر اليت موسى شريةة بسفر يأتي أن الكاتب لةزرا
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 ُيسَمع، ما فاهم وكل النساءو الرجال من اجلماعة امام بالشريعة الكاتب عزرا

 من املاء باب أمام اليت الساحة أمام فيها أوقر .السابع الشهر من لاالو اليوم يف

 كل آذان وكانت والفاهمني. والنساء الرجال أمام النهار نصف إىل الصباح

 عملوه الذي اخلشب منرب على الكاتب عزرا ووقف .الشريةة سفر حنو الشةب

 لك فوق كان نهأل الشعب كل مامأ السفر عزرا وفتح ... مراأل هلذا

الشعب
(1)

 العظيم لهاإل الرب عزرا وبارك .الشعب كل وقف فتحه وعندما 

 على للرب وسجدوا وخروا يديهمأ رافعني أمني أمني: الشعب مجيع جابأو

 وهوديا وشبتاي وعقوب أمنيوي وشربيا وباني ويشوع .االرض إىل وجوههم

 شعبال فهمواأ والًويون وفًيا وحنان ويوزاباد وعزريا وقليطا ومةسيا

 وفسروا ببيان اهلل شريعة يف السفر يف واأوقر .أماكنهم يف والشةب ،الشريعة

 .«القراءة فهموهمأو املعنى

ويف تةقيب من املدراش على اآلية األخرية، جنده يتكلم بلسان موسى  

  :ً  [اجتهدوا يف دراسة موضوع اليوم وشرحه]قاا
(33)

 توراةالفلقد كان شرح  .

ذلك يرجع إىل الةداء القديم بني اليهود والسامريني، حيث ا، ولةل أمًرا ضروريًّ

مةاٍن أخرى خمتلفة  توراةالالطقسي الوارد يف  االحتفالل السامريون قانون مّح

 بأّن التلمود صراحة لذا فقد نّص من خًل شرح للنصوص مغاير للفهم اليهودي.

علين للتوراة احتفاالت احلجاج السنوية إىل اهليكل ينبغي أن حتتوي على شرح 

والناموس
(33)

.  
يف األصوام واهلانوخا والبيوريم صةبة التتبع، ومن  توراةالبينما تبقى قراءة 

 املةتقد أنها مرت بةدة مراحل.

 

                                                 
حتى يكون القارئ فوق كل الشعب  (عبارة عن مكان مرتفع للقراءة في المجمع اليهودي) البيمعمن هنا جاءت فكرة  6 

 بحسب النص الوارد في سفر نحميا.
10 Sifre Deut., 100b, § 127; Midrash tanaim, 89 
11 B. Meg., end 
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 القراءة الدورية املنتظمة للتوراة

من قراءة دينية عفوية إىل  توراةالولكن يبقى السؤال، متى حتولت قراءة 

 طقس دوري منتظم ؟ 

ملنتصف القرن  بشكل دوري يرجع توراةالقراءة  الةلماء أّنيرى بةض 

الثالث قبل امليًد
(32)

وقت ظهور الرتمجة السبةينية، وذلك ألنها كانت  ،

 يف اجملامع، كما يتفق بةض الدارسني على أّن توراةالتهدف باألساس لقراءة 

وما لتوعية الشةب بأهمية الةيد  تاالحتفاالالقراءة بدأت يف سبوت ما قبل 

ياتاالحتفالجيب أن يفةلوه أثناء تلك 
(31)

باألربةة  ومن املرجح أيًضا أنها بدأت ،

  سابق:ا. سبوت اخلاصة، املذكورة

ميكن للمرء أن يقفز يف  ال]هناك قاعدة ذهبية يف التقليد اليهودي تقول   إّن

 [توراةالقراءة 
(31)

جيب أن تكون بشكل منتظم  توراةال، وهي تةين أن قراءة 

وذلك لتمييز ، Haftarah  تسري على قراءة األنبياء ابع، وتلك القاعدة الومتت

 عداها من القراءات واملمارسات األخرى.  وما توراةالالفارق بني مكانة 

نقرأ يف املشناه
(31)

اليوم األول من احتفاالت األعياد، ) عن قراءات حمددة لـ 

م، األربةة سبوت اخلاصة عيد املظال، اهلانوخا، البيوريم، رأس الشهر، األصوا

هناك قراءة لكل يوم من أيام احتفالية عيد  ، حيث ورد فيها أّن(الوارد ذكرها

 اهلل شريعة سفر يف أقرُي وكان»( 38  8)نح  اآلية الواردة يف إىلاملظال استناًدا 

 ويف أيام، سبةة عيًدا وعملوا ،خرياأل اليوم إىل ولاأل اليوم من افيوًم ايوًم

بينما تذكر لنا املشناه قراءة واحدة  ،«املرسوم حسب اعتكاف امنالث اليوم

                                                 
12 I. Elogen, Jewish Liturgy: a comprehensive History, Jewish Publication Society, 

Philadelphia, p.131 
13 R. Posner, U. Kaploun; op.cit., p.91 
14 M. Meg. 1:5; B. Meg. 24a 

 م.002-022عه يهوذا هن اسي من جم  هو الكتاب الذي يحتوي على تشريعات وقوانين يهودية، وقد  המשנ المشناه 75
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فقط الحتفالية عيد الفصح، يف حني تنفرد التوسفتا
(36)

بذكر كل قراءات  

 احتفاالت الفصح. 

أيام السبوت واإلثنني واخلميس هلا دورة سنوية  لقد ورد يف املشناه أيًضا، أّن

سوى أن قراءة خدمة السبت ومل تذكر من تفاصيلها  ( Sederסדר) منتظمة

املسااية وخدمة يومي اإلثنني واخلميس جيب أن ُتقرأ يف اخلدمة الصباحية 

 .(31أنظر حاشية رقم ) للسبت الذي يليه

قراءات السبت القدمية كانت غري متةاقبة، بل يتم اختيار  ح أّنومن املرّج

كل قراءة  ّنأ .Meir R بشكل حر. بينما يرى رابي ماير (ןעני) فقرة للقراءة

حيث يتم قراءة جزء يف خدمة السبت ) كانت تبدأ من حيث انتهت سابقتها

الصباحية ثم اجلزء الذي يليه يف خدمة السبت املسااية ثم خدمة االثنني واخلميس 

(على التوالي
(31)

. 
القراءات كانت خاصة مددمة السبت  أّن.Judah  R بينما يرى رابي يهوذا

 الدورة يف تلك اخلدمات فقط. الصباحية فقط، حيث تنحصر

ً: يف  جند أّن Yom Kippur ا بالنسبة لقراءات يوم الكفارةأّم هلا أص

بةد االنتهاء من  توراةالخدمة اهليكل، حيث كان يقرأ رايس الكهنة من 

متام الطقوسإ
(38)

 أحدث قراءات األعياد هي قراءات رأس السنة . بينما جند أّن
Rosh Ha’Shana ،رها مجيًةاكما أنها أقص

وذلك ألن احتفالية رأس  (31)

السنة ليست احتفالية يأتي فيها احلجاج إىل اهليكل، وبالتالي مل يكن هلا 

قراءة توراتية يف اهليكل، حيث أن القراءات يف صورتها األوىل كانت مرتبطة 

                                                 
هو الكتاب الذي ظهر مع المشناه، والذي يحتوي أحكام معلمي اليهود في صورتها األصلية، لذا  תוספתא التوسفتا 77

  فإن الكثيرمن األحكام التي لم ترد في المشناه نجدها في التوسفتا.
ي اإلثنين والخميس هي نفسها قراءة خدمة السبت هناك رأي بأن قراءة خدمة السبت المسائية باإلضافة لخدمة يوم 76

الصباحية لألسبوع التالي، وخاصة إن أدركنا أن يومي اإلثنين والخميس هما يوما تجمع الكثير من المواطنين في المدن 
 لشراء حاجاتهم من األسواق، مما يهيئ المناخ لعبادة مجمعية قصيرة استعداًدا للسبت الذي يليه.

18 M. Yoma 7: 1, sota 7: 7 
19 M. Meg. 3:7 
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بتوافد احلجاج للهيكل، خوف:ا من السامريني وتةاليمهم للحجاج، كما 

أسلفنا
(23)

. 
؛ حيث يذكر التلمود توراةالنا التلمود تفاصيل أكثر عن قراءة ن ليدّو

مستخدمة، بينما يذكر التلمود  annual cycle البابلي أن هناك دورة سنوية

 .triennial cycle الفلسطيين أن هناك دورة كل ثًث سنوات

، وتسمى كل parashaفقرة  11إىل  توراةالم التلمود البابلي ولقد قّس

وتقسيم نص أو الكلمة احملورية يف النص، لمة األوىل من الفقرة حسب الك

 حبسب الطقس البابلي، كالتالي  توراةال

 

 

 

 
 

حبسب ــ  توراةالم التلمود الفلسطيين قد قّس بينما يف املقابل جند أّن

املدراش
 Maimonides فقرة. وعن هذا التقسيم يقول ميموندس 311إىل ــ  (23)

(22) [كل ثًثة سنوات، ولكن ليست تلك هي الةادة ةتوراالهناك من يكمل ]  
.  

 أحد املشاكل يف توزيع القراءات بشكل دوري على السبوت هو أّن إّن

، ألنه يف السنة الكبيسة توراةالالسبوت على مدار السنة أقل من عدد فقرات 

ضافة شهر آذار الثاني قبل شهر نيسانإيتم 
(21)

ضافة لتزامن بةض األعياد ، باإل

                                                 
 
20 Arnold S. Rosenberg, op.cit.,pp. 115,116 

 .هو كتاب التفسير للنصوص الكتابية מדרש المدراش 77
22 M.T., “Laws of Prayer,” 13: 1 
23 R. Posner, U. Kaploun; op.cit., p.93 

 

 فقرة 32التكوين       

 فقرة 33اخلروج         

 فقرة 33الًويني        

 فقرات 33الةدد          

 فقرات 33التثنية         

 فقرة 11
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 ،)م ح و ب ر و ت( מחוברות اًنا مع السبت، لذا فإنه يتم دمج فقرتني مًةاأحي

 ولكن عملية الدمج تتم وفق:ا لنظام مةني؛ حيث يتم الدمج 

 

 مرة واحدة يف سفر اخلروج

 مرة واحدة يف سفر التثنية

 ثًث مرات يف سفر الًويني

 ثًث مرات يف سفر الةدد

 

 قراءة رأس السنة والسبت إذ جند أّن ومل تكن القراءات القدمية طويلة،

كانت ثًثة آيات فقط، بينما جند  (Shabat Zachor) الثاني اخلاص

 .(36الويني ) القراءة األطول هي اخلاصة بةيد الكفارة

ى بقانون ما يسّم  Simon b. Eleazar ويذكر لنا رابي مشةون بن الةازر

قبل  (26الويني )ة يف عزرا والذي ينص على ضرورة قراءة اللةنات الوارد

قبل السنة اجلديدة (28تثنية )اخلماسني، وقراءة اللةنات الواردة يف 
(21). 

 وراةـــتالارئ ــق
مبا يف ذلك النساء والةبيد  توراةاليف القديم كان حيق ألي يهودي قراءة 

ن هناك فقرة يف قانون التلمود تسمح للمرأة بالقراءة يف إوأدنياء اجملتمع، حتى 

ر األمر وأصبحت . ومبرور الزمن تغّي[إكراًما للجمع!!]ع ولكنها ال تفةل اجملم

ن وجود كاهن إمزية يتمتع بها البةض على حساب اآلخرين، حتى  توراةالقراءة 

قبل  توراةالوالوي يف الصًة اجملمةية، يفرتض بالضرورة تقدمهم لقراءة 

 اآلخرين، حتى ولو مل يرغبوا يف ذلك.

، وذلك يف توراةالولوية للةريس املقبل على الزواج لقراءة ولقد كانت هناك أ

أمت  الذيالسبت السابق للزواج والسبت التالي للزواج، ويليه يف األولوية الفتى 

                                                 
24 B. Meg. 31b 

 فقط مرات 8
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جنبت أ، ويليه الشخص الذي bar mitzvah boy ثًثة عشر عاًما ويسمى

 ... ا، وهكذاــًامرأته حديث

للقارئ ثابة إكرامخلاصة واليت تةترب مبهناك بةض النصوص ا
مثل؛  (21)

الفقرة األخرية من األسفار اخلمسة، والفقرة اخلاصة بتسبحة النجاة من 

 ...  لك الفقرة اخلاصة بالوصايا الةشرفرعون باخلروج من البحر األمحر، وكذ

اء للنص التوراتي يزداد حبسب أهمية اليوم، كما ولقد كان عدد القّر

 يلي 

 

 
 

كل سبت توراةالويفاجئنا فيلو حبديثه عن شخص واحد يقرأ 
(26)

!! ولكن 

القراءة ينبغي أن تكون  ، جند أّنتوراةالبالرجوع للقوانني املتةارف عليها لقراءة 

باللغة الةربية
من هنا نستطيع أن ندرك  ،(اللغة الطقسية لليتورجيا اليهودية) (21)

                                                 
25  R. Posner, U. Kaploun; op.cit., p.96 
26 Philo, Legat. 31 (Philo {a}, 6: 194; Philo {b}, 10: 18) 

ى ، ويسم  (targum الترجوم) لقد كانت تترجم النصوص العبرية في المجامع القديمة إلى اآلرامية فيما يسمى بـ 76
 كالتالي: (8: 8نح )ر الرابيين اآلية الواردة في ، لذا فقد فس  (meturgmanالمترجمان )الشخص الذي يقوم بالترجمة 

 هي إشارة لقراءة النص العبري  «(:yhiÞl{a/h' tr:îAtB. rp,Se²b; Waïr>q.YIw~ هللا شريعة في السفر في واأر وق»

 ءةعدد املتقدمني للقرا اليوم

 اهلانوخا، البيوريم، األصوام، خدمة السبت املسااية،

 ثنني واخلميسخدمة يومي اإل

 اءثًثة قّر

 اءأربةة قّر اخلاصة باألعياد تاالحتفاالرؤوس الشهور، اليوم األوسط يف 

 اءمخسة قّر اخلاصة باألعياد )دون اليوم األوسط(  تاالحتفاالأيام 

 اءستة قّر يوم الكفارة

 اءسبع قّر سبت الصباحيةخدمة ال

 احلد األدنى للقراءات:

 للشخصت/ ثًث آيا
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خص الذي يتحدث عنه فيلو، كان يقوم ليقرأ املقدمة واخلامتة هذا الش أّن

باللغة الةربية، بينما ميكن قراءة باقي اآليات باللغة املنتشرة يف املكان، 

كانت  توراةالن إر النظام فيما بةد، حيث لقد تغّي) ولكن فقط عند الضرورة

   .(Diaspora ُتقرأ من نص السبةينية يف جمامع الشتات
)ب ر  הרכות התובר ُتسمى توراةالت الربكات اخلاصة بقراءة ولقد كان

كما كانت هناك قاعدة خاصة بتًوة الربكة قبل وبةد ، خ و ت هـ ت و ر هـ(

ن الربكة االفتتاحية واخلتامية آالقارئ األول واألخري يقر]  أّن ، وهيتوراةالقراءة 

[ توراةالقبل وبةد قراءة 
(28)

بابلي وضًةا استثنااًيا، إال إننا جند يف الطقس ال ،

     يتلو الربكة االفتتاحية واخلتامية. توراةالحيث كان كل من يقوم لقراءة 

ب    )هـ ب و ح ر (21) הרתוב הבוחר ولقد كانت أقدم بركة للتوراة ُتسمى

 ..[.. توراةالالذي خيتار ] واليت تةين ت و ر هـ(

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

vr"_pom ببيان»   هي إشارة للنص اآلرامي «.
 هي إشارة إلى تقسيم النص إلى آيات «<lk,f,ê ~Afåw المعنى وفسروا» 
 ة إلى ترتيل النصإشار  هي «ar"(q.MiB; WnybiÞY"w القراءة وافهموهم» 

R. Posner, U. Kaploun; op.cit., Paris, p.93 
28 M. Meg. 4: 1 
29 Y. Yoma 7: 1, 44d 
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 (13) توراةالراءة ــة قــخدم

רון א) Holy Ark حيوى األسفار املقدسة الذيالصندوق  أثناء فتح ...

كان يقف اجملتمةون (שדקה
(13)

، ويبدأ التسبيح هلل وللتوراة املقدسة، 

 (3   11،  36   33،  31   311،  8   86)مستخدمني بةض اآليات من املزامري 

(23  13، 33   21) ويكمل الصًة باملزامري (38  31)خر  ويضاف اليها
(12)

 ،

 ُيفَتح الصندوق ويردد اجلمع  ثم

   يقول موسى كان التابوت ارحتال وعند»

 «مامكأ من مبغضوك يهربو عداؤكأ فلتتبدد رب يا قم

^yb,êy>ao* ‘Wcpu’y"w> hw"©hy hm'äWq hv,_mo rm,aYOæw: !roàa'h' [:soïn>Bi yhi²y>w: 

^yn<)P'mi ^ya,Þn>f;m. WsnUïy"w> 

 (11   33)عد 

  الرب جبل إىل نصةد هلم يقولونو كثرية شةوب وتسري»

  ،طرقه من فيةلمنا يةقوب لهإ بيت إىل

  ،الشريةة خترج صهيون من نهأل سبله يف ونسلك

 «الرب كلمة ورشليمأ منو

hw"©hy>-rh;-la, hl,ä[]n:w> Wkål. ‘Wrm.a'w> ~yBiªr: ~yMiä[; Wkúl.h'w>) 

yKiÛ wyt'_xor>aoB. hk'Þl.nEw> wyk'êr"D>mi ‘WnrE’yOw> bqoê[]y: yheäl{a/ ‘tyBe-la, 

~Øil'(v'Wrymi hw"ßhy>-rb;d>W hr"êAt aceäTe ‘!AYCimi 

 (1   2ش إ)

                                                 
بالطبع ليست تلك هي الخدمة كما كانت أيام المسيح، ألن الصلوات تبدلت وأضيفت، مما يصعب تعقبها، ولكن  37

الواردة في الصلوات لم تتغير، ألنها التعبير الكتابي  كذلك اآلياتو روح الصلوات لم تتغير،  الهيكل األساسي ثابت كما أن  
 عن تلك الخدمة.

حينما تخرج لفائف التوراة [في ممارسة متأخرة كان يقرأ جزء من كتاب الزوهار )الكتاب التصوفي اليهودي(، إذ نقرأ:  37
 ]مرء تالوة الصالة التاليةأمام الجمع للقراءة، تنفتح أبواب سموات الرحمة، ويشرق الحب السماوي، فمن الالئق بال

(Berikh Shemeih) 
32 Rabbi Nosson Scherman, The Complete ArtScroll Siddur, p.433 



 خدمة قراءة التوراة يف اجملمع اليهودي

 

66 
 

وهى  [ سم سيد الكون...مبارك هو ا ] ثم يردد اجلميع صًة خاصة تسمى

صًة خاصة بالسبوت
(11)

خرى فى األعياد واملناسبات أوتستبدل بصلوات  ،

 ة. فاملختل

 يسمىوم للمسئول عن اخلدمة الصندوق وُتسّل من توراةالثم ُترفع لفااف 

حازان
 توراةالحيملها بيده اليمنى ويواجه اجلمع وهو حامل  الذي (ןחז) (11)

 ويردد اآلية األوىل من الْشَمع 

 «واحد رب هلناإ الرب إسرائيل يا مسعا»

  مواجه للجمع، ويردد واجلمع ورااهوهو  توراةال احلازان ثم يرفع

[مسهاعظيم هو ربنا، قدوس هلنا، وإواحد هو ]
(11) 

ً: ، وينحينتوراةإىل الصندوق، وهو رافع بيده ال احلازان ثم يلتفت   قاا

 معى يهوهفلتعلن عظمة ]

 [اه مجيًعامسولنرفعن 

، (1)أنظر حاشية  إىل البيمع توراةالثم يلف احلازان ناحية اليمني، متوجًها ب

 وأثناء ذلك يردد اجلمع عدة صلوات 

  واجملد والبهاء واجلًل واجلربوت لةظمةا رب يا لك»

  رضواأل السماء يف ما كل لك نأل

 «اجلميع على اًسأر ارتفةت وقد لكامُل رب يا لك

dAhêh;w> xc;NEåh;w> ‘tr<a,’p.Tih;w> hr"ÛWbG>h;w> hL'’dUG>h; hw"hy>û ^ål 

                                                 
 صالة حديثة العهد، ال)وتقرأ أمام التابوت المفتوح  ( )shemot 26هي صالة مكتوبة باآلرامية ومدونة في الزوهار 33

 (.ترجع لزمن المسيح
لمجمع ومحتوياته، باإلضافة إلى رئاسته للخدمة فى المجمع اليهودى، كما كان يوجد كان هو المسئول عن مبنى ا 34

األعياد، و يقع داخل هيكل أورشليم، وكانت من ضمن مسئولياته اإلعالن عن بدء السبت  الذيحازان خاص بالمجمع 
-56:   4 لو)ارد ذكره فى وذلك من فوق سطح المجمع، من خالل النفخ فى البوق ثالث مرات ، وُيعتقد أن الخادم الو 

 (الوارد ذكرهم فى األناجيل)، وُيعتقد أن يكون الحازان من جماعة الكتبة  ، كان هو الحازان(05
James Hastings, The Dictionary of the Bible, vol.4, pp.640- 641 
35 Soferim 14: 8 
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lkoïl. aFeÞn:t.Mih;w> hk'êl'm.M;h; ‘hw"hy> ^Ül. #r<a'_b'W ~yIm:åV'B; lkoß-yKi 

varo)l. 

 (33  21أخ 3)

 «هو قدوس ،قدميه موطئ عند واسجدوا ،هلناإ الرب واعلُّ»

aWh) vAdïq' wyl'ªg>r: ~doïh]l; Wwx]T;v.hiw>â) Wnyheªl{a/ hw"Üh«y> Wm‡m.Ar) 

 «قدوسهلنا إ الرب نأل ،قدسه جبل يف واسجدواهلنا إ الرب واعلُّ»

hw"ïhy> vAdªq'÷-yKi(Av+d>q' rh:ål. Wwx]T;v.hi(w>â Wnyheªl{a/ hw"Üh«y> Wm‡m.Ar) Wnyhe(l{a/ 

 (1،1  11مز )

 [ا ...من أجل هذا، فليكن اسم ملك امللوك، القدوس، مبارك:]

 [له ...َبُوِلَدت من ِق اليتفليسبل أب الرآفات، الرمحة، على ُأمته ]

وُتةد للقراءة، ويستدعي قااد الصًة،  البيمع على توراةالثم توضع 

ً: توراةالا، لقراءة كاهًن   قاا

 فيه،  يلكل من حيتم فليكن اهلل عوًنا وترًسا وخالًصا]

 أمنيفلنقل مجيعنا : 

 . توراةالليكرم وفليعطِ  مجيعكم العظمة إلهلنا، 

أيها الكاهن، تقدم وانهض
(16) 

 .[(سم والدها) بنا (سم الكاهنا) يا 

يتم  ْدِجولو مل َيا، لو مل يكن هناك كاهًنا، يدعو قااد الصًة الويًّ

 . ثم تقال صًة  .. استدعاء أحد اجملتمةني

 [... إسراايللشةبه  توراةالمبارك هو من أعطى ]

 ثم يردد اجلمع ثم قااد الصًة  

 [هوه، إهلكم ، أحياء فى هذا اليومأنتم يا من تتمسكون بي]

                                                 
، ألنها لحظة ارتقاء روحي للشخص (صعود)ني وتع aliyah ى، ُيسم  البيمعشرف الصعود لقراءة التورة من على  إن   37

 نحو التوراة.
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يصةد القارئ
 ، ثم يبدأ برتديد الربكةتوراةال، ويقبِّل البيمع على (11)

 اخلاصة ببدء القراءة 

 [باركوا يهوه، املـــبارك]

 اجلمع،  أثناء ذكر كلمة الربكة ينحين)

 (خرىأوأثناء ذكر كلمة يهوه ينتصبون مرة 

:ً   ثم يكمل الربكة قاا

مبارك أنت]
(18)

 اختارنا من وسط الشعوب،  الذي، يهوه، إهلنا، ملك الكون، 

 وأعطانا ناموسه

 [توراةال يمبارك أنت، يا يهوه، معط

[أمنيجييب اجلمع   ]
(11) 

 ... توراةالثم تبدأ قراءة 

 وبةد القراءة، يتلو الربكة التالية 

 أعطانا ناموس احلق،  الذيمبارك أنت، يهوه، إهلنا، ملك الكون، ]

 وزرع احلياة األبدية فينا

 [توراةال يمبارك أنت، يا يهوه، معط

 [أمنيجييب اجلمع   ]

ةثم تبدأ بةض الصلوات اخلاص
(13)

وهى تتضمن صلوات من أجل  ،

 ... املرضى، من أجل األم ووليدها، من أجل التوأم املولود حديًثا

                                                 
ن في التوراة يحتوي على وقفات وال عالمات للحروف المتحركة وال عالمات ترقيم وال لم يكن النص العبري المدو   36

فة كاملة سترجاع النص من الذاكرة، وهذا يعني أنه على القارئ أن تكون له معر اوقفات موسيقية، مما يستوجب قدًرا من 
    بالنصوص.

    .]اآلتي باسم الرب مبارك[الكاهن يعطي البركة هلل قائاًل:  نجد في الليتورجيا القبطية، قبل قراءة اإلنجيل مباشرة، أن   36
   بناء على إشارة من الحازان بواسطة منديل !! (اآلمين)فى مجع اإلسكندرية الكبير كان الجمع يرد بـ  36

 Tos. Sukka, 4. 198 : 23  
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-Half صالة نصف قاِدش ، يرتل القارئتوراةالنتهاء من قراءة وبةد اال

Kaddish  

 [... أمنيمسه الةظيم . جييب اجلمع   افع ويتقدس تفلري]

توراةالثم َيرفع 
ن وهم وليها اجملتمةإا، فينظر ليتسنى للجميع رؤيته (13)

  (بصوت مرتفع) يقولون

«إسراايل بين مامأ موسى وضةها اليت الشريةة هي وهذه»
(12) 
lae(r"f.yI ynEïB. ynEßp.li hv,êmo ~f'ä-rv,a] hr"_ATh; tazOàw> 

 (11  1تث )

   ويضيف البةض صًة

 [..شجرة احلياة . يهذه ه]

aftarahH وبةدها تبدأ قراءة النبوات
 (11)

 ويبدأ قارئ النبوات ،
Maftir

(11)
 تًوة الربكة اخلاصة بها ، 

 ختار أنبياًء صاحلني، ا الذيمبارك أنت، يهوه إهلنا، ملك الكون، ]

 بتهج بكلماتهم املنطوقة باحلق،او

 ، توراةالختار ا مبارك أنت، يهوه، الذي 

                                                                                                     
فى الليتورجيا القبطية، وهنا التماثل  (الطلبات) يولعل تلك الطلبات وموقعها فى الليتورجية اليهودية، أشبه باألواش47

الطلبات بعد قراءة التوراة مباشرة فى ليتورجيا المجمع،  يالمبهر فى الترتيب بالرغم من اختالف أنواع الطلبات، حيث تأت
حضور هللا وسط  ي؛ فالتوراة كانت تعن(فى الليتورجية القبطية)بعد قراءة اإلنجيل مباشرة  الطلبات يوعلى نفس النسق، تأت

للمسيح في الليتورجيا من خالل الكلمة، وهذا يدل على التواصل  يشعبه في العهد القديم، وهكذا اإلنجيل هو حضور فعل
ليهودية التي كانت ُتمارس في المجامع، والتى بين الجماعات المسيحية المبكرة فى اإلسكندرية، مع الطقوس والصلوات ا

عادة صياغتها حسب اإليمان المسيحي، كما أصبحت مرتكزة على ذبيحة المسيح إ تعمدت وُمسحت بالروح القدس، وتم 
 الخالصية.

 ة قبل القراءة.في مجامع األشكينازيم ُترفع لفائف التوراة بعد القراءة، بينما نجد في مجامع السفراديم ُترفع لفائف التورا  47
Rabbi Hayim Halevy Donin, To Pray as a Jew:  A Guide to the Prayer Book and the 

Synagogue Service, p. 24 
 (02: 9)عدد «موسى بيد الرب قول حسب»وعند األشكينازيم ُتضاف اآلية التالية:  47
 راءة النبوات.تعني )الجزء الختامي( ولكنها تستخدم لإلشارة لق Haftarah كلمة 43
 صطالح الليتورجي المجمعي؛ قارئ النبوات.وهي تعني في اال (الذي يختم) لُغويًّا تعني Maftir كلمة 44



 خدمة قراءة التوراة يف اجملمع اليهودي

 

63 
 

 [أنبياء احلق والربوشعبه،  إسرائيلوموسى خادمه، و

 [أمنيجييب اجلمع   ]

 الربكة التالية  Maftir وتقرأ النبوات وبةدها يتلو القارئ
 مبارك أنت، يهوه إهلنا، ملك الكون، صخر الدهور، بر األجيال ...]

 ارحم صهيون ألنها هي نبع حياتنا ...

 فلتبهجنا، يايهوه إهلنا، بإيليا النبى، خادمك، 

 [ومملكة بيت داود، مسيحك ...

 [أمنيااًً    جييب اجلمع فى كل مرة ق]

 .منها فى املناسبة اخلاصة بها ٌلثم تتلى الكثري من الصلوات، ك

 بيده اليمنى ويقول   توراةالثم حيمل احلازان 

 يهوه اسمفليباركوا ]

 [ه وحده سريتفعامسألن 

 (31ــ 31   318مز ) ويرد اجلمع من

 ،وحده امسه ىلاتة قد نهأل الرب اسم حواليسبِّ»

 ،السماواتو رضاأل فوق جمده 

 ،تقيااهأ جلميع افخًر لشةبه اقرًن ينصبو

 «اـــــهللوي .ليهإ القريب الشةب إسراايل لبين

#r<a,î-l[; AdªAh÷ AD+b;l. Amåv. bG"åf.nI-yKi(hw"©hy> ~veì-ta, WlÜl.h;y> ~yIm")v'w> 

laer"f.yIâ ynEåb.li wyd"ªysix]-lk'l.(hL'ÛhiT. AM‡[;l. !r<q,’ ~r,Y"Üw: Abªroq.-~[;(Hy")-Wll.h 

procession (11) خرى فى دورةأإىل الصندوق مرة  توراةالثم تةاد 
تتوقف  ،

، وفى أثناء تلك الدورة يرتل توراةالعدة مرات ليتاح للجميع أن يلمس ويقبل 

 . (فى السبوت واألعياد 21مز  سبوع الةادية،فى أيام األ 21مز ) اجلمع املزامري

                                                 
 هذا الجزء حديث، ال يرجع إلى عصر المسيح 45
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 دوق يردد اجلمع  فى الصن توراةالوفى أثناء وضع 

 «إسراايل لوفأ ربوات إىل رب يا رجعا  يقول كان حلوله دوعن»

lae(r"f.yI ypeîl.a; tAbßb.rI) hw"ëhy> hb'äWv rm:+ayO hxoßnUb.W 

 (16  33عد )

 

 فى المجمع توراةقراءة الخدمة  يثم يغلق الصندوق، وبذلك تنته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خدمة قراءة التوراة يف اجملمع اليهودي

 

65 
 

 اخلاصة بالدورة السنوية  توراةالفيما يلي جدول بفقرات 

 لقراءات اجملمع اليهودي

 النص من التوراة اسم الفقرة

tshseereB  8  6ــ  3  3التكوين 

hcaor  12  33ــ  1  6التكوين 

 skr  skra 21  31ــ  3  32التكوين 

aaiseha  21  22ــ  3  38التكوين 

hraise eahar  38  21ــ  3  21التكوين 

tcdlcB  1  28ــ  31  21التكوين 

aaiseByse  1  12ــ  33  28التكوين 

aaieerdaor  11  16ــ  1  12التكوين 

aaiisersV  21  13ــ  3  11التكوين 

zeiseBy  31  11ــ  3  13التكوين 

aaieiaer  21  11 ــ 38  11التكوين 

aaisore  26  13ــ  28  11التكوين 

ersecB  3  6 ــ 3  3اخلروج 

aaiseha  11  1 ــ 2  6اخلروج 

tc  36  31 ــ 3  33اخلروج 

tseradaor  36  31 ــ 31  31اخلروج 

oeBhc  21  23 ــ 3  38اخلروج 

zeerpaBee  38  21 ــ 3  23اخلروج 

tshuear  31  21 ــ 3  21اخلروج 
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tsByaVsr  33  13 ــ 23  21اخلروج 

ae teea  11  11 ــ 33  13اخلروج 

aaiairsd  23  18 ــ 3  11اخلروج 

isiulse  18  13 ــ 23  18اخلروج 

aaieiha  26  1 ــ 3  3الًويني 

tyaV  16  8 ــ 3  6الًويني 

erseehe  11  33 ــ 3  1الًويني 

tayhea  11  31 ــ 3  32الًويني 

zsBycha  11  31 ــ 3  31الًويني 

torahse zcB  13  38 ــ 3  36الًويني 

mslceree  21  23 ــ 3  31الًويني 

rech  21  21 ــ 3  23الًويني 

tsrah  2  26 ــ 3  21الًويني 

tsoruicBae  11  21 ــ 1  26الًويني 

taeelmah  23  1 ــ 3  3الةدد 

haeec  81  1 ــ 23  1الةدد 

tsraiadcBkra  36  32 ــ 3  8الةدد 

ersdaor  13  31 ــ 3  31الةدد 

mchaor  12  38 ــ 3  36الةدد 

hruiaB  3  22 ــ 3  31الةدد 

tadai  1  21 ــ 2  22الةدد 

iehorae  3  13 ــ 33  21الةدد 
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zaBBcB  12  12 ــ 2  13الةدد 

zaese  31  16 ــ 3  11الةدد 

msVahee  22  1 ــ 3  3التثنية 

aaisBorahah  33  1 ــ 21  1التثنية 

reisV  21  33 ــ 32  1التثنية 

hsisr  31  36 ــ 26  33التثنية 

ercfBee  1  23 ــ 38  36التثنية 

ae tseByse  31  21 ــ 33  23التثنية 

ae taVc  8  21 ــ 3  26التثنية 

heByaVee  23  13 ــ 1  21التثنية 

aaisedskr  13  13 ــ 3  13التثنية 

uaiayehu  12  12 ــ 3  12التثنية 

asycB 

uamshakrar 

 32  11 ــ 3  11التثنية 
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