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تمال تدوين العهد القدًن و كنشاطا كبًنا، حيث مت ا عرف األدب اليهودي أثناء فرتة السيب البابلي     
والذي  الشفهيالتشريعي دراسة الشريعة و مت تدوين ذلك اظتوروث  أكمل كبار اضتاخامات تدوين التلمود و

ظهرت عدة  و تطور اجملتمع اليهودي ينريق التقليد، و مع مرور الزمن وتزايد النشاط الرابيمت حفظو عن ط
ومل يكن استنباط األحكام الفقهية  ،راشتفاسًن يهودية رتعت يف فرتة متأخرة و أطلق عليها اسم اظتد

و  شريعية اليت حفظها التلمود أمرا اعتباطيا بل كان خيضع لقوانٌن صارمة وضعها كبار حاخامات اليهودالت
ىم من أشرفوا على تدوين التلمود  -الذين عرفوا فيما بعد بالربانيٌن–نسبت إليهم، ومبا أن الفريسيٌن 

، فقد نسبت أول القواعد التفسًنية اليت وضعت الستنباط األحكام واشتهروا بشدة ػتافظتهم على الشريعة
، ىليل زعيم أكرب مدرسة فرّيسّية كان عتا حظ التفّوق و االستمرار وىي مدرسة "بيت ىليل"التشريعية إىل 

تفسًنية تصنف يف إطار مدراش ىاالخاه و قد قام بتطويرىا فيما فقد قام ىذا اضتاخام بوضع سبعة قواعد 
 .إىل اثنان و ثالثون قاعدة "بن يوسي أليعازر"يب ا"امشاييل" إىل ثالثة عشر قاعدة مث الر  الرايب  ن بعدهبعد م

جتدر اإلشارة إىل  "عتاالخيمنهج التفسًن اظتدراشي ا"اظتقصود بالعنوان  و اضتديث عن ىذه القواعد وقبل
كلمة ما  أ .وثانيهما مصطلح "ىاالخاه" ح اظتدراشمفتاحيٌن يف ىذا البحث أوعتما مصطلمصطلحٌن 

و اصطالحا ىي   ،1أو درس أو فحص مدراش فلغويا مشتقة من الفعل العربي "درش" أي استطلع أو حبث
اظتعلمون القدامى الربانيون شرح معىن النصوص الكتابية للشعب اإلجراء الذي بو حاول  "إىل تشًن كلمة

أو "منهج يف تفسًن العهد القدًن يسعى الكتشاف ما وراء النص، وأحيان تدّل  2" يف القرن األول اليهودي
 3.ت و شروحنتائج ىذا اظتنهج من دراسا على

، و لذا ديكن مبعىن القانون أو الشريعة ظتصطلح ىاالخاه فكثًنا ما تستخدم يف األدبيات العربيةبالنسبة    
النظام الذي عليو  وبواسطتو عاش اليهودي كيهودي يف اظتاضي و سيعيش بو دائما إهنا  " تعريفها بأهنا

شتاهتا على أقلية من اضتفاظ طيلة ىذه اظتدة لتساؤالت أي فرد وىو: كيف دتكنت  تقدم اصتواب النهائي
                                                           

 .115، ص األردن-عمان-الدينية واالجتماعية، دار اصتليل د اظترجعية اليهودية للتشريعاتالتلمو  ة،ضتمصا أمٌنر عم - 1
 (، 2014-لبنان–)دار منهل اضتياة  1تررتة: نزيو خاطر، ط تفسًن الكتاب اظتقدس يف أبعاده اظتتعددة، أوزبورن،. ررانت غ  - 2

 .377ص 
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 خاهالمدراش ىاال  يعّرفوعليو  1 و اليت تعيش وسطها"النوعية دون االندماج يف األغلبية احمليطة هبا أ
ومل يتوقف عند ىذا اظتسعى فقط بل   . 2يقوم بصياغة قواعد عملية و يسعى إلجياد مربّر للعادة والعرفبأنو 

، فلفهم نص ال يكفي شرحو فقط بل البد من  كان يهدف أيضا ظتواجهة األوضاع اظتلتهبة يف تلك الفرتة
 . 3وسيلة لوضعو موضع التطبيقإجياد 

ها اليت استخدمأو القواعد  تلك اآلليات "منهج التفسًن اظتدراشي اعتاالخيـ"يكون مقصودنا بوعليو    
كزت ىذه وقد ر واليت بدأت رشتيا مع ىليل  من التوراة كام الشريعةاستنباط أح شرح و يف اليهودن و اظتعلم

والذين  اضتاخامات الذين تعاقبوا بعده،من طرف بعد  مّت تطويرىا فيمالكن  الخيالقواعد على اصتانب اعتا
 .لتستوعب اصتانب اعتاالخي واعتاغادي وسعوا استخدامها

ضرورة ىذه القواعد و أمهيتها ال بد من اإلشارة أوال إىل اإلطار التارخيي والظروف اليت ألزمت ولفهم    
 لوضع قواعد منطقية لشرح وتفسًن الشريعة. اليهود وقتها
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 بيت شماي"ىليل و بيت  " تي التفسير اليهوديتينرسمداإلطار التاريخي لنشأة 

ليهودية مل يكن ميالد صدفة  طبيعية، بل كان نتيجة ؼتاض فكري مّر بو اإن ميالد مدارس التفسًن     
 اليهود بدأ منذ فرتة السيب البابلي.

أثناء العودة من السيب البابلي انكب أحبار اليهود و كبار علمائهم على دراسة يذكر التاريخ انو      
، وقد حاول عزرا جاىدا عن طريق إصالحاتو جعل النص التورايت اظتنارة اليت على اليهود االىتداء الشريعة

ة للنص وجد مكان، وهبذا أضّيقت عليهم ظروف اضتياة و دفعتهم إىل االبتعاد عن تقاليدىم إذا ما  هبا
على إصالحو قام ، خاصة و أن 1التورايت الذي تزايد االىتمام بو يوما بعد يوما شرحا  ودراسة وتفسًنا

، حيث أصبحت أساس ضرورة التمّسك بالقانون الذي أصبح الشيء اظتمّيز ليهودية ما قبل اظتنفى وما بعده
كل   ، وهبذا مت اختزالانون و حتّمل عبئوبالقتتلخص يف شيئٌن: االعرتاف  إسرائيل مبوجب اظتفهوم العزراوي 

أهنا ذلك الشعب أو غتموعة سكان أورشليم، أو  اليت تعّرف إسرائيل على أهنا دولة قومية، اظتفاىيم األخرى
و مبا ، ن تنظيم حياة القوم أصبح مع عزرا معربا عن ىويّة القومو بعد أن كان دور القانو الذي يعبد يهوه، 

األمر والدراسة  اليهودي فقد أضحى من الالزم إحاطتو بالتأويل والشرح والتفسًنأنو أصبح ركيزة الدين 
الذين نذروا حياهتم لدراسة القانون و  الكتبة سامهت يف إنشاء طبقة قيام حركة تفسًنية الذي استدعى

، ؽتتنعٌن يف نفس الوقت عن تدوين ىذه الشروحات خوفا من حتليلو واستنباط األحكام التفصيلية منو
، وعلى إثر ىذا ظهر أصحاب الذاكرة اطتارقة الذين كانوا حيفظون ط الرتاث اإلنساين باطتطاب اإلعتياختال

ال أىم موقفٌن اليوناين، ومثّ  ذين عاصرا فرتة الغزو الفكريل، وال2 يل ومشايــــــالكثًن من الرتاث أمثال ىل
أن اليونان مل يأتوا بدين جديد  ، وذلكت اليهودية عاجزة أماموالذي وقفبارزين يهوديٌن اجتاه ىذا الغزو، 
 ودي يف التفكًن، وأتوا مبنهج تفكًن ؼتتلف دتام االختالف عن اظتنهج اليه منافس للديانة اليهودية، ولكّنهم

داخل مضادين اجتاىٌن  أوبسبب ىذا نش الذي كان قائما على أساس الوحي كونو اظتصدر الوحيد للمعرفة،
ضا رفضا تاما الثقافة اليونانية واعتربىا خطر يهّدد اإلديان ، األول منهما كان رافدينية اليهوديةاظتنظومة ال

                                                           

 .108ص  (،م1984ىـ/1404-القاىرة-دار الرتاث) األثر اإلسالمي يف الفكر الديين اليهودي،عبد الرزاق أزتد قنديل،  -1
، 14، 11ص  م،1968معهد البحوث والدراسات العربية: اظتلل اظتعاصرة يف الدين اليهودي،اشتاعيل راجي الفاروقي،  - 2

15. 
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، فرصة للخروج من رتود الفكر اليهودي الذي كان سببو رجال الدينرأى يف ىذه الثقافة اليهودي، والثاين 
 1 .بغرض شرح اليهودية و كخطوة أوىل لعقلنتهافاستعانوا بالعقل اليوناين 

"بيت وعن االجتاه الثاين مدرسة التفسًن  "بيت شماي"سة التفسًن دتّخض عن االجتاه األول ظهور مدر    
و ليرباليتو و  بتحّرره ، وقد اشتهر األول حبرصو الشديد على تطبيق القوانٌن، بينما عرف عن الثاين"ىل يل

 وعلى اظتعلمٌن الذين عاشوا يف القرنٌن األول ، و قد عاشا االثنان يف اظترحلة اليت أطلقت 2 روحو السمحة
و قد يف اظترحلة اليت تلت عصر الكتبة  و عاشا بالضبط 3، و تسمى مرحلة التنائيم "أي اظتفسرون"  الثاين

 ، اوعتما أن حاخامات اليهودألسبابا و قد شتيت هبذا االسم رمب أطلق عليها اسم "الزوجوت" أو األزواج
ين واآلخر كان ر "أحدمها كان مسؤول السنهد رمبا ألن، و ثانيهما 4 يف ىذه الفرتة كانوا يتعاقبون اثنٌن اثنٌن

، أحدمها متشّدد مسؤول صتنة كما فهمنا من التقليد الرباين أو ألن ىناك دائما توّجهٌن لدى الفرّيسيٌن
إىل خوفو على اليهود من  يعوده سبب تشّدد ، وقد مثل مشاي اصتانب األول، ولعلّ 5واآلخر معتدل"

 6فيو غزت فيو اضتضارة الرومانية الشعوب الشرقية. ، خاصة أن الوقت الذي عاشاالنصهار

على و  لكل ػتاوالت التجديد يف اظتواد اليهودية توللتفسًن اضتريف و معارض يف تأييده وقد جتلى تشّدده  
يكن لديو أي صرب خاصة  عكس ىّليل الذي اّتسم بالتسامح و ضرب بو اظتثل يف التساىل، فإن مشاي مل

                                                           

 .212ص  (،-القاىرة-)دار قباء 1ط ، تاريخ الديانة اليهودية،أزتدػتمد خليفة حسن  - 1
 .17، ص شتاعيل راجي الفاروقي، اظترجع السابقا - 2
 .93ص  (،2004دمشق:  -سوريا-للنشر)األوائل  2الفرق و اظتذاىب اليهودية منذ البدايات، ط عبد اجملد مّهو، - 3
ص  م(، 2005ىـ/1426القاىرة: -)رواج لإلعالم والنشر 1طاألدب اليهودي يف اظترحلة التلمودية، مصطفى عبد اظتعبود،  - 4

17. 
5  - Marcel Pelletier ,les Pharisiens : Histoire d’un parti méconnu , les Editions du 
Cerf, Paris, 1990, p120 

 .39ص اظترجع السابق، ، أزتد أمٌن مصاضتة  - 6
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ىليل ؾتد أن  ،الذين اتبعوه آراء احملافظٌن األرستقراطيٌن عكست آراء مشاي الذيء، و يف الوقت مع البلها
 تباعو أ، ولعّل ىذا سبب كثرة 1 البسطاء دافع عن قيم اليهود من العامة و

و كمعلم عظيم، ويستمر يف تصويره كجذاب و حكيم وإنسان  التلمود الرابيين ىليل كمؤّسسيصّور    
يمة لدى تالميذه، كما اشتهر بنسبة انفتاحو العالية، وحبكمتو و بتعاليمو صبور، وصاحب مكانة عظ

األخالقية، و هبيمنة موافقو و آرائو يف مسائل التشريع، و كقائد كان صاحب األثر األقوى على كل نواحي 
 2اضتياة.

 لشرح بعض اظتقاطع الصعبة يف التوراة، و كان درىا إىل أورشليمابل، لكنو غاموطن ىليل يف األصل بإن    
، وذلك عن طريق صعوده لرئاسة السنهدرين بسبب قدراتو على حل القضايا واظتناقشات الساخنة

للتفسًن، وىذا قدم رشتيا قواعد ىًنمينوطيقية استخدامو لقواعد ىًنمينوطقية، وقد كان أول حكيم يهودي 
يف عهد االمرباطورية ال يعين أنو ؼترتعها، ألهنا يف األصل كانت مستخدمة من قبل اظتعلمٌن الذين سبقوه 

 .، لكن يبدو أنو ىو من قام بتنظيمها و تقنينها3الرومانية

" بدأ ىليل ينظر إىل النص التورايت نظرة فاحصة و الحظ ما يدور حول ىذا النص من مناقشات   
معىن أو استنباط حكم  وتفاسًن و اختالف يف اآلراء كل حياول قدر جهده أن يلتزم الصواب يف استخراج

يف تفسًنه و ع هبا بضرورة وضع أساليب يهتدي اظتشر  يا مبن سبقوه يف تلك األمور، وىنا أحس ىليلمهتد
استخراج أحكامو ووضع تشريعاتو رمبا مل يكن ىدفو أن حيصر اظتفسرين و اظتشرعٌن يف نطاق قواعده و 

                                                           

1  - Alan Unterman , Dictionnaire du Judaisme : Histoire Mythes et traditions, 
traduit de l’anglais par ; Catherine Cheval, Editions ; Thames et Hudson, 
Paris,1997, p64 
2  - Anthony J . Saldarini,Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society ; a 
sociological Approach,first published, Eerdmans Publishing Company ; Cambrige, 
1988, p 204  
3  - Alexander Guttmann, Rabbinic Judaism in the making : a chapter in the 
history of the halakha from Ezra to Judah 1, the Copp Clark Publishing Copany , 
Canada ,1970 ; p74. 
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الغيورين على تراثهم الديين  الشهرة و غزارة العلم والثقافة، وإمنا كان كغًنه من ، ورمبا مل يكن ىدفوأساليبو
 1"من ان يضيع أو يشّوه ال يف جيلو وإمنا يف األجيال القادمة الوحيد، وخوفا عليو

أنو  ، ومن ذلك مثال ؾتداطتالفات الكبًنة بٌن ىليل و مشاي راجعة إىل اختالف اظتناىج اظتستخدمةولعّل  
على التوراة فقط كمصدر الستخراج األدلة القانونية ، وكان رجوعو إىل يعتمد  أنوبالنسبة للتلمود البابلي 

حتت شروط جّد فيكون إال يف حاالت ضرورية بغرض االستشهاد فقط، وإن مّت ذلك األسفار األخرى 
فار األخرى يف شرحو للعديد الذي يعتمد على األس ، على عكس التلمود األورشليمي صارمة و تقييدية

 2ّقدة اظتطروحة يف التلمود البابليمن القضايا اظتع
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 ىليل: الرابي نبذة عن حياة

وعتذا السبب يطلق عليو اسم "ىليل ، يف بابل  عام من دمار اعتيكل الثاين 100ولد ىليل حوايل قبل    
يعّد من أشهر ، 1، و أما أمو فيعود نسبها اظتباشر إىل اظتلك داودالبابلي"، ينتمي والده إىل سبط بنيامٌن

، وقد اشتهر فيما بعد ، كان تعليمو على يد فريسّي بابلاخامات اليهود يف الفرتة اليت تعرف "بالتنائيم"اضت
الذي ترأس  إىل جانب منافسو "مشاي"، بتعليقاتو على العهد القدًن و كمفّسر بارع للرتاث الديين اليهودي

 2 .معو السنهدرين يف فرتة األزواج "زوجوت"

كثًنا من أجل تعّلمو ، حيث يروى عنو أنو يف أحد األيام ظتا كان تلميذا مل يكن ديلك ويذكر انو قد عاىن    
اظتال الالزم ليدفعو إىل البواب من أجل الدخول إىل اظتدرسة، فقام بتسلق عتبة النافذة خلسة رغبة وشغفا 

قتها أنو قد غطي منو يف االستماع للدرس ، وقد كان الثلج يف ىذا اليوم شديد اعتطول، فالحظ زمالؤه و 
بالثلج دتاما من أعلى رأسو إىل أستص قدميو، دون أن يلقي باال لذلك إىل درجة أنو فقد اإلحساس بالربد، 

  3عندىا قاموا حبملو ورّد وعيو إليو.

ظتدة أربعٌن عاما عياه و أبطاليون(  تفّرغو لدراسة الشريعة على يدي )مش تو وبمواظمغادرتو مدينتو و بعد   
عن طريق وساطة اضتاخامٌن ابين بيتًنا، ويروى يف ، درسة اليت عرفت ببيت ىيّللمعدىا رئيسا للأصبح ب

مّت استفتاء اطتاخامٌن عشية عيد الفصح اليت جاءت مصادفة ليوم السبت أنو يف قصة ترقّيو عتذا اظتنصب  
مّت إرشادمها إىل إعداد وجبة عجل الفصح يف يوم السبت، وعند عجزمها عن حل اظتسألة  حول مشروعية

، وظتا استدعياه كانت إجابتو جد حكيمة ؽتا رجل من بابل درس الشريعة على يدي" شتعياه وأبطاليون"
رسة سنة د، بعدىا مّت انتخابو رئيسا للمجعل اضتاخامان يقرّان لو بأنو أجدر بتويل ىذا اظتنصب منهما

 4للخليقة. 3728

                                                           

 .253 ص، 2006تقدًن: سهيل زكار، دار قتيبة،  ازتد إيبش، التلمود كتاب اليهود اظتقدس، - 1
 .39، ص اظترجع السابق ،عبد الرزاق أزتد قنديل - 2
 253ش، اظترجع السابق، ص أزتد إيب- 3
 .253، صاظترجع نفسو - 4
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ق اظتزاج على عكس خصمو "مشاي" الذي كان حاد اظتزاج و عرف عن ىليل أنو كان طيب السريرة و رائ  
، وكانت األسبقية عتليل يف ، ولذا فقد تأججت السجاالت الفقهية بينهما بشكل جد حادمتسرع

 1الغالب،

و سألو بدافع االستهزاء أتى ملحد إىل مشاي و من القصص اليت تروى يف ىذا اجملال أنو يف أحد اظترات    
فاغتاظ كثًنا مشاي  ، لذي بإمكانو فيو أن يقف على قدم واحدةلعقيدة اليهودية يف الزمن اأن يلقنو مبادئ ا

ما تكره لنفسك ال تفعل لغًنك، ىذا ىو جوىر الشريعة، وأما ما عداىا  وقام بطرده، وظتا أتى ىليل قال لو "
دم تعريض اآلخرين لألمل و وتلخص ىذه اظتقولة جوىر التوراة اظتتمثل يف ع 2 فال يعدو أن يكون تفسًنا عتا"

 مبا أهنا ىي جوىر الشريعة 3حتث اظتفسر على ضرورة كشفو عن مواطن الرزتة يف التشريع األذى، كما 

، حيث سألو أحدىم يف أحد اظترات: كم قانونا يوجد  عرف عن ىليل أيضا دفاعو عن القانون الشفهي   
أنو يؤمن بالثاين فأي حاجة تدعوه  السائللو  ان قانون شفهي ومكتوب، فقال؟ فأجاب ىليل: اثنللشريعة
األحرف العربية و سأل التلميذ عن اضترف  وااللتزام بالقانون الشفهي، فقام عندىا ىليل بكتابةلإلديان 

: مالذي عرفو ، فسألو عندىا ىليلاألول ، فأجاب: "ألف"، مث أشار إىل اضترف الثاين فأجاب بانو "بيت"
يت ذلك ، فأجابو ىليل: "كما ارتضت" فأجابو بان ىذا ما أخذناه عن اسالفنابأن ىذا "ألف" و ذاك "بي

 4 باإلديان عليك أن ترتضي بقانون الشريعة"

ىو األمر الذي جعل أحكامو يكتب عتا االستمرار حيث غدت اليوم ىي اظتتبعة ولعّل اتسام ىليل باظترونة  
 يف التشريع. وىل الواقع أمهية كبًنةنو أخاصة أ 5لدى معظم اليهود.

 

                                                           

 .254ص اظترجع السابق، ش،أزتد إيب- 1
 .254، صاظترجع نفسو - 2
 .64صاظترجع السابق، ، كارين أرمسرتونغ - 3
 .255، 254ص اظترجع السابق،أزتد إيبش،- 4
 .39، ص اظترجع السابق ،عبد الرزاق أزتد قنديل - 5
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 قواعد ىليل في التفسير      

، يف التفسًن أشًن إىل أنو ىناك مبادئ وقواعد عامة حتكم أي تأويل يهودي قبل اضتديث عن قواعد ىليل
وترسم اطتطوط العامة اظتوّجهة للمفّسر و اظتتحكمة يف الوعيو بطريق غًن مباشر، وأىم ىذه اظتبادئ أذكر 

 مبدأين:

تقاد اصتازم بأن الكتاب ىو كالم اهلل و ىو كتاب ملهم، وعليو فإن  مفاده االع اسي األولالمبدأ األس/ 1
 و أي تعبًن يتكّرر لو معان خفية ختتىبء وراءه، كل حرف فيو و كل مفردة تبدو ال قيمة عتا، عتا أمهية كبًنة

معانيها، فال يعقل أن  تبدو متناقضة فهي ليست كذلك يف اضتقيقة و إمنا اظتفّسر مل يدركو ان أي آيات 
، إضافة إىل ىذا فإن الوحي قد انتهى وقضي كل شيء، وىذا يعين أن التوراة ملزمة *يكون كالم اهلل متناقضا

 1األسئلة اليت تطرح يف كل عصر.بتقدًن األجوبة على كل 

يفسر مبقطع آخر منها  يتمّثل يف أن التوراة تعترب وحدة متكاملة، وىذا يعين أن كل مقطع / المبدأ الثاني2
 2.و غًنىا األمر الذي جيعل اظتفّسر يف غىن عن االستعانة بالتقليد والواقع التارخيي

 و يعين حرفيا الثقيل واطتفيف، وىي تقنية بسيطة تسمح ، Qal wa-homer كال فا ىومير-1
،  3 استنباط القضايا الكبًنة انطالقا من القضايا الصغًنةا من و دتكننأ،  من األقل إلى األكبراالستنتاج ب

من تصريح واضح ببناء مذبح من حجر أو آجر أو أي (، 25: 20و من أمثلتو ما ورد يف سفر اطتروج )
مبواد أخرى، و بتطبيق  ز بناؤىااظتعبد إن كان جيو  لسؤال اظتطروح ىنا حول بقية ػتتوياتشيء آخر، فإن ا

                                                           

ن أخرى لو كحل إلشكالية التناقض بٌن العقل والنقل كما * ىذا ما جعل الكثًن من الربانيٌن يلجأون إىل تأويل النص و إجياد معا
-)جداول للنشر 1، طتعريب: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريافعل موسى بن ميمون )اسبينوزا، رسالة يف الالىوت والسياسة، 

 (51ص، 2011لبنان: -بًنوت
 .123، 122مدخل إىل الكتاب اظتقدس، ص- 1
 .123مدخل إىل الكتاب اظتقدس، ص - 2
 .289، ص ، اظترجع السابق سالتزأدين شتاين - 3
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نستنتج أنو إذا كان مسموحا بتغيًن مادة بناء اظتذبح الذي ىو أكثر األشياء أمهية فهذا  قاعدة كال فا ىومًن
 1.جيوز تغيًن مادة بنائها كما شئناأن كل ػتتويات اظتعبد يعين 

و على الرغم من أن القاعدة تقول باالنتقال من األقل إىل األكرب فإن التنائيم كانوا يقولون أيضا بصحة    
 2ندرج حتت ىذا اظتنهج نوعٌن من االستدالل:األكرب إىل األصغر، وي عكس، أي منال

ندم على إراقة دم األشرار، فهو يندم أكثر على إراقة دم ومثالو أن اهلل إذا  ومير البسيطىأ/ كل فاه 
اعدة و يقدم التلمود مثاال آخر، حيث أنو وفقا للتوراة حيّرم زواج األب من ابنة ابنتو، وبناء على قاألبرياء.

 3 الزواج بابنتو ، وهبذا نكون قد استنبطنا قانونا جديدافإننا نستنتج أنّو حيّرم عليو أيضا  "كال فاه ومًن"

 القصة اليت وردت يف اظتشنا  ومثالو ب/ كال فاه ىومير المعقد

ا، فرّد عليو يكون ؾتس " الريب يوشع و الريب ينهو نيا بن إليناثان من كفار البابلية قاال إن أقل عضو يف جثة
: لقد علما أن ىذا ينطبق فحسب على عضو الكائن اضتي )الذي يكون طاىرا( ؾتسا، أليس الريب إليعازر

 4 "باألوىل حينئذ أن العضو اظتبتور من اصتثة )اليت تكون ؾتسة( يكون ؾتسا

 :/ الجذر المساوي/ المماثلةGezerah Shawah_ جزرا شفا 2

وجود قانون ديين يشوبو نوع من الغموض فإنو يف ىذه  و يستخدم يف حالة، ديكن تعريفو كمنهج  لغوي   
بٌن  بشرط وجود تعبًنات و ألفاظ مشرتكة 5 إىل مقطع آخر واضح الداللة ال لبس فيو اضتالة يلجأ

                                                           

ص  ، -اجزائر-، قسنطينة6، العدد2016صادرة عن اصتمعية اصتزائرية للدراسات الفلسفية، افريل  ية،سات الفلسفغتلة الدرا- 1
151. 

 .152، 151ص  اظترجع السابق، الدراسات الفلسفية، غتلة - 2
 .289ص  اظترجع السابق، ،أدين شتاينسالتز - 3
 .152ص   اظترجع السابق، غتلة الدراسات الفلسفية، - 4
 .291صاظترجع السابق، ، أدين شتاينسالتز - 5
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و  1 " إذا ما استخدمت عبارتٌن يف التوراة التعبًنات نفسها" مقطعٌن، ولذا جيب ان يستخدم ىذا القياس
   ألساس يعّرفعلى ىذا ا

بأنو " تأويل نص يف ضوء نص آخر يتعّلق بو عن طريق كلمة أو تعبًن مشرتك، والنصان  " اصتزراه شفا"
 يعنيان 

 2باظتوضوع نفسو إال أن وجود الكلمة أو التعبًن نفسو يف النصٌن يشًن إىل وجود عالقة بينهما"غالبا 

يتّم التأسيس ضتكم جزئي  ٌن حكمٌن جزئيٌن، حيثلى اظتماثلة بن نوع القياس يف ىذه القاعدة قائم عإ  
، وينتج عن ىذا ؽتاثل وىذا عن طريق رابطة تتمثل يف وجود حّد ديثل وجو شبو عن طريق حكم جزئي آخر
 3قيامنا بعمليتٌن استنتاجيتٌن:

 حد مشابو للحد الذي نبحث عن حكمو. نقوم باستخراج حكم عام بواسطة  العملية األولى

و ذلك عن طريق توظيف اظتبدأ العام نقوم فيها باستخراج اضتكم اصتزئي الذي نبحث عنو  يةالعملية الثان
 4 الذي توصلنا إليو يف العملية االستنتاجية األوىل و اضتد الذي ديثل وجو الشبو أو اظتماثلة

 :ةالتالي أمثلة ىذا النوع من القياس القصةو من 

سبت فسألوا ىليل االكرب: ىل ينسخ يوم السبت ذبيحة ذات مرة وقع الرابع عشر من ابريل يوم ال" 
لدينا أكثر من ثالذتائة  فرّد عليهم: وىل لدينا ذبيحة فصح واحدة فقط يف العام تنسخ السبت؟ الفصح؟
أمامو فقال عتم: إن القرابٌن  فصح يف العام، وىي تنسخ رتيعها السبت، اندىش اصتميع و رتجمواذبيحة 

، م هبا اصتماعة، ومثلما القرابٌن اظتتواترة ىي ذبائح تقوم هبا اصتماعة وتنسخ السبتاظتتواترة ىي ذبائح تقو 
مثلما ذبيحة الفصح ىي ذبيحة تقوم هبا اصتماعة و تنسخ السبت، يقال أن القرابٌن اظتتواترة تكون يف 

                                                           

 .155ص   اظترجع السابق،  غتلة الدراسات الفلسفية، - 1
 .155، ص نفسو اظترجع - 2
 .156، ص  نفسو اظترجع - 3
 .156، ص  نفسو اظترجع - 4
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سبت، مثلما يف موعدىا احملدد وتنسخ ال ( فمثلما القرابٌن اليومية يقال عليها2: 9موعدىا احملدد)عدد
 1 ذبيحة الفصح يقال عليها يف موعدىا احملدد، فتنسخ السبت."

 2و لفهم كيفية وصول ىليل عتذا االستنتاج نفّصل القضية يف اظتخطط التايل:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .158ص اظترجع السابق، غتلة الدراسات الفلسفية،  - 1
 .157، ص  اظترجع نفسو - 2

 ينسخ السبت أ=

 ب= يف موعده احملدد )حد وجو الشبو أو التماثل(

 ج= ذبيحة الفصح

 يد أن نقيم عليو اضتكم "ج"د= القربان اظتتواتر )اضتد الشبيو باضتد الذي نر 

 االستنتاج األول:

 موعده المحد ديكون في   القربان المتواترب=  د

 ينسخ السبت القربان المتواترأ =  د

 ذبيحة/ الموعد المحد د تنسخ السبت= ب أ

 االستنتاج الثاني:

 تنسخ السبت الموعد المحد دذبيحة/ = أب 

 الموعد المحد دتكون في  ذبيحة الفصح= بج 

 ذبيحة الفصح تنسخ السبتج أ = 
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لنا ظتاذا يعّرف ىذا القياس بأنو يستخدم يف حالة استخدام التوراة لعبارتٌن من خالل ىذا اظتخطط يتضح 
ذلك أن حد اظتماثلة أو وجو الشبو الذي ال ديكن بدونو إجراء اظتماثلة األلفاظ اظتعرّب هبا، ن نفس تتضمنا

 1 . ام بعملية االشتقاقالتعبًن الذي عن طريقو ديكن القي يتمثل يف ذلك

ًنة يف نفس الوقت، وذلك أن ىذه القاعدة جد مهمة يف تفسًن النصوص اظتقّدسة و خطو نشًن إىل 
ما قد يؤدي   قائمة على كلمات و أحيانا ىذه الكلمات تكون يف شكل عبارات ؼتتلفةبسبب اهنا 

نتيجة اليت يريدىا ىو و ليس كما ىي يف حقيقتها، األمر الذي جعل بعض بالباحث اىل الوصول إىل ال
 2لذلك.دراسة ىذه القاعدة عند أحد األساتذة اظتؤّىلٌن القيود تفرض لتطبيق ىذه القاعدة و أوعتا اشرتاط 

يف فكرة أنو عن طريقهما ديكننا اشتقاق حكم من حكم  "ومًنفا ىكال "مع   "اصتزراه شفا "يلتقي    
أكثر على التشابو بٌن أو بصفة ترّكز على الناحية اللغوية  "أن اصتزراه شفا"آخر لكن الفرق الواضح بينهما 

 دون مراعاة للمضمون. األلفاظ

   Banyan ab mi katub ehadبنيان آب مى كاتوب إحاد  -3

، ويف حالة بناء أصل من فقرتٌن  بناء أصل من فقرة واحدة أو نص مقّدس واحد تشرتط ىذه القاعدة  
ما إذا كان لدينا  ، وتفرتض ىذه القاعدة أنو يف حالة فإننا نكون يف ىذه اضتالة يف إطار القاعدة الرابعة

آية واحدة، فإن اظتوضوعات األخرى ستكتسب الصفة حدمها صفة معيّنة و ذلك يف أل موضوعان متشاهبان
، ونفس األمر يطبق يف القاعدة الرابعة بشرط ان يكون اظتوضوعان اظتتشاهبان ألحدمها صفة ولكن يف نفسها

 ، وديكن تلخيص ىذا الكالم يف اظتخطط التايل: من التوراةتين ـــــآي

 

 
                                                           

 .158ص اظترجع السابق، غتلة الدراسات الفلسفية،  - 1
 .291ص  اظترجع السابق، ، أدين شتاينسالتز - 2
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 جنس واحد= ينتميان إلى  بيشبو الموضوع  (أ)الموضوع 

 سلو الحكم أو الصفة  بالموضوع 

 حكم أو الصفة سلو ال (أ)= الموضوع 

َفَضُعوا َكِلَمايت ىِذِه َعَلى قـُُلوِبُكْم " نأخذ اآلية التالية من سفر التثنية:  وكمثال على ىذه القاعدة
 1"َعاَلَمًة َعَلى أَْيِديُكمْ  َونـُُفوِسُكْم، َواْربُطُوَىا

 و العالمات ومها شيئان ؼتتلفان ال يوجد تشابو بينهما التوراة كلماتاص بية ؾتد اضتديث خيف ىذه اآل   
باإلقامة يت االلتزام على الشخص و ال عالقة عتذا االلتزام وصيتٌن إجباريلكن األمر اظتشرتك بينهما ىو أهنما 

اإلجبارية ، وعليو فإن كل الوصايا األخرى يف أرض اسرائيل، فااللتزام واجب سواء يف األرض أو خارجها
ال بّد من االلتزام هبا يف أرض إسرائيل و  اليت ال يشرتط لاللتزام هبا وجود الشخص يف أرض إسرائيل

 .خارجها

اظتتمثل يف فكرة تنفيذ وصايا الرب يف كل  فمن خالل ىذا النص سعى التنا إىل تأسيس حكم أو أصل   
 سفر التثنية و ذلك بواسطة نقطة التشابو  حكمو ىذا على أساس الفقرتٌن اظتوجودتٌن يفمكان، و قد بىن

 ، فيكون بذلك بىن أصالاليت تربط بٌن الكلمات و العالمات و اظتتمثلة يف أهنا وصايا الرب الواجبة التنفيذ
 عن طريق التشابو بٌن )كلمات الرب خارج إسرائيل و العالمات والوصايا(، وبناء على ىذا يصل إىل حكم

كلمات الرب خارج أرض إسرائيل، والعالمات، والوصايا ينطبق كذلك على كل   " ما ينطبق على أنمفاده 
  2وديكن توضيح ىذا االستنتاج باظتخطط التايل: التوراة" وصايا

 

 

                                                           

 .18: 11سفر التثنية - 1
 .161ص  اظترجع السابق، غتلة الدراسات الفلسفية، - 2
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 :kelal u- ferat u- ferat u- kelal كيالل وفيرات/ فيرات وكيالل -5

  ويقصد بو العام واطتاص، اطتاص والعام 

  جزئٌن:وتقّسم إىل  1ستنتاج من خالل طريقة حترير النصلى مبدأ مفاده إمكانية االتقوم ىذه القاعدة ع 

األول أكثر يف حالة إذا ما توفر لدينا نص قانوين أو فقرة تتكون من حدين اضتد  العام والخاص: 1ج
لثاين، جنس واضتد الثاين نوع فإن اضتكم ينطبق على اضتد ا ، أو كان اضتد األولعمومية من اضتد الثاين

ِإَذا قـَرََّب إِْنَساٌن ِمْنُكْم قـُْربَانًا لِلرَّبِّ ِمَن اْلبَـَهاِئِم، ما جاء يف سفر الالويٌن حيث تقول اآلية: " ومثال ذلك
 2. "اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم تـَُقرِّبُوَن قـَرَابِيَنُكمْ  َفِمنَ 

ىي عبار عن جنس، أما "البقر فمن خالل ىذا اظتثال لفظة "البهائم" دتثل حدا عاما و يف الوقت نفسو 
ئ اضتد اطتاص بعد اضتد العام جيعل األخًن مقّيدا أي أن البهائم قّيدت ، وغتوالغنم" فهو حد خاص أو نوع

 بالبقر والغنم فقط

                                                           

 .291ص اظترجع السابق، ،  أدين شتاينسالتز - 1
 .2: 1سفر الالويٌن  - 2

 )أ(: كالم الرب خارج إسرائيل وصية

 )ب(: العالمة وصية

 )ج(: وصايا التوراة وصية

 األنواع: )أ(+ )ب(+ )ج(= الجنس )د(= كالم الرب و العالمة ووصايا التوراة وصية

 و )ب( لهما الصفة )س(: كالم الرب والعالمة واجبا التنفيذ في أي مكان ( أ)

 ي أن )ج( لو نفس الصفة )س( وعليو فإن وصايا التوراة واجبة التنفيذ في كل مكانىذا يعن
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يصبح اصتزئي متضمنا يف الكلي أو حبيث  : مت فهم ىذا اصتزء على عكس اصتزء األولالخاص والعام 2ج
 ، ومثال ذلك ما ورد يف أحد قوانٌن1كان ماجاء اظتخصص قبل العام   الة ما إذاالعام يف اطتاص وىذا يف ح

و مع زتاره ومع ثيابو و مع كل شيء أضاعو أخوك"، ومعىن ىذا أن "هبذا الشكل جيب أن تتصّرف األضرار
صرا غًن مقتذا اضتكم ، ويكون هب2 إال غترد أمثلةإذا ظهر العام بعد اطتاص أن التفاصيل اظتذكورة ليست 

 .مستوجبا كل األشياء األخرى الضائعة باإلضافة إىل اضتمار و الثياب فقط على اضتمار والثياب، بل

 Exposition by means ofاالستنتاج من المعنى في فقرة أخرى مشابهة  -6
another similar passage 

أمورا وردت يف التوراة لكنها مل ترد بصفة مباشرة الوضوح، حيث يكتنفها بعض  ىذه القاعدة أن ىناكمفاد 
نو يوجد نص يف فقرة أخرى يوّضح ىذا الغموض، ومن أمثلة ذلك وصف التوراة ظتا حدث إال أ الغموض

على سدوم  ، حيث يقول النص بأن السماء أمطرت كربيتا و نارابعد خروج لوط منها لسدوم وعمورة
قد رأت خلفو عمود ملح، والنص يصرّح بأن  ؾتد أهنا ، ولكنو عندما يتحّدث عن زوجة لوطوعمورة

" فأمطر الرب على سدوم و عمورة كربيتا و نارا من عند ،3و ليس كربيتا وملحارت كربيتا و نارا السماء أمط
من  ، ونظرت امرأتوسكان اظتدن ونبات األرض و رتيع وكل الدائرة اظتدن الرب من السماء، وقلب تلك

 وبناء على ىذا يطرح السؤال: ما اظتقصود بكلمة ملح؟ 4ورائو فصارت عمود ملح"

أن اظتلح  ، حيث يذكر النص ىنااإلجابة على ىذا السؤال من خالل فقرة أخرى يف سفر التثنيةنستطيع 
إحراق األرض اليت أصبحت غًن صاضتة  تفاعل مع الكربيت وال ؾتد ذكرا للنار، وكان نتيجة ىذا التفاعل

"كربيت وملح كل أرضها حريق، ال تزرع وال  من كلمة نار اضتريق اظتدّمر للزراعة وىذا يفسر لنا اظتقصود

                                                           

 .164صاظترجع السابق، غتلة الدراسات الفلسفية، - 1
 .291ص اظترجع السابق، ،  أدين شتاينسالتز - 2
 .124، ص عبد الرزاق أزتد قنديل، اظترجع السابق - 3
 .26-24: 19سفر التكوين - 4
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ما كانقالب سدوم وعمورة، وأدمة و صبورييم اليت قلبها الرب بغضبو و  تنبت و ال يطلع فيها عشب
 1، وىناك عدة أمثلة عن ىذه القاعدة.سخطو"

  Deduction from the contextاالستنباط من السياق أو الحجة من السياق  -7 

ية ما يعين أهنا ليست تركيبية  إن مراعاة السياق يف ىذه القاعدة جيعلها تتعّلق بالداللة اللغوية االجتماع   
و يقصد هبا أنو غالبا ما ؾتد نصا يبدو ، 2كباقي القواعد، األمر الذي جيعلها بعيدة عن التحليل اظتنطقي

 السياق قد يوقعنا يف احملظور، ومن ذلك اضتكم دون مراعاة واضح األحكام والداللة لكن األخذ بظاىر
 مقدس إعتو " وال خيرج من اظتقدس لئال يدنس 3مثال األمر اإلعتي للكاىن بعدم اطتروج يف سفر الالويٌن

 من اظتقدس ، فبمقتضى ىذا النص ال جيوز للكاىن أن خيرج4"الربانا . ألن إكليل دىن مسحو إعتو عليو
، ولعّل ىذا األمر غًن معقول األمر الذي جيعلنا نشّكك يف صحة تفسًننا، ولكن إذا قرأنا كل القصة إطالقا

كم اضت خلف جثة اظتّيت و لو مل نراع سياق النص أن الكاىن ال خيرج من مقدسو فإننا نستنتج من سياق
 5لكنا غتربين على اإلقرار بعدم خروج الكاىن من مقدسو طيلة حياتو.

 :نلحظ عليو مايليالذي  أهنينا اضتديث عن منهج ىليل يف التفسًنالقاعدة نكون قد هبذه    

اعد طبقت أيضا على إال أن بعض القو اعتاالخي  بغرض تطبيقو على اصتانب ج و عتذا اظتنهبداعإرغم -
السادسة اصتانب اعتاجادي و، ويتجلى ذلك من خالل بعض االستشهادات اليت ذكرناىا كما يف القاعدة 

 مثال.

                                                           

 .124، ص عبد الرزاق أزتد قنديل، اظترجع السابق - 1
 .165ص اظترجع السابق، غتلة الدراسات الفلسفية،  - 2
 .125،  عبد الرزاق أزتد قنديل، اظترجع السابق - 3
 .12: 21 سفر الالويٌن - 4
 .125،  عبد الرزاق أزتد قنديل، اظترجع السابق - 5
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 القواعد اليت عرضها ىليل كان األصل فيها جتنب اضترفية يف التفسًن اليت دافع عنها مشاي واليت كانتإن  -
 معظم ة من نوع ثان ألنوقع يف حرفياطتالفات بينو وبٌن ىليل، ولكن يبدو أن ىليل  سبب الكثًن من

 .اللفظ وليس على اظتعىن ترّكز علىتعترب قواعد لغوية  اعد اليت استخدمهاالقو 

ىليل ىي قواعد منطقية فبإمكاننا القول أنو كان أول مؤسس مبا أن القواعد اليت استخدمها  -
ن ىليل أل، ذلك فيلون  معسًن يف التف نهج الرمزيللم التأسيس كانت بدايةللهًنمينيوطيقا التوراتية، اليت  

الكثًن من  و ىذا رمبا يرّد على ،اليت ىي أىم سبب يف ظهور الرمزية، أول من دعى للخروج من اضترفية
الذي مّهشو اظتؤرخون على الرغم صية بذلك ىليل فيلون مقمع  الكتابات اليت تؤرّخ لبداية الفلسفة اليهودية

 .أهنما عاشا يف نفس الفرتة

تلتقي مبنطق أرسطو إىل حد كبًن ما يدّل على مدى انفتاح العقل  ةىذه القواعد اظتنطقية اعتليليّ إن  -
 الفرّيسي اليهودي وقتها على الثقافة اليونانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 القديمالعهد 

 بةالمصادر والمراجع العربية والمعر  

)جداول  1اسبينوزا، رسالة يف الالىوت والسياسة، تعريب: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريا، ط-1
 2011لبنان: -بًنوت-للنشر

 2006اليهود اظتقدس، تقدًن: سهيل زكار، دار قتيبة، ازتد إيبش، التلمود كتاب  -2

-سوريا-، دار الفرقد1أدين شتاينسالتز، مدخل إىل التلمود، تررتة: نلي ىنسون، فينتا الشيخ، ط-3
 2006-دمشق

القاىرة: -)رواج لإلعالم والنشر 1اظتعبود، األدب اليهودي يف اظترحلة التلمودية، طمصطفى عبد -4
 م(2005ىـ/1426

دمشق:  -سوريا-)األوائل للنشر 2عبد اجملد مّهو، الفرق و اظتذاىب اليهودية منذ البدايات، ط-5
2004) 

 (-القاىرة-)دار قباء 1ػتمد خليفة حسن أزتد، تاريخ الديانة اليهودية، ط-6

 م1968شتاعيل راجي الفاروقي، اظتلل اظتعاصرة يف الدين اليهودي،معهد البحوث والدراسات العربية: ا-7

-القاىرة-عبد الرزاق أزتد قنديل، األثر اإلسالمي يف الفكر الديين اليهودي، )دار الرتاث-8
 م(1984ىـ/1404

-مصر-)مكتبة الشروق 1الكتاب اظتقدس، تررتة: ػتمد صفار، طكارين أرمسرتونغ، تاريخ -9
 (2010ىـ/1431

 مدخل للكتاب اظتقدس-10

 م(2005لبنان: -)دار اطتيال بًنوت 1كوىن، التلمود، تررتة: سليم طنوس، ط-11



21 
 

)دار منهل  1غرانت ر. أوزبورن، تفسًن الكتاب اظتقدس يف أبعاده اظتتعددة، تررتة: نزيو خاطر، ط-12
 (2014-نانلب–اضتياة 

-عمان-عمر أمٌن مصاضتة، التلمود اظترجعية اليهودية للتشريعات الدينية واالجتماعية، دار اصتليل-13
 األردن

 المراجع األجنبية

 14 -Alexander Guttmann, Rabbinic Judaism in the making : a 
chapter in the history of the halakha from Ezra to Judah 1, the 
Copp Clark Publishing Copany , Canada ,1970  

15-Anthony J . Saldarini,Pharisees, Scribes and Sadducees in 
Palestinian Society ; a sociological Approach,first published, 
Eerdmans Publishing Company ; Cambrige, 1988 

16 - Alan Unterman , Dictionnaire du Judaisme : Histoire Mythes 
et traditions, traduit de l’anglais par ; Catherine Cheval, Editions ; 
Thames et Hudson, Paris,1997 

17- Marcel Pelletier ,les Pharisiens : Histoire d’un parti méconnu , 
les Editions du Cerf, Paris, 1990 

 المجالت 

، 6، العدد2016لسفية، افريل غتلة الدراسات الفلسفية، صادرة عن اصتمعية اصتزائرية للدراسات الف-18
 -اجزائر-قسنطينة


