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 أىمية الدراسة:
ترجع أىمية الدراسة إلى دراسة مصدر من مصادر التشريع الييودي بوجٍو عام   

والتممود بوجٍو خاص، ومحاولة فيم مضامين تمك التشريعات، وأىم األحكام الواردة فييا، 
 يود.باإلضافة إلى بيان األحكام والطقوس الخاصة بمسألة الت

 مشكمة الدراسة:
صعوبة الدراسة تكمن في التناقض الداخمي في الفقرات التشريعية الواردة في تكمن   

الفصل الواحد، باإلضافة إلى صعوبة المغة، ووجود الكثير من المصطمحات والكممات 
واالختصارات الصعبة، وبعض التشريعات غير الواضحة، ولكن أمكن التغمب عمى ىذه 

 .التفاسير الواردة عمى تمك التشريعاتبعض خالل قراءة وترجمة  المشكالت من
 أىداف الدراسة:

 .التعرف عمى طقوس التيود 
 .التعرف عمى المراسم المتبعة في كل طقس من الطقوس 
 .التعرف عمى أنواع القرابين التي يقدميا المتيود عند اعتناقو الييودية 

 تساؤالت الدراسة:
 اعتناق الييودية؟ما ىي الطقوس المتبعة عند  -
 في أي زمن يتم ختان المتيود؟ -
 كيف يتم تعميد الرجل والمرأة؟  -
 ما ىي المراسم المتبعة في التعميد؟ -
 أين تتم عممية التعميد؟ -
 ما ىي أنواع القرابين التي يتم تقديميا عند اعتناق الييودية؟ -

د وأحكامو في عديدة في مجال التاريخ والفكر الييودي التي تناولت التيو  أبحاثىناك 
واختمفت التفاسير حول المراحل التي يمر  ،(1)فترة الييكل الثاني في عصر المشنا والتممود

بيا المتيود، فيناك رأي يقول: "إن المتيود يمر بأربعة مراحل وىى: األولى؛ تكون عبارة 
ة؛ عن مناقشات مع من يريد االنضمام لشعب إسرائيل، والثانية؛ معرفة الفرائض، والثالث

                                                 

-יהודים ונכרים בארץ ישראל בימי הבית השני  ,ק( ׳פסטור )ג -מור )מנחם( -אופנהיימר )אהרון(  (1)

 84  ׳עמ ,5999 ,ירושלים ,המרקז לחקר ארץ ישראל ויישוב של יד יצחק בן צבי ,המשנה והתלמוד
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. بينما نجد التشريع الخامس من الفصل الثاني في باب (1)الختان، والرابعة؛ التعميد
المتيودون، وكذلك تفاسير موسى بن ميمون يذكرا مرور المتيود بثالث مراحل العتناق 

 الييودية، وتمك المراحل ىي الختان، والتعميد، وتقديم القرابين، وجاء ذلك فيما يمي:
 למילה נכנסין גרים כך מצות' בג לברית ןנכנסי שישראל כשם) 

 .(2)(ולקרבן ולטבילה

"مثمما يدخل بنو إسرائيل العيد بثالث فرائض، كذلك يدخل المتيودون العيد   
 بالختان والتعميد وتقديم القرابين".

مما سبق يميل الباحث إلى أن التيود يمر بخمسة مراحل؛ مرحمة قبل قبولو،    
و، ويظير ذلك من خالل التشريعات الواردة في التممود والتشريعات وأربعة مراحل بعد قبول

الواردة في باب المتيودين؛ حيُث جاء في التشريع األول من الفصل األول إنو قبل قبول 
المتيود يقوم الفقياء بإجراء مقابمة معو، ويسألونو عن مدى معرفتو بالييودية بشكل عام، 

لى، أما المرحمة الثانية؛ تكون بعد قبولو من خالل تعميمو وىذه المقابمة ُتمثل المرحمة األو 
فرائض الشريعة الييودية، وبعض الفرائض اليسيرة والشديدة، والمرحمة الثالثة؛ ىي الختان، 

 والرابعة ىي؛ التعميد، والخامسة ىي؛ تقديم القرابين. 
 :الختان -1
الجماعات إن عممية الختان يجب أن ُيجرييا الشخص عند دخولو في     

8 יוחנן ר"דא" الييودية، حيُث أكد التممود عمى أن الغريب الذي لم ُيختن ال ُيعد متيوًدا: 
 "قال الربي يوحنان: ليس متيود حتى يختن لألبد". (3)"שימול עד גר אינו לעולם
ال تقتصر عمى سن معين من اعتناق الشخص  الختان تدل ىذه الفقرة أن عممية  

. أي وقت من عمره حتى ُيصبح متيوًدا تاًماأن يقوم بيا الشخص في بل يمكن  ،لييوديةا
حتى  "שימול דע  " محدًداوليس  اوبعد ذلك جاء بالزمن مفتوحً  "רג  ألنو قدم وصف متيود "

 .صحة التيود بالختانربط  أييختن. 

                                                 

 85  ׳עמ  ,שם (1)

 564  ׳עמ ,הלכה  ה , פרק שני , מסכת גרים (2)

  :كذلك انظر    
 יד, יג יםפרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב  -        

 עמוד  א ,דף נט  ,מסכת עבודה זרה ,תלמוד בבלי (3)
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وحسبما جاء في تفاسير كتاب المائدة الُمعدة أن عممية الختان        
ص عند دخولو في الجماعة الييودية شريطة أن يسقط منو دم العيد التي يجرييا الشخ

أثناء عممية الختان حيُث قال: "الغريب الذي ينضم إلى الجماعات الييودية يمتزم بالختان 
ذا اختتن عندما كان عابًدا لمكواكب أو ُوِلَد مختوًنا ينبغي أن يسقط منو دم  في البداية. وا 

ذا قُ  . كما ناقش التشريع (1)ِطَع؛ ال يتبع ختانو تيوده ويكفى لو تعميده"العيد وال يباركونو. وا 
الثاني من الفصل الثاني في باب المتيودين فريضة سقوط دم العيد من المختون المتيود، 
وقد ساوى في الحكم بينو وبين المشكوك في والدتو مختوًنا، وقد ورد في ذلك ما يمي: 

ينبغي أن يسقط منو دم  ُيَشك أنو ُوِلَد مختوًنا الذي المختون الذي يتيود أو غريب"ال
؛ بيت وقد اختمفت مدرسة شماي وىميل في فريضة سقوط دم العيد من المتيود .(2)الختان"

 . (3)شماي يقولون: يجب أن يسقط دم العيد منو، وبيت ىميل يقولون: ال يجب
يودون، وجاء بعد ذلك التشريع الثالث من الفصل الثاني في باب المت      

مشيرًا إلى أن بيت شماي وبيت ىميل لم يختمفون في فريضة سقوط دم العيد، بل كان 
االختالف في التعدي عمى السبت، وجاء ذلك فيما يمي: "قال ربي ميتا بن حورش أن ربي 
شمعون )قال(: لم يختمف بيت شماي وبيت ىميل )بشأن( المتيود المختون الذي اعتنق 

تمفوا( عمى الرضيع الذي ُوِلَد مختوًنا. عمى أي شىء اختمفوا؟ "عمى الييودية و)كذلك لم يخ
الرضيع الذي يولد مختون يوم السبت". بيت شماي يتعدوا يوم السبت حتى يسيل منو دم 

 .(4)العيد، وبيت ىميل )يقولون(: ال ينبغي"
وجدير بالِذكر أن المتيود الذي ُخِتَن قبل تيوده يتساوى مع        
لود مختوًنا، وكذلك المخنث "الذي يحمل صفات الذكر واألنثى في آٍن واحد"، الطفل المو 

والتي ال تطمب منو الشريعة الييودية في ىذه الحالة أن يسقط منو دم العيد مع عدم 
مباركتو، وورد ذلك كاآلتي: "المتيود الذي ختن قبل تيوده والصغير الذي ُوِلَد مختوًنا، ألنو 

يجب مباركتيم. وكذلك المخنث ال يباركون ختانو؛ ألنو ليس ذكًرا  سقط منيم دم العيد، ال

                                                 

 סעיף  א ,סימן רסא ,יורה דעה ,שולחן ערוך (1)

 564  ׳עמ ,הלכה  ב , פרק שני , מסכת גרים( 2)

 564  ׳עמ ,הלכה  ב, פרק שני , מסכת גרים( 3)

 564  ׳עמ ,לכה  גה, פרק שני , מסכת גרים( 4)
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. كما جاء ما يتوافق مع ذلك التفسير في موِضع آخر والذي يفيد أن الطقس (1)بالتأكيد"
المتيود الذي يدخل األول الذي يقوم بو المتيود ىو الختان شريطة سقوط دم العيد منو: "

ذا ختن عابد الكواكب ينبغي أن يسقط منو إسرائيل يمزم عميو ال ة بنيإلى جماع ختان أواًل، وا 
ذا قطع: ال يعقب ختانو تيوده  .(2)"ويكتفي بالتعميد ،دم الختان وال يباركونو. وا 

يبدو مما سبق أن الطقس األول الذي ينبغي أن يقوم بو من يعتنق الييودية      
ال ال يعتبر ىو "الختان" ووجوب سقوط الدم منو. والبد أن يقوم المتيود  بتمك الفريضة وا 

تيوده صحيًحا. كما أن المتيود غير ممزم بأن يقيم عممية الختان مرة أخرى بعد تيوده، 
وفي ىذه الحالة يكتفى فقط بتعميده، ومن َثَم حفظ بقية الوصايا التي اشترطتيا عميو 

 الييودية لقبولو بينيم.
ل الثاني في باب المتيودون زمن الختان: ورد تناقض في التشريع األول من الفص 

بشأن زمن الختان؛ حيُث نجد بداية التشريع تشير إلى ختان المتيود في اليوم الثامن دائًما، 
بينما في نفس الفقرة التشريعية إشارة إلى ختان المتيود فور والدتو أحياًنا وفي اليوم 

في اليوم الثامن، كيف يتم الثامن أحياًنا أخرى وورد في ذلك ما يمي: "ُيختن المتيود دائًما 
ذلك؟ إن ُوِلد االبن قبل أن ُتَعَمد أمو ُيخَتن فوًرا، أما إذا ُوِلَد بعد أن ُتَعَمد أمو ُيختن في اليوم 

 . (3)الثامن"
وجاء تفسير ىذا التشريع في التفاسير الواردة عمى باب المتيودين فيما يمي: إن   

رََّع: أن المتيود ُيختن دائًما في اليوم الثامن، بداية التشريع تناقض نيايتو، في البداية ش
وفي نياية التشريع جاء أن المتيود ُيختن أحياًنا في اليوم الثامن، وكذلك فرق بين من 
تعمدت أمو وبين من لم تتعمد أمو، كما ُفِسَر ىذا األمر في الجمارا؛ حيُث قال ربي آسي: 

امن، ومن لم تكن أمو نجسة ال ُيختن في كل من تكون أمو نجسة ُيختن ابنيا في اليوم الث
اليوم الثامن، كما قيل: المرأة التي حبمت وولدت ذكًرا، ُتنجس لمدة سبعة أيام، وفي اليوم 

 .(4)الثامن يقص لحم غمفتو

                                                 

 סעיף  ג ,סימן רסה ,יורה דעה ,שולחן ערוך (1)

 סעיף  א ,סימן רסח ,הלכות גרים ,יורה דעה ,שולחן ערוך (2)

 564  ׳עמ ,הלכה  א , פרק שני , מסכת גרים (3)

 564  ׳עמ ,הלכה  א , פרק שני , מסכת גרים, נחלת יעקב (4)
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وجاء في تفاسير موسى بن ميمون تبعية الختان لمتيود، شريطة أن يسقط من   
ويشير موسى بن ميمون إلى ذلك بقولو:  الشخص دم العيد في اليوم الثامن من تيوده،

ذا ُخِتَن عندما كان عابًدا أوالً يمتزم بالختان  جماعة بني إسرائيلالمتيود الذي يدخل " ، وا 
 .(1)"تيوده الثامن من يوماللألوثان ينبغي أن يسقط منو دم الختان في 

يمي: "  كما حددت المشناه تورا ختان الصغير يوم السبت، معبرًا عن ذلك فيما    
 –يختنون الصغير في يوم السبت، وبعد ذلك يصبون الماء الساخن أو ينثرون العقاقير 

مما يدل عمى أخذ  .(2)يفعمون كل ىذا يوم السبت الن ىذه العممية خطر بالنسبة لو"
االحتياطات الصحية التي يجب توافرىا في ذلك اليوم وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عن تمك 

جاء تفسير أنو في أي وقت من يوم السبت تتم عممية الختان؟ : ىناك تساؤل ولكن .العممية
، كما أشار ِسفر (3)ال يجب ختان الرضيع أو تعميده في المساء بل نياًرا في طموع الفجر

ִמיִני ּוַבּיוֹם)الالويون إلى تنفيذ عممية الختان نياًرا، وجاء ذلك فيما يمي:  .(4)( ִיםוֹל ַהשְּׁ
 ".ليوم الثامن يختنفي نيار ا"و 

وىناك عدة حاالت ال يتم فييا ختان الشخص المتيود يوم السبت مثمما ُفِسَر في     
ن ُخِتَن ال يختن كمًيا.  كتاب المائدة الُمعدة، فالحالة األولى ىي؛ أن عابد الكواكب حتى وا 

ن كان مختوًنا ال ُيختن مرة أخرى أبًدا؛ ال  . والحالة الثانية؛ الشخص الذي لم يختن(5)وا 
والحالة الثالثة؛ الصغير المولود مختوًنا، وكذلك من لديو قمفتان،  .(6)يختن في السبت

وكذلك من لديو صفات الذكر واألنثى مشتركة، وكذلك اإلنسان الشاذ، أو من يولد ولم ُتَعمد 
من . والحالة الرابعة؛ إذا كان المولود من أم ليست (7)أمو يوم والدتو ال يختن في السبت

بني إسرائيل، أي من األغيار، ويشير إلى ذلك قائاًل: "اإلسرائيمي الذي لو ابن من عابدة 
 .(8)الكواكب ال يختنوه يوم السبت"

                                                 

     פרק א ,הלכה ז  ,הלכות מילה ,רמב"ם (1)

 הלכה  ח ,פרק  ב ,הלכות מילה ,משנה תורה (2)

 מגילה פרק  ב, mib-bertinoro(Ovadya) ,Mischna lex repetita ,5;77 -ליפמן )גומתוב( (3)

 3: 41الو   (4)

 סעיף  א ,סימן רסד ,הלכות מילה ,יורה דעה ,שולחן ערוך (5)

 סעיף ז ,סימן רסו ,הלכות מילה ,יורה דעה ,שולחן ערוך (6)

 סעיף י ,סימן רסו ,הלכות מילה ,יורה דעה ,שולחן ערוך (7)

 סעיף יג ,סימן רסו ,הלכות מילה ,יורה דעה ,שולחן ערוך (8)
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 التعميد -2
، ويقصد بو َغسل الَجسد، وكذلك טבילה(ُيطمق عمى التعميد اسم "اغتسال" )     

مطيارة، حيُث ُيعد االغتسال ىو لعدة أىداف، فاألول: ل (1)َغسل األدوات، ويكون في أحواض
طريق الطيارة األساسية، وليس ىناك طريقة يخرج بيا الشخص من النجاسة فوًرا إال 
باالغتسال، أما اليدف الثاني، في التيود ويكون لمنساء وأزواجين، فمم يكن ىناك تيود 
؛ بدون تعميد، وبالتعميد يصبح المتيود كالييودي في كل شىء، أما اليدف الثالث

لمعبودية، حيُث يجب أن يتعمد العبد الكنعاني وابن الجارية بعد امتالكيم، وقبول األحكام 
 .(2)الخاصة بالعبد
يرجع ىذا الطقس أليام التوبة العشرة، ولو ثقافات وفترات مختمفة، وىذا الطقس      

ض يرجع في بدايتو إلى الحياة البشرية، ويكون بمالمسة الماء كطريقة لالغتسال بغر 
النظافة والطيارة؛ وقد كانت تمك الممارسة خاصة بالمرأة في الحيض والوالدة إلى أن أضاف 

ذلك الطقس عمى المتيودين وقد كان الغرض من التعميد عندىم ىو الطيارة أي  (3)التنائيم
                                                 

، بشكل مستمر، وال ينقص منيا شيًئا، حيُث يستطيع الشخص هأحواض التعميد: ىي مكان ُتجمع فيو الميا (1)
ريعة الييودية ُتستخدم ىذه األحواض لتعميد الرجال أن يغتسل بيا لمطيارة من النجاسات المختمفة، وفي الش

والنساء الذين تنجسوا ويحتاجون إلى طيارة، باإلضافة إلى األواني والمالبس النجسة التي تحتاج إلى طيارة، 
كما ذكرت الشريعة الييودية عدة أعراض لمتعميد، من بينيا، طيارة المرأة من حيضيا، وتعميد المتيودين، 

 د، وتعميد األواني الجديدة التي يتم اقتنائيا من غير الييود.وتعميد العبي
 انظر:

שולחן  /כולל, עולמה ההלכתי והרעיויני של יהדות אתיופיה :מסיני לאתיופיה ,שלום )שרון( -

 697 ׳עמ ,6456 ,ישראל ,ספרי חמד -ידיעות אחרונות ,מדריך הלכתי לביתא :האורית

, ישראל ,הוצאת עם עובד ,ציקלופדיה הישראלית לנוערהא ,אביב חדש ,יתת-חבב ,מזר )בנימין( -

 7:9 ׳עמ , 6448
תהליכי הגיבוש עד סוף ימי הבינים ושינויי הצורה עד מוצאי ימי  ,האסופה המקראית ,הרן )מנחם( -

 658 ׳עמ ,:599 ,ירושלים ,מוסד ביאליק ,חלק א ,הבינים

 ׳עמ, 4891 ,ירושלים ,כתר הוצאת בית והגדרות יסוד מושגי ,לתלמוד מדריך ,שטינזלייץ )עדין( (2)

5:8 

التنائيم: ىم أجيال الربانيم الذين قاموا برواية نص المشنا، ثم ترتيبيا وتدوينيا، وىي تعود إلي القرنين ( 3)
المشنا =األولين لمميالد وىي فترة الجمع الفعمي لممشنا؛ وذلك لتكرار محاوالت التنسيق والتنظيم والتقيد لشرائع 

 ، والجدير بالذكر أن أول من اىتم بجمع وتخطيط المشنا وتقسيميا إلى أقسام مختمفة ىو "ىميل". المختمفة
 ,(91العدد )دراساث في المشنا, مزكز الدراساث الشزقيت, جامعت القاهزة,  عبد المعبود )مصطفى(, - انظر:

 .01، ص م9114
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ذات مغزى روحاني، وفي المقابل نجد األمورائيم أبطموا الصورة السابقة وأصبح التعميد 
، وحسب تفاسير راشي (1)عندىم، وفتحوا مناقشات حول نجاسة الحيض والوالدةلألستحالم 

أنو وفق التشريع األول لتمك الفريضة أنيا تعني االغتسال من الحيض، ومن أجل زوجيا 
 .(2)لطيارتيا، واغتسال المتيود من النجاسة

أجل من خالل التفسير السابق يتضح أن اغتسال المرأة واجب عمييا وذلك من      
زوجيا؛ حيُث أن الييودية قد حرمت عمى الحائض لمس الزوج، وقد بالغت في ذلك حتى 
حرمت عمييا لمس األواني عمى اعتبار أن المرأة في ىذه الفترة تكون نجسة، مما يتطمب 
االغتسال لطيارتيا وممارسة حياتيا بشكل طبيعي بعد ذلك، أما بالنسبة لممتيود ربما 

ة ذلك الطقس عميو لكونو عمى نجاسة ألنو ليس من بني إسرائيل فرضت الشريعة الييودي
في األصل، لذلك فرضت تمك الفريضة لقبولو بينيم، كما اعتبرت النساء غير الييوديات في 
حالة نجاسة منذ والدتين، وربما تنتيي تمك النجاسة عند اعتناقين الييودية، وتطبق 

 د كالمولود من جديد".عميين وجية النظر القائمة بأن "المتيود ُيع
وُيعد التعميد فريضة من فرائض "افعل" التي يجب أن تقوم بيا النساء في حاالت    

معينة لمتخمص من النجاسة، وتجدر اإلشارة إلى أن مكان تعميد المتيود ىو نفس المكان 
ب ومن ىنا يتضح أن التعميد حس .(3)الذي تتعمد فيو المرأة الحائض، وكذلك العبد الُمحرر

 الشريعة الييودية ىو أصل الطيارة.
عمد ويعتبر التعميد ىو الفريضة الثانية لممتيود، فبعد أن ُيعالج من الختان يعود ويُ   

بالمياه، وىذا التعميد ىو نياية المعرفة لممتيود لكي يقبل الوصايا، وفي الوقت الذي يخرج 
عة بنو إسرائيل مباشرًة، لذلك فيو من المياه وينتيي من شعائر التيود الدينية ينضم لجما

. وقد ذكرت التفاسير الواردة عمى باب (4)في وقت التعميد ينبغي عميو قبول بعض الوصايا
 כ"ואח אותו דמליןالمتيودين أن التعميد يأتي مرحمة تالية ُيجرييا المتيود بعد الختان: )

                                                 

כרך  ,המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל ,טבילה בראשית החסידות :מקוה ישראל ה", "קויפמן )ציפי( (1)

 5-7  ׳עמ ,תשע"ב,חוברת

 ,הדפסה השנייה, אילן-הוצאת אוניפרסיטת בר , הלכה ומעשה –הגיור  , פינקלשטייז )מנחם( (2)
   88  ׳עמ, 6447,ישראל

 88  ׳עמ ,פינקלשטייז (3)

האוניברסיטה  ,ימודרנ-זהיות יהודיות בעידן רב , Ben chaim (lior) –בן רפאל )אליעזר(  (4)

 96  ׳עמ, :644 ,ישראל ,הפתוחה
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إمكانية تأجيل  وجاء تفسير آخر حول .""يختنوه، وبعد ذلك يعمدوه (1)(אותו מטבילין
الختان، بحيُث ُيجرى بعد التعميد، والسبب في ذلك كي ال يضطر أن يؤجل التعميد حتى 

 . (2)ُيعالج من الختان
حسب ما ورد في باب المتيودين أن يقوم الرجال بتعميد الرجال، والنساء تقوم   

َعِمد المرأة ليس وقدر ورد ذلك كاآلتي: "الرجل ُيَعِمد الرجل، والمرأة تُ  بتعميد النساء،
 .(3)الرجل"

وقد ناقش الفصل األول من باب المتيودين الطريقة التي يتم بيا التعميد بالنسبة    
ما يمي: "إن  لمرجل وكذلك المرأة. فالبنسبة لمرجل جاء في التشريع الثالث من الفصل األول

لمياه حتى مكان َقِبَل )من يريد أن يتيود( يتم إنزالو إلى حوض التعميد، ويدخموه في ا
وعمى نحٍو مختمف ذكرت تفاسير نحمت . (4)العورة، ويقولون لو بعض قواعد الفرائض"

يعقوب طريقة تعميد المرأة، بحيُث يتم إجالسيا في المياه حتى تصل المياه إلى رقبتيا، 
وجاء ذلك فيما يمي: "النساء ُيجمسن المرأة في المياه حتى رقبتيا، واثنان من طالب العمم 

 .(5) قفون ليا في الخارج، ويعممونيا بعض من الفرائض البسيطة والشديدةي
وتذكر تفاسير نحمت يعقوب أنو من أىم الفرائض التي يعممونيا لمرجل ىى؛ بعض   

الفرائض البسيطة والشديدة، ويخبرونو إثم ما يتم تركو أثناء الحصاد، وُيترك ليمتقطو 
قل، أما المرأة فيعممونيا كيف تكون حذرة في الحيض الفقراء، وكذلك ما ُيترك في زوايا الح

شعال الشموع في مساء السبت . وجاء تفسير آخر يتوافق مع ىذا التفسير، يقول: بعد (6)وا 
التعميد، يأخذون المتيود ويعممونو بعض قواعد الفريضة. وفي ىذا الصدد يقول ربي  إتمام

بعض الوصايا البسيطة والشديدة لئال إسحاق بن رأوبين: "أنو بعد قبول المتيود يعممونو 
يعود ىرًبا ويقول لماذا فعمت ذلك؟، كما يذكر أن دار القضاء ىى من تقوم بتعميمو تمك 

                                                 

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים ,נחלת יעקב (1)

 עמוד ב , דף מז , מסכת יבמות , תלמוד בבלי وكذلك انظز:   

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים, נחלת יעקב (2)

 ס ׳עמ,  הלכה ח, פרק שני , מסכת גרים (3)

 ס  ׳עמ,  הלכה ג ,פרק ראשון , מסכת גרים (4)

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים , נחלת יעקב (5)

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים , נחלת יעקב (6)
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الفرائض، وكذلك العقوبات المتصمة بالكذب ليعرفيا المتيود، ومن َثَم يقبل الوصايا التي 
 . (1)تحمل دالالت دينية يمتزم بيا"

من الفصل األول في باب المتيودين، بعد االنتياء من  وقد أشار التشريع الخامس  
فريضة التعميد، والخروج من األحواض المخصصة لذلك يقولون لممتيود أقوال حسنة، 

بعد الَغطس والخروج )من حوض التعميد( يقولون لو: أقوال حسنة وجاء ذلك فيما يمي: "
ن( فكان العالم؛ فالعالم لم من قال )كُ عن وصادقة. )كما يقولون لو(: بمن ارتبط بقاءك؟ 

حبيب إال إسرائيل، ولم  -المقام )اإللو( إسرائيل، ولم يدعوا أبناءبني إال ألجل  –ُيخمق 
 .(2)لتعظيم أجرك"إال  -إسرائيل. لم نقل لك كل ىذه األقوالبنو إال  - )لإللو(
أشار التشريع قد ف ،ُحكم المتيود الذي ُيختن وال ُيَعَمد، والعكسواختمفت اآلراء حول   

: "المتيود الذي ُيختتن ولم إلى ذلك فيما يمي السادس من الفصل األول في باب المتيودين
ُيَعَمد )أو الذي( ُيَعَمد ولم ُيخَتتن؛ يقول ربي إليعيزر: الجميع يتبع الختان ، ويقول ربي 

 .(3)التيود عقيبا: ال يعيق"
حًة لرأي ربي إليعيزر؛ إن وجاءت تفاسير نحمت يعقوب عمى ىذا التشريع موض   

 ال ُيعد، أما إذا ُعِمَد ولم يختن االجميع يذىب إلى الختان، فإذا ُخِتن ولم ُيعمد فيو متيودً 
متيوًدا، ويتفق ربي عقيبا قائاًل: إن التعميد ال ُيعيق اعتناق الييودية ألن الختان ىو أصل 

 . وجاء ما يتوافق مع ذلك التفسير في التممود، كاآلتي:(4)التيود
 באבותינו מצינו שכן גר זה הרי אומר א''ר טבל ולא שמל גר ר''ת)  
 באמהות מצינו שכן גר זה הרי אומר יהושע' ר מל ולא טבל טבלו ולא שמלו

 שימול עד גר אין טבל ולא מל מל ולא טבל אומרים וחכמים מלו ולא שטבלו
 .(5)(ויטבול

"أفتي حكماؤنا أن من اختتن ولم ُيعمد؛ ربي إليعيزر يقول: ىذا متيود حًقا، ىكذا 
ذا ُعِمَد ولم ُيختن، الربي يوشع يقول: حًقا ىو متيود،  وجدنا آباءنا ُخِتنوا ولم ُيعمدوا، وا 

                                                 

 96  ׳עמ ,Ben chaim (lior) –בן רפאל )אליעזר(  (1)

 ס  ׳עמ, הלכה ה, פרק ראשון , מסכת גרים( 2)

 ס  ׳עמ, הלכה ו, פרק ראשון , מסכת גרים (3)

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים , נחלת יעקב (4)

 עמוד  ב ,דף  מז ,מסכת יבמות ,תלמוד בבלי وكذلك انظز:    

 עמוד  א  ,דף  מו ,מסכת יבמות ,תלמוד בבלי (5)
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، ويقول الحاخامات: من تعمد ولم ُيختن، أوُ ختن ولم ألننا وجدنا األ ميات تعمدن ولم يختنَّ
 مد؛ فال ُيعد متيوًدا حتى ُيختن وُيعمد".ُيع

وقد جاء في تفاسير موسى بن ميمون أن الختان والتعميد مًعا ىما أصل اعتناق   
الييودية، فال يعتبر الشخص متيوًدا إال إذا ُخِتَن وُعِمَد، ويشير إلى ذلك بقولو: "المتيود 

تيوًدا حتى ُيختن وُيَعَمد. ويجب الذي ُيختن ولم ُيعمد، أو من ُيعمد ولم ُيختن، ال ُيصبح م
تعميده أمام ثالثة. وىذا األمر يجب عمى المحكمة أال تعمده في يوم السبت، وال في يوم 

ذا عمدتو يكون حًقا متيوًدا"  . (1)عيد، وال في المساء. وا 
وقد أقرت تفاسير نحمت يعقوب حكًما حول الشخص الغريب الذي ُيختن ولم ُيَعَمد،   

، أما في مسألة طعام المتيود (2)ب الذي لم ُيَعَمد ال يأكل من ذبيحة الِفصحىو؛ أن الغري
الذي َتَعمد من ذبيحة الِفصح؛ اختمفت اآلراء في ذلك بين بيت شماي وىميل حسب ما ورد 

 في المشنا كالتالي:
ר גֵּר)  ַגּיֵּ ִמתְּׁ ב שֶׁ רֶׁ עֶׁ ַסח בְּׁ ית, פֶׁ ִרים ַשַםאי בֵּ ל, אוֹמְּׁ ל טוֹבֵּ אוֹכֵּ ת וְּׁ חוֹֹ אֶׁ  ִפסְּׁ
ב רֶׁ ית. ָלעֶׁ ִרים ִהלֵּל ּובֵּ ש, אוֹמְּׁ ָלה ִמן ַהפוֹרֵּ ש ָהָערְּׁ פוֹרֵּ ר ִמן כְּׁ  .(3)( ַהָקבֶׁ

"المتيود الذي يتيود في مساء الفصح، بيت شماي يقولون: يتعمد ويأكل من الفصح 
 ."مساًءا، وبيت ىميل يقولون: االعتزال من األغمف كالعزل من القبر

لييودية لتنفيذ فريضة التعميد، بأنيا أوصت بتعميد األدوات وتصل المبالغة في ا   
واألواني التي تستخدم في األطعمة، والمأخوذة من غير الييود، فال يجب استخداميا 
لنجاستيا قبل تعميدىا، وبعد ذلك يكون مباح ليم األكل والشراب فييا ألنيا أصبحت 

عميو أن ُيعمد جميع األواني، ألنو . وكذلك األمر بالنسبة لممتيود، حيُث يجب (4)طاىرة
 .(5)ينطبق عميو حكم الشراء من األغيار
                                                 

 הלכה  ו ,פרק יג ,הלכות איסורי ביאה ,ספר קדושה ,רמב"ם (1)

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים , נחלת יעקב (2)

 משנה ח   ,ח  פרק  ,מסכת פסחים (3)

 وكذلك انظز:     

 ב משנה ,פרק ה ,מסכת עדיות   -                

-הוצאת הקיבוץ המוחד ספריית "הילל בן ,פרקים בתולדות ליל הסדר ,פסח דורות ,תבורי )יוסף( (4)

 646 ׳עמ ,6446, ישראל ,הדפסה השלישית ,חיים"

 D7%9E%D7%98%D7%95%D7%AA-http://www.torahbase.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%-, טבילת כלים  (5)

%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA/ 

http://www.torahbase.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://www.torahbase.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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 :تقديم القرابين -3

لم تذكر التوراة أنواع القرابين التي ُيقدميا المتيود لمرب، بل ذكرت أنواع قرابين   
ذا كان قربانو لمرب من الطير محرقة، يقدم قربانو من  الطيور التي ُتقدم بشكٍل عام: "وا 

 .(1)ام أو من أفراخ الحمام"اليم
يمكن القول إنو بعد إنياء المتيودون مراسم الختان والتعميد يقومون بعد ذلك    

بفريضة تقديم القرابين، وقد حددت التفاسير األنواع التي يمكن تقديميا، وىى البيائم أو 
واحدة وزوج من صغار الحمام أو زوج من اليمام، ومن الممكن أن يقدم بييمتين، يصعد 

لممذبح واألخرى تكون ذبيحة سالمة، وأشار موسى بن ميمون عمى ضرورة تقديم القربان 
ليكتمل بو انضمامو لمجماعات الييودية، وعبر عن ذلك بقولو: "المتيود الذي ُخِتَن وَتَعَمد 

(2)ومازال لم يحضر القربان لذلك ُمَحَرم أن يأكل من المقدسات"
. 

القربان ىو الطقس األخير الذي ينتيي بو من يريد أن من ىذا التفسير أن  يبدو   
يعتنق الييودية وقد بالغت الييودية في فعل ىذا الطقس حيث جعمت من لم يقوم بو يكون 

 تيوده ناقص وحكمو ليس كالييودي.
وقد أشار التشريع الخامس من الفصل الثاني في باب المتيودين إنو يجب عمى   

ض العتناق الييودية وكان منيم تقديم القرابين، وجاء ذلك كما المتيود أن يقوم بثالث فرائ
يمي: "مثمما يدخل بنو إسرائيل؛ كذلك يدخل المتيودون إلى العيد بثالث: لمختان، والتعميد، 

 . (3)وتقديم القرابين"
وجاء ما يتوافق مع ذلك التشريع في التممود: "مثمكم مثل المتيودين يكون لكم،   

راقة الدماء،  يقول الربي مثمكم مثل أبائكم؛ إن آبائكم لم يدخموا العيد إال بالختان والتعميد وا 
راقة الدماء" . وجاء في موِضع آخر من (4)أيًضا ىم لم يدخموا العيد إال بالختان والتعميد وا 

(5)עולה אתם מה יעשה כן תעשו כאשרالتممود: "
 עולה גר אף ושלמים 

                                                 

 41: 4و  ال (1)

   212-213׳עמ,  פינקלשטייז )מנחם( (2)

 ס  ׳עמ, הלכה ה, פרק שני , מסכת גרים (3)

 עמוד  א ,דף ט ,מסכת כריתות ,תלמוד בבלי (4)

واألغنام تكون من  –وذلك النوع ُيَقَدم في الصباح ويكون من األغنام أو الطيور  ،من القرابين: עולה (5)
، ويعتبر ذلك "افعل"ًة ما يكون تقدمة لمتكفير عن خطيئة أو إبطال فريضة عاد القربانالذكور فقط، وىذا 
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عل المتيودون، ما تصعدون من ذبائح سالمة أًيًضا . "مثمما تفعمون، كذلك يف(1)"ושלמים
 المتيود يقدم". 

وجاءت تفاسير نحمت يعقوب مبينًة أن المقصود بإراقة الدماء ىو دم الذبح أو دم   
الختان، كما ذكرت أنواع القرابين التي يقدميا المتيود لمرب وذلك استناًدا عمى تفاسير 

؛ يكون محرقة من ذكور البقر أو الضأن أو موسى بن ميمون: "ما ىو قربان المتيود؟
أن ينقص القربان عن . وقد أشار التممود أن القربان (2)يمامتين أو اثنان من صغار الحمام"

 עלי הרי האומר אני שומע הקריבإذا كان من الطيور، وجاء ذلك فيما يمي:" اثنان
القائل أنو عمى حًقا سمع أنا ا "اقترب .(4)"ל''ת פרידין משני יפחות לא (3)העוף עולת

أن قرابين الحمام واليمام  كما ذكر لمرب". الطيور ال يقل عن زوج مجدٌ  )تقدمة( أن أقدم
 .(5)تكون لمتكفير عن الخطيئة

وقد بالغت الييودية في تنفيذ ذلك الطقس لدرجة أنيا تمنع المتيود من األكل من   
يؤجل أكل المتيود من " يمي: المقدسات إذا لم يقم بو، وأشار التممود إلى ذلك فيما

                                                                                                                              

وكثير من القرابين األخرى التي يقدمونيا، وقربان  ،مثل قربان المحرقة الدائم ،من قرابين المجتمع االقربان جزءً 
راقة دميا، وعندما يسمخون األغنام ويصمو  ن إلى عورة األضحية ىو قدس األقداس ويكون بذبح األغنام وا 

 .كفارةاألضحية تقدم لمكينة أما بقية األعضاء تقدم محرقة وىناك نوع من األضحيات التي تقدم 
 انظر:
 599 ׳עמ ,שטיינזלץ -    

 עמוד  ב ,דף ח ,מסכת כריתות ,תלמוד בבלי (1)

 ס  ׳עמ, פרק ראשון , מסכת גרים, נחלת יעקב (2)

الطيور فقط. وتمك القرابين تكون من اليمام أو صغار الحمام ىى القرابين التي تقدم من  :עולת העוף (3)
راقة دمو عمى حائط المذبح، وعند تقديميا يقدم معيا دم الرأس  وتقديميا يكون عن طريق قطع رأس الطير وا 
أيًضا، وبعد أن يتم تنظيفيا من الشوائب الموجودة في األحشاء يصعدونيا عمى المذبح، وذلك القربان لم يكن 

 ة ولكن يقدم ألغراض مختمفة؛ لألضحية والخطيئة،  كما كان المتيود يأتي بقرابين الطيور ويقدميا.لمكين
  انظر:
 599 ׳עמ ,שטינזלייץ -     

 עמוד  א ,דף ט ,מסכת כריתות ,תלמוד בבלי (4)

 עמוד  א ,דף ט ,מסכת כריתות ,תלמוד בבלי (5)
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المقدسات حتى يحضر زوج الطيور، يقدم واحدة مذبوحة فيأكل من المقدسات في 
 .(1)المساء"
وجاء اختالف في الرأي التشريع الخامس في باب المتيودين بشأن تخصيص مبمغ   

ص ربع من المال لمقربان: "يقول ربي إليعيزر: الغريب الذي يعتنق الييودية ينبغي أن ُيخص
. ويتوافق تفسير راشي مع تفسير الربي (2)"دينار" لقربانو. ربي شمعون يقول: ال ينبغي"

إليعيزر قائاًل: "يجب أن يخصص ربع دينار لمقربان، وعندما ُيبنى بيت المقدس يجب عميو 
تقديم قربان، وال يمكن أن يخصص أقل من ربع دينار، ألنو ال يوجد قربان أقل من ربع 

 .(3)دينار"

                                                 

 עמוד  ב ,דף ח ,מסכת כריתות ,תלמוד בבלי (1)

 ס  ׳עמ, הלכה ה, פרק שני , מסכת גרים (2)

 ס  ׳עמ, פרק שני , מסכת גרים, נחלת יעקב (3)
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 قائمة المراجع العربية:
دراساث في المشنا, مزكز الدراساث الشزقيت, جامعت  عبد المعبود )مصطفى(, -

 .م2449 ,(44العدد )القاهزة, 
 قائمة المصادر العبرية:

 8736, ישראל, ירושלים, פרדס הוצאת, הבבלי התלמוד -
 .מסכת גרים במסורות התלמוד -
 תל ,"סיני" ספרים צאתהו ,ערוך שולחן קיצור(, שלמה) גאנצפריד -
 8753 ,אביב

ميراث يعقوب وىذه التفاسير واردة عمى باب  تفاسير نحمت يعقوب.)נחלת יעקב  -
 . (المتيودين
 تفاسير موسى بن ميمون. -

 قائمة المراجع العبرية:
 בארץ ונכרים יהודים ,(ק ג׳) פסטור -(מנחם) מור -(אהרון) אופנהיימר -
 ויישוב ישראל ארץ לחקר המרקז ,תלמודוה המשנה- השני הבית בימי ישראל

 8773 ,ירושלים ,צבי בן יצחק יד של
 mib-bertinoro(Ovadya) ,Mischna lex -(גומתוב) ליפמן  - 

repetita ,8511 ,ב  פרק מגילה 
 יהדות של והרעיויני ההלכתי עולמה :לאתיופיה מסיני ,(שרון) שלום -
 ספרי -אחרונות ידיעות ,לביתא הלכתי מדריך :האורית שולחן /כולל, אתיופיה

 2182 ,ישראל ,חמד
 ,לנוער הישראלית האציקלופדיה ,חדש אביב ,יתת-חבב ,(בנימין) מזר -
  2112, ישראל ,עובד עם הוצאת
 הבינים ימי סוף עד הגיבוש תהליכי ,המקראית האסופה ,(מנחם) הרן -
 8774 ,שליםירו ,ביאליק מוסד ,א חלק ,הבינים ימי מוצאי עד הצורה ושינויי
 הוצאת בית והגדרות יסוד מושגי ,לתלמוד מדריך(, עדין) שטיינזלץ -

      8762 ,ירושלים ,כתר
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 המכון ,החסידות בראשית טבילה :"ה ישראל מקוה, "(ציפי) קויפמן -
 ב"תשע ,חוברת כרך ,מנדל ש"ע היהדות למדעי

-בר תאוניפרסיט הוצאת , ומעשה הלכה – הגיור , (מנחם) פינקלשטייז -
  2111,ישראל ,השנייה הדפסה, אילן

-רב בעידן יהודיות זהיות , Ben chaim (lior) –( אליעזר) רפאל בן -
  2114 ,ישראל ,הפתוחה האוניברסיטה ,מודרני
 הקיבוץ הוצאת ,הסדר ליל בתולדות פרקים ,דורות פסח ,(יוסף) תבורי  -
 2112 ,ישראל ,השלישית הדפסה ,"חיים-בן הילל" ספריית המוחד


