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 درس سی امدرس سی ام                                                                                                                  عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 

  زعْلجو*شِ×ی ر×ت
 عید شاووعوت 

 
 .غ *اع!ط(›و ع؛ گ ظ؛ *×›ش(ا ع!شِ!ادىا ش!›ن *ی ت*ت]و ر؛وصط؛؛ع ر×ذ( شگر*ذ*شِ× ر=ف

 .م ماه سیوان مصادف می باشددر روزهای جمعه و شنبه ششم و هفت) شاووعوت(  عید 5766  امسال، سال –

 
 . ق]لجد*و ر×اق!خ(دىا ط(قىا د؛؛ه ا×ت[ف(ن]اجح ش(›ن *زعْلجو ت*شِ×ی ر× ت=ز

 .واقع می شود؛؛ عُومِر؛؛ عید شاووعوت پس از چهل و نهمین روز شمردن ایام -

 
 ..... .ح !ا×ق(ئ!چ د]ق]فىن دىف*ق(ض!ذىا ا(›ئىفو *ا ن!اش!ن(شِ×ش ر]تجس›×: وعْز*‘×‘غ *اع!ط(›ر *شِِِ!ِش›×ر *ا*ر ر*غ وجق×ؤ× اجح د=ی

در ماه سوم خروج بنی اسرائیل از        : وارده  ) آیه(سیوان واقع گردید طبق     ) عبری( روز اعطای تورات در ششم ماه         -
 .... مصر

 
 .ر*ل*ف ی”تگ شجق ×ق*÷ف ”رگ لجک *ئ(آ!ف ئ”جق ÷!ا ئ×اذ!ق ط×ر(ر ز*ؤجق×و ر]غ ر؛؛ ف×و*أ]ش( ‘=س

  .د تورات را در کوه سینای عطا فرمود، گنجشک چهچه نزد، پرنده پرواز ننمود، گاو صدا نکرد موقعی که خداون-

 
ثُجن ×ف ر*ئ*ا(اش ع!ق[ت×ح شجوىث عْد*لجن*ف ر*“]ل ف*ف ظ”ح *آ×سجش؛؛گ ر*قعْ ؛؛ث(د*ف ف”اح !خ*ق(خعْگ ض*ف ل”اح !ب*ف(ن× د=ر

را ادا ننمودند، دریا تکان      ؛؛ قادوش؛؛و مالئکه اسرافیل کلمه       فرشتگان به پرواز درنیامدند       -. امً؛؛]ر”-%ا ر؛؛ ف!ب+ذ*؛؛ف
 . طنین انداز گردید؛؛من هستم خدا خالقت؛؛نخورد مگر آنکه جهان در حال سکوت محض قرارگرفت و صدای 

 
 .ت×ئ]ذ*ح ن*ل*ِشىق ر×ث(و!ر* ار]ن فىن-فى*ق(ض!ا(ن ن-و فى×ر ؤجق*ذ(ؤ!ج ذ›وىذعْ *غ ؤجق×ؤ×ر اجح د]سجش ظ* اجح ث=ع

 این روز مقدس، روز اعطای تورات ما که در همین روز شریعت الهی به بنی اسرائیل اعطا گردید و با آن بنی اسرائیل                        -
 .بستگی ابدی یافت

 
 .او!ای!ی[ر ت*سعْش(ث!شجوىاذعْ ن(خ×و ذ]نجو ف[ل×ر(ذعْ ن*اق ن!‘(ظ×ر د]ی ظ× ت=ظ

 .د را به قدوسیت این جشن ارتقاء دهیم این عید به خاطر ما می آورد که بدان وسیله روح و جان خو-

 
 .ا*اذ!ق ط×ر دىر*ؤجق×و ر×ن*×›سىا ث(ن ا×ث ل×او ق!ذ*قعْت*او ر!ش(خ×أ×او ر!ؤ!د[ف*و تىقعْوج ر]ىن ف›!ن ث-فى*ق(ض!ح ا× ل=ت

 . بنی اسرائیل با پذیرفتن تورات از کوه سینا، آزادی حقیقیِ روحانی را کسب کرد-
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 . عْک×’و ر]ح ف’×ش ]خ]أ×و ر]و ف]ق]ر×ه(ر د*ؤجق× ر=ه

 . تورات روح و جسم را پاک و منزه می سازد-

 
 .ائعْو!ق(×÷نىا ر(ز‘×!ح د*س*ف*و ر]و ف]ق]ق(ت×ش(ر د*ؤجق× ر=ا

 . تورات انسان را از بندهای منحرف کننده رهایی میدهد-

 .دعْو[ر›×نعْو (خ!ش!ح د*س*ف*و ر]و ف]د]قجد(ر د*ؤجق× ر=اف؛

 .ال حیوانی بلند می کند تورات انسان را از پستی ح-

 
 .ق*دعْط×ق ر×ح ظجر*س*ف*نىز ر، وج(ر ن*اط!ذ(ب×ر د*ؤجق× ر=از؛

 . تورات در درون قلب انسان نور معرفت و اخالق منعکس می سازد-

 
 .ۀجزجو×سٍجو ر!إ×ق ر×ح هجر*س*ف*ش ر]خ]ذ، وج(ر ن*اط!ذ(ب×ر د*ؤجق× ر=ای؛

 .خل می کند تورات در درون روح انسان پاکی خصایل نیک را دا-

 
 .ش×ز(س!›اح !زعْن(ز ه*ن*نىا ت*ب[ف×بجن د%ف]ی ن*ر(ذ! د=اس؛

 .مخلوط با عسل بخورند) لبنیات( رسم است که خوراکهای لبنی -

 
ا !ذ]ق]گ خ=ز*ن*ت+ظ]ی؛ ژفجق(قىذ(›اق !ش: دج(‘ز *ن*نىا ت*ب[ف×ر د*‘×“زىاو (اف ن!غ دىز*و*ت]ر]اح ش!ی[ط ذجر×ق*÷رعْسىا (ز ا+ق( ›=هع؛

 .‹*ؤ(ت÷×(ش!ر عْد*×‘×“و ر]ف، قى*ز(عْن× دىت×ض(ر ن*ز(ن×گ ت=ق*‘ح طعْ!وعْش ل* ‘ظ]ژفجق

، ) شیر+ برنج  (شیر برنج   :  در اکثر یهودی های ایران رسم است که داماد برای خانواده عروس خوراکهای لبنی مثل                -
 .   اش می بردو حلوا برای شاد کردن و تبریک گفتن به عروس و خانواده) برنج کوبیده با شکر(فرنی 

 
اح !د*آ›×ن *ف ت”ح ×ل÷×ک ×زعْلجو گ ف*شِ×ی ر×ح ت’×، *‘/ اح ز؛گس؛گع؛ !د*آ›×ن *ت فىاذج ت×ط]×÷ی ر×ت]دج ش(‘: ر*ق*‘(ظ× ر=هظ؛

 .ی؛گر؛گظ؛

هیچگاه در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه اتفاق نمی افتد همینطور          ) فطیر(عید پسح   ) اول(همانطور که   :  یادآوری -
 .عید شاووعوت هیچوقت در روزهای سه شنبه، پنج شنبه و شنبه واقع نمی گردد) اول(هم 
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 لغات= اح !“!د
 

 لغت تلفظ معنی
   

 ن*ت حال مصادف می شود

 ر*اق!خ(ط سِفیرا شمارش

 ر*غ وجق×ؤ×د مَتَن تورا اعطاء تورات

 جق÷!ئ صیپُور  پرنده-گنجشک 

 ر*ئ(آ!ئ صیْیِصا چهچهه زد

 لجک عُف  مرغ–پرنده 

 ت×ق*÷ پارَح  غنچه داد–پرید 

 شجق شُر گاو نر

 ر*ل*’ گاعا )صدا کرد(ماغ کشید 

 ل*ظ زاع  تکان خورد-جنبید

 اش!ق[ت×د مَحَریش  خاموش می ماند–ساکت می ماند 

 ت×ئ]ذ نِصَح  جاویدان-ابد

 ر*ای!ی[ت حَگیگا جشن تشریفات

 تىقعْو حِروت آزادی

 شوعْ*‘ کاتوش کوبیده شده

 ا!ؤ!د[ف اَمیتی  حقیقی-واقعی 

 ش]خ]ذ نِفِش  روان- روح –جان 

 رىق×ه(د مِطَهِر  تصفیه می کند–پاک می کند 

 قىق(ت×ش(د مِشَحْرِر  رها می کند–آزاد می کند 

 قجدىح(د مِرُمِم بلند می کند

 ن]ز]‘ کِوِل  کابل- طناب-زنجیر

 ق×ظجر زُوهَر  فجر- درخشندگی-نور
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 ائعْو!ق(÷ پِریصوت افسارگسیختگی -بی حیائی 

 ق*دعْط موسار  اخالق–پند 

 ر*سٍ!د میدّا  اندازه-خصلت 

 ن*ب[ف×د مأخال خوراک

 ط×ق*÷ پارَس  ایران–پارس 

 ح×ل÷×ک ×ف اَف پَعَم  هرگز-هیچ گاه

 ر*ق*‘(ظ×ر هَزکارا  اخطار-یادآوری

 ظ]ق+ف اُرِز برنج

 ز+ق(› بِرُوو در اکثر
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