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مقكمة

مياههتنخفضالذيالميتللبحرالغربيالشماليالشاطئمنبالقرب

تشكل،مرتفعصخرفيجركثيوجدللبحار،العامالمستوىعنتقريبأمترأ293

أسفلفييوجدكما.الشرقجهةمن"اليهوديةبزية"لهضبةحذأالعلياحافته

الساحليالسهلنحوينحدرالتيالحؤاريةوالروابيالجلولمنعددالجرف

المفاورمنعددأالهائلالصخريالجرفذلكيضغ.الميتالبحرلشاطئ

الطبيعية.

الذيبمحمديدعىالتعامرةقبيلةمنبدويعثر47911،سنةربيعفي

إليهاالدخولعلىيجرؤولمداخلهاإلىفنظرالمغاور،تلكإحدىمدخلعلى

فدخلا،لهنسيببرفقةالتالياليومفيعاديم.الجنأرواحمنخوفآبمفرده

جميعهاوكانت،سالمةوأخرىمحطمبعضهاالجرارمنعددأفوجداالمغارة

يأ3؟روجعنعبارةوهي،مخطوطاتعلىنحتوي2ةواحبباستثناءخاوية

.الكتانمنبقماشبعضهاغلفالجلد،منلفائف

لحمبيتفيالعادياتنجارأحدبواسطةللبيعالمخطوطاتلمحرضت

صموئيل،يشوعأثناسيوسبيدمنهاقس!افوقع،التعامرةمضاربمنالقريبة

يموزأواخرفيالمطراناشترى.القدسمدينةفيالسريانطائفةمطران

491 vمنالآخرالقسمأمازهيد.بمبلغ4لفايفامنعليهلمحيرضما

البروفسورإلى4791الثانيتشرينفيبيعفقدالمكتشفةالمخطوطات

الشراءبعمليةقامالذي،العبريةالجامعةفيالآيارأستاذ،سوكونيكه

.المذكورةالجامعةلحساب

-1141..Q، °n,75)6191( p؟ول"،discoveredاan cave8ل!لا!.J .C TREVER,<< When was

.J .T MILIK, Dix ans de decouvertes dans le desert de Juda, Paris, ,5791 .p .14 - Y

ول!صةفيهيكتبطوللقرطاسوهو،يىزجأيضأويقالذزجمفردها3-

)؟!+"كاا(.حبقوقتفسير)!!كها"ا(،أشميانبوءةهي:المطراناشتراهاالتيالمخطوطات4-

.(1QapGen)م،التكوينومنحول)3"ا(،الجماعةنظام

1)الحربنطامهي:سوكونيكالبروفسوربيدوقعتالتيالدروج5- " M)-المدائح('IQH)-

01)!أشميادرجمنعهدأأحدثيعتبر)؟!1301(أشميالنبوءةكاملغيرودرج l5a)كانالذي

صموئيل.المطرانبحوزة
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للدراساتالأميركيالمعهداختصاصييمنعددأصموئيلالمطرانشاور

قديمةأنهافتأكدوياريخها،اللفائفهذهفحوىلمعرفة،القدسفيالشرقية

العهد.

دولةقيامواعلانفلسطينفيالسياسيةالاضطراباتوائان،4891أيارفي

المخطوطاتمعهحاملأالمتحدةالولاياتإلىصموئيلالمطرانسافر،إسرائيل

بنكيشتريهاأنقبلعامةأماكنفيالجمهورعلىفعرضتبيعها.بغية

نأوتبئن.أميركيدولارألف025قدرهبمبلغزبائنهأحدلحسابأميركي

لحساباشتراهاالذيسوكونيكالبروفسورإبن،يادينإيغالهوالشاري

.55911شباص!13فيالصفقةتلكعنرسميأاعلنوقد.إسرائيلحكومة

ذلكيغوقد.المخطوطاتتلكخوتالتيالمغارةموقعيحديدمنبئلاكان

فيليبالنقيببهاقامالتيالجهودبفضل9491الثانيكانوق28بتاريخ

سيرلمراقبةالمتحدةالأممهيئةأوفدتهاالتيالمراقبةلجنةعضوليبنس،

الأردنيةالآثارومصلحةفلسطينمتحفمعبالتعاون،فلسطينفيالأمور

القدسفيالفرنسيةالتوراتيةوالمدرسةالشرقيةللدراساتالأميركيوالمعهد

دوف!الأببإدارةكانتالتي

لأعمالونتيجة.المغارةفيالأثريةللحفرياتفنيأمديرأدوفوالأبلمحئن

الفتايتمئاتإلىبالإضافة،الأوعيةوبعضفخاريةقطععلىلمحثر،التنقيب

الفتايتتلكمنعددآأنتبئنوقد.الأقلعلىمخطوطةلسبعينالعائدة

ماالبدو،باعهاالتيالمخطوطاتفيالموجودةالفجواتبعضمعنمامأيتوافق

والبروفسورصموئيلالمطرانبحوزةكانتالتيالمخطوطاتمصدرأنيعني

.بالذاتالمغارةهذههوسوكونيك

منفتيتةا85علىفيهاعثروايانيةمغارةالبدواكتشف،5291شباص!في

واستدؤ.فلسطينومتحفالفرنسيةالتوراتيةالمدرسةإلىبيعتالجلد

علىسوىفيهايعثروالملكنهم،المفارةموقعإلىتقريبأشهربعدالمسؤولوق

الفخار.حطاموبعض،المخطوطاتفتايتمنصغيرتينقطعتين

Jean POUILLY, Les Manuscrits de la mer Morte et la Communaute de Qumran, - I

09.CahiersEvangile. Supplement,;28 Documents autour de la Bible), Paris,,9791)p
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مسحفجرىدوفو،الأببإدارةأثريةحملةنطمت5291آذارشهرخلال

الجهداهذوأسفر.قمرانمنطقةفيالميتالبحرعلىالمطفةالصخور

النحاسي""الذزجعلىفيهالمحثرالتيالثالثةالمغارةاكتشافعنالمضني

(15Q3)المخطوطاتفتائتمنعددإلىبالإضافة.

اكتشافهمبعدمهمأنصرآ5291صيفأواخرفيالتعامرةبدوحقق

خربةأطلالعليهاتقومالتيالرابيةمنصخريمنحدرفيالرابعةالمغارة

الماضيفيتشكلكانتالتيالفتائتمنالألوفعلىعثرواحيثقمران

كشفتحيثالمغارةموقعتحديدمنالمسؤولونوتمكن.مخطوطة004حوالى

الجرارمنعددإلىبالإضافةالمخطوطاتنئفمنالمئاتعلىالتنقيبأعمال

الفخارية.الأوانيمنوغيرهاالمحطمة

،مخطوطاتمنالتعامرةعرضهماثمندفععنالاردنيةالحكومةعجزت

منالماليةالمساعدةالفرنسيةالتوراتيةوالمدرسةفلسطينمتحففطلب

الأوروبيةالدولمنعددفيعلميةمؤسساتالمساعدةفقذمت.الخارج

حقالمؤسساتيتكتعطىأنعلىمعهاالموقعةالعقودونصئت.والأميركية

إليهايحؤلبحيتبأموالها،المشتراةالمخطوطاتمنمعي!ةنسبةملكية

ا.نشرهابعدالمخطوطاتمننصيبها

على5291سنةأواخرفيفعثروا،الأيريةتنقيبايقمالمسؤولوقتابعيم

(أ):التاليةالعلميةالمؤسساتعلىوخربتهاقمرانمغاورفيالمكتشفةوالآثارالمخطوطاتتتوزع

اشتراهاالتيالأولىالمغارةمخطوطاتعلىخاصبوجهويحتوي،القدسفي"الكتاب"قصر

سابقأ(فلسطين)متحفروكفلرمتحف)ب(.صموئيلالمطرانبا!االتيوتلكسوكونيك

إلىنشرهبعدمنهاقسمسيحؤلالتيالرابمةالمغارةفيالمكتشفةالفتائتمنمهمأعددأويضم

Studium()ج.الأثريةالملكيةحقوقصاحبةالعلميةالمؤسساتبعض Biblicum

Franciscanumعمانمتحف)د(.يشوعمزاميرمنآخرونصالحكمةسفرمننصوفيه

الدرج"إلىبالاضافةالأولىالمغارةفيالمكتشفةالأيريةالموادمنقسموفيه(الاردن)

)و(.الأولىالمغارةمنالنصوصبعضيوجدحيثباريسفيالوطنيةالمكتبة)هـ(".النحاسي

)ز(المزامير.سفرمنأنهايرخحفتيتةتوجدوفيه()باريسالمقدسةوالارضالترراةمتحف

شيكاغوجاممة()ح.ناحومتفسيرمخطوطاتإحدىوفيها)المانيا(هايدلبرغجامعةمكتبة

والموادالفتائتمنقليلوهناك(.184Q4)"المرأة"فخاخمخطوطةوفيها(المتحدةالولايات)

خاصة.مجموعاتضمنتوجدالتيالأثرية
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الفتائت.منقليلةمجموعةمنهماكلخؤتوقد،والسادسةالخامسةالمغارتين

المجاورةقمرانخربةفيالأيريةالتنقيباتبدأتقدكانت،ذلكوقبيل

علاقةوجودإمكانيةمنوالتثئتمعالمهاإظهارأجلمنالاكتشافاتلموقع

لاحقأجرىكما.وأدواتمخطوطاتمنالمغاورتلكحوتهماوبينبينها

أربعاكتشاففتغ،قمرانخربةعليهاتقومالتيالصخريةالمنحدراتتمشيط

المخطؤطات.فتائتبعضعلىفيهالمحثرمغاور

قمرانمنطقةفيالأثريةبالتنقيباتالمكففالفريقعثر5691سنةوفي

منهاوأخذواإليهاسبقوهمقدالتعامرةوكان.عشرةالحاديةالمغارةعلى

للمتحفحمظوقد.فلسطينمتحفإلىبيعهاجرىالمخطوطاتمنعددأ

فيللعلومالملكيةالأكاديميةفتقدمتالنشر،حقوقبيعحريةالمذكور

.المخطوطاتلنشرالحصريةالحقوقواشترتهولندا-أمستردام

6791،سنةالغربيةوالضفةالشرقيةالقدسعلىإسراييلسيطرةبعد

القدسفيفلسطينمتحففيالمعروضةالميتالبحرمخطوطاتأصبحت

التاجرأنمفادهاإشاعةوسرت.اسرائيلسلطةنحتروكفلر(متحفحاليأ)

بيعبعمليةاسمهاقترنالذيب"كندو(،،الملقب"شاهيناسكندرخليل"

فداهم.الميتالبحرمخطوطاتبإحدىيحتفظ،الأولىالمفارةمخطوطات

نغحيث،ابيبتلإلىابنهمعواقتادءلحمبيتفيمنزلهيادينإيغال

للسلطاتوسفمهالئروجأحدبحيازتهكندو"فاعترفاستجوابهما.

،(الهيكل"ذزجاسمعليهوأطلقبعدفيمايادينتشرهوقد.الاسراييلية

.عشرةالحاديةالمغارةمنمهزبالمذكورالذرجأنالمرخعومنأ(.اكاا)9

مخطوطاتدراسةأجلمندوليفريقتشكيلجرىo،291سنةمنذ

عنواننحملالمجلداتمنسلسلةفيرسميبشكلونشرهاالميتالبحر

ارتفع،اخصائيينسبعةمنالفريقاهذتأفف."1اليهوديةبريةفياكتشافات"

Discoveriesالعنوانأصبح،6291سنةمنابتداةا- in the Judaean Desert of Jordan

6791سنةومنذ.الاردنيةالآثارمصلحةالىونشرهاالمخطوطاتحراسةمسؤوليةانتقلتبعدما

اسرائيلاحتلالبمدوذلك"،ofIsrael>بعبارةمه"Jordan«عبارةاسمبدلت،فصاعدأ

الفلسطيني.المتحففيالموجودةالميتالبحرمخطوطاتعلىيدهاووضعالشرقيةللقدس
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شخصأ.خمسينإلىلاحقأعددهم

أذىما،بعدفيماتباطؤحصليمالأمر،بادئفيالنشرعمليةويشارعت

العلمية،الأوساطولدىالإعلاموسائلفيالاحتجاجأصواتارتفاعإلى

وصفيةقوائمواصدارالمخطوطاتعلىالاطلاعحريةبإطلاقمطالبة

.المنشورةغيربالمخطوطات

قررتعندماوذلك،المسألةهذهفيمهغتطؤرحصلا199أيلول22وفي

للمتخصصينالسماح،الاميركيةالمتحدةالولاياتفي"هانتنفتون"مكتبة

غيرطبعةصدرتكما.ابهنحتفظالذيالمخطوطاتميكروفيلمعلىبالاطلاع

التطؤرات،تلكنجاه2.المفشورةغيرالمخطوطاتمنصورةا008تض!أرسمية

علىا199سنةالأولتشرين21بتاريخالإسراييليةالآثاردائرةوافقت

طبععنالتدبيرهذافأسفر.المخطوطاتعلىالاطلاعحريةبإطلاقالسماح

المذكورالملفوصدور،3991سنةالمخطوطاتعنمصقرةلصوركاململف

-CD)مدمجةأقراصعلى Rom)7991سفة.

نشرعمليةملموسبشكليتصاعدالماضيالقرنمنالتسعينياتومنذ

الأجزاءعددبلغوقد".اليهوديةبريةفياكتشافات"سلسلةفيالمخطوطات

مجلدأ.93اليومهذاحتىالصادرة

وسرسزهايكتنفالغموضيزاللا،المخطوطاتهذهنشروبعد،والآن

أصحابهم2الأسينيينإنالقائلالباحثينأكثريةبرأيفالأخذأصحابها.

بحبهماشتهرواالأسينيينلأن،معضلةأماميضعناالميتالبحرمخطوطات

نأحينفيالمصادر،إلىاستنادآوذلكللسلطاتواحترامهمللسلام

الأجنبيللحكمالرافضوموقفهمأصحابهاأصوليةعلىتشذدالمخطوطات

فينشأتالأسينيينطائفةأنيرىالباحثينمنفريقوهناك.معهوالمتعاونين

الولاياتفيموجودةمنها)ثلاثالمخطوطاتعنبميكروفيلمالعالمفيمكتباتأربعتحتفظا-

التدبيرهذااتخذوقد.(انكلترافيأوكسفوردجامعةفيوالرابعة،الأميركيةالمتحدة

الاوسط.الشرقمنطقةفيالصراعتجددمنالمخطوطاتعلىخوفأالاحترازي

-2the Dead Seaلمه.R EISENMAN - .J .M ROBINSON, A Facsimile Edition

1991.,Scrolls,2 volumes, Washington, DC

نشوئها.زمنبالتحديديعرفلا،قديمةيهوديةطائفةهمالأسينيون3-
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لمخطوطاتالتاريخيةالخلفيةأنيعتقدآخروفريقللميلاد،السابقةالقرون

ما،(.م07)66-الرومانضدالكبرىاليهوديةالحربمعتتوافقالميتالبحر

الآنأشئهعلىوالخلاف.المسيحيةقبلمامرحلةإلىإعادتهامعهيشتحيل

ا.أصحابهاوهويةالمخطوطاتتأريخحولالتئارينهذينبين

فيالميتالبحرمخطوطاتإلىبالنسبةالأساسيةالمسألةينحصرإذأ،

الإطارتحديدوفي،المخطوطاتتلكأصحابهمالأسينيينأنمنالتأكد

تعيينوبالتالييأسيسها،منوالغايةالجماعةيتلكلنشأةالصحيحالتاريخي

علىيتوجبإذ،المخطوطاتفيهاممتبتالتيالصحيحةالتاريخيةالحقبة

لكيالزمنيإطارهافييضعهاأنوتحليلهاالوثائقبنقدالشروعقبلالمؤرخ

هذه.إليهتنتميالذيالتاريخيالسياقضوءعلىأبعادهافهممنيتمكن

مخطوطاتعلىالمفروضالحظرحولإعلاميةضخةمنرافقهاوماالمسألة

الديانةتأثرعنقيلماوصخةنشرها،فيالتباطؤومسألةالميثالبحر

الحافزشكلذلككل،ومعتقداتهمالأسينيينبطائفةومؤسسهاالمسيحية

لهذاكمادةأصحابهاوسزالميتالبحرمخطوطاتموضوعلاختيارناالأساسي

.الكتاب

نأأمالميتالبحرمخطوطاتأصحابهمالأننينيينأنصحيحفهل

هووماالجماعةتلكنشأتومتى؟المخطوطاتهذهصاحبةهيأخرىجماعة

سزها؟

المخطوطاتهذههويةعنبحثناخلالمعرفتهسنحاولماهذا

بها.وأصحا

للكتبالريسرياض،بيروت،الميتايبحرمخطوطاتفيقراءة:الكهفأهلالعوري،هالةا-

.131و91ص،0002،والنشر
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ا!تصرالائحة
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طيموناوسإلىالأولىالرسالة

طيموتاوسإلىالثانيةالرسالة

عاموس

العبرانيينإلىالرسالة

المدد

عزراسفر

ياعويد

غلاطيةاهلإلىالرسالة

فيلمونإلىالرسالة

فيلبياهلإلىالرسالة

الفضاةسفر

كورنشىاهلإلىالأولىالرسالة

كورنتساهلإلىالثانيةالرسالة

قولسياهلإلىالرسالة

لوقارواهكماالانجيل

متىرواهكماالانجيل

الامثال

مرقسرواهكماالانجيل

ثيلمراا

المزامير

الأولالمكابيينسفر

الثانيالمكابيينسفر

الأولالملوكسفر

الثانيالملوكسفر

ملاخي

ميخا

نحمياسفر

الاناشيدنشيد
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هو

يش

يع

ايو

هوشع

ذوننجهيشوعسفر

يعقوبالقديسرسالة

يوحفارواءكماالانجيل

الأولىيوحناالقديسرسالة

الثانيةيوحناالقديسرسالة

يهو

الثالثةيوحناالقديسرسالة

يوييل

يونان

يهوديت

يهوذاالقديسرسالة

ايكتابهذافيالواردةالميتالبحربمخطوطاتالخاصةالرموز-

الرمزباذجنبيةالمضطوطةاسم.بالعربيةالمضطوطةاسم

186Q4براجا Horoscope

18Q2سيراخابن Ben Sira

'En"اخنغ Enoch

475Q4،امتجددةارض I Renewed Eart

368Q4,المنحولةالخمسةموسىاسفار 377Q4 I Apocryphon Pentateuch

،،فىا"اIsaiah'(العبريةالجامعة)اشعيا

Isaiah'1301،!(مرقسماردير)شعياا

248Q4اغريقيملكاعمال Acts of a Greek King

405Q4-605الننراتاقوال I Words of the luminaries

22QIموسىاقوال I Words of Moses

952Q4ميخائيلاقوال I Words of Michael ar

004Q4-704السبتذبيحةاناشيد I Songs of the Sabbath

Sacrifice

31،السبتذبيحةاناشيد MasadaSongs7ء

of()مسعدة the Sabbath Sacrifice

24Q2,الجديدةاورشليم ,554Q4 New Jerusalem

,15Q5 11Q81

قمرانمغاورفيعثروقد"ول!،(.بالرمز،القذممنذالمعروف،الأولأخنوغسفرإلىنشيرسوف+

24Q,,26Q2,212-102Q4,منها:نذكر،منهمتعددةفتائتعلى 053Q423اQ,ا

4،53204ه,806556.
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بالعربيلاالمخطوطلأاصم

نفسيياباركي

أيوبترجوم

التطولبات

تعليم

اشمياتفسير

المزاميرتفسير

73المزمورتفسير

حبقوقتفسير

التكوينسفرتفسير

صفنياتفسير

ملاخيتفسير

ميخاتفسير

بدامم

هوشعتفسير

النحاسىالدرج

الهيكل!ير

آراميةلؤلا

اثخث

مشيحيةلؤلا

ارميارساله

مسلكيةرسالة

التثنيةسفر

اللاولينسفر

طوبياسفر

شهادات

نابونيدصلاة

الاعيادصلوات

المراخف

الاسراركتاب

المباركاتكتاب

التثنية،العدد،اللاهـلون

السبمينية(الترجمة)

مختارات

بالأجنبيةالمحطوطلأسم71

Bless, oh my soul

Targum of Job

Beatitudes

Instruction

Isaiah Pecher

Pesher to Psalms

Psalms Pesher

Pesher to Habakkuk

Commentary on Genesis

Pesher to Zephaniah

Commentaryأ on Mal!ch

Pesher to Micah

Nahum Pesher

Hosea Pesher

3Q Copper Scroll

Temple Scroll

Aramaic Apocalypse

Visions of Amram

Messianic Apocalypse

Epistle of Jeremiah

Halakhic letter

Deuteronomy

Leviticus

Tobit

Tectimnnia

Prayer of Nabonidus

Festival prayers

Wilesمعلأ+ of the wicked wo

Mysteries

Rule of Benedictions

,Septuagint Leviticus

Numbers & Deuteronomy

Florilegium

54

الرمز

،,43404 435Q4

,436Q4 438Q4

ه)"11

525Q4

418Q4

165-161"4

16"أ

171"4

4IQpHab

20425304،252Q4,

15Qا

a253Q4

1 " 14، 4 51 6 S

4QpNah

,166Q4 167Q4

3815

91151

4"246

548-543Q4

521Q4

7Q2

993-493Q4

11"3

أ،ا"ااكاا2

C02-691Q4

"1754

242Q4

,34Q sib34Q1ا

كا184

,27Q 03-992Q4أ

IQSb

4Qأ122-91

4Qا74
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برمزا-ليالأجئبيةالمضطوطةسما07إيالعربيها!لمطؤضةأع!م

ا+"!Hodayotائحلمدا

917Q4المنحولةالمراثي Apocryphal Lamentations

11لمزاميرا 5Q I Psalms

038Q4,قانونيةغيرمزامير 381Q4 I Non- canonical Psalms

1151المنحولةميرلمزاا 1 Apocryphal psalms

301،الجماعهنظاملحق Rule of the Congregation

11Q31ملكيصادق I Melchizedek

383Q4,إرميامنحول ,384Q4 I Apocryphon of Jeremiah

,°385Q4"387Q4

1QapGenالتكوينمفحول ar I Genesis Apocryphon

385Q4,حزقيالمنحول ,c385Q4 I Pseudo- Ezekiel

.6!3"4 ،!!3"4 193Q4

054Q4,لاويمفحول 541Q4 Apocryphon of Levi

375Q4موسىمنحول I Apocryphon of Moses

378Q4,يشوممنحول ,937Q4 5Q9 Apocryphon of Joshua

371Q4-373,يوسفمنحول 953Q4 I Apocryphon of Joseph

4حزقيالنبوءة I Ezekiel11ة

522Q4يشوعنبوءة Prophecy of Joshua

032Q4-033تقولمىنص I Calendrical Document

a471Q4جدلىنص I Polemical fragment

4Qعرفانىنص 185 I Sapiential work

462Q4قصصىنص I Narrative

IQS+الجماعةنظا I Rule of the Communi

1QMالحربنظا I War Scroll

CD-,Aدمشقوثيةة CD- B I Damascus Document

542Q4قهاتوصية I Testament of Qahat

213Q4-214"لاوىوصية I Testament of Levi

Cairo(القاهرةغنيزة)لاوىوصية Geniza Testament of Leviشأ+

215Q4نفتالىوصية I Testament of Naphtali

538Q4يهوذاوصية I Testament of Judah

؟ولأ.Jubileesتيوبيلا

مفاورفيعثروقد.((Jub«بالرمزإليهنشيروسوفبميد،زمنمنذمعروفاليوييلاتسفر*

17Q1,،:التاليةالرموزحملتمنهمجتزأةنصوصعلىقمران ,18Q1 ,91Q2 ,02Q2 3Q5

,921-218Q4.,99404 11Q21
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جعلمراوالمصادرارموز3-

Andre!اولسأ5*55!لأ DIJPONT- SOMMF, R - Marc

8791.,ds.,) La Bible Ecrits Intertestamentaires, Paris)!ش
,MillarBURROWS, Les Manuscrits de la mer Morte

traduit par .M GLOTZ et -.M .T FRANCK, (les Enigmes

5791.,de'1 univers), Paris

Dictionnaire!.علم". de la

.Dictionnairede la Bible, Supplement

-Dictionnaired'Histoire et de Geographie Ecclesias

.tiques

Discoveries in the Judaean Desert

.Florentino.G MARTINEZ- Eibert .J .C TIGCHELAAR

Study Edition, 2 volumes, GrandehTءفمسDead Sea Scrolls

0002.,Rapids,Michigan/ Cambridge, .UK
Robert EISENMAN - Michael WISE, Les manuscrits de

choix, traduction et interpretation..ء3ل!اغلمكتىla mer Morte

hristopheخ-aduitpar Jean5،سيt.*3لم.ىءde 05 textes clef

5991.,TTIAS,Parisول

-EUSEBEDE CESAREE, Histoire Ecclesiastique, traduc

-tionet annotation par Gustave BARDY, (Sources Chre

5291.,tiennes,°n.)31 vol.,2 Paris

,EUSEBEDE CESAREE, La Preparation Evangelique

introduction, traduction et notes par Guy SCHROEDER

936(,°etEdouard des PLACES, (Sources Chretiennes, n

1991,,Paris

FLAVIUS JOSEPHE, Antiquites judaIques, traduction de

CompletesقANN, (Oeuvreلألكك.G MATHIEU et .L HE

sous la direction de!شم4أ"ش!سde Flavius Josephe, collection

9291.,TheodoreREINACH), tome,4 Paris

FLAVIUSش!محأ؟اأet،++5،غ JOSEPHE, Contre Apion, texte

,rLeon BLUMةpar Theodore REINACH et traduit p

0391.,CollectionDes Universites De France),Paris)
FLAVIUS JOSEPHE, Guerre des Juts, traduction de

Rene HARMAND, revisee et annotee par Theodore

-REINACH,(Oeuvres Completes de Flavius Josephe, col

,(sousla direction de Theodore REINACHش!4أ،خءlection

1191.,tomes5 et,6 Paris

dans TheملofFlavius Josephus Written by Himselfءنم؟The L

-Josephus,translated by .W Whiston, Philadelملksfه/ول

.(phia, (undated

E.-ء+لم .M LAPERROUSAZ, Qoumran, L'Etablissem

-esseniendes bords de la mer Morte. histoire et archeolo

7691.,site,Paris"ولgie

11

.!.!-لم

=,BURROWS
Manu. ccritc

=!ء

3!ءت
=DHGE

-DID
DSSSE؟

=,EISENMAN-WISE

.Manبيا Re

EUSEBE,.H.ب E

EUSEBE,Prep.=ب!اى
,JOSEPHE="كاز. Ant

=JOSEPHE, Apion

=JOSEPHE, Guerre

-eمنJOSEPHE,Li

,LAPERROUSAZ
Qoumran
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Jean DANIELOU - Henri MARROU, Des Origines a=

.dans-.L .J ROGIER, R!بSaint Gregoire le Gran

ds.,) Nouvelle Histoire de!ش)AUBERT, 07 .D KNOWLES

6391.,1'Eglise,tome ,1 Paris

=Pairologiae.ع?عء53

,ta Contemplativa!بهPHILON 'D ALEXANDRIE, De=

introduction et notes de .F DAUMAS, traduction de P

-MIOUEL,(Les Oeuvres de Philon d'Alexandrie,,92 col

lection dirigee par Roger ARNALDEZ - Jean

PUILLOUX - Claude MONDESERT, sous le patronage

6391.,de'1 Universite de Lyon), Paris

LiberقPHILON 'D ALEXANDRIE, Quod Omnis Probu=

Sit, introduction, texte, traduction et notes par Madeleine

-PETIT,(Les Oeuvres de Philon d'Alexandrie,,28 collec

-tion dirigee par Roger ARNALDEZ - Jean PUILLOUX
Claude MONDESERT, sous le patronage de 'l Universite

7491.,deLyon), Paris

.Revue Biblique=

.Revuede Qumran=

Archeologieكا! et les Manuscrits deلم,Rolandde VAUX=

-merMorte, (The Schweich lectures of the British Aca

6191.,demy,,)9591 London

12

.سم.+.*

.حىسم
ta2بر,PHILON

,PHILON

6Quod Omni

سم*

9سم

.DeVAUX

rcheologie!ي!س
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ولبا!وفول

ونقدعرض8والمصمادرالأصول
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نا!أازو:؟

لبرج31

لم:،

هلمفرت:،

الجة:.

6:الصح

بىتا:"

ايتا"

!اضورة:9

ول!ررةافرانة.؟

الملاط!ا!ة:81

الابماعظت:13

الاهـالاسزالة:3"

ا!فع:،؟

الايخةالصال:.؟

ارنبههاهة)6؟

!ماريم4،؟

افوالشق5"؟

ابخريةلاسة:9؟

سنر+اركناط!:02

الثانية(السكنية)الحقبةقمرانخربة

.(46ص،قصرانوجماعةالميتايبحرمخطوطات،رستمأسدعن:)نقلأ

14http://kotob.has.it



ولفمملوفرل

فرانخربة

فيهااكمتشفتالتيالمنطقةفييقعمتهذمأثريلموقعاسمهيقمرانخربة

سندت.أريحامدينةمنالجنوبالىكلم12ىحوالويبعد،المخطوطاتمغاور

الجرفأسفلفيتقعالقفةمسطحةجرداءرابيةعلىقمرانأبنية

عنهتبعدكما،الميتالبحرشاطئعنمترآخمسينيرتفعوهي،الصخري

تقريبأ.واحدكيلومترمسافة

الجنوبمنيحذهاالذيالومجرقمرانواديمناسمهاقمرانخربةتتخذ

وهاد.والفربالشمالمنيحذهاكما،الصخريالجرفعبرمجراهشاقأ

قديمة.لدربوآثازمنحدريليه،الخربةمنالشرقالىمنبسطجلوهناك

تضغوهي،قمرانخربةمنالشرقلناحيةمترآخمسينتبعدمقبرةتوجد

تقع،تقريبةمدفنمئةتضفانثانوثتانمقبرتانتوجدكما.مدفن11..

لناحيةوالأخرى،الخربةشمالفيالكائنالحؤاريالجلعلىإحداهما

.الجنوب

الجرفيندفع،قمرانخربةمنالجنوبالىكلم504مسافةوعلى

منالشمالالىتفموفشخة(،."رأسيدعىرأسآفيشكلالبحرنحوإلصخري

"عينأهمها،العذوبةقليلةينابيعمنبالقربهزيلةنباتاتالمذكورالرأس

عليهاوتشرفوالخضار،النخيلمنواحةالينابيعبتلكيحيطكانفشخة".

"خربةارتباطالأثريةالتنقيباتأثبتتوقدفشخة"1."خربةيسقىخربة

3.قمرانبخربةتاريخيآفشخة"

المغاور،فيالأثريةتنقيباتهمخلالقمرانبخربةالآثارعلماءاهتغ

أسفرت،فيهاالآثارعنللتنقيببعثاتخمس5691و1091سنتيبينفأرسلوا

بالمفاورقمرانخربةارتباطتمتآوقد.فيهاالعمرانوتطؤرمعالمهاكشفعن

منالبناءيتألفمترأ.18وعرضهمترأ24طولهمستطيلبناءعنعبارةهيفشخة""خربة-ا

.والمخازنالغرفمنعددأالأرضيالطابقوشضمن،طابقين

-251..rcheologie,p!كDe VAUX, L

a%http://kotob.has.it



فخاربةأوان!علىقمرانخربةفيللعثورنطرآفيهاالمكتشفةوالمخطوطات

أشرفالذيدوفوالأبلاحظوقدالمفاور.فيعليهالمحثرالتيلتلكمشابهة

وهي،متعددةسكنيةبمراحلمزتالمذكورةالخربةأن،الأيربةالتنقيباتعلى

التالية:

الاسرائيلىلعهداأولإ-

عصورخلاللمئئدتقمرانخربةأطلالأنالأثربةالتنقيبأعمالكشفت

البناءمنالغربيةالشماليةالزاويةفيالكاينةالسفلىفالمداميك.مختلفة

منتبقىماسائرعنالبنيانوسماكةحجارتهاحجمفيتختلفالرييس

فسيحفناءمنيتألف،الشكلمستطيلالأصلفيالبناءكان.قائمةجدران

الناحيةفيويوجد.الشرقيالسوربمحاذاةمتعددةغرفومنالغربلجهة

الشكل،مستديرصهريجعلىيحتويمسؤرةأرضالبناء،خارج،الغربية

والصهريج.الشماليالجدارأسفلتخترققناةعبرالأمطارمياهفيهتتجمع

وانكماالمستدبر.شكلهحيثمنقمرانفينوعهمنالوحيدهوالمذكور

فيأوالنجبفياكتشافهانغالتيالاسرائيليةللقلاعمشابهالبناءتصميم

.قمرانخربةعلىالمطفةالهضبةفيالواقعالبقيعةسهل

بثيتالتيالحقبةنحديدعلىالموقعذلكفيالمتواجدالفخارحطامساعد

الميلاد.قبلوالسابعالثامنالقرنينالىيعودالمذكورفالحطام.القلعةفيها

عليهلحتقت،الملكيةعهدنهايةالىعائدخزفيوعاءمقبضعلىلمحثروقد

تدكالرمادمنطبقةؤجدت،عينهالأثريالمستوىوفي".الملك"الىعبارة

تزامنقدذلكيكونأنويحتمل.عنيفبشكلو؟فرتاحرقتالقلعةأنعلى

الميلادا.قبلالسادسالقرنمطلعفيبهوذامملكةسقوطمع

)أ(الأولىالسكنيةا!قبةثانيأ-

،قمرانفيللسكنالبشرمنثانيةمجموعةيأييأنقبلعديدةقرونمزت

DeVAUX,!سفىrcheologie,p..3-2ا-
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فما.االسابقةوالحقبةالسكنيةالجقبةهذهبينرابطأييجددوفولاأنغير

الجدد.للساكنينانطلاقكنقطةاسمعملالاسرائيليةالقلعةأطلالمنتبقى

منمساحتهفزادواالبناء،يضميمعلىطفيفةتعديلاتبإجراءهؤلاءوقام

الغربيبالحائطووصلهالجنوبيالحائطإطالةطريقعنالغربيةالناحية

وحفروا،البناء.ضمنالأخيرهذاصاربحيثالمستدير،للصهريجالمجاور

حوضيىمعالشكلمستطيليصهريجينالمذكور،الصهريجمنبالقرب

وبنوآالمتهئم،الشماليالسورورفموا،الغرفبعضشئدواكما،للتصفية

المدفرة.الجنوبيةالشرقيةالغرفمكانللفخارفرنين

منهايتبقلمالتيالسكنيةالحقبةهذهبدايةنحديدفيصعوبةهناك

البناءمنالجنوبيةالناحيةفيوجدتالتيالأوعيةوبعضالفخارحطامسوى

السكنلمرحلةالعائدةالفخارياتعنشكلهافيتختلفلاوهي،الرئيس

وبسبب.العملاتمننوعبأفيمقرونةتكنلمأنهاكما،(-ب)الأولىالتالية

السكنيةالحقبةتلكأندوفويرى،-أ()الأولىللمرحلةالعائدةالآثارندرة

التاليةالسكنيةالحقبةبدايةمعانتهتأنهاوباعتقادهالأمد،قصيرةكانت

(2...مق01-4ا35)هركانوسيوحناعهدفيأي(-بالأولى)

)ب(الأولىالسكنيةا!قبةثالثأ-

بشكلمسكونةكانتقمرانأبنيةأنإلىالمتواجدةالعملاتدلائليشير

0)حنانياسكندرعهدفيمؤكد rالمرحلةهذهفيايخذتوقد،(.ق.م-76ا

الشرقمنمترآ08يقاربمامقاييسهافبلغت،تقريبأالنهاييشكلهاالسكنية

بناءمنتتألفوأصبحت.الجنوبالىالشمالمنمترأو.14الغربالى

تضمأجنحةمنيم،الوسطفيفناءومن،الشرقيةالجهةفييقعرئيس

الثلاثةبالصهاريجونحيطالفربيةالجهةفيالكائنةانشاغلمنعددآ

السابقة.السكنيةللفترةالعايدة

مؤلفةمربعةقاعةالرئيسالبناءمنالغربيالجنوبيالقسمفيهـيوجد

1-3..rcheologie,pطاكأ,DeVAUX

"/i"ء.24.2-
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مترآعشرثلاثةطولهاللإجتماعكبرىقاعةالشرقمنتحاذيها،قسمينمن

الىشمالأيؤديمكشوففناءالشرقلناحيةيليهاأمتار،أربعةوعرضها

والجنوبية-الجنوبيةالناحيتينفيويوجدومخازن.غرفبهنحيطمطبخ

يبلغكبيرةقاعةتتوسطهاللمياهصهاريجأربعة،الرييسالبفاءمنالشرقية

قاعةعنعبارةوهي،ونصفأمتارأربعةوعرضهامترآوعشرونإثنانطولها

قاعةجنوبيتقعأخرىغرفةوهناك.طعامكقاعةأيضآوتستعمل،اجتماع

منوعاءألفمنأكثرحطامعلىفيهالمحثر،قايمةزاويةمعهاوتشكلالطعام

.االمطبخيةالأواني

فيوأنشئالمخازنمنعددإليهأضيففقد،الغربيالثانويالبناءأما

.للدوابواصطبلللمياهكبيرصهريجالجنوبيقسمه

واديتعبرالتيالسيولمياهلنقلقناةحثرت،السكنيةالحقبةهذهفي

وأحواضالداخليةالقنواتمنبشبكةيتصلوهي،الشتاءفصلخلالقمران

تؤكدالمياهلجزالمتطورةالشبكةتلكأنالواضحومن.والصهاريجالتصفية

وكانالصحراء،فيالعيشاختارتجماعةأعضاءمنمهغعددوجود

في،قمرانخربةتكنولم.إليهابالنسبةجوهريةمسألةيعتبربالمياهالتموين

فغرف.مشتركةحياةتعيشلجماعةمؤسسةبل،قريةأوحصنأ،المرحلةتلك

،العامللإستعمالالمخصئصةالأمكنةإلىبالنسبةضئقأحئزأتشغلالمنامة

واحدمطبخسوىيوجدولا.المخازنمنعددعلىالثانويالبناءولحتوي

.الاجتماعوقاعاتالمشاغلمنالعديدهناكبينما،واحدواصطبل

معالمهتزاللازلزالسئبهاالسكنيةالحقبةهذهنهايةأنإلىدوفوأشار

جهتهماانخسفتحيثالرئيسالبناءشرقيئالواقعينالصهريجينفيظاهرة

وحصلتللبرجالشرقيالحائطتزعزعكماسنتمترأ.05وهبطتالشرقية

ربيعفيالزلزالحصولتاريخحذدوقدالبناء.من،مختلفةنواحفيأضرار

علىالسكنيةالحقبةتلكالىعائدةالرمادمنطبقةويدكق.م.31سنة

-(01-9..rcheologie,pيزط,DeVAUX

18http://kotob.has.it



لحقتالتيالأضرارأنويظهرا.الزلزالبسببحصلربما،حريقحصول

واديمنتنحدرالمياهبقيتبل،فورآتصلحلمالمتصذعالمياهبنظامأوبالأبنية

التصفيةحوضفيترشباتهافتتخمع،الرئيسةالمياهقناةعبروتسيلقمران

طبقةويشكلللسور،المحاذيةالفسحةلتغمرمنهيفيضثم،البناءخارجالأول

الحريق.عنالناتجالرمادترسثباتفوقالطينمنسميكة

الفانيةالسكنيةا!قبةرابعآ-

كماالزمنمنوجيزةمدةبعدقمرانموقعالىعادتالحياةأندوفورأى

بترميهـاالقادمونوقام3.فيهوسكنتعادتنفسهاالسابقةالجماعةوأن

التعديلاتبعضباستثناء،الأصليتصميمهاعلىحافظتالتيالأبنية

الطفيفة.

.الثانويالبناءفيالمشاضكلمنعدداستحداثجرى،الحقبةتلكخلال

قويةنارالىنحتاجالتيالصناعاتإحدىوجودالأثريةالتنقيباتأثبتتفقد

فيصغيرآخروموقدالطوبمنكبيرموقدإنشاءنغكماالماء.منوالكثير

دليلأيعلىيعثرلمأنهغيرالمستدير.الصهريجمنالجنوبالىيقعمشغل

وفي.الموضعذلكفيتمارسكانتالتيالصناعةنوعيحديدعلىيساعد

بينالواقيالفناءوفي.مطحنةبميتالمذكورالمشغلمنالشرقيالجنوب

فرنعلىاهماإحدنحتوي،غرفتينإنشاءنغ،والثانويالرئيسالبنايين

التصفيةحوضألغيإذ.المياهشبكةفيالتعديلاتبعضواجرتتللخبز.

بحوضواستبدل،فيهالترسباتتراكمبسببالأبنيةخارجالواقعالكبيرالأول

النظرصمرف،الرئيسالبناءوفي.الرئيسةالقناةمصمشعنديقعصفيرآخر

المياهمنافذوسمذتالزلزالبسببيضزرااللذينالصهريجيناستعمالعن

3.اليهما
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الكتابةقاعة-ا

الثانيةالحقبةخلالقمرانسكانبهاقامالتيالتعديلاتأهمأنشكلا

.الكبرىالاجتماعقاعةفوقاالأولالطابقفيكائنةللكتابةقاعةاثهواستحد

قاعةمثالعلىأمتارأربعةوعرضهامترأعشرثلاثةالكتابةقاعةطوليبلغ

القاعةتلكتواجدالىدوفوتمحوقد.مباشرةنحتهاتقعالتيالكبرىالاجتماع

أثناءاستعمالهاوجهةيؤكدأويحددأندون(-بالأولى)السكنيةالحقبةفي

عنحديثهخلالللكتابةكقاعةاستعمالهانحديدأمرتركبل،الفترةتلك

ا.الثانيةالسكنيةالحقبة

بالجصنالمفطىالآجرمنلطاولةحطائم،المذكورةالقاعةمخقفاتمن

كما.سنتمترآ05وارتفاعها،سنتمترآ04وعرضهاأمتار،5طولهابلغ،المالس

ذاتهاالكبيرةالطاولةمواصفاتلهماأخريينطاولتينحطامعلىعثر

كانت،الارتفاعقليلةالجصنمنمائدةالىبالإضافةطولأ،أقصرولكنهما

للماءمخصصةفجواتنحويوهي،القاعةمنالشماليالحايطالىمسندة

علىعينهالموضعفيأيضأولمحثر.بالعملالشروععندالكئاببهيتطفرالذي

بقاياقعرهافينحفظإحداهماتزاللا،الرومانيالعصرمنمحبرتين

الحائطبموازاةموضوعةالكبيرةالطاولةوكانت2.الأسودالحبرمنناشفة

بققعدأسفلهاعندتتصلوهي،الكتابةقاعةمنالجنوبيالقسمفيالشرقي

المذكور.الحائطفيمثبتآالأصلفيكان،الاريضاعقليل،مجصئصخشبي

نأتفرضالنوموغرفللمكتباتالقديمةالمواصفاتأنإلى""بادلياشار

وتزيلوالدفء،الإنارةالصباحشمسلهاتؤمنلكي،للشرقمواجهةتكون

الكتابة،قاعةمعنمامأتتناسبالشروطوهذه.الليلأثناءالمتكؤنةالرطوبة

السكنيةالحقبةلسكانالكبرىالمنامةقاعةكانتربماالتي،للشرقالمواجهة

السابقة.
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ونهايتهاالثاثيةالسكنيةا!قبةبدايلاحولأراء2-

علمشهادةالىدوفولجأ،السكنيةالمرحلةهذهبدايةتحديدبفية

بينعليهالمحيرالتىالثانيةالسكنيةالحقبةمسكوكاتأنلهفتبثن.المسكوكات

التالية:هي،قمرانخربةأطلال

بعدسمكتق.م.(،)37-4الكبيرهيرودسالملكعهدمننقودقطع01-

ق.م.03العام

-'1 l(.مق.م.-46)هيرودسبنأرخلاوسعهدمننقودقطعة.

عهدفيسمكتنقودقطعة33اومنهاالمحصئليناعهدمننقودقطعة,1°-

م.(1.قيصر)54-68نيرون

.(م44.-م41)الأولأغريباالملكعهدمننقودقطعة78-

38منهام.(،)66-07الكبرىاليهوديةللثورةعائدةبرونزيةقطعة49-

غيرقطعو6،الثالثالعاممنقطعوه،للثورةالثانيالعاممنقطعة

2.التاريخواضحة

لاالكبيرهيرودسعهدالىعائدةنقودقطععشرعلىالعثورأندوفوذكر

قبلالأولالقرنمنالأخيرالثلثفيمسكونةكانتقمرانخربةأنيعني

النقودبعضبجوارمختلطأثريمستوىفياكمتشفتالنقودتلكلأنالميلاد،

المحصئلين.عهدالىعايدةنقودقطعةمثلأومنها،مختلفةعهودالىالعايدة

بعدحتىالاستعمالقيدبقيتهيرودسمسكوكاتأنالىبالإضافةهذا

عهدفىقمرانخربةالىعادتالسكنيةالحياةأناعتبرلذلك.وفاته

3.باسمهمسكوكةنقودقطعة16علىالعثوربسببأرخلاوس

الشماليةالزاويةفيالواقعةالفرفإحدىفيالأيريةالتنقيباتوخلال

قيصرأوغسطسعينم.6سنةالحكمعنالكبيرهيرودسالملكبنأرخلاوسإقصاءبعدا

بالإضافةماليةإداريةالمحصلمهمةوكانت.اليهوديةعلى((procurateur)محصئلأ"كوبونيوس!

بالإمبراطورمباشرةيرتبطوهو.رعاياهعلىوالموتالحياةحقأيضألهوكان.الأمنحفظالى

مدينةمناليهوديةالمحصئلونحكموقدسوريا.واليرقابةلسلطةجزئيأخضوعهمنبالرغم

الساحلية.قيصرية
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561منيتألفكنزعلىالعثورنغ،قمرانخربةفيالثانويالبناءمنالغربية

عددباستثناءصورمدينةمسكوكاتهومنالمذكوروالكنز.فضئيةنقودقطمة

القطعيلكأقدم.الجمهوريللعهدالعائدةالرومانيةالنقديةالقطعمنقليل

38137للعاميعود - I.الثانيصوراملع118سنةفيمؤرخوأحدثهاق.م

صغيرة،جرارثلاثفيموضوعةالنقوديلكوكانت.ا.مق9-8لسنةالموافق

تحتمخبأةالجراروكانت.قمرانفيا!لعروفالنوعمنهيمنهاواحدة

لذلك.(-بالأولى)السكنيةالحقبةأرضوفوقالثانيةالسكنيةالحقبةأرض

()بالأولىالسكنيةالحقبةنهايةبينوطمرهالكنزجمعنغأنهدوفواعتقد

الأولالقرنأواخرفيتقديرهوفقتبدأالتيالثانيةالسكنيةالحقبةوبداية

3.الأولالميلاديالقرنأوايلأوالميلادقبل

لدعم)أ(الحفرةفيعليهاالعثورتغالتيالمسكوكاتعلىدوفواعتمد

قسمآالمذكورةالحفرةخؤتفقد.الثانيةالسكنيةالحقبةبدايةحولنطريته

جانبعلىالثانيةالسكنيةالحقبةسكانطلائعرمتهاالتيالأنقاضركاممن

المكانبترميممباشرتهمعند،قمرانلخربةالشماليللسورالمحاذيالمنحدر

التالية:المسكوكاتالحفرةيلكفيووجدت.وتنظيفه

131-حوالىصورفيمسكوكالسابعانطيوخوسعهدمنفضيدرهم-

ق.م.013

قبلمحددةغيرلفترةياريخه)يعودالمستقلةصورفيمسكوكدرهم-

الميلاد(.

.(.ق.م)223-187الثالثلانطيوخوستاريخبدونبرونزيةنقودقطعة-

)175-164ابيفانسالرابعلانطيوخوستاريخبدونبرونزيةنقودقطعة-

ق.م.(

.(ق.ما-76)30حنانياسكندرعهدمنبرونزويةنقودقطعة91-

.(.ق.م634-.و)67الثانيهركانوسعهدمنبرونزيةنقودقطعة-

.هيرودسبنأرخلاوسعهدمنبرونزيةنقودقطعة-
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السكنيةالحقبةلبدايةنحديدهمعيتوافقالنقودتلكتوزيعأندوفولاحظ

الكبيرهيرودسعهدالىعائدةنقودلقطعمثلأبينهاوجودفلا،()بالأولى

وباعتقاده.ق.م31سنةزلزالحصولبعدأيامهفيشاغرةكانتالأبنيةلأن

أثناءفيفقدتأرخلاوسابنهعهدفيالمسكوكةالوحيدةالنقودقطعةأن

.االأنقاضرفعأعمال

تدميربحصولفتتمثزإليهاالمشارالثانيةالسكنيةالحقبةنهايةأما

ذلكفيالرمادمنطبقةفيالنبالرؤوسمنالكثيرعلىلمحثرفقد.عنيف

نأوبما.عسكريةعمليةجزاءمنواحرقتهدمتالأبنيةأنيعنيما،الموقع

بالحربوخاصةيهوديةهيالثانيةالسكنيةللحقبةالعائدةالأخيرةالعملات

الحربخلالحصلالتدميرأنالاستنتاجيمكنروما،ضدالكبرىاليهودية

دوفوويعتقد.م07سنةأورشليمبسقوطوانتهت.م66سنةأتبدالتيالمذكورة

يابعةفرقةيدعلى68العاممنحزيرانفيمؤكدبشكلحصلالتدميرأن

قمرانسكانشعرفلما2.أريحايحاصركانالذيالعاشرالرومانيللجيش

المغاور.فيالشهيرةمخطوطاتهمبإخفاءقاموا،بهمالمحدقبالخطر

إلىآمستند،الثانيةالسكنيةالحقبةايةبددوفوحولرأيلابروسازعارض

51علنىالعثورأثبتتالتيقمرانخربةفيالأثريةالحفرياتتقاريربعض

اسكندرعهدفيمسكوكةقطعة12منها،واحدةأيريةطبقةفينقودقطعة

عهدفيوواحدةق.م.(04-37)متتياأنتيغونسعهدفيوواحدة،حناني

.الرومانالمحصئلينعهدفيمسكوكةأيضآواحدةوقطعةالكبير،هيرودس

أنهالوكمامنثورةبلإخفايها،بقصدمكؤمةالنقديةالقطعتلكتكنولم

أحدأننسبيأ،الكبيرعددهابسببالاعتقاد،ويستحيل.الأرضعلىوقعت

عندالأنقاضرفععمليةخلالفقدتأنهاأوالأطلالبينفقدهاالعابرين

رحيلحصوللابروسازرخحلذلك.قمرانموقعإلىالسكنيةالحياةعودة
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نأإلىوأشارا.الرومانالمحصئلينعهدفيالموقعذلكعنللسكانمفاجئ

يتخفلهمارئيستينزمنيتينحقبتينالىبدورهاتنقسمالثانيةالسكنيةالحقبة

يلي:كماوهما،المحصئلينعهدفيالهجرمنمحددةغيرفترة

الكبيرهيرودسعهدمنمتأخرةمرحلةفيتبدأ)أ(:الثانيةالحقبةا-

يأ،الرومانالمحصئلينحكمنحتاليهوديةوقوعمنقصيرةفترةبعدوتنتهي

ميلادبة.6سنةبعد

يحديدجدأالصعبمنبأنهلابروسازيعترف(:)بالثانيةالحقبة2-

يأ،الكبرىاليهوديةالحربإثاننهايتهاحولدوفومعيتفقأنهغير2،بدابتها

ميلادية.68سنة

فيعليهلمحثرالذيصورفيالمسكوكةالفضيةالنقودبكنزبتعلقماوفي

عنغريبأشخصأأنلابروسازيعتقد،الثانويالبناءغرفإحدىأرضية

يهودأيضغالجماعةيتلكلأن،الموقعذلكفيالكنزأخفىقمرانجماعة

،المجاورةالكهوففيعليهالمحثرالتيالمخطوطاتمنثابتهوكما،متشذدبن

بجبذلكالىإضافة.وينيةنقوشأنحملنقوبامتلاكيأنفونالقوموهؤلاء

عنغريبنوعمنهماللكنزالحاويةالجرارمناينتينأنالاعتباربعينالأخذ

فترةبعدقمرانخربةفياخفيالكنزأنالمذكورالباحثبرى،وعليه.قمران

حفرطريقعنذلكحصلوقد.المحصئلينزمنفيالموقعهجرمنقصيرة

)أ(3.الثانيةالسكنيةالحقبةأرضية

3-نقدوتحليل

خلالقمرانأبنيةسكنتالتيالجماعةأندوفوذكرهماعلىتعليقأ

وسكنتهاالمذكورةالأبنيةورفمتعادتالتينفسهاهي()بالأولىالحقبة

التالية:الملاحظاتابداءمنبذلا،الثانيةالسكنيةالحقبةخارل

الىعادواالذينهم-ب()الأولىالسكنيةالحقبةسكانكانإذاا-

سنةالثلايينحوالىانتظروافلماذا،الثانيةالسكنيةالحقبةبدابةفيقمران
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ق.م.31سنةزلزالحصولبميدفورأ،يباشرواولم،ديارهمإلىللعودة

ترميمعمليةأنعلمأعنهما؟النانجةالأضراربإصلاج.تلاهالذيوالحريق

وتعاظمتتفاقمتالأضرارلأن،كلفةأقلكانتآنذاكالأضراروازالةالأبنية

الطوللة.الهجرسفيخلال

هجرإلىأدئااللذينوالحريقالزلزالحولدوفونظريةصختاواذ2-

هذايتركلمفلماذا؟الزمنمنثلاثةعقودخلالشاغليهامنقمرانأبنية

يثترضالتيالمخطوطاتمنالهايلالعددهذافيعنهينبئأثرأفيالحدث

.الأحداثتلكعاصرواأصحابهاأن

الخاصةوالعقائديةالتنظيميةالنصوصمنقسمأأنالمفترضمن3-

فلوصغ.الرئيسمقزهمفيلسكنهمالأولىالمراحلفيممتبقمرانبجماعة

التي()بالأولىالحقبةبدايةفيحصلقمرانفيسكنهمبأندوفورأي

تضمنتهمابعضلكانالميلاد،قبلالثانيالقرنمنالأخيرالثلثفيتبدأ

نأذكرهوالجدير.الحشمونيالعهدالىعائدآوأدواتأثاثمنالكتابةقاعة

علىكلامهإطارفيالمذكورةالكتابةقاعةأثاثعنالحديثخصئصدوفو

القرنبدايةمنذ،تقديرهوفقتبدأ،التيقمرانفيالثانيةالسكنيةالمرحلة

التيالمحابرجميعأنصراحةأكدكما.م68سنةلغايةتقريبأالأولالميلادي

ا.الرومانيالعصرالىتعودقمرانخربةفيعليهالمحثر

إلىبدورهاتنقسمالثانيةالسكنيةالحقبةبأنلابروسازقولإن4-

عددتزايدانوباعتقادنا.بالاهتمامجديررأيهو)ب(و)أ(مرحلتين

وفيالصناعيالنشاص!فيتطؤرعلىيدؤ،المذكورةالحقبةخلالالمشاغل

أتونوجودالتطؤراهذمطاهرأبرزولعل.قمرانخربةفيالاجتماعيةالحياة

النشاطهذاأنشلثولا25.الميامنالكثيروالىقولةنارالىفيهالعمليحتاج

التيالثانيةالسكنيةالحقبةمنالأخيرةبالمرحلةمرتبطالجديدالصناعي

والجديرمخابئها.فيالميتالبحرمخطوطاتإخفاءمعنهايتهاتزامنت

نهايةبحربللمشاركةقمرانجماعةاستعدادتؤكدالمخطوطاتتلكأنذكره

مخصصأالمذكورالمشفليكونأناحتماليعنيما،الظلمةأبناءضدالأزمفة

,rcheology;ie..23ا- pسيز!,DeVAUX

-222."..?Ib
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الأسلحة.لصناعة

قامقمرانجماعةعنغريبأشخصآبأنلابروسازقوللناحيةأما5-

الثانيةالحقبتينبينسكانهاهجرهاعندماالخربةفيالفضيالكنزبطمر

عنغريبأيكنلمالكنزبإخفاءقاممنأننعتقدفإننا)ب(،والثانية)أ(

"النوعمنكانتللكنزالحاويةالثلاثالجرارإحدىلأن،مطلقبشكلقمراق

الغرباءأحددفعالذيالسببعنالشماؤلمنبذولا"1.قمرانفيالمعروف

النائيالمكانذلكفيليطمرهفضيآكنزآمعهحاملأبعيدمكانمنللمجيء

العملبهذاقيامهيبزرحافزأييوجدلاإذ،اليهوديةبزيةأطراففيالكائن

عاطفية.روابطقمرانالىتشذهكانتاإذإلأ

موقعهاوبفضلالعصور،مزعلىشكلتقمرانخربةأنالمعروفومن

خلالكانتوربما.الحاكمةالأجنبيةالسلطةلمناوأةمثاليآمركزآ،الجغرافي

إلىوالتقوىبالورعاشتهرواالذين2الحسيديينلطائفةمقزآالحشمونيالعهد

ضدالمكابيةالحربخلالالقتالساحةفيبالبأسشهرتهمجانب

الاضطراباتخلالللثوارملجأكانتأنهاأيضآالمحتملومن.السلوقيين

خلالم.4سنةفلسطينفيحصلتالتي3ا!لشيحيالطابعذيالسياسية

الموقعسقوطأنذلكإلىأضفالكبير.هيرودسبنأرخ!ووسحكمفترة

هوالرومانيالجيشمنفرقةيدعلىويدميرهواحراقه.م68سنةالمذكور

قمرانخربةأنذكرهوالجدير.الأجنبيللمحتلساكنيهمقاومةعلىدليل

ضدالثانيةاليهوديةالحربخلالاليهودللثواركمخبأمجددآاستعملت

تراخانالامبراطورعهدفيام32سنةاندلعتالتي4الرومان

(.م-138ا)17

DeVAUX,!لفىrcheologie,p..27ا-

منالمكابيينمعحاربواوقد.قديمةيهوديةمفةأعضاءهم،الصالحونالأيقياءأي،الحسيديون2-

2ة713:!242:مك1)أبيفانسالرابعأنطيوخسالسلوقيالملكعهدفيالعبادةحريةأجل

6(.:ا4مك

المنتظر،المسئاأي،المسيحبمجيءالإيماقعلىتغوميهوديةعقيدة(messianisme)المشيحية3-

.الارضعلىاللهملكوتوانشاءإسراييللبنيالخلاصلتحقيق،معينةزمنيةحقبةخلال

-436..rcheologie,pيزDe VAUX, L
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ولثانعولفمملى

وفخواهااخطوطاتأهمية

اخطوطاتأهميةأولا-

عنالمختصةالعلميةوالمؤسساتالتعامرةبدوبذلهاالتيالجهودأسفرت

فتائتمنالألوفوعشراتالسالمةشبهالمخطوطاتبعضاكتشاف

تشمل.مخطوطة087يقاربماالماضيفيتشكلكانتالتيالمخطوطات

منالمديدإلىبالأضافةمنحولةوأسفارآتوراتيةنصوصأالمخطوطاتهذه

.قمرانبجماعةالخاصةالنصوص

منكبيرقدرعلىهيالمكتشفةالتوراتيةالنصوصأنذكرهوالجدير

باللغتينالمكتوبةالتوراتيةالنصوصمنإليناوصلماأقدملأنهاالأهمية

جرىفقد2.الماسورئينأيديعلىالنصوصتلكضبطقبلوالآراميةالعبرية

04حوالىمنها،التوراتيةالأسفارمنمتعددةلنسخعائدةفتائتاكتشاف

مبئلكل14و،التثنيةسفرمن32و3،أشعيانبوءةمنو22المزامير،مننسخة

-Michael WISE - Martin ABEGG, Jr. - Edward COOK, Les manuscrits de la

.16traduit de 'l anglais (Etats- Unis) par Fortunato Israel, Paris, ,1002 pء5لهلاوءلمmer

ضبطعاتقهمعلىأخذوااليهود،الشريعةعلماءمنجماعةهم(Massoretes)الماسوريون-

منذوذلكلقراءتها،تسهيلأإليهاالصوتيةالحركاتإضافةطريقعنالتوراتيةالنصوص

بالنصيعرفماظهورإلىهذاعملهمأدىوقدللميلاد.العاشرالقرنحتىالسادسالقرن

المخالفةالنصوصجميعإلفاءعلىآنذاكاليهوديةالدينيةالسلطاتحرصتوقد"الماسوري".

-قمرانمخطوطات-باستثناءالقديمةالتوراتيةالمخطوطاتجميعأنبدليلالماسوري،للنصق

أهميةتأتيهنامن.الرسميالماسوريالنصقمعومتجانسةالماسورثينلعمللاحقةهي

.قمرانمنطقةفيالمكتشفةالتوراتيةالمخطوطات

وهما:،الأولىقمرانمفارةفيأشميالسفرمهفيندرجيناكتشافيم-

أشعياسفروبينبينهاطفيفةفروقاتويوجد،العبريةباللغةكتبت:مرقسفارديرمخطوطةأ-

الممروف.

عهدأأحدثوهيالماسوري.النصنمعمضمونهايتوافق:العبريةالجامعةأشميامخطوطةب-

مرقس.مارديرأشعياسفرمن
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منو3العدد،سفرمن4و،اللاويينسفرمنو7،والخروجالتكوينسفري

أسفارمنلكل4ودانيالنبوءةمنو8،حزقيالنبوءةمنو6،القضاةسفر

النصوصأنعلمآالخ...الأناشيدونشيدوارمياوراعوتوأيوبصموئيل

أستيرا.سفرباستثناءكاكةالتوراتيةالأسفارتمتلالمكتشفة

لمحثركما3.السبعينيةالترجمةمعتتوافقتوراييةنصوصعلىلمحثروقد

أسفارالأخيرةهذهوتشمل3.السامريينيوراةمعتتوافقنصوصعلىأيضأ

منعديدةقرونقبلالسامريونتبتاهاالتي(Pentateuque)الخمسةموسى

عديدةبفروقاتالماسوريالنصنعنيتمتزوهي،الماسورئينيدعلىضبطها

4.ومهفة

التيالمنحولةالتوراتيةالنصوصبعضالميتالبحرمخطوطاتوتتضمن

QapGen)التكوينمنحول:أهمهامن.الأديانعلماءبنطرمزيمةتعتبر ar)ا-

إرميامنحول-(375Q4)موسىمنحول-(11Q11)المنحولةالمزامير

(,383Q4,384Q4,b385Q4)b387Q4-385°4"385،،)حزقيالمنحولQ4

,386Q4 ،388"4 193Q4)-378,)يشوعمنحولQ4 ،937"4 5Q9)...الخ

علماءأقزهاالتيالمقدسةالكتبلائحةضمنتدخللانصوصوهناك

.J TREBOLLE.<< A Canon Within a Canon: Two series of Old Testament

)0002(.75°booksdifferently transmitted, interpreted and authorizedo, RQ" n

608.03.SKEHAN,< (Qumran», DB9 tome,9 Paris,,9791لأp;383 P".
818العدد،المسرةمجلةالمئت"،البحرومخطوطات"الأسيانيون،الفغاليبولسالخوري

.618-961ص،(5991)

أنهايوسيفوسروى.القديمةاليونانيةباللغةللتوراةالأولىالترجمةهيدالسبعيفية"الترجمة

إلىأورشلي!امنخصيصأاحضيروااليهوديةالشريمةفيعالمأوسبمينإثنينيدعلىحصلت

ق.حلأ()283-246فيلدلفيوسبطليموسالملكعهدفيوذلك.العملبهذاللقيامالاسكندرية

(13-1,XII,iiكا!ه"،.JOSEPHE,Ant.)حملتالتيالميتالبحرمخطوطاتتضمفتوقد

والتثنية.والعدداللاولينلأسفارالسبعيفيةالترجمةمننصوصأ1Q(،4ا9-221)الرموز

فتحها.اليهوديةوجنوبأالجليلشمالأيحدهاالتيالسامرةمنطقةسكانهمالسامريون

عنأخذغريبأشمبأعفهمعوضأوأسكفواأهلهابإجلاءفقامواق.م..VYIسنةالأشوريون

الخلافواستحكماليهودفكفره،جرزيمجبلعلىللربهيكلأوبنىموسىشريعةاليهود

.JOSEPHE,Ant,)ك!أبعضأبعضهميخالطفلمالشعبينبينالعداوةوتمكنت Ju ،" XI.)

128,.LAPERROUSAZ,Qoumran, p
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إرميا،،3"رسالةو(2Qا8)"سيراخابن"مثالعلى،،)جامنيا"1مجمعفياليهود

(7Q2)طوبيا"وسفر"(0024-691Q.)الكنيسةلمحرففيهيالنصوصوهذه

أنهاأي(،Deuterocanoniques)الثانيةالقانونيةالنصوصمنالكاثوليكية

نأذكرهوالجدير.الجدلمنطوللةمرحلةبعدالمقدسةالكتبعدادفيقبيت

مخطوطاتبينوجودههـيدل،الرواييالحكميالأدبضمنيندرجطوبياسفر

للأشياءالشفائيةبالخصايصقمرانجماعةاهتمامعلىالميتالبحر

3.حضريهفيالذينالملائكةبواسطةشعبهيرعىإسرائيلإلهأنواعتقادهم

ضمنالكاثوليكيةالكنيسةتصلفهاالتيالنصوصبعضأيضآوهناك

1(لاوي"وصية"اليوبيلات"،"أخنوخ"،ومنها:،المنحولةالتوراتيةالكتبلائحة

()2146Q4-213Q4،215("نفتالي"وصيةQ4(،نابونيد""صلاة)48242(

وغيرها.

تلكبهافالمقصود،قمرانبجماعةالخاصةالنصوصإلىبالنسبةأما

عيشهمطريقةوعلىالجماعةأعضاءسلوكعلىضوءأتلقيالتيالنصوص

الأهمية.منكبيرجانبعلىوهي،ومعتقدايهمقوانينهمإلىبالإضافة

.أعلاهالمذكورةالنصوصعلىمفصثلبشكللاحقأنتكلموسوف

المنحولةالتوراتيةاكطوطاتثانيأ-

يدؤالتيالقانونيةالتوراييةالثصوصموضوعالكتابهذفينتناوللن

فيسنبحثبلوالأنبياء،الشريعةلكتبقمرانجماعةاحترامعلىتواجدها

المنحولة.التوراتيةالنصوصمنكبيرعددتواجدمسألة

وتعتبر،بثلهمةليستوهي،الإلهامصفةذاتهاإلىالمنحولةالأسفارتثسب

)حاليأ"جامنيا"فياليهوديةالشريمةعلماءمنعدداجتمع،الأولالميلاديالقرنأواخرفي-ا

لائحةووضعوا،تقريبأكلم02مسافةعنهاوتبعديافاجنوبتقعساحليةمدينةوهي،!يبنة"(

.اليوملغايةمعتمدةتزاللاالتيالمقذسةاليهوديةالدينيةبالكتب

.باروكسفرمنالسادسالفصلارميارسالةتشكل2-

فيالموجودةالعلاجيةالخصائصطوبياتعليمفيرافائيلالملاكدورعلىطوبياسفريشذد3-

أنظر:.(ه6:طو)الشريرةالأرواحوطردالعمىمنللشفاءومرارتهوكبدهالحوتقلب

15-12.1,4،.g791،كمQ4,
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ماأي،مخفيأظلماوتعني،يونانئةهياللفظةهذه"الأبوكريفا".كتبمن

التخبة.منمعيمةلفئةوحفظهالناسسوادعنوكتمهإخفاؤهيجب

أهمها:من،للتوراةالمنحولةالاسفارمنعددأقمرانمكتبةوتضغ

ميرلمزاا-ا

التياللفائفمنعددعلىعشرةوالحاديةالرابعةالمغاريينفيلمحثر

علىومنها،المنحولةالمزاميرمنعددجانبإلىقانونيةمزاميرعلىنحتوي

88Q4,)الرموزحملتالتيتلكالحصروليسالمثالسبيل ,038Q4 381Q4

المعروفة(11Q5)"المزامير"لفيفةالنصوصتلكأهممن(.,5Q11أأ"أ.أ

جزئي،والآخركاملبعضهامزمورأ36تتضمنوهي1(،)!3!14بالرمزأيضأ

نأوثلأحظلداود.منحولةمزاميرثمانيةجانبإلىقانونيةمزاميرويحوي

العامودينأنكما،الماسوريالترتيبعنمختلفأجاءالقانونيةالمزاميرترتيب

منوالثالثالثانيللمزمورينالعبريالأصليحويان،المخطوطةمن24و)8

المزمورمعيشكلانالمزمورانوهذانا!لنحولة.السريانيةالمزاميرمجموعة

فيحملتالتيالمنحولةالمزاميرمجموعةA،2العامودفيالواردالمفحول

.اهاوه154و151:التاليةالأرقامالسبعينيةالترجمة

"كتبداودأنفيهجاءنثريمقطع"المزامير"لفيفةمن27العامودفيورد

الذبيحةمحرقةمذبحأماميرئلنشيدأ364إلىبالاضافةمزمورأ،.36.

نشيدأو.3السبوت،لتقدمةنشيدأ52و،السنةأياممنيومكلفيالدائمة

ا!لخطوطةكاتبنسبهاالتيالمزاميرأنشكلاالشهور.00"2.أوائللتقدمات

نأالمرجحومن.بهاالمعترفالقانونيةالمزاميرعددكثيرآتفوقداودالنبيإلى

منالهائلةالمجموعةتلكمنجزءأشكلتأ(أ"أ)1المنحولةالمزاميرلفيفة

داود.النبيإلىالمنسوبةالمزامير

البروفسوراعتقد،القانونيةالمزاميرمنللفيفتينعايدةنتفوجودوبسبب

الرسمي،المزاميركتابعلىيغتمدكانتقمرانجماعةأنبلويغ"در"فان

88.5.-ا 1 ,(5891) pول"RQ"»(4؟ nouveaux psaumes esseniensحأول",M. DELCOR

11"5،حملا11،.2-9-4
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والمزاميرالقانونيةالمزاميرمنخليطأتضمالتيالمجموعاتأنإلىوأشار

تضعالجماعةيلككانتاإذمعرفةيمكنلاأنهاعتبركما.قليلةهيالمنحولة

النثريالمقطعإلىبالعودةلكن.اواحدةمنزلةفيوالمنحولةالقانونيةالمزامير

الأناشيدعددأنيلاحظا(،)5"أالمزاميرلفيفةمن27العامودفيالوارد

السنةأيامعدديوازيماأي364هوالمحرقاتمذبحأمامتنثمدكانتالتي

إلىالمنسوبةوالمزاميرالأناشيدأنيعنيما،قمرانجماعةلدىالطقسية

فهيوبالتالي،المذكورةللجماعةالدينيةبالطقوسمرتبطةكانتداودالنبي

3.أصحابهابنظرقانونية

الهحوينمنحول2-

بعضوفيه،(4و62:تك)منمستوحى5"!"ا(ولح)ع!التكولن(،"منحول

الأولقسمهيتمئز.المعروفالتكوينسفرفيلذكرهاوجودلاالتيالتفاصيل

المتكلم.بصيغةالأحداثيرويانوأبراملامكأنأي3،الذاتيةالسيرةبأسلوب

أبرامقصةيكملإذ،الروايةأسلوبعلىفيعتمدمنه!المتبقىالقسمأما

.التكوينهسفرفيواردةهيكماتقريبأحرفيبشكل

.نوحإبنهولادةإلىبالنسبةلامكشكوكحولالثانيالعامودموضوعيدور

وظن،أباههويكونأنلامكارتاببحيثجدأجميلأالجديدالمولودكانفقد

منوبالرغم"."الساهرينالملائكةأحدمنبهحبلت"أنوش"بتزوجتهأن

علىليطلعمتوشالحوالدهإلىلامكالتجأ،لهخيانتهاعدمالزوجةيأكيدات

-5

J.van,ءه! der PLOEG,<Le Psaume XCI dans une recension de Qumran

ول20,)6591(.".216

شيمةعن"التأملية!الحياةكتابفيالاسكندريفيلونذكرهمانوردالرأيلهذاتأكيدأ

أنفسهميقصرونلا*ولهذاقال:.الاسكندريةمنبالقربتميشكانتالتياليهوديةالثيرابوتيين

وألحانأوزانوفقلله،تكريمأوالمزاميرالأناشيدتأليفعلىيعكفونبلفقط،التأملعلى

PHILON,De,92)."..مختلفة Vita).أنهايمنيللهتكريمأأمجذتوالمزاميرالأناشيدإنفقوله

.قمرانجماعةبنطرجائزعينهوالأمر،الثيرابوتيينبنطرقانونيةتمتبركانت

.22,QapGenar,،11 1 - XXIا

34.1(QapGen ،3! XXI, 23 - XXIا

.15:4-14:1تك

31http://kotob.has.it



أخنوغ.جئهمنالحقيقة

زوجتهمعوانتقاله(إبراهيم)أبرامقصةالباقيةالعوأميدموضوعيتناول

وصفآيتضمنكما.المجاعةبسببمصرإلىحبرونمن()سارهساراي

إلىفأخذها،بجمالهااعحبفرعونأنويظهر.اسارايلمفاتنوحشيأدقيقأ

لمعاقبةروحأاسرائيلإلهفأرسلشقيقها.هوأبرامأنزعمتبعدمابيته

بيتهوبأهلبهونزلت.سنتينلمدةمقاربتهايستطعولمفقيرضن،فرعون

أبراموعاد.زوجهاإلىسارايفرعونأعادأنبعدإلأتنتإلمشديدةضربات

والذهب.والفضةبالماشيةجدآغنئأصاربعدماحبرونإلىمصرمن

أخنوخسفر3-

واللاتينيةباليونانيةمجتزئبشكلمنشور،الأولأخنوخأي،أخنوخسفر

ولا،الحبشيةباللفةإلأالكاملبشكلهيحفظلمالنصنأنغير،والسريانية

2.المقدسةكتبهالائحةفيأخنوخبسفرنحتفظالحبشيةالكنيسةتزال

فيالعثوربدليلقمرانجماعةلدىالمحئبةالنصوصمنهوالسفرهذا

منه.نسخة1Iالىتعودفتائتعلىالرابعةالمغارة

"ولماللهمعسارأنهالتكوينسفرفيعنهجاء.آدمبعدالسابعهوأخنوخ

إلىالحد،هذاعندالتوراتيةالروايةيتوقف5(31.أخذاللهلأن،ذلكبعديكن

والمعرفة4أخنوخشاهدهاالتيالرؤىبالتفصيلليكشفالسفركاتبيأييأن

8-2.,XX!ع،QapGenا

B..E.."ء466. I

23-5.24:تك

والحكمة!والعلومالكتابةتعقمالأرضعلىإنسان"أولهوأخنوخأناليوبيلاتكتابفيجاء

Jub,IV,;17).بر.!.!..."كتابفيووضعهاالأشهرترتيبوفقالسماواتعلاماتفوصف

بينمنهمتعددةلنسخفتائتلوجودنضلرأأخنوخبسفرالولعشديدةقعرانجماعةوكانت.!،.655

ايقرآنفيالمذكورالنبيوادريسأخفوخبينالمربالمؤرخونوازىوقد.الميتالبحرمخطوطات

وقال.درسهلكثرةإدريسباسمشفيأخنوخأنالبلخيفذكر،(و5657الآية،مريمسورة)ايكريم

،آدموفاةبعدالله"نتأءوقد.آدمبعدبالقلمخصذمنأولوهو.آدمبعدالرسالةاعطينبىأولإنه

.اج،والتاريخالبدء،البلخي)هرمممن"اليونانيينعندواسمه،والطمثالنجوتمعليهوأنزل

الإلهبينوازواالإغريقأنالمعروفومن.216(ص،7991،بيروت،العلميةالكتبدارمنشورات

العرفاني.الأدبضمنيندرجأخنوخسفرأنيعنيماي!+(،)54طوطالمصريوالإلههرمس
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.السماويالعالمفيتنفلهأثناءوملائكتهاللهيدعلىاكتسبهاالتي

حولموضوعهايدورأقسامسبعةمنالحاضر،بشكله،الكتابيتألف

عصورخلالصئثفأخنوخكتابأندوفور"ليون"ذكروقد.الأخيرةالدينونة

القسمأنوباعتقادهق.م.الثانيالقرنأواسطقبلماإلىتعودمختلفة

-vlالفصولأي،الكتابمنالثالث rv،الميلاديالثالثالقرنإلىيعود

ابن"كعبارة،-النصرانيةاليهوديةالمصطلحاتبعضعلىاحتوايهبسبب

وقد3.إنسانمنأكثرهوالذيللوجود،السابقالمسيحعلىالدائة"الانسان

مغاورفيالمذكورالقسممنفتائتوجودلعدماستنادأهذارأيهدوفوربنى

.قمران

مختلفة.عصورفيصيغتأخنوخسفرمنالمتعددةالأقسامأنوبرأينا

الفتراتتحديدفيتساهمتاريخيةإشارةأئةالمذكورالسفرفينجدلالكننا

جماعةمؤلفيلدىيلاحظ،ذلكإلىإضافةخلالها.كتبالتيالزمنية

عنالقذمفيموغلأتاريخيأعمقأالمنحولةمصلفاتهملاعطاءميلقمران

.الغابرةالقرونفيعاشتتوراتيةشخصياتإلىيسبتهاطريق

التالية:بالأمورأخنوخسفرويتمئز

بالتقوييميتعلقمافيخاصة،قمرانجماعةمعتقداتمعتوافقه-ا

جوهريةفكرةووجود3،يومأ364منالمكؤنةالشمسيةالسنةعلىالمريكز

المعركةترفبوهيألا،الميتالبحرمخطوطاتبمختلفتربطهأساسية

-Judeo)اليهود-النصارىلمبارةا- chretiens)أولهما:النصسياقيحذدهمارئيستانمعنيان

الهرطوقية.-النصرانيةاليهوديةالمذاهباعتنقواالذينهؤلاءويانيهما،تنصرواالذيناليهود

وزعمت،فصاعدأالأولالميلاديالقرنأواخرمنذنشطتوقد.ومتنوعةمتعددةالمذاهبوهذه

الشريمةأنتعاليمهاوجوهر.المنحولةوكتبهاأناجيلهالهافكان،الحفةالمسيحيةيمئلأنها

.الخلاصإلىالسبيلهيالموسوله

Xavier LEON- DUFOUR, Dictionnaire du Nouveau Testament, Paris, ,7591r'-

286.".

-3955..En,LXXIV,;12 .B .E,.I p
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المختارونسينتصروفيها،بعدحسمهايتغلمالتياالإسكاتولوجية

الأشرار2.على"القديسون"

هذاملامحوتنعكس.للشريعةبتعصئبهمالجماعةأعضاءاشتهر2-

كواكبإطاعةوجوبالكاتبيؤكدحيثأخنوغسفرفيأيصاآالتعصئب

فيلتختلجتلقىأوفثسجنالعقابتناللاكيونواميسهاللهأوامرالسماوات

النار3.

كتبماآخرأنهشكفلا،أخنوخسفرمنالثالثالقسمناحيةمنأما3-

باقيعنيمثزهالذي-النصرانياليهوديلطابعهنظرأالمذكورالسفرمن

علاماتيضعأخنوخسفرفيالقسمهذاتواجدأنكما.الكتابأقسام

.قمرانبجماعة-النصرانيةاليهوديةالمذاهبعلاقةحولاستفهام

اليوبيلاتكتاب4-

المسيحيينالآباءعرففيالتوراةعلىالدخيلةالأسفارهومنالكتاباهذ

الحبشيةالكنيسةباستثناءاليهود،أحبارعرفوفيوغربيينشرقيينمن

4.اليونانيةعنمترجمةوهي،المقدسكتابهافيعنهكاملةنسخةحفظتالتي

إلى،كاملةغيرنصوصخلالمنباللايينيةأيضأاليوبيلاتكتابلمحرف

منعددآالمنقبونوجدفقد.قمرانفيالعبريةباللغةالعلماءعليهيعزفأن

علىجدآعزيزآكانأنهيعنيما،منهمخطوطة12لحوالىالعائدةالفتائت

.ا!لخطوطاتهأصحاب

بنهايةالمرتبطةالأخيريةالأمورفيالبحثتمنيوهي،اليونانيةمنمشتقة"اسكاتولوجية"كلمة-ا

الآمالوتئتعشوالأشرار،الأبراربينعطيمصراعينشب،الاسكاتولوجيةالحقبةخلال.الأزمنة

اليهود.لدى(messianisme)المشيحية

En, XLVIII, .01-8 r'-

-315-13.,En.XVIII

-4063."..B..E I

J."ول545-0 van der PLOEG, oLes manuscrits de la grotte XI de Qumran, RQ

12..)8591(,
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حتىالتكوينبدءمنذالمختار(،"الشعبأصلفياليوبيلاتذرجهـيبحث

التكوينسفريروابةبعيدوهوسيناء.جبلعلىموسىللنبياللهظهور

كلتشملحقبةوأربعينتسعفيجاءبحيث،جديدزمنيتقسيموفقوالخروج

الناموسقدسيةيبيانالكاتبأرادسنةا.وأربعينتسعأخبارمنهاواحدة

هذاأنإلىأشارلذلك،الأولينالبطاركةعهدإلىورجوعهعهدهوقذم

2.موسىالنبيزمنإلىيرقىالكتاب

عشرالاثنىءا!ةباوصيات-5

أولادهمبهأوصواماهيوالوصثات3.بعقوبأولادهمعشرالإثناالآباء

سفرمن94الفصلفييعقوبفعلماغرارعلى،وفاتهمقبلوأحفادهم

التكوين.

والسلافية.والأرمنيةباليونانيةمحفوظةالمنحولةالوصئاتهذهكانت

يعثرواأن،قمرانمنطقةفيالاكتشافاتبدءلدى،الباحثونالعلماءوتوفع

مناليونانيالنصنفيلمسوهلمانظرآعشر"الإينيالآباء"وصثاتنصنعلى

المنسوبةبالآراميةالفتايتبعضهوعليهعثرواماجلأنغير4؟الأسينيينآيار

مصتفه.لوضعإليهااستندالآباءوصئاتواضعأنيبدو،ونفتاليهلاويإلى

موضوعإلىبالنسبةلأهميتهانظرأ"لاوي"وصيةعلىالحديثنقصروسوف

دراستنا.

"الألواحعنمنقولةأنهاكاتبهايذكربعيد.زمنمنذمعروفةلاويوصية

.قمرانفيالتوراتيةالأسفارناحلوعليهدرجأسلوبوهذا"6،السماوية

يليها.وما25:8احأنظر:-

-5.,Jub,I

نفتالي،أشير،جاد،دان،يشاكر،،زبولونيهوذا،،لاوي،شمعون،رأوبينهم:يعقوبأولاد-

عشر.الاثنيإسرائيلأسباطرؤساءوهم.بنيامين،يوسف

،0991،بيروت،البولسيةالمكتبةمنشورات،كمرانوجماعةالميتالبحرمخطوطات،رستمأسد-

52.ص

-,b214-213Q4.215Q4

841.-Testament de Levi, ,I ;1 ,V ;4 .B .E,.I .p 833 et
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جبلعلىبهافإذ،النعاسغلبه،اسرائيلإلهإلىالصلاةلاويرفعأنبعد

،للدخوللاويالربملاكدعاثم.أمامهمفتوحةالسماواتوأبوابشاهق

منها.كليحويهوماومواقعهاالسبعالسمواتعلىوتعزفلدعوتهفاستجاب

يطلبونجاؤوابيضاء.ثيابآيرتدونرجالسبعةلاويفشاهد،الرؤىوتوالت

العليا.للربكاهنأيصيرحتىالمقدسةالكهنوتثيابيرتديأنمنه

لربكاهنآسيصيرلاويابنهأنالحلمفيليعقوبتراءى،ذلكأثناءفي

يعقمهكياسحقوالدهإلىبهوذهب2،الكهنوتثوبوألبسهفباركه،اسراييل

"لاوي"وصيةوتفتهي.والتقدماتوالذبائحالكهنوتيخصنمافيالشريعة

وعملالشريعةمطالعةفيللاستمرارأبنائهإلىموجهةوارشاداتبتكهنات

الصالحة.بالاعمالوالقياماليز

عبروتنقيحاتإضافاتلحقهاأنهيبدوالتي"لاوي"وصيةموضوعهواهذ

فوصلتعليها،النبوءةطابعإضفاءبهدفأورشليملخرابالتاليةالعصور

أهمولعلعشر،(.الاثنيالآباءب"وصياتا!لعروفةالمجموعةمنكجزءإلينا

فمن.لاويكهنوتحولوردماالمذكورةالوصيةتناولتهاالتيالمواضيع

الإثنيإسرائيلأسباطأحدورئيسيعقوبابنهوالأخيرهذاأنالمعروف

افرزوقدقهات.وعايلةعمرامبيتمنلاوييينوهارونموسىوكانعشر.

وممزسإسراييل،لربكهنةليكونوااللاويينباقيدونفقطونسلههارون

فصاروا،بعدفيماأورشليمهيكللخدمةثم3الشهادةمسكنلخدمةاللاهـيون

يحرقؤاأوذبائحيقدمواأنلهمينسقحولم،والكهنةالشعببينمتوسطين

طرحفهناك"،لاوي"وصيةفيأما.مغطاةإلاالمقدسةالأشياءيرواأوبخورآ

هاروننسلمعالمساواةقدمعلىاللاوييننرىإذ،الآباءلسشمخالفجريء

سوفالكهنوتهذاأنيبدولكن4.الذبايحوتقديمللكهنوتتكريسهملناحية

فقدلمجيئها.تتشؤققمرانجماعةكانتالتيالجديدةأورشليمفييتحقق

أعطىأنافلي"...يلي:ما،إليهالمنسوبةالوصيةفييهوذالسانعلىجاء

-13-2.,Testamentde Levi, VIII

-26-4.,DSSSE,vol.,1 .p;51 b213Q4

:ه.1vو05:301-53؟3-عدا:

-4168-167..EISENMAN-WISE, Man. Rev., p
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فيماأعطاهوله،الأرضعلىماأعطانيأنا.الكهنوتوللاوي،المفلثالرب

الملكعلىالكهنوتيتفؤقكذلك،الأرضعلىتعلوالسماءأنوكماالسماء.

.ا."..الأرضي

،الجديدةأورشليمفيالكهنوتوظيفةاللاوييينتسفمأنذكرهوالجدير

الشامل.والتجددالدينونةزمنفييقع

متنؤعةمنحولةنصوص-ثالثآ

ومنها:،الميتالبحرمخطوطاتبينالمنحولةالنصوصمنالكثيرهناك

موضوعيدور.موسىالنبيوالدهوعمرام(:)"عمرام"رؤى-

كلها.البشريةعلىيسودانملاكينبينالصراعحولإليهالمنسوبةالرؤى

والآخر"بليعال"،أيالشر،ملاكومعناهزلمتع"،"قلكييدعىأحدهما

علىوكانميخائيل"."الملايكةرييسأيالدر،ملاكومعناه"ملكيصادق(،،

يدورالذيالصراعالىالرؤيياهذهوترمزمنهما.واحدآيختارأنعمرام

والخير.الشربينإنسانكلقلبفي

النصوصلبعضجديدةصياغةهوالنصهذا(:22Q1)"موسى"أقوال-

وجههالذيالأخيرالوداعيبالخطابوالمتعلقةالتثنيةسفرمنالمقتبسة

إسرائيل.لبنيموسىالنبي

1("نابونيدالملكعنالمخطوطةهذهتتحدث(:242Q4)نابونيد""صلاة-

إلى"دلكور"أشاروقد.الكلدانيينملوكآخروهوق.م.(،)556-953

2.دانيالنبوءةمنالرابعوالفصلالنصهذابينقرابةوجود

التيبالآراميةالمكتوبةالنصوصبعضعلىأيضآقمرانمغاورفيلمحتر

24Q2,)"الجديدة"أورشليمعنتتحدث ,554Q4 ,15Q5 11Q81.)هذهكايب

وفيها3،الأزمنةنهايةفيالجديدالهيكلحولحزقيالبرؤيامتأثرالنصوص

Testamentde,;3-2".لم.!.!p..087ا- Juda, XXI

-29791,,M.DELCOR,<< Qumran: Doctrine des Esseniens», DBS, .t,9 Paris

.139".

04-3.44-حز
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يقومملاكبرفقة،صهيونجبلعلىسششادالتيالمدينةعبرالرائيينتقل

الجديدةأورشليمتبدو.أذرعسبعةطولهاقصبةبواسطةأبنيتهابقياس

إسرائيلأسباص!عددعلىبابأ،12يخترقهسوربهايحيط،الشكلمستطيلة

الضلعوسطفيلوقوعهالصدارةمركزلاويبابويحتلعشر.الإثني

أماا.الهيكلومدخلالمحرقاتمذبحفيهيقعالذيالمحورفيأي،الشرقي

عريضة.شوارعبقربهانمز،الشكلمربعةأحياءمنفتتألفالمدينة

وليسالمثالسبيلعلىمنهانذكر،المنحولةالنصوصمنآخرعددوهناك

المنحولةالخمسةموسىأسفار(،917Q4)"المنحولة"المراثيالحصر:

,368Q4()377Q4،375(موسىمنحولQ4(،378,)،9يشوعمفحولQ4 37Q4

5،)9Q383,)ارميامنحولQ4 ،384"4 ,b385Q4 b387Q4،)حزقيالمنحول

,385Q4(,°385Q4.38604،388"4)193Q4,371يوسفمنحولQ4-373,(
953Q4،)1,054)لاويمنحولQ4 54Q4،)المنحولةالنصوصمنذلكوغير

على،القانونيةالتوراتيةالنصوصجانبإلىمخابئهافييواجدهايدلالتي

الشيعمنوسواهمالهيكلكهنةعقايدعنقمرانجماعةعقايداختلاف

عصرهم.فيالمعروفةاليهودية

تيةتوراسيرتفا-بعآرا

علىوتأويلهاالتوراتيةالأسفارإلىالرجوعهوقمرانجماعةعندالتفسير

الراهن.الطرفضوء

)؟!اا"1("حبقوق"يضسيرالتوراتيةالنصوصعلىالشروحاتأهممن

أخرىنسخعلىالمخطوطاتبينينعثرولم،الأولىالمغارةفياكمتسفالذي

ضوءعلىفيفشرهاحبقوقسفرفيالواردةالآياتبعضالكاتبيستلهم.منه

مؤسسالدز،لمعفمالشريرالكاهناضطهادإلىمشيرأالراهنواقعه

الذين"كتيم"بنيمناليهوديبالشعباللاحقالظلمإلىبالإضافة،الجماعة

الأمم.جميععلىورعبهمخوفهمامتذ

,EISENMAN-WISE..37ا- Man. Rev., p
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تفسيريإلىتعودالتيالفتائتبعضأيضأالأولىالمغارةمحافاتومن

بعضعلىالرابعةقمرانمغارةفيلمحيركمااكاا(.)5وصفنيا(14Q1)ميخا

هوشعتفسيرأ-48161(،)65أشعياتفسيروأهمها:،التفسيريةالنصوص

,166Q4()167Q4،253(ملاخيتفسيرQ4-(،ناحومتفسير(4QpNah)،

37وتفسيرالمزمور(252Q4,253Q4,)254"4التكوينسفرتفسير

.(4Qا)71

والعقائديةالتثطيميةاخطوطاتخامسآ-

،قمرانبشيعةالخاصةوالعقائديةالتنظيميةالمخطوطاتدراسةقبل

النصوصمعتتجزألاوحدةتشكلالنصوصهذهأنإلىالإشارةنجدر

يدكما،العقيدةحيثمنتتجانسجميعهاالنصوصفهذه،المنحولةالتورايية

يلي:ماالقمرانيةالمخطوطاتأهغ.واحدةشيعةعنصادرةأنهاعلى

ااغماعةنطام-ا

ا-6:ا)الاولالقسميتحدث:أقسامخمسةمن،(الجماعة"نظاميتألف

الكهنة،بإشرافمعينةطقوسإجراءووجوبالعهدفيالدخولعن(312:

:4'17)3:الثانيالقسمويتناول.واللاويين،صادوقأبناء -1Y)عنالتعليم

القسمأمابينهما.الدائرةوالحربالشر،وروحالخيرروج،الروحينعقيدة

وتنظيمالأعضاء،بسلوكتتعفقعامةقواعدفيتناول25(:7ا-)5:الثالث

القسمويشمل.والعقوبات،الجددالأعضاءقبولوطريقة،والمشاورةلجلساتا

والعقائد،التعاليمونقل،الاعلىبالمجلسالمتعلقةالأمور2(9:ا-:A)الرابع

الخامسالقسميعرضكما.الشريعةمخالفيعلىتفرضالتيوالعقوبات

وتعليمهمالجددالأعضاءبانتسابالمتعلقةالأنظمة22(:311-)9:والأخير

.والإرشاداتالأمورمنذلكوغير

3ا- de la mer3ءغAndre DUPONT- SOMMER, Les Ecrits esseniens decouverts

12..Morte,Paris, ,6891 V

93http://kotob.has.it



المباركاتوكتاباجمماعلاثطامملحق-2

،)ملحقالأولعي4.الجماعةلفظامملحقينعلىالأولىالمفارةفيلمحثر

.الأخيرةالأيامفيإسرائيلجماعةإلىموخهوهو)!3"أ(،"الجماعةنظام

المباركاتمنسلسلةعنعبارةوهو(،1QSb)"المباركات"كتابالثانيعيو4

.قمرانفيالجماعةورييسالكهنةعظيمإلىالموجهةالشعرية

ا!ربنطام3-

نهايةفيالاسكاتولوجيةالحربحول)7"أ("الحرب"نظامموضوعيدور

لزمنمقدقةال!!ربتلكتكونبحيث،الظلمةوأبفاءالنورأبناءبينالأزمنة

قمرانجماعةواعتقفتاسراييلإلهحذدهوقتفيسيظهرالذيالخلاص

.حانقدموعدهأن

علىالأرضالأخبهـلأممالهجومعنيتحذثنبولآموضوعآالكاتباستلهم

المبادرةوجعل،عليهفزاد،قمرانجماعةبنظرالمقدسةالمدينةا،أورشليم

مسبقآحذدوقتآيدومالهجومهذا2.أورشليمفيالجماعةمعسكرمنتنطلق

شعبرأسهموعلىالأرضأممتدميرهدفهولكون،الشعبمجملوينازم

فلسطين.ومنها،كثيرةأممعلىسيطرالذي"كتيم"3

ئحالمدا-4

التيالشعريةوالتأملاتوالتراتيلالصلواتمنمجموعةهي""المدائح

منمستوىعنهاتقلأنهاغير،التوراييةالمزاميرالنواحيبعضفيتشبه

الأدبية.الناحية

وقد،4+"ا(.)"+"اجزئيآمتضزرتينلفيفتينمنالمخطوطةهذهتتألف

منها.أخرىنسخلستعائدةفتائتعلىالرابعةالمغارةفيلمحثر

نظرأواحدكاتبعنصادرة"المدايح"مخطوطةأنالباحثينمنعدديرى

ا-14.2:-زك1

-24-3.,IQM,VII

-37-2.,1QM,XV
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بهمالكاتبيمصدالذين"الأبرار"كلمةكثيرآتردوفيهاا.الأسلوبلوحدة

همالذيناليهودالىبالإضافةالوثنيينمنفهمالكفارأما؟جماعتهأعضاء

.قمرانجماعةمعصراعفي

إلهأنمقتنعلكنه،تشاؤميةبطريقةالبشريةالطبيعةالكاتبويصف

عنييوبحينأمينابنإلىويحؤلههـيقذسهالانسانقلبفييعملاسرائيل

يخضعبحيثالإنسانيسثراناللذين""الروحينعقيدةإلىيلفحكما.ذنبه

الإلهلروحالصالحونيخضعكماالشر،ملايكةرييس"بليعال"،لروحالكفار

يمرضلاالخضوعهذاأنعلىالنور.ملائكةرئيس،ميخائيلأي2،القذوس

.الانسانلحريةتامأإلغاء

دغسقوثيقة5-

نسختينعلىلمحثروقد".صادوق"وثيقةباسمأيضأالمخطوطةهذهتعرف

؟عيت.القاهرةفيالقزائين"4"مجمع"غنيزة"3فيا9القرنأواخرفيمنها

الثانيةو؟عيت.للميلادالعاشرالقرنإلىتعودوهي)ول-!شأ(،الأولى

عشر.الثانيالقرنإلىعايدةأنهاالعلماءويقذر)!-!شأ(،

تغأنإلى،قمرانجماعةنتاجمنهيدمشقوثيقةأنالباحثونحظيلالم

لهمفتبين.منهاهمخطوطاتلسبعالعائدةالمجتزأةالنصوصبعضاكتشاف

Jean-ا CARMIGNAC - Pierre GUILBERT, Les Textes de Qumran: traduits

141-013.etannotes, (Autour de la Bible), vol.,1 Paris,,6191 p

2-15-01.;13,VIIIاه،!ول،)اكر

وخبأحفظأيز(ن)غفعلمنمشتقةوهي،خزنة،خزانةمخبأ،تمنياراميةكلمةغنيزه:3-

التلف.أصابهاالتيالمقدسةالكتبمخطوطاتفيهتحفظالذيالموضعهيوالفنيزة.وأخفى

وهذا.باحترام""تعاملبلاالاهمالموضعفيالأشياءهذهتوضعلا،اليهوديةالشريعةفبحسب

تدفن.أنبانتظار"خزانة"فيتوضعكانت،ذلكوبانتطارمحثي.مدفنفيتدفنأنهايصني

بغدادفيتاسست.للشريعةكينبومبالتوراةإلأتأخذولاالشفهيالتقليدتئكريهوديةشيعة4-

000003بحوالىالحاضريومنافيأتباعهايقذرداود.بنعنانيدعلى..?765سنةحوالى

المتحدةالولاياتفيتعيشىمنهمصفيرةمجموعاتوهناك.إسرائيلفيمعظمهميميششخص

وتركيا.وفرنساوبولونياالاميركية

-5Michael WISE- Martin ABEGG, -.rJ Edward COOK, Les manuscrits de la

.merMorte, .p;63;273-266Q4;12Q5 15Q6
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شا(D.1)ول-المخطوطةمععامبشكليتوافقالنصوصتلكمضمونأن

الأوليتضمن.رئيسينمحورينحولدمشقوثيقةموضوعويتمحور

الذيالزمنحتىالسحيقماضيهمنذإسرائيلشعبياريخحولاعتبارات

المختلفةالفرايضالثانيوشناول2(.ا8:حتىاا:)منالكايبفيهعاش

.(16:91حتىا9:)منقمرانبجماعةالخاصة

الهيكلفىرج6-

التوراتية،الأسفاربعضمنأفكاره(11Q1)9""الهيكلذرئجكاتبيستلهم

.الأحيانمنكثيرفيالأسفارتلكيتجاوزأنهغير

الموادالكاتبفوصف.أورشليملهيكلجديدأيشريعآالئرجهذاوضع

المقدسة،الأوانيصناعةوفيالهيكلبناءفيتستعملسوفالتيالثمينة

الحجابفيهبماالداخلمنمذفبأالأقداسقدسأثاثيكونأنعلىوشذد

يكونأنيفرضلمالذي36(36:)خرالخروجسفربذلكفخالف3.الفاصل

،المحرقاتومذبح،وقياساتهالمسكنالكاتبوصفثممذهبأ.الحجاب

والأنظمةوقوعهاوزمنوالأعياد،والشهريةوالاسبوعيةاليوميةوالمحرقات

والتقولمالأسينيينأعيادعنقئمةمعلوماتفقذمبها،المتعلقةوالطقوس

بهم.الخاص

النحاسىالدرج7-

الثالثةالمغارةفيالتنقيبأعمالأثناء(15Q3)النحاسيالئرجعلىلمحثر

عبارةهوالنحاسيالئرجبأنالقائلينطليعةفي"كوهن"هـثعتبر.5291سنة

أكدوقد3.وكنوزهاأموالهاقمرانجماعةفيهاخئأتالتيبالمواضعلائحةعن

36فيطمرهاجرىالتيبالكنوزلائحةهوالنحاسيالذرجأن"ميليك"

الشعبمنأكثريةتعيشحيث،الرومانيالعصبرفيفلسطينمنموضعأ

-.136 iبر.ى.كا".

-213.,11Q19,VII

-3402..K..G KUHN, ((Les Rouleaux de cuivre de Qumran>>, RB, °n2)5491( p
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مواضعفياخفيالكنزهذانصفمنأكثرأنلابروسازوذكرا.اليهودي

وفي،بهالمحيطةوالأماكنالهيكلسورضمنخاصة،أورشليممنمتعددة

وستينخمسةمجموعهبماالمذكورالكنزوزنيقذر2.للمدينةالمجاورةالمقابر

وجودإلىالنصنيشيركما،الذهبمنطنآوعشرينوستةالفضةمنطنأ

الطقوستأديةفيالمستخدمةوالآنيةالثمينةالكهنوييةالثيابمنكمية

موضعفياخفيتالمذكور،الذرجمنثانيةنسخةوجودإلىبالإضافة،الدينية

3.آخر

وافقفقد.مضمونهوحقيقةالنصناهذأهميةحولالباحثينآراءتضاربت

كنوزهولايحةالنحاسيالذرجأن"بكسنر"وأكد4.وأصالتهصختهعلى"روث"

لأن،الضخمةالثروةتلكجمععلىقادرةكانتقمرانفجماعة،حقيقية

أما.عليهاهالقئمينبتصزفوأملاكههـاأموالهمجميعييضعونكانواأعضاءها

الفولكلورمننابعةخياليةكنوزأيصفالنحاسيالئرجإنفقال"ميليك"،

بلادمواردمعتتوافقلاالكنوزكميةأنوحخته،الرومانيالعصرفياليهودي

الوقائعبعضمعيتفقلاالرأيهذاأنغير6.العصرذلكفياليهود

،بومبيوسالرومانيالقائدأنيوسيفوساليهوديالمؤرخذكرفقد.التاريخية

علىتزيدفوريةجزيةاليهودعلىفرض،.ق.م63سنةاورشليماحتلالهعند

سيريا،والي"،"كراسوسقامسنواتبعشرذلكوبعد7؟مثقال1....

عفاقد"بومبيوس"كانالهيكلمنالفضةمنمثقال0002علىبالاستيلاء

لابروسازوافقلذلك8.الذهبمنمثقال0008منأكثرإلىبالإضافة،عنها

rouleaude..932-ا cuivre de Qumran, RB, °n 3,)9591( p"ءط.T.J,MILIK

-2344..LAPERROUSAZ,Qoumran, p

-313-01.,15Q3,XII

Cecil ROTH, The Historical Background of the Dead Sea Scrolls, Oxford, - f

.67,5891 05 45-44 et

-5Bargil PIXNER, < Unravelling the copper scroll code. A study on the

933..topographyof ,»15Q3 RQ، °n 43,)8391( p

-138..J..T MILIK, Dix ans de decouvertes dans le desert de Juda, p

كيلوغرامأ.27إلى02منيشاويقديمةوزنوحدة:المثقال7-

.JOSEPHE,Ant,أل!،أ801- Jud., XIV, iv, ;5-1 XIV
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الكنزهذاأنذكرلكنه،حقيقيةكنوزلائحةفعلأهوالنحاسيالذرجأنعلى

كوكبابارمنكلبإدارةكانتالتيوموجوداتهالهيكلوأموالالعامالماليمئل

(1.اما-35)32الرومانضدالثانيةاليهوديةالثورةأثناءأليعازروالكاهن

التالية:للأسبابصحيحغيرالأخيرالرأيلكن

جميعإخفاءيؤكدالتيالأركيولوجيةالمعطياتمعتوافقهعدمأ-

حوالىقمرانمغاورفي،النحاسيالذرجفيهابما،الميتالبحرمخطوطات

م.68سنة

يعبثلمأنهبمعنى،الثالثةالمغارةاكتشفالذيهوالآثارفريقإنب-

منولتمقفوالبردىالجلدمنفتيتة274خؤتالتيالمغارةتلكبمحتويات

إلىبالإضافة2واحدوسيراجوابريقينيخطاء26وجرة35لحوالىالفخار

ثورةأثناءالفالثةقمرانمغارةفيالذرجهذاإخفاءتغفلو.النحاسيالذرج

للثورةعائدةآثارعلىعينهاالمغارةفيلمحيرلكان،الرومانضدكوكبا.بار

3.المربعاتواديكهوفإلىبالنسبةهوالحالكما،الثانيةاليهودية

الحرباندلاععندوالهيكلفلسطينليهودالماليةالأوضاعكانتج-

يخبرإذ،بعدفيماالأحوالإليهآلتممايسرآأكثر،روماضدالاولىاليهودية

علىواستولوا.م07سنةالهيكلالرومانالجنودأحرقبعدماأنهيوسيفوس

.264,n .p 134 etةLAPERROUSAZ, Qoumr

158.Ibid., .p 11 et

تقريبأ.كلم25مسافةعنهاهـيبعدالقدسمدينةمن-الشرقيالجنوبفيالمربعاتوادييقع

،عديدةسكنيةحقباتعرفالموقعذلكأنتبين،5391سنةأجريتالتيالأثريةللتنقيباتنتيجة

الرابعالألفحقبةإلىأي(Chalcolithique)الخالكوليثيالحجريالعصرإلىعائدأقدمها

الثامنالقرنينمنآثاروجودعنالأثريةالحفرياتكشفتكما(.ق.حلأ04003-.00).ق.م

أواخرإلىيعودومعطمهالرومانيالفخارحطاممنكبيرعددعلىأيضأوعثر.ق.موالسابع

معتتوافقالتيالتوراتيةالمخطوطاتفتائتمنقليلعددإلىبالاضافةب.م.،الثانيالقرن

اليهوديةالثورةزمنإلىمعظمهايعودالتيوالمخطوطاتالنقودمنومجموعة،الماسوريالفص

كوكبا.بإبنالمعروف،كذبةبنسمعان.الثورةقايدباسممذتلهوماومنها،الرومانضدالثانية

الثانيالقرنفيمحددةتواريختحملالتياليونانيةالمستنداتوبعضاتفاقيتينعلىأيضأوعمر

رومانيةحاميةبأنالاعتقاديجيزما،اللاتينيةباللغةالفتائتبعضإلىبالإضافةللميلاد،

كذبة.بنسمعانثورةعلىالقضاءبعدالمذكورالموقعاحتفت
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ا.السابقةقيمتهابنصفسوريافييتاعالذهبيةالليرةصارت،كنوزه

فيتوفرماتشمل،النحاسيالذرجفيالواردةالكنوزلايحةأنوبرأينا

الأزمنةنهايةلحرباستعدادهممدةطوالأموالمنقمرانجماعةصندوق

كنوزإلىبالإضافة،الميتالبحرمخطوطاتمنمهمعددإليهايشيرالتي

الروماناندحاربعداليهودالثواربتصزفوضعتالتيالعامةوالأموالالهيكل

اخفيت،عينهابالكفوزيانيةلائحةوجودأنكما.الحربمنالأولىالسنةفي

نمتنتربماالكفوز،تلكعلىأخرممطوصايةسلطةوجوديعفيآخر،مكانفي

الثوارانتصاربعدالبلادعنالدفاعشؤونتوقتالتيالأولىالثورةبحكومة

فلسطين.علىسيطرتهموبسط66سنةالرومانعلىاليهود

متفرقةمخطوطات8-

الأسرار""كتاباسمعليهأطلقنصنالأولىقمرانمفارةمكتشفاتمن

المغارةفيالمكتشفةالنصوصبعضالعنوانهذانحتيندرجكما)127"(.

تلكموضوعيتمحور(.992Q4-103)التاليةالرموزيحملوهيالرابعة

"يهوه".مخططاتلمعرفةالصحيحالطريقهيالتيالحكمةحولالنصوص

34Q1;)الأعياد""صلوات؟عيتأخرىنصوصوهناك sib34Q1،)وهي

بكاملها.الطقسيةالسنةتشملاحتفاليةصلواتمجموعةمنيبقىمايدخوي

وهي)704-004"4("السبتذبيحة"أناشيدأيضأالمهمةالنصوصومن

حضرته.فيالذينوالملائكةإسرائيلإلهنمخدالتيالتراتيلمنمجموعة

.قمرانجماعةلدىالطقسيةالسنةلسبوتمخصثصةأنهاكما

لآياتتفسيرآيشكلوهو(،1744Q)"مختارات"؟عيآخرنصنهناك

مرحلةفيجماعتهمعيعيشأنهالكاتبقناعةمنانطلاقأمتنؤعةتوراتية

الشامل.التجددزمنأيالأخير،الزمن

فيوجدتمخطوطةعلى)17504("شهادات"اسمالمتخصصونوأطلق

المشيحي.بطابعهاتتمئزوهي،الرابعةالمغارة

,JOSEPHE,Guerre,،1§.317ا- VI, vi
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وهوا(،ا13Q)"مليكصادق"اسمالمتخصصونعليهأطلقنصنوهناك

حولالنصموضوعيدور.االتوراةأسفاربعضمنمتفرقةلآياتيأويل

عالمفيوكسئدالأزمنةآخرفيسماويكمحزريبدوالذي"ملكيصادق"

التكولنسفرفيالمذكورشاليم""ملكغيرهوهذاوملكيصادق2.الملايكة

3.ممتلكاتهعشرأبرامأعطاهوالذي

(.184Q4)"المرأة"فخاخ؟عيشعرينصنعلىالرابعةالمغارةفيولمحثر

وصفهاجاءوالإغواء.للمكرومصدرشركلمبدأهيالمرأةأنكاتبهيعتبر

تغويلكيالمدنأبوابوأمامالطرقاتمفترقعلىتتربصزانيةصورةعلى

الفلكيالطالعيتناولنصعلىأيضألمحثركما4.الخطيئةإلىوتدعوهمالأبرار

الإنسانفيوالظلمةالنورحصصمجموعأنمنهيتبئن(،186Q4)الأبراجأو

وآخرشخصبينيختلفالظلمةالىالنورنسبةأنغيرحصص،تسعهو

.جسدهومواصفاتمولدهبرجإلمىاستنادآ

سنةبعدالمنشورةالنصوصأهممن(246Q4)"الآرامية"الرؤياوتعتبر

عنيتحدثوهوالمشيحي.بطابعهولتميز،رؤيلويالنصأسلوب.1991

النصحولجرتوقد.الأزمنةنهايةفيالأشرارعلى"الله"شعبانتصار

لتلكماوبسبب،همتنهفي"الله"ابنعبارةلورودمتعددةدراساتالمذكور

سياقفيلهاالمعطىالمعنىحيثمن-نصرانيةيهوديةدلالةمنالعبارة

النص.

(52Q4)5"التطويباتا،اسمعليهاطلقنصنالرابعةالمغارةمخقفاتومن

6.الزيتونجبلعلىالناصرييسوععطةمطلعمعأسلوبهلتشابهنظرآ

9-8اشت2او82:ت8-79:مز2!أ:5تثة25،13:259:اجا- .V:527؟:

-225.01-8,11،,1Q31

18-14.02:تك3-

-4.14-31,,184.4frag"

.E PUECH, (< Notes sur le fragment d'Apocalypse :246Q4 le Fils de Dieu)), - c

"!ول40+،)4991(.0;246.556-533"1.11.4

-6Michael WISE - Martin ABEGG. Jr. - Edward COOK. Les manuscrits de

.95405,lamer Morte
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باعتبارهابالشريعةالتمشكإلىتهدفتطويباتالمذكورالنصيتضمن

المعرفة.طريق

عنتتحذثوهي،)521Q4(مشيحية""رؤياتسميةأخرىمخطوطةوحملت

النصاهذمضمونيتشابه.اوالأرضالسمواتلهتخضعالذيالمنتظرالمسئا

المشيحيالزمنخلالأنهالاعتقادلناحية(2-ها:ا)متىفيوردمامع

العقيدةلهذهأيرلاأنهذكرهوالجديرومسيحه.اللهبفضلالمويىيقومسوف

2.التوراةكتبفي

بالرمزسابقألمحرفتالتي()"المسلكيةالرسالة"وتتناول

(4QMMT،)أحكامها.مراعاةفيوالتشذدالشريعةعلىالحفاض!مسألة

بولسسفاهممنلعقيدةمشابهةقمرانجماعةعقيدةأنمنهاويلتبئن

وذلك،(و2416:غل)غلاطيةأهلإلىرسالتهفي"الكذبة"الأخوةالرسول

لتحقيقالوحيدالسبيلهيالموسويةالشريعةبأنقمرانجماعةإيمانلناحية

3.الخلاص

وهيلاحقأ،سنذكرهاالتيالمهمةالنصوصمنآخرعددأيضأهناك

الكتبنجلكانتيهوديةشيعةعنصادرةالميتالبحرمخطوطاتأنيؤكد

الممئزةعقائدهامنانطلاقأفشرتهالكنهاويحترمها،القانونيةالتوراتية

التفاسيرمنالكبيرالعددهذاوجودذلكعلىوالدليل.الخاصةونجاربها

.قمرانمغاورفيعليهالمحثرالتيالتوراتيةللنصوصالمنحولةوالكتب

521Q4.frag,,1.1،2ا-

-2chael WISE - Martin ABEGG, Jr. - Edward COOK, Les manuscrits deأول

.545.merMorte, pلم"

-3458..Ibid.,p
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481(75)ات"!شهادمخطوطة-ا

)166Q4((،هوشعتفسير"مخطوطة-2

()183"الجماعة"نظاممخطوطة3-
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ولثال!ولفممل

الكلاسيكيةالمصادرفىالأسينيون

وأنهم،المخطوطاتأصحابهمالأسينيينأنالباحثينمعظميعتقد

.الرأيهذايرفضالباحثينمنعددآأنغير.واحدةجماعةقمرانوجماعة

المصادرذكرتهمابالتفصيلنسقعرضأنالضروريمنوجدنالذلك

التيالمعطياتمقارنةمنبعدفيمانتمكنلكي،الأسينيينحولالكلاسيكية

البحرمخطوطاتأي،الأصولتوفرهاالتيبتلكالمعروفةالمصادرتقذمها

.الموضوعاهذحولالرأياءإبدمنوبالتالي،الميت

لاسكنكريماافيلونأولا-

إنهوئقال.ق.م13سنةحوالىالاسكندريةمدينةفيالفيلسوفهذاولد

هاجرتمرموقةيهوديةعائلةإلىفيلونينتميا.مهو.45سنتيبينيوفي

التيالدراسيةالمراحلأنهىالمدينةتلكوفي.الإسكندريةإلىفلسطينمن

تلقىأنهكما.الأرستقراطيةالطبقةإلىينتميليونانيإلأتتوافرلاكانت

رصينة.يهوديةتربيةآيضة

بطريقةاليونانيةوالفلسفةاليهوديةالديانةبينالتوفيقفيلونحاول

والمفاهيمالأفلاطونيبالمذهبالمشبعةفلسفتهالدمت.الرمزيالتأويل

أوسابيوسعذدهاكثيرةمؤلفاتله.الحديثةالأفلاطونية،التوراتية

فلسفيةأمورحولمواضيعهاتدور(،،الكنيسة"تاريخكتابهفيالقيصري

عبد"،هوشريرا،كل،"الإلهية"العنايةأهمها:منوغيرها.ودينيةوتاريخية

إلىيستندلاالرأيهذاأنضحيرم.و.ه45سنتيبيهنتوفيفيلونأنالباحثينمنعدديرىا-

نإقالالذي"اليهودييوسيفوس"تاريخكاتبذكرهمامعييفقلاأنهكمابها،موثوقمصادر

بعدالسجنمن"غلبا"حزرهوقدقيصر.نيرونالامبراطورعهدفيرومافيمسجونأكانفيلون

براهيموامدورنقولاسليمبنفقةطبع،ليهوديايوسيفوستاريخ،يوسيفوس)العرشعلىترئبه

يأ،.م68سنةبعدتوفيقدفيلونيكونأناحتماليعفيما،216(ص،1872،بيروت،سركيس

روما.عرشعلىغلباالامبراطورترئعبعد
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على"الرد"،التأملية"الحياةاليهود"،عن"الدفاعحر"،هوفاضل"كل

"والخروجالتكوين3سفريحولوحلول"مسايل"،غايوسإلىالبعثة"فلاكوس"،

الأسينيين،عنفيلوقفيهماتحذثمهفينكتابينعندنتوقفوسوفالخ...

اليهود".عنو"الدفاعحر"هوفاضل"كلوهما:

حىهوفاضل"كل-ا

المذكوركتابهفيتحدث،عنهاالبحثوضرورةبالحكمةفيلونأشادأنبعد

حزالحكمةفصاحب.النفسحريةبلالجسدحريةليسولكن،الحريةعن

يتمتزوهو.الموتأمامحتى،ومخاوفهأهوائهعلىالسيطرةيستطيعلأنه

فيلونوذكرالمستقي!ا.الراجحوالعقل،اللهوصداقة،السعادة:ثلاثبصفات

المدينةضوضاءعنالابتعاديؤيرونوهم،قليلونالحكمةأصحابأن

وجودإلىأشار،الفاضلةالحياةعلىوقصالحريةأنأكدأنوبعدوفسادها.

ثموالهنود!والفرساليونانيينلدى:العالمفيالحكماءمنمجمبىعاتثلاث

:فقال،الأسينيينعن!ؤلأتحدث

أمةمنمهمعدديقطنهاالتيوهي،الفضيلةإلىأيضأسوريا-فلسطينتفتقر"ولم

حيث(،Eaكا)"هه4أسينيينباسميعرفهناكفبعضهم.السكانالكثيرةأليهود

فيصحيحةصيغةيتخذلاالاسمهذاكونمنوبالرغم.آلافالأربعةعددهميتجاوز

خذامفإنهم،وبالفعل،."قداسةكلمةمن،رأييبحسب،مشتقأنهغير،اليونانيةاللغة

منلهملمابل،قرابينايحيواناتيقذمونلالأنهمليس،معنىمنللكلمةمابكلالله

بالله.جديرةأفكارهمجعلفيإرادة

بالحياةالاحتكاكأنعلمأ؟سكانهاجوربسببالمدنويهجرونالقرىيسكنونوهم

بعضويجمل.منهاشفاءلاأمراضآ،تةاثغبكالأجواء،النفوسإلىينقلالاجتماعية

فيهتفون،السلامتصونالتيللمهنحياتهمالآخرونيكزسبينما،الأرضفيهؤلاء

أراضيىتمفكودون،والذهبالفضةكنوزبجمعألاهتمامدون،وجيرانهمذوأتهمبنفع

الحياتيةتحاجاتهملتلبيةيكفيماقدرعلىيعملونولكنهم،إيراداتهملزيادةواسعة

شغبسببلالديه!النزعة،ملكياتأوثروةدونالبشر،منغيره!ادون،وحدهمفهم

فيهيالوفرةأنعلىبحقينظرونإذ،جدأأثرياءأنفسهميتصؤرونلذلك.موأردهم

بينهميوجدولا.بسهولةإرضاؤهايمكنبحيث،الحاجاتمنالقليلللمرءيكونأن

وككالأسلحةتجارةيتعاطونولا.دروعأوخؤذاتأوسيوفأورماحأوسهامصانعأي

حتىتصؤر،أقيلهموليس.السلمأوقاتفيمفيدأبعضهاكانولوحتى،الحربأدوات
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ولا.الربحمنشيئأفيهلأنذلكييجتبونفهم.الملاحةأوالتجارةعن،الحلمفي

ليس،العبوديةيدييونوهم.بينهمفيمايتعاونونأحرارفكلهمعبد،أيبينهميوجد

من،لأنهابالأحرىأو،المساواةعلىتقضيلأنهابل،ظلممنعنهاينتجمابسببفقط

الغذاءلهموأم!تالبشركافةأنجبتالتيالطبيعةناموسنجاهكفز،الإيجابيةالناحية

زعزعالجشعأنغير.الواقعفيبلبالاسمليس،إخوةمفهموجعلت،الأمتفعلكما

الصداقة.مكانوالحقد،الألفةمكانالفراقفحكالبشر،بينالقرابة

مجبغيرولعتبرونه،المنفقةاتهبمفردالمنطقيهملونفهم،الفلسفةإلىبالنسبةأما

خارجةيعتبرونهاا.لتيالفلكيةبانشغالايقاالفيزياءيهملونأنهمكما،بالفضيلةللفوز

الكون.وأصلاللهوجودعنتقولهبمايتعفقمافيإلأ،البشريةالطبيعةمتناولعن

مثالأأجداده!اوضعهاالتيالشرائعآخذين،الأخلاقبعلمزائدبشكليهتقونلكنهم

لدنهمنبإلهامإلأصياغتهاالبشريالعقلبوسعيكنلمالتيالشرائعتلك،وقدوة

مقدسالسابعاليوملأن،السبوتفيخاصة،الاوقاتكلفييدرسونهاوهم.تعالى

يدعونهاالتيالمقدسةالأماكنهـيؤقونآخرعملكلعنخلالهيمتنعونلذلك.بنطرهم

الشيوخمقاعديكونبحيثامحددةأماكنفيأعمارهموفقيجلسونهناك"كن!من".

الكتابأحده!ايتناولعندها.للاستماعولتهتأونسنأ،يصغرهمممنمقامأأرفع

القسمفإنوبالفعل.فهمهعشرمالشرحوالخبرةبالكفاءةيتمثعآخريتقدمثمولقرأ،

وهناك.البحثفيقديممنهجبحسببالرموز،يعطىالفلسفيةتعاليمهممنالأكبر

الرديئة،أو،الصالحةالأعمالومعرفة...الةوالعداسةوالقدالتقوىعلىيتدزبون

اللهمجبةهوثلاثيآمبدأمعتمدين،ذلكيخالفعفاوالابتعادالأفضلواختيار

،الحياةمدىودائمةثابتةطهارة:نحصىلاأمثلةاللهمحبةوتشمل.والإنسانوالفضيلة

سببأيكونأندونخيركلمصدرهوتعالىاللهبأنوالاعتقاد،أباطيلولاحلفانفلا

والملذأت،الباطلوالمجدوالغنىالثروةاحتقارعلىالفضيلةحبوشطويشز.لأفي

ماوكلالرأيفيوالثباتالحقواحتراموالتواضعالمأكلوبساطةوالصبرالزهدوعلى

والحياةوالمساواةاليرفق:الإنسانمحئةوتشمل.الحميدةالعاداتعليهتشتمل

غيرفيواقعآيكونلاباقتضابذلكعلىوالكلام.ثناءكلمنأرفعهيالتيالجماعية

كونهمإلىفبالإضافة.للجميعشائعأوأصبحإلآمنزلأيملكأحدمنفمامحفه.

المثاليةيشاركونهمالذينالخارجمنللزوارمفتوحةمنازلهمفإنأخويات،فييعيشون

والمائدة،مشتركقالكساء:مشتركةومصاريفواحدمؤونةبيتسوىلهموليس.عينها

سقفتحتالإنسانيجدأنيمكنفأين.سويةالطعامتناولعلىاعتادواوقد،مشتركة

مائدةحولونجتمععينهالحياةنمطتعيشالشكلهذاعلىمنطمةجماعةواحد

عنكأجريتلقونهماجميعلأن،حياتهملنمططبيعيةنتيجةالأمرهذاإنوأحدة.
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يستفيدلكيالمجموعةبتصرفيضعونهإنما،لأنفسهمبهيحتفظونلا،اليوميةأعمالهم

هؤلاءأنبحجةعنايةبدونوالمساكينالمرضىيتركونلاوهم.إليهبحاجةهومنمنه

لمعالجةيلزمماكل،المشتركةأموالهمبفضل،لديهملأنبشيء،القياميستطيعونلا

يحآونأنهمكما.الغايةتلكسبيلفيانفاقهتوخسمابسخاءينفقونوه!ا.الأمراض

فيحقيقيونأبناءيشاعدهمالذينكالأهلنمامأابالعنايةويحيطونهمالمسنين

كفي.وبانتباهباندفاعلمساعدتهمهـلأتون،بكرمفيعاملونهمةشيخوختهم

فيأقولاءرجالأتنشئاليونانيةالألفاض!لأناقةجاهلةفلسفةأنكيفيلاحظوهكذا

حريتهم.كاملتؤكدالتيالحميدةالافعالفيبهيقتدىنموذجأوتقترح،الفضيلة

مختلفوكثيرونحكامالبلادتلكعلىتعاقبالعصور،عبرأنهذلكعلىوالدليل

يأيوفرونلا،الكاسرةالوحوشمنضراوةأكثرمنهمالبعضوكان.والسلوكالطباع

قطعة،كالطتاخينأحياءيقطعونه!ا،كالقطعانمرؤوسيهميذبحون،الفظائعمننوع

الإنسانيةالعدالةتصيبهمعندماإلأشرورهمعنيتوقفونولاعضوأ،وعضوأ،قطعة

لاقساوةفيمارسون،بالحنقالمكريستبدلون،الحكاممنوالآخرونعينها.بالمظالم

الشفاءيمكنلامؤلمةبأفعالقامواالذينالرجالهؤلاء...بهدوءيترثرونوهمتوصف

ذكرى،مساوئهممنعانواالذينمنتنسىلاتعاسةمدينةكلفيوراءهميركوا،منها

تزايدممنأكان-ايحكامهولاءمنأحدلاولدنالبشر.علىوحقدهملكفرهم

وأ"الأشينيين"تدعىالتيالجماعةتلكاتهاممنتمكن-مكرهماشتذأوطغيانهم

لمسوابعدمابالطبيعةوأحرارمستقلينكأناسعاملوهمفقد،بالعكسبل.القديسين

تفوقمشتركةحياةولعيشونواحدةمائدةحولالطعامبتناوليحتفلونوهم.فضائلهم

1."السعادةفايقكامللوجوبوضوحآالأكثرهوالمظهروهذايناء،كل

تضمذتهوماالأسيذيينعنفيلونأوردهمابينالمشتركةالقواسمالىونعود

بالقداسة2يتعلقمافيخاصة،أصحابهاعنالميتالبحرمخطوطات

والنزاهةبالصدققمرانجماعةتمتزتفقد4.والربحالفنىوكره3والطهارة

PHILON,Quod,.19-75ا- ,O nnis

-قديسونيلي:ما،قمرانجماعةقداسةعلىللدلالةالمخطوطاتفيالواردةالأوصافمن2-

المقدسة.الجماعة-القداسةمجلس-القديسينجماعة

,III,.01أنطر: bottom1,;8،!+"اQS,،11 ;25 ,V ;02 1QM, IX

بالوليمةالاشتراكقبلللتطفرتستعملكانتالتيالمياهصهاريجمنعددأقمرانخربةحوت3-

المقدسة.

-403-92.،4,XVIIIث!"ا
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لبعضهمأفرادهاومحبةوالأخؤةالألفةإلىبالإضافة،الحميدةوالفضائل

ويرفعونسويةالطعاميتناولوق،مشتركةحياةيعيشونهؤلاءوكانا.البعض

مقتنياتهممنيغذونهمشتركصندوقلديهموكانلله.الشكرصلواتمعأ

لديهمينتفيبحيث،مسؤولوكيلإشرافنحت2،اليوميةأعمالهموأجور

للجميع.ملكآمنهمواحدكليملكهماويصبحالفرديةالملكية

نأقمرانفيالأنظمةفرضتفقدالآباء،شرائعدراسةإلىبالنسبةأما

يتعققمافيوليلأنهارأالشريعةيدرسرجلمنهممجموعةكلفييكون

ثلثمداورةالسهرالأعضاءعلىوجبكما.البعضبعضهمنحوبواجباتهم

لتفسيرالسبوتيخصصونوكانوا.التوراتيةالفصوصلقراءةالسنةليالي

تواجدأثناءأنهإلىفيلونأشاروقد.الغامضةرموزهاوشرحالمقدسةكتبهم

بحيثمحددةأماكنفيأعمارهموفقيجلسونكانوا،الكنسفيالأسينيين

فينجدهماوهذا3سنآيصغرهمممنمقامآأرفعالشيوخمقاعدتكون

تبقىماأما.الثانيفيوالشيوخ،الأولالصففيالكهنةيجلس،أيضأقمران

4.درجتهبحسبمفهمواحدكلفيجلسالأعضاء،من

يفرضالمقدسةالمأدبةفيفالاشتراكةقمرانجماعةفيللعبيدوجودولا

الناحيةمنالمستحيلمنأنهمعناهما""بوشانانقاللذلك،غرباءوجودعدم

فردآيبهونأنالعبداختاراإذلأنه،قمرانجماعةلدىبعبيدالاحتفاض!العملية

.عبدأهيكونلاعندها،الأساسهذاعلىوقبلالجماعةمن

الأسينيينعنفيلونذكرهمابينالكثيرةالمشتركةالقواسممنوبالرغم

الفروقاتبعضتبقى،قمرانجماعةعنالميتالبحرمخطوطاتأورديهوما

الحربينبذونوكانواومحبةسلامدعاةفعلأالأسينيوقكانفإذا:المهمة

مخطوطاتبين(1الحرب"نظاموجوديكلشرفكيف،فيلونزعمكماوأدوايقا

QS,،1;9,.5ا- IVا

-202.3-2,,VIث!ها،1اا-ا2ز،

-381.,PHILON,Quod Omnis

-49-8.،183,VI

-5n the structure of the EsseneةGeorge .W BUCHANAN, ((The role of purity

.604.sect,RQ, °n 15,)6391( p
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حربلخوضقمرانجماعةاستعداديؤكدالذرجفهذا؟الميتالبحر

بالإضافةفلسطينيحتفونكانواالذينوالأغرابالوثنيينضدإسكاتولوجية

الموسوية؟الشريعةمخالفيإلى

الأسينيينحقيقةجهلإلىوالأصولالمصادربينالفروقاتتعودربما

يحسينإلىعمدقدفيلونيكونأنأيضأالمحتملومنباطنيأ.مذهبةكونهم

قومهبنيعنبالدفاعمنهرغبةفلسفيةكمدرسةواظهارهمالأسينيينصورة

.عامبشكلاليهود

اليهود؟عنرالدفاع2-

عن"الدفاعالمسفىالمفقودكتابهفيالأسينيينعنأيضآفيلونيحدث

"التحضيركتابهفيأوسابيوسأوردهماسوىمنهيبقلمالذياليهود"

:فيلونقال".الإنجيلي

هؤلاءويدعى،مشتركةحياةيحيواأنتلامذتهمنوافرةلأعدادمشزعناهتأ1القد

وهم.استهمقدبفضل،أعتقدكما،الاسماهذهؤلاءاستحق(.)"ههكا!كاص!"أسينيون،(

لتلكعلاقةولا.بالسكانالآهلةوالأماكنوالقرىاليهوديةمدنمنعدذايسكنون

وأالأطفالئقبللا.الفضيلةعلىوغيرتهمانسانيته!امنآتيةهيبل،باليرقالنزعة

واستسلامهمنضوجهموقفةطباعهماستقرارلعدمنظرأالأسينبين،عندأبدأالفتيان

جزرواوقد،الشيخوخةتحويميلونناضجونرجالفهمهؤلاءأما.جديدشيءلكل

يشمحفلااالحريةتلكعلىحياتهموتشهد.متماسكةبحريةوانتظمواالشهواتمن

مراعيولاحقولأولاعبدأولابيتألا،بهخاصأملكأيقتنيأنالإطلاقعلىمنهمللواحد

يشتركون،الجماعةإلىيملكونهمالكلتقديمهمفبعدالينى.مزايامنذلكغيرأو

حولالطعامييناولونأخويات،فيسوئةيسكنونوهم.مواردهممنبالتنغمجميعأ

مختلفأعملأمنهملكلأنغير.المجموعةلمصلحةنشاطهمويمارسون،مشتركةمايدة

الشمسطلوعفقبل.الطقستقفباتأوالحزأوبالبردالتذزعدونيغزمعليهينكمث

كالمتنافسينالسعادةبغايةوهم،المغيبحتىيعودونولاالمألوفةبأعمالهميلتحقون

،للحياةنفعأأكثريمارسونهاالتيالفشاطاتيعتبرونأنهمغير.الرياضيةالألعابفي

بينهميوجد.البدنيةكالقوةالشيخوخةمعتزولولاوالجسد،للنفسمستحثةلأنها

منهمالبعضهـلهتم.الماشيةأنواعمختلفيسوقونورعاة،ويغرسونيبذرونمزارعون

مماوالحرمانللمعاناةنجنبأمختلفةمهنآيحترفالآخروالبعض،الفحلبتربية

علىللحصولشريفةوسيلةأفييرفضونلاأنهمكما،الأساسيةالضروراتتتطلبه
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الذيالوكيلبيدالمتنوعةالأعمالتلكعنيقبضونهاالتيالأجوريضعوقوهمالموارد.

حولجميعأويجلسون.للحياةضروريهوماكلبوفرةالأخيرهذافيشتري،اختاروه

البذخيعتبرونإذالسرور،بغايةوهميوميآعينهاالطعاموجبةفيتناولون،بسيطةمائدة

فهناك.اللباسفيأيضأبلفقط،الطعامفيليستوالمشاركةوالجسد.للنفسداء

يمكنبحيث،الصيففيالثمنبخسةوثيابللشتاء،خشيمةمعاطفتصزفهمنحت

مفهمالواحديخصماأنعليهالمتوافقفمن.يوافقهالذيالرداءيختارأنمنهمللواحد

منهم.فردلكلملكأيكونالجماعةيملكهمافإنوبالعكس،للجميعملكآيكون

منوالرعايةالمساعدةولتلقى،الجماعةنفقةعلىيداوى،أحدهممرضواذا

لهمكأنالأخيرةحياتهممراحلفيمضون،لهمأولادلاالذينالسنكبارأما.الجميع

هؤلاءمنوالعزةبالاحتراممحاطة،هانئةسعيدةشيخوختهموتكون،الأولادمنالكثير

يعتبرونهإذالزواجيرفضونوهم.اهتمامبكلالعنايةلهميقدمونالذينالأبناء

أحدفلد.المطلقةالعقةيمارسونلذلك،الجماعةانفرام!إلىالمؤديالأكبرالخطر

فيالإنسانإعواءواتقانهاللحسدوميلهاأنانيتهابسببامرأةيتخذالأسينيينمن

وخداعها،بتمفقهاوسمعهنظرهتبهر،كالممثلةفهي.المتواصلالأذىإلىوجزهسلوكه

بفضلعليهحصلتماعلىبعنفيشتوليأولاد،لديهاصارواذا.إرادتهبشلوتنتهي

أموربتدبيرالمنشغلأوالمتئمالزوجأما.المشتركةالحياةمعيتعارضذلكوكل،نملقها

منمنتقلأآخرإنسانإلى،يدريأندون!فيتحؤل.بالآخرينعلاقتهفتتبدلأولاده

بلالأفرادمنفقطليسحياتهمنمطعلىهؤلاءيحسدوهكذا.العبوديةإلىالحرية

كبار.00،(1ملوكمنأييضأ

يوسيفوسفلافيوسثانيآ-

،عدبدةمؤلغاتله.م001سنةحوالىونوفي.م37سنةيوسيفوسولد

حياةو"سيرةأبيون"و"ضد"اليهوديةو"العاديات"اليهودية"الحروبأهمها

69سنةحوالىتأليفهأنهىالذيالأخيركتابهفيأخبر".يوسيفوسفلافيوس

ملوكيدمعروقهفيهـيجري،نبيلةيهوديةكهنوتيةأسرةمنيتحذرأنه.،م

عشر،السادسعامهبلغولما.الحشمونيينسلالةمنالمتحدرةأمهطريقعن

يأ،عصرهفيالمشهورةالدينيةالطوايفإلىقربعنيتعزفأنفيرغب
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اختياربغيةالزمنمنمدةمنهافتقزب،والصدوقيينوالفريسيينالأشينيين

يدعلىالصحراءفيسنواتثلاثوالتقسئفالزهدمارسوقدأفضلها.

شيعةفيوانخرطأورشليمإلىذلكبعدعادثم"بانوس"،يدعىناسك

.االفريسيين

"،اليهوديةالحروب)1كتابمنهاالأخصوعلى،يوسيفوسمؤلفاتتعتبر

شاركيوسيفوسأنعلمأ،الكبرىاليهوديةللحربالتاريخيةالمصادرأهم

الشماليةالجبهةقيادةتوفىعندماالحربتلكمنالأولىالمرحلةفي

منتيقنفلما.أورشليمعلىالزاحفةفسبزيانوسجيوشلصذاستعدادأ

فلقا.العالمعلىسيدآسيصبحبأنهلهوتنئألفسبزيانوساستسلم،الهزيمة

وجعلهيوسيفوسعنعفا،.م96سنةالامبراطوريةعرشالأخيرهذاتسنغ

باأسرةتيفنأ"يوسيفوس"فلافيوسالمذكورالمؤرخفدصي.خاصتهمن

الإمبراطور.اليهاينتميالتيالفلافيين

طائفةإلىبالنسبةالمصادرأهممنأيضأيوسيفوسمؤلفاتوتعتبر

إحدىفيالانخراطقررعندماأحوالهمودرسعاصرهملأنه،الأسينيين

.عصرهفيالمعروفةاليهوديةالشيع

اليهوديةا!روب-ا

(،،اليهودية."الحروبكتابهفيالأسينيينعنمطؤلأنصأيوسيفوسأورد

الأهمتة.منكبيرةدرجةعلىوهي،عنهممتفرقةأخبارأأيضآفيهذكركما

:يوسيفوسقال

وقدثانيأ.والصدوقيونأولأ،الفريسيوناليهود:لدىفلسفيةمدارسثلاث"هناك

ممارستهمبفضل)،75+كا!ل!("الأسينيين"باسمالثالثةمشايعوالمدرسةلمحرف

الجسدملذاتاعقبرواوقد.غيرهممنأكثروتحائوايهودأويدواهؤلاء.للقداسة

الزواجيهملونوهم.فضيلةالشهواتعلىالتفلبمنوجعلواالعفةوآثروأوذنوبأشرورأ

قابليةذويتنينصغارأ،فيقبلونهممنهميعتبرونهممنغيرهمأولادمنوينتقون

وانماالنسلوحفطالزواجصوابيةينكرونلاوهم.بطبائعهمويطبعونهمللتعفم

أمانتهاعلىتحافظواحدةبينهمليسأنمقتنعينالفاسقالنساءسلوكمنيحذرون

,JOSEPHE-.7."عنم1 Lif
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واحد.لرجل

.المشتركوالعيشالألفةإلىجدأهـلميلونوالغنىالثروةيحتقرونالرجالهؤلاء

فيالداخليقذمبأنيقضيبينهمفالقانون.غيرهمنأكثرعندهقنبينهموليس

بيناختلاطأبل.غنىظاهرةولافقرظاهرةبيفهمترىفلا.للجماعةعندهمازمرتهم

وهم.الأخوةلجميعواحدأإرثأهنالكأنلكيتراءىبحيث،الآخرينومككالفردمكك

يفضئلونفهم؟مسحأعنهمسح،موافقتهبدونبهأحدمشحافإذ،وسخأالزيتفييرون

يختارونوهم.الأبيضاللباسارتداءيؤثرونكذلكوجافأ،خشنآالجسميكونأن

المشتركة.شؤونهملإدارةقئمين

يعيشونحيثالمدنجميعفييتوزعونبلفيها،يقيمونمعينةمدينةلهموليس

تحتعندهمماوضعواأخرىأماكنمنالأخوةبعضجاءهمواذا.كبيرةبأعداد

منذيعرفونهمكأنه!اقبلمنيرونهملمأناسعلىيترددونفهم،ملكهمكأنهتصزفهم

تعذيمنخوفأأسلحتهمإلأتنقلاتهمأثناءشيئأيحملونلافإنهموهكذا.بعيدزمن

بهمللاعتناءخصيصأينغذنمسؤولفيهايقيمونمدينةكلفيولهم.اللصوص

الذينالأولادبلباسأشبهومظهرهمفلباسهم.والقوتاللباسلهميقذم،كضيوف

تصبحأنبعدإلأأحذيتهمأوألبستهميستبدلونولاسئدهم.سيطرةتحتينشأون

كليعطيبل.بعضهممنشيئأيشترونولاشيئأيبيعونولا.الزمنأففاهاباليةخرقأ

...حاجتهيوافقمامنههـلأخذ،عندهمفاإليهيحتاجماغيرهإلىمنهم

الدنيابأموريتعلقواحدةبكلمةينطقونلافإنهم.العادةفوقعندهماللهوخوف

نأبهايضرعونكأنهمآبائهمعنورئوهاصلواتيرفعونبل،السفسشروققبل

الذيالعمللممارسة،نطارهملأمروفقأ،منهموأحدكليذهبوبعدها.عليهمتشرق

واحد،مكانفييجتمعونيم؟االخامسةالساعةحتىنشاطبكلفيعملون.يجيد

التطهيرهذامنالانتهاءوبعدالبارد.الماءفيولستحفونأبيضبنقابفيستترون

الطعامقاعةإلىمنه.وننتقلونإليهالدخوللغيرهميجوزلاواحدمكانفييجتمعون

أمامهمولضعالخذازفيأتي،صامتينفيجلسونمقذسأهيكلأيؤفونكأنهمأنقياء

أمامواحدصحنفيالطعاممنواحدآلونأالطاهييقذمثم.بالترتيبالخبزأرغفة

قبلالطعاميذوقأنمنهملأحديجوزولا،الطعامقبلالصلاةالكاهنهـلتلو.منهمكل

يشكرونوهم.الطعاممنالانتهاءبعدمجددآالكاهنيصفيثم.الصلاةتلكانتهاء

التيالثيابيخلعونهذاوبعد.طعاممنعليهمبهأنعملماوالنهايةالبدايةفيالله

ثمالمساء.حتىأعمالهمإلىدينصرفدن،مقدسةثيابكأنهاالطعامأثناءارتدوها

الشعس.شروقعندالأولىيتدأ،ساعةعشرةاينتيإلىمقسمأالزمانذلكفيالنهاركان-ا
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معهم.يجلسونفإنهمضيوفعندهمكاناواذ.ذاتهابالطريقةالعشاءلتناوليعودون

نأمنهمواحدلكلالمجاليمسحونفإنهمبيتهملينخسأبدأبينهمالضجيجيعلوولا

يمارسونأنهمالواقعولكنعظيمأسرآالسكوتهذافيالغرباءويرى.بدورهيتكلم

نأمنأكثروهيوالمشربالمأكلمنعينهاالكميةدائمأفيتناولونباستمرارالاعتدال

كافية.يكون

نطارهم.تعليماتبموجبإلأالأخرىالأمورفيشيئأيفعلونلا،يقالوالحق،وهم

يعاونواأنولهم.الرحمةوأعمالالمحتاجمساعدة:أمرينفيإلأأحرارآليسواوهم

لهمليسولكن.البائسينإلىلطعامايعطواوأن،المساعدةيستحقممنيشاؤونمن

بعدلغضبهميصرفونوهمالنطار.موافقةبدونالبعضبعضهممعذلكيفعلواأن

وهم.القسممنأثبتوقولهم،والمسالمةبالأماتةاشتهرواوقد.شهواتهمعنهـثمسكون

إلأيصدقلامنإن:يقولونفإنهمالحنثمنأسوأهـلعتبرونهاليمينإعطاءيتحاشون

القدماءكتبدراسةفيعظيمأجهدأويبذلونقبلها.الدينونةيستحقاليمينبعد

معرفةسبيلفيفيهاويفئشون!وأجسادهملنفوسهمفائدةأعظمهامنهافينتقؤن

واذا.الأمراضمعالجةأجلمنوذلكوالحجارةالنباتاتلجذورالشفائيةالخصائص

كاملةسنةالمعيشةفيطريقهمبائباعيؤمربلفورايقبللابفرقتهميلتحقأنأحدشاء

والثوبسابقأالمذكورةوالمنطقةصغيرةفأسأوثعطى،منهماواحديعتبرأندون

منثقزب،الاعتدالفيمقدرتهعلىالمدةتلكفيالدليليقذمأنوبعد.الأبيض

الاشتراكعنممنوعأيظلولكنهالتطهيرمياهفيمعهمفيشتركالعيشفيإسلوبهم

أخريين،سنتينسجاياهتمتحنالشكلهذاعلىصبرهإثباتوبعد.معهمالعيشفي

يمينعلىيستحلفطعامهمبلمسلهيثسمحأنوقبل.بالجماعةالجقلايقآوجدافإذ

ولاطوعألابأحدضررأيلحقوألأ،الناسبينيعدلوأنأولأ،اللهيئقيبأنشديدة

الناسيجميعأمينآيبقىوأن،الصالحجنمعيتعاونوأن،دائمةالشريكرهوأن،إكراهأ

يسيءوألآ،اللهمعونةبدونايحكمإلىأحديصللالأنهالأمرأوليسيماولا

بالبذخرعاياهيفوقأنيحاولوألأ،الحكمإلىوصولهحالفيالسلطةاستعمال

ونفسهبالسرقةيديهيلطخوألأ،الكاذبينويونخالدوامعلىالصدقيحبوأن،والزينة

الآخرينإلىبعقائدهميفشيأوفرقتهأبناءعنيخفيوألأ،المشروعةغيربالأرباح

يقسمأن،تقذمماإلىبالإضافة،عليهوكان.بحياتهالمخاطرةلىإالأمراضطزهولو

يمتنعوأن،العقايديلكبهاتسفمالتيعينهابالطريقةإلآأحدإلىالعقائدينقللنأنه

الأقسأمهيهذء.الملا-يكةوأسماءالفرقةكتبعلىويحافطاللصوصيةأعمالعن

بينمنيطردالشاينةالخطايافييقعومن.فرقتهمفيالداخلينبهاربطواالتي

يأكلفلااعتادهاالتيوبالعاداتأقسمبماارتبطقديكونلأنهبائسأفيموتالجماعة
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أفرادعليهفيشفق.الهلاكحتىجسمهفيضعفالعشبيأكلأنيضطربليجد،ما

فيعيدونهالخطايامنارتكبعماكافيةكقارةبؤسمنبهحلماوبلعتيرونالجماعة

الأخير.الرمقفياليهم

حكمأيصدرونولاهـلعدلوق.أحكاممنيصدرونهمافيالتدقيقكليدققونوهم

قابلغيريصبحالعددبهذايحذدوما.المئةعنأعضائهاعدديقلمحكمةبتصويت

ئحكميجذففمن.مشترعهـماسمهوالاحترامكلاللهبعديحترمونهوما.للنقض

منهمعشرةاجتمعافإذ.الأكثريةورأيشيوخهمطاعةيستحسنونكما.بالإعدامعليه

عنولمتنعون.الرأيفيمعهيمفقونلاالآخرينالتسعةأنعلمإذاأحدهميتكلملا

يهودأفيمنالسبتحفطعلىحرصآأسدوهم.يمينهموالىبينهممافيالبصق

بلالنارإيقادإلىيضطزوالاكيالسابقاليومفيطعامهمبإعداديكتفونولا.آخرين

الأيامفيانهمبلفقطذلكوليسيتغؤطون.ولامحلها،منآنيةيزيحونلاانهم

قدمعمقهاحفرة،الجماعةفيدخولهملدىلهميعطىبفأسيحفرونالأخرى

أنفسهميريحواأنوبعد.الالهيالنورأشغةيهينوالاكي،بالثوبأنفسهمويسترون

إلأيفعلونهلاأيضأهذاوحتىإليها.منهاحثرالذيالترأبيميدون،الحفرةهذهفي

هذهالجسدإراحةأنومع.الغايةلهذهخصيصأيختارونهاالتيالمنفردةالأماكنفي

وهم.تنخسهمكأنهابعدهاأنفسهمغسلبالقانونيوجبونفإنهم،طبيعيأمر

المتقذميندونالمستجذونويلظلانتسابهم.أقدميةبحسبقئاتأربععلىيتوزعون

اخقلطواكأنهمالاغتسالإلىالأخيروناضطرالمتقذمينالمستجذونلمسفإذا،رتبة

السببوييودعام.مئةمنأكثريعيشونمنهمكثيرلنأنبحيثيعفرونوهمبغرباء.

وهم.المعيشةأمورفيالنظامعلىمحافظته!اإلىبللا،طعامهمبساطةإلىذلكفي

سبيلفيكانفإنالموتأما.عقولهملايشاعالألمعنوييترفعونالحياةبؤسيحتقرون

الرومانضذحربتاسخلتوثد.الحياةفيالاستمرارعلىيؤثرونهفإنهممجدهم

وتشويههمتعذييهممنالرغمعلىفإنهم.المحنةفينفوسهمعظمةعلىوافرةأدنة

العذابأنواعجميعإلىتعريضهممنالرغموعلىإربآ،وتقطيعهمواحراقهم

فييفلحوالممعذبيهمفإنعليهمخزمماليأكلواأومشترعهمعلىليجذفوا

لهمتتساقغدولم.المعذبينلإكرامكانتولوأبدآ،الأمرينصةينأحدعلىإكراههم

برغبةأرواحهموأسلمواعذبهمبمنوهزئواآلامهمفيابتسموابلواحدةدمعة

نإهذه:هيعقيدتهمأنذلكفيوالسبب.ثانيةمرةتسقمهاانتظرواكأنهمشديدة

تأتيفالنفس.الأبدإلىمستمرةخالدةالنفوسوان،تدوملاوهيللفسادقابلةالأجساد

لها.سجنأالجسدفيصير،طبيعيبشوقإليهمنجذبةبالجسدلتتحداللطيفالأييرمن

نحوقيرخةتصعد،طوللةعبوديةمنوتعتقالجسدقيودمنالنفستتحزرعندماولكن
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وحدهاالنقيةللنفوسحصثصقدأنهفيزعمون،اليونانيينمعيتفقونوهم.الأعالي

علىينعشه،الزائدةوالحرارةوالثلوجالأمطارأذىعنبمنأى،المحيطوراءفيمامكان

تذهب،الطاهرةغيرالنفوسفإن،وبالعكس.المحيطمنالخارجالعليلالنسيمالدوأم

الأبدية.اقلامفيهاوتكثرالأعاصيربهاتعصفمظلمةهؤ؟إلى،لمعتقداتهموفقأ

المعتبرينهؤلاء،لشجعانهماليونانيونيخصثص،مشابهةفكرةمنانطلاقأأنهواعتقد

الشزيريننفوسأنيعتقدونكما،السعيدةالجزريسفونهمكانأ،آلهةأنصافأوأبطالأ

للعذابالخرافيةشخصياتهمبعضتتعزضحيث،جهنمأيالكافرينمكانإلىتذهب

عنوالابتعادالفضيلةعلىوالحثالنفسخلودفكرةاتالمعتقديتلكفيويوجد...الأليم

لمارجايهمبفضل،الفضائلمنالمزيدإلىحياتهمخلاليسعونالصالحينلأنالشر،

منخوفأعواطفهمفيضبطونالأشراروأما.الموتبعدالإكراممنعليهيحصلونسوف

هيهذه.حياتهمأثناءالعقابمنتخقصواولوحتىالمنتظر،الأبديالعذابنيلهم

تعزفلمنمقاومتهيمكنلاجاذبأتشكلالتيالأسينيينلطائفةالديتيةالتعاليم

حكمتهم.إلىواحدةمرة

واللجوءالمقدسةالأسفارمطالعةخلالمنسيحدثبمايتنبأأنيحاولمنوبينهم

لافإنهمالأنبياءأقوالمعرفةيجيدونأنهموبماالقطهر.منمتعددةأنواعإلى

نادزا.إلأنبوءاتهمفييخطئون

والعاداتالمعيشةفيالأشينيينوسائرتتفقالأشينيينمنخرىأفرقةوهنالك

عنالامقناعأنيرونأفرادهافإن.الزواجأمرفيعنهمتختلفولكنهاوالشرائع

فإذاألاستمرار.إمكانيةوعلىالبشريةالحياةمنالرئيسالقسمعلىيقضيالزواج

يمتحنونهؤلاءفإنحالكلوعلى.البشريالجنسعلىقضيالزواجبعدمالجميعقال

فعلأ.منهنتزوجوامتتاليةسنواتثلاثالحيضذواتمنوجدوهنفإذانساءهم

بلاللذةلمجرديتزوجونلاأنهمعلىليبرهنواحاملاتكنإذايساكنونهنلاولكنهم

فيتمنطقون.الرجالأما،أثوابهنبعضيرتدينوهنيتوضأنوالنسوةالتوالد.لأجل

الأشينيين،\.منالفرقةهذهعاداتهيتلدد

"الحروبكتابفيالأسينيينعنمتفرقةأخبارأيوسيفوسذكروقد

حصلتبحاديةيتعققماومنها.الأهميةمنكبيرجانبعلىوهي"،اليهودية

الملكشقيقانتيغونس،بمقتلينبأقدكانالأسينيينطايفةمنشيخمع

:يوسيفوسقال2.(..مق401)أرسطوبولس

-'13-2.,JOSEPHE,Guerre, II, viii

الحشمونيين.أسرةفيالملكتاجلبسمنأولهوأرسطوبولس2-
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كانتممنالأسينيين،أحدوهويهوذا،معمذهلشيءالخصوصابهذحصل"وقد

أمامفصرخ،الهيكلفييمزانتيغونسالرجلذلكرأىفقدأبدأ.تخطئلاتنبوءاته

الحقروجلأنالنهار،هذاالموتاستحق"إني:قائلأحولهيتحققونكانواالذينتلامذته

هولموتهالمحددوالمكان،اليومئقتلانتيغونسرأيتفقدنبوءايي.إحدىوكذبتتركفي،

منالرابعةالساعةهيوها.المكانهذاعنغلوةاستمائةيبعدالذيسطرونبرج

وقتيمضولم...مستحيلأ(،نبوءتيتحقيقيجدلماالوقتمنانقضىوقدالنهار،

"برجاسهـاأيضأيحملنفقفياغتيلانتيغونسأنالشيخيدخبرمنجاءحتىطويل

..0"2الساحليةقيصريةمدينةفيالاسمبهذايدعىالذيالمكانمثالعلىسطرون"

فقد،مرارآيوسيفوساكدهاالتيالأسينيينلدىالتنبؤموهبةجانبوالى

تمكنوكيف،الاحلامتفسيرمعرفةفيموهبةمنهؤلاءلبعضبماأشاد

عينهالذيالكبيرهيرودسبنأرخلاوسرآهحلمتفسيرمنالأسينيسمعان

موتبعدواليهوديةالسامرةعلى(Ethnarque)إتنارخأقيصرأوغسطس

:يوسيفوسقال.م6سنةوخلعهعادثم.،ق.م4سنةوالده

سنابلتسعمنامهفيأرخلاوس!أرأىقيصراقبلمناستدعائهقبلإنه"ئقال

إليهموطلبوالكلدانيينالعزافينبعضفا-ستقدم.الثيرانتلتهمهابالحبوبمليئة

قالالأسينيين،شيعةمنوهو،سمعانلكن.طريقتهعلىواحدكلففشره.ذلكتفسير

فتقلبتشفهاالتيالأثلامتدوسلأنهاثورةإلىوالثيرانسنينإلىترمزالسنابلإن

بعدهـلموتالسنابلعددقدرعلىالسفواتمنعددأيحكمسوفلهذاعليها.الأرض

قيصر(،3.محكمةإلىأرخلاوساسمدعيأيامخمسةوبعد.متققبةحياة

الفصبدصريخهاسرقأنميوردلمالذييوسيفوسأنذكرهوالجدير

تمكن،الأسينيين،طائفةفيهنشأتالذيالزمنإلىسابقأالمذكورالرييس

،الأحلاموتفسيرالتنبؤفيالأسينيينمواهبعنالمتفرقةالأخبارتلكبفضل

.القدمفيموغلأتاريخيأعمقةإعطايهممن

أنهفيؤكدالأسيني"،يوحنا"اسم"اليهودية"الحروبفييوسيفوسويذكر

3)ص!4الفلوة-ا a)نقريبأ.مترأ018تبلغ،الطولوحداتمنقديمةقياسوحدةهي

-22.,JOSEPHE,Guerre, ,I iii,,5 §;08-78 ,.dI Ant. Ju*, XIII, xi

-33.,JOSEPHE,Guerre, 011 vii
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إلىيشيركماروما،ضدالكبرىاليهوديةبالثورةشاركواالذينالقادةأحد

الأسينيين"2.باب"لهئقالأورشليمفيموضعوجودإلىأيضأوييفح.امقتله

اليهوديةالعاديات2-

فيالأسينيينيواجدإلى"اليهودية"العادياتكتابفييوسيفوسأشار

يوناثانعهدفيالحاصلةالحوادثعلىكلامهففي.المكابيالعهدبداية

قال:ق.م.(،ا-143)06

أعمالمنمواقفه!افياختلفوامذاهبثلاثةالزمانذلكفياليهودبين"وكان

الأفعالبعضإنالفزيسيونفقالوالأشينيون.والصذوقيونالفزيسيونوهم،الانسان

القدرلمفعولمعزضالبعضهذاوأنسلطتنا،نحتيقعبعضهاوأنكقها،لامقذرة

يحصلولاالأمور،بجميعيتحكمالقدرإنفقالواالأشينيونأما.عنهمسئبأليسولكنه

وقالواالقدرالصذوقيونوأبطل.ونحديدهلتصميمهسابقبموجبإلأللبشرشيءأي

هيأفعالناجميعأنوافترضوا.تصرفهنحتليستالبشرحوادثوان،مؤجودغيرانه

منا.001(3.بطيشالشرونقبلالخيرنسئبنحنوأنناسلطتنامطلقتحت

الكبيرهيرودسالملكزمانفيالأسينيينتواجدإلىيوسيفوسأشارثم

إلى،الأصلالأدومي،هيرودسميلأنالمعروفومن.(.ق.م4-.ق.م04)

الفريسيينخاصةاليهود،منكبيرعد؟عداوةأكسبهالهلينستيةالحضارة

إجبارهيرودسفحاولالآباء.سةنيخالفماأعمالهبعضفيرأواالذين

:يوسيفوسقال.الهلاكمنهمتهزبمنمصيروكان.طاعتهعلىخصومه

الولاءقشمبتأديةيقومانالفريسيينوشميابوليونيجعلبأنيرغبهيرودس"كان

لأنالمعايدين،كباقييعاقبهمافلمذلك.عننمنئالكنهما،تلامذتهممعظممعله

منأعفىكذلكلبوليون.احتراممنيكتهلمانظرأتجاههمايسامحأأظهرهيرودس

نمطعلىتسيرالشيعةوتلكأسينيين.باسمعندنايعرفونالذينهؤلاءالفريضةتلك

,JOSEPHE,،1),4,02-3؟;568-562،))1,2,1؟.12-9ا- Guerre

Ib،2،4،7،ب!0§.2145-

-39.5,,JOSEPHE,Ant. Jud., XIII
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أنحدثوسوفالاغريقي.للشعبفيثاغورسعقمهاالتيالمبادئمعيتوافقالحياةمن

مفصئل..."ا.بشكلبعدفيماعنها

بإحدىالأسينيينيمايلأن،أعلاهالواردالنصفييوسيفوسحاول

كانوربما3.الفيثاغوريةالمدرسةأي،عصرهفيالمشهورةالفلسفيةالمدارس

الدفاع،ومزاياهااليهوديةالجماعاتإحدىفضايلإبرازخلالمن،يهدف

اليهود.قومهبنيعنعامبشكل

فقد،شديدأاحترامأللأسينيينيكنهيرودسجعلالذيالسببعنأما

التالية:بالروايةيوسيفوسعفله

حيايه.فيممتازةسيرةساروانهمناحيميدعىكانرجلالأسينيينبينقام"لقد

يزاللاكانحينماهيرودسالرجلذلكشاهدوقدالتنبؤموهبةمنحهقداللهوكان

الكلامذلكانهيرودسفظناليهود.علىملكأوحئاهفتأفله!المدرسةإلىاهبأذصبئأ

صفعثمبهدوءمناحيمفابتسم.عاديشخصبأنهقائلهوذكر،سخريةأوجهلعنينغ

لذلك.كفؤأوجدكاللهلأنسميدأوتملكملكأتصبح*سوف:يقولوهوبحنانالصبي

تأملموضوعذلكلكسيكون.أحوالكتبذلإلىترمزعلامةمناحيمصفعةولتكن

العالموأنا،أنيغير.الناسوانصافاللهنجاهوالتقوىبالعدلترغبكنتإنعميق

وتكسب،إنسانأيمنأكثرسعيداتكونسوفهكذا.تكونلنانكأعرفشيء،بكل

الله،علىالأمرهذايخفىولن،والعدالةالتقوىتنسىسوفلكنكخالدأ،مجدأ

حياتك.نهايةفيغضبهفسيفتقدك

هذامثلفيرجاءأيلديهيكنلمإذمناحيمقالهماإلىآنئذهيرودسيلتفتلم

استدعى،السلطةبزماموأمسكالملكرتبةإلىوتقذمالحظأسعدهلمالكنالتقذم.

يملكهلفسأله.شيئأملكهمدةعنمناحيملهيقلفلم.ملكهيدومكموسألهمناحيم

4.01,,JOSEPHE,Ant. Jud., XV

شيمةالىللاشارةوذلك!الأولىللمرة(Eaaatol)لفطةالنصهذافييوسيفوساستممل

قبله.فيلوناعتمدهاالتيعينهاالتسميةوهي،الأسينيين

وكانق.م.057و058سنتيبينساموسجزيرةفيالمولودفيثاغوروسالفيلسوفأسسها

الفيثاغوريةالجمعيةأنشأحيثإيطالياجنوبفيكروتوناإلىشبابهفيهاجرقدفيثاغورس

لباسأيرتدونأعضاؤهاوكان.والدنسالرجسمنالففسوطهارةالأخلاقمكارمإلىيدعوالتي

سجنأبنظرهمكانالجسدلأنعيشهمفيوالتقشفالخشونةآثرواوقدلهم.شمارأأبيض

فيبالتفكيرإلأيكونلاالجسدأدرانمنالنفستطهيراناعتقدواوقد.الروحفيهحبست

والروحي.العقليللنشام!مظهرانلأنهماوالعلومالفلسفة
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فشز.الملكانتهاءيحددلمولكنه؟سنةثلاثينبللاعشرين:فأجابلا؟أمسنواتعشر

فياستمرالحينذلكومنذ.بالخروجوأمرهيدهلمناحيمومذالأجوبةهذهمنهيرودس

الأسينيين.احترام

إلىنقلهاالواجبمنأرىلكنني،الوقوعمستبعدةالروايةهذهأنمنوبالرغم

التكريميشتحقونهؤلاءمنعددالأن،الجمهورإلىالشهادةهذءواعطاءالقراء

"1.فضائلهمبسببالالهيةبالمخططاتلمعرفتهم

الأسينيين،بعضلدىالتنبؤموهبةعلىأعلاهالنصفييوسيفوسشذد

الانطباعفأعطى،هيرودسالملكعهدفيحصلتأنهازعمقصةفروى

الغابر.الزمانذلكفيالأسيذيينطائفةبتواجد

عن"تفصيل"بكلبالتحدثقزاءهوعدقدكانيوسيفوسأنمنوبالرغم

ذلكفيعنهمحديثهأنغير"2،اليهودية"العادياتكتابفيالأسينيينشيعة

وأوردهسبقالذيالرئيسالنصنمنتفصيلأوأقلاقتضابآأكثرجاءالموضع

:يوسيفوسقال".اليهودية،)الحروبكتابفي

الأسينيون:القوميةعاداتهمتعكسفلسفيةفرقثلاثبعيدزمنمنذلليهود"كان

عننحدثتأننيمنوبالرغمقريسبين.يدعونالذينهؤلاءواخيرأوالصذوقيون

المكانهذافيأخبارهمأوردفإنني"،اليهودية"الحروبمنالثانيالكتابفيهؤلاء

..0(31.الكلماتمنبقليل

علىكلامهتابع،والصدوقيينالفريسيينعقيدتييوسيفوسأوجزأنوبعد

قائلأ:الأسينيين

وأنه،خالدةالنفسانييعتقدونفهمالأمور.مرذللهأنهيالأسينيينعقيدةإن..".

ماالهيكلإلىيرسلونعندما،وهماليز.يمارعلىللحصولهوادةدونالسعييجب

ولهذا.وأفضلأنقىهوماالتطهيرمنلديهملأنالذبائحيقدمونلالله،يكزسونه

عنفضلأحدة.علىقرابينهمويقذمون،الهيكلصحنإلىالدخوليتجلبونفإنهم

منأكثرالإعجابيستحقونوه!ا.الأرضبأعمالكليأمولعون،شرفاءأناسفهم،ذلك

أبدامثيللهميوجدفلاللبر،ممارستهمبفضلوذلك،الفضيلةعنالباحثينجميع

الفنييستفيدفلا،جميعأبينهممشتركةوأموالهم...البرابرةأوالأغريقشعوبلدى

,JOSEPHEب!,XV,x,.5ا- Ant. Ju

-34.,XV,x,/"ب!أ

3-11.§2,,XVIII,i,I"ب!أ
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الحياةمنالنمطاهذيعيشونالذينعددويبلغ.عندهشيءلاالذيمنأكثرأموالهمن

.الافأربمةمنأكثر

هذينأحدأنيعتبرونإذعبيد،علىللحصوليسعونولاأبدأيتزوجونلاوه!ا

وينتخبون.بينهمفيمامتعاونينيعيشونأنهمكما.للخلافمثيروالآخرجائرالأمرين

كهنةيختارونكما،الأرضوغلأتالعائداتجمعأجلمنأمناءأناسأالمرفوعةباليد

."اوالشرابالطعاملتحضير

عنسابقأيوسيفوسذكرهلمااختصارهوالنصهذاإنالقوليمكن

منأكثرالبالغعددهمهونهمع.أوردهالذيالجديدالشيءانكماالأسينيين.

عنمماثلأرقمأأعطىاليهوديفيلونأنذكرهوالجديرشخص.آلافأربعة

2.عددهم

كريزوستومالكبيروديونبلينوسثالنأ-

(،Come)-"كوم"مدينةفيم.23سنةولد،لاتينيكاتبالكبيربلينوس

القواعدفيعديدةمؤلفاتله.م97سنةوتوفي،إيطاليا،لمبارديامقاطعة

73فيالمصنف"الطبيعيالتاريخ"باستثناءمفقودجميعهاأنغير،والعلوم

القديمة.المعارففيموسوعةيعتبروالذيمجلدأ،

الألبمينيين،عرمهمآنصآ4،17()5:الطبيعيتاريخهقيبلينوسذكر

يلي:كما"المعارف"دايرةفيتعريبهجاء

شعبهو.القمالالشاطئعنأبعيدالأشينيونيقيم،الأسفلتيةالبحيرةغربي"إلى

إنمامال.ولاحمث،ولانساء،لا،النخلصحبةفيمنفردايعيش،الشعوبأغربمن

نوائبحملتهمأو،الحياةفرائضأتعبتهمممن،الأعضاءوفودتأتيهإذاباطراديتكاثر

أبئشعمثيبقىالدهور،ألوفمنذ،وهكذا.العيشمنالنوعبهذأالأخذعلىالدهر

والى.بالحياةالآخرينزهديزدهروبفضلهم)غريبأمرمنلهفياأحد.قيهيولدلا

أرضخصبأريحاعنتقللمالتي،جديعينمدينةموقعكانالأشينيينمنازلأسفل

الجبل.في..3.مشادةحصنيبدوثمالرماد.منتنةاليومأمستأنهاإلأ،نخلوكثرة

,JOSEPHEكا,XVIII,i,,5؟.22-18-ا Ant. Ju

-0275.,PHILON,Quod Omnis

الميت.للبحرالجنوبيالفربيالشاطئعلىتشرفالتي)!4!7433(مسعدةقلعةالمقصود3-
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"1.الأسفلتيةالبحيرةعنبعيدأيضأوهو

بلينوسبعدعاشاغبريميوفيلسوفخطيبوهوكريزوستوم"،"ديونأما

دوبوقذكرهلماوفقأوأشار،الأسينيين،علىأثنىفقد،قليلةبفترةالكبير

الميت،البحرمنبالقربيقعومزدهرةكاملةمدينةيكؤنونأنهمإلىصومر،

2.سدومعنكثيرآيبعدلامكانفي،فلسطينقلبفي

التنقيبأعمالنتائجكريزوستوم"و"ديونالكبير""بلينوسشهادتاوتدعم

من-الغربيالشمالفيالكائنينفشخةوعينقمرانخربةموقعيفيالأيرية

الرئيسالموطنالزمنمنحقبةفيشكلااللذين،الميتالبحرضفاف

الأسينيين.لطائفة

بورفير-بعآرا

حوالىرومافيوتوفيم.234سنةصورفي(Porphyre)"بورفير"ولد

التيالحديثةالافلاطونيةالمدرسةإلىالفيلسوفهذاينتميم.503سنة

للحضارةونصيرأأفلوطينللفيلسوفأتلميذكان.الاسكندريةفينشأت

ذكرهممايبقولمضاعتمؤلفاتهلكن،الأسينيينعنبورفيركئب.الهلنستية

"التحضيركتابهفيالقيصريأوسابيوسأوردهنصنسوىالجماعةتلكحول

بالأسينيينالمتعفقةالمعلوماتجميعأنإلى"طومسون"أشاروقد"3.الانجيلي

4.يوسيفوسعنبساطةبكلمقتبسةهيالمذكورالنصنفيوالواردة

،12الجزء،البستانيافرامفؤادبإشراف،الممارفدائرة"الأشينيون"،،البستانيافرامكميل-ا

936.ص،7791،بيروت

-1'3 de la mer3!غ.A DUPONT- SOMMER, Les Ecrits esseniens decouverts

94..Morte,V

-321-1.3,,EUSEBE,Prep. ,.vE IX

-4Essenes», The International Standard Bible"+،!س,J..E .H THOMSON
0001..Encyclopaedia,vol.,2 Grand Rapids, Mich.,,0691 p
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خامسآ-هيبوليتس

يعتبر.م235سنةوتوفي.ام07سنةحوالىوللذ.رومانيولاهوتيمطران

فيالأسينينعنهيبوليتسنحدث.للتوراةالأوائلالمسيحيينالشزاحأهممن

"،الهرطقاتجميع"دحضمصثفهمن13-23()الفصولالعاشرالكتاب

وفيه،زمنهفيالمعروفةالدينيةوالمذاهبللفلسفاتموسوعةمننوعوهو

الببعوخاصة،المسيحيةنشوءبعدظهرواالذينالهراطقةلضلالنقض

عنهيبوليتسكرهذماأنهـللاحظ.اوالفنوصيةالنصرانية-اليهودية

بخصوصهمجديدبشيءيأتلمأنهلكذ.يوسيفوسمنهومقتبسالأسينيين

الىأضف،المسثامجيءوباقترابالأجسادبقيامةإيمانهمعنذكرهماسوى

ألا،مشتركقاسمبينهايجمعجمللأربعإلى،الزمنمرورمع،انقسامهمذلك

بسببالفقوداستعمالأعضاؤهايرفضمفةفهناك.للشريعةالتعصثبوهو

الاصنام.عبادةعلىموافقةبهاالتداوليعتبرونفكانواعليها،رسوموجود

الذيالبابمجبرالمروزييحاشونما،مدينةإلىدخولهمعندهؤلاء،وكان

مفةأعضاءوكان.الشريعةلأحكامخرقأذلكمعتبرين،نماثيلفوقهنصيبت

صدففإنمختونأ،يكونأنشرائعهأواللهعنمتحذثكلينلزمونثانية

عليهانقصئواثم،منعزلمكانفييصيرحتىراقبوه،ذلكغيرلهموتبثن

هيبوليتساعتقدوقد.ذبحوهرفضفإن،السيفبحدالاختتانعلىوأجبروه

فلاالثالثةالمفةأما.الفئةهذهإلىينتمون2والاسخريوطيينالزيلوتان

هذاموقفهمعنيتراجعونلاوكانوا.هواللهواحدبسثدإلأأعضاؤهايعترف

متأخرةمرحلةفينشأتجماعةوهناك.الموتحتىابللعذاخضعواولوحتى

علىحافظمنفكانالمثبعة،والقواعدالأنظمةعناعضايهاانحرافبعد

إلتطفرإلىسارع،صدفةلامسهموان،هؤلاءيتجثبالقديمةوالسشالتقاليد

لتحقيقوتسعى،مختلفةوفلسفاتدياناتمنعقائدهاششمدتوفيقيةمذاهبهيالفنوصيةا-

المحرفة.طريقعنالإنسانخلاص

أمام.6سنةالجليلييهوذاأسسه،للرومانمناوئأصولييهوديحزبأعضاءهمالزيلوت2-

اليهوديةالحربفيمهمأدورأمملواالذينتطرفأ،الأكثرالزيلوتمنفهمالأسخريوطيون،

)أ+!حأثا(الصفيرةالخناجرالىنسبةالأسمبهذا4عواوقد.(م07)66-روماضدالكبرى

أخصامهم.بهايفتالونكانواالتي
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جماعةوجودإلىهيبوليتسأشاروقدغرباء.بملامسةتنخسأنهلوكما

يختلفواولمذايقا،والأنطمةالعقائدعلىحافظواالذينالأسينيينمنأخرى

المحافظةسبيلفييتزوجونفكانوا.بالزواجرأيهملناحيةسوىسواهمعن

فقط.النسلعلى

إبيفانسسادسآ-

علىمطرانألمحئنم.304سنةوتوفيم.315سنةحوالىفلسطينفيولد

له.اليونانيةالكنيسةمعفميمنإبيفانسيعتبر.قبرصفيكونستانسيامدينة

Adversus)"الهرطقات"ضديدعىكتاب Haereses،)المذاهبعنفيهنحدث

الأوسيينوشيعة(Essenos)الأسيينشيعةومنها،عصرهفيالمعروفة

()1 Ossenos.يكنلمأنهالجماعتينهاتينحولإبيفانسذكرهمماويتبتن

الحرببعدمنطمةكجماعةتدريجيأانقرضواالذينالأسينيينعنيتحدث

الشيعبعضفيأيرمنلهميبفىماتناولبل،الرومانضدالكبرىاليهودية

السامبسيين"،"مثالعلىالهرطوقيةالنصرانية-اليهوديةوالمذاهبالسامرية

يعنياسمهمأنإبيفانسولذكر.الاردنعبرفييسكنونكانواالذين

الأرضمنيجويففيتختبئالتي"الشمسيةبالقظاية"يشبقهمشمسيين"،"

بمامتأثرالتهك!اهذاأنويبدو"2.الشمس)،لشروقترقبآالشرقنحويتجه

لشروقانتظارأالشرقنحوأبصارهمتوجيهلناحيةعنهميوسيفوسذكره

الأعظم.النئر

وتنقصهاالغموضشديدةالأسينيينحولإبيفانسآراءتعتبر،عاموبشكل

"3.القيمة"قليلة!موفات"،يقولكماوهي،،الدقة

»,EPIPHANE.ا- Adversus Haereses», .P ,G Excudebatur et Venit Apud-.Jp

.262-925Migne Editorem, tomus XLI, Parisiis, ,1863 .p 234-231 et

سيدةديرمنشوراتا-(،-.الشرقفي)الكنيسةشديد،اسكندرترجمة،المنحولةالرؤى2-

264.ص،9991نسبيه-غوسطا،النصر،

'Essenes»,The Encyclopaedia of Religion and Ethics, - t"+"ء,J. MOFFATT

993..vol.,5 New York,,5591 p
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ولروبمولفممل

والمصمادرالأصولنقد

الميتالبحرمخطوطاتأو!ذ-

الميت،البحرمخطوطاتاكتشافحين،للباحثينالأولىالمهمةكانت

شكلبتطؤريهتمالذيالباليوغرافيا،علمساهموقدصختها.منالتأكد

علمساهموقذمها.كماالمخطوطاتتلكأصالةبتأكيدالعصور،عبرالكتابة

فيأجريتالتيالأثريةالحفرياتنتائججاءتبحيثالموضوعهذافيالآثار

إئاقالمغاورفيالمخطوطاتإخفاءواقعةلتؤكدالمجاورةوالمغاورقمرانخربة

أجرىفقدذلكإلىإضافة.م68سنةأي،الكبرىاليهوديةالحرب

دراسةشيكاغو،فيالنوويةالدراساتمعهدمن()"ليبي"البروفسور

عنوذلك،المخطوطاتإحدىتغففكانتالكتانيالقماشمنقطعةعلى

النتيجةفجاءت.عمرهانحديدأجلمن14الكاربونبواسطةفحصهاطريق

01و5بينيتراوحكانالخطأمعذلانعلمأم.33سنةصنعالقماشان

بواسطةأخرىاختباراتاجريت،والتقنيالعلميالتقذموبفضل.بالمئة

علماءيعتبرهاكانفتائتستعلى7991سنةأريزونافي14الكاربون

الحقبةإلىالأرجحعلىتعودأنهافتبين،الحشمونيةالحقبةمنالباليوغرافيا

بشكلالهيروديةالحقبةإلىتعودمنهاأربعةوأنكما،التاليةالهيرودية

إلىبالنسبةكافبشكلمتطورأليسالباليوغرافياعلمانيعنيوهذا2.مؤكد

طريقةوأنكماالحاضر،زمنناحتىالقديمةالساميةالكتاباتدراسة

عندماخاصة،الحاسمةالنتيجةتقذمولايقريبيةنتايجيعطي14الكاربون

مخطوطةفيهكتبتالذيالفعليالزمنمعرفةفيمتناهيةدقةالأمريتطلب

معيلة.

-149..BURROWS,Manuscrits, p

.R van der WATER, ((Reconsidering Paleographic and radiocarbon dating of - Y

424.5(،".)00275°n,،ول,<<theDead Sea Scrolls
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الحقيقةإلىأقربأنهافيالميتالبحرمخطوطاتأهميةوتكمن

هذهوأنكماالمصادر،منوواقعيةصدقأأكثرهيالأصوللأن،التاريخية

نأذكرهوالجدير.الجماعةخارجمنأشخاصأيديعلىكتبتالأخيرة

اليها،للمنتسبينإلآتعطىيكنلمأسرارهالأن،باطنيةهيقمرانجماعة

فيماالأمورظواهرإلأتعكسلاالمعروفةالمصادرفإنلذلك.مراحلوعلى

تؤكدالميتالبحرمخطوطاتأنذلكعلىوالدليل.الأسينيينجماعةيخصن

وبلينوسفيلونمؤلفاتأنحينفي،المحتلللغريبوكرههمأصحابهاأصولية

الأسينيين،عنوأقدمهاسيكيةالكلاالمصادرأهممنوهي،ويوسيفوسالكبير

الطابععلىتشذدفهيبالعكسبل،المواضيعتلكإلىصريحبشكلتشيرلا

السلطة.لأصحاباحترامهموعلىهؤلاءبهاشتهرالذيالسلمي

محاولتهمعندالاختصاصيونمنهاعانىالتيالمشكلةإلىالإشارةونجدر

نصوصهاإلىواعادتهاالمخطوطاتفتائتمنالضخمةلكمياتاتلكفرز

تذكر،صعوبةيجدلمالتوراتيةللأسفارالعائدةالفتائتعلىفالعمل.الأصلية

لتوفرنظرأ،النصوصتلكإليهتنتميالذيالسياقنحديدالسهلمنكانإذ

فيالواردةالكلماتتشملألفبائيةلائحةعلىنحتويالتيالمراجعبعض

تعودفتيتةهولةتحديدأيضأالسهلمنوكانورودها.مواضعوتحددالتوراة

عندوذلك،الآراميةأمالعبريةأكانت،الأصليةلفتهفيمفقودكتابإلى

إلىبالنسبةهوالحالكفا،أخرىقديمةلغاتفيعينهللكتابيرجماتتوافر

بالفتائتيتعلقمافيصعوبةأكثركانالعملانغيرواليوبيلات.أخنوخكتابي

إلىوالعايدة،الرابعةالمغارةمخطوطاتغالبيةتشكلالتيالاخرىالمبعثرة

القديمةاللغاتإلىمترجمةوغيرالأصليةلغتهافيمجهولةنصوص

،النصوصتلكتجميعإعادةعندكبيرةصموبةالأمرهذاشكلفقد.المعروفة

غيرالنتيجةإلىإضافةطويلأ،ووقتأكبيرأجهدأيتطلبكانالعمللأن

ا.سابقأعليهكانماإلىالنصإعادةلناحيةالمؤكدة

,AndrePAUL..32ا- Les manuscrits de la mer Morte, Paris,,0002 p
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لكلاسيكيةادرالمصا-ثانيآ

المصادرخلالمنالأسينئينعنوالمعرفةالعلمأهلكؤنهاالتيالفكرةإن

قئمتهاالتيالمعطياتقرنأعشرالتسعةيقارببماتسبق،الكلاسيكية

بحيث،ونئفقرننصفمنذقمرانمغاورفيالمكتشفةالأصولبخصوصهم

فيجدأأثرتالقديمةالعصورمنذالأسينيينعنالمتكؤنةالمسبقةالفكرةأن

التيالمصادرحولالملاحظاتبعضإيرادمنبدولاالقمرانية.الدراسات

التالية:وهي،الكتابهذافيعليهااعتمدنا

الاسكندركليفيلون-ا

فاضل"كلكتابفيبالتفصيلالأسينيينموضوعالاسكندريفيلونتناول

القرنأواخرفيالباحثونأئاروقدمنه.مهمأقسمألهموكزسحر"هو

يبدو،لكن،فيلونإلىنسبتهوصحةالكتابهذاأصالةموضوععشرالتاسع

الباحثينكفةأنالمذكور،فيلونلكتابمقدمتهافي"بوتي"ذكرتهلماوفقأ

هذاحولشكأي-الحاضرالوقتفييوجدولا،رجحتلأصالتهالمقيدين

كتابهفينقلالقيصريأوسابيوسأقإلىالإشارةونجدر.االموضوع

كتابهفيفيلونذكرهالذيبالأسينيينالخاصالنص"2،الانجيلي"التحضير

،المذكورةالطائفةحولمصدرأقدمالنصهذاويعتبرحر".هوفاضل"كل

.الكتابهذافيعليهااعتمدناالتيالرئيسةالنصوصمنوهو

المسفىالمفقودكتابهفيالأسينيينعنقصيرةنبذةأيضأفيلونخصئص

أوسابيوسأوردوقد.بهمالمتعلقةالأموربعضفيهاأوضعاليهود"،عنالدفاع"

"3.الانجيليالتحضير"كتابهفيالنبذةتلكالقيصري

هوفاضل"كلكتابهفيفلسفيةكمدرسةالأسينيينجماعةفيلونوصف

يشكلانالشريعةكتبودراستهمالاخلاقعلمفينمزسهمأنواعتبرحر".

الشريعةكتبباستمراريطالعونفهم.الفلسفيةتعاليمهممنمهمأجزءأ

1-24..MadeleinePETIT, introduction! PHILON, Quod Omnis, pمح
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يظبيقفيويتشددونبهمتالخاصةالمقدسةالكتبمنوغيرهاوالأنبياء

للاستماع"الكنئ!"فيولجتمعونالسبوتفيالعملعنفيمتنعون،الشريعة

نأالمعلومومن.الشريعةرموزمنفهمهغمممرماتفشرالتيالشروحاتإلى

اليهود،عندالمقدسالسبتمنبتهكمهماشتهرواالزمانذلكفيالوينيين

ولعل.الأسينيينلدىللفلسفةمكرسآجعلهباناليوملذلكالاعتبارفيلونفرذ

للمجتمعكرههمهياليهودضدالوثنيونيوجههاكاقالتيالرييسيةالتهمة

خلالمنالتهمةيلكدحضفيلوقأنغيرالبشر!علىوحقدهمالانساني

والعيشوالتعاونوالفضيلةالبرعلىالقائمالأسينيينحياةلنمطوصفه

،الفيلسوفهذانمكنوهكذا.للانسانمحبتهمعلىبنظرهيدكما،المشترك

يذكرهمأندونعاه(بشكلاليهودعنالدفاعمن،وحذاقتهبراعتهبفضل

1(،حرهوفاضل"3لكتابفيالأسينيينعنذكرهمايشكلولهذا.بالاسم

الجماعةتلكمؤسساتعنقليلةمعلوماتسوىيقذملالأنهدفاعيأ،نصئأ

وتاريخها.وعقائدها

يسكنونكانواالأسبلميينأق،اليهود"عن،)الدفاعكتابهفيفيلونذكروقد

السابقمبحثهفيعنهموذكرهسبقمافخالف"ا،اليهوديةمدن"منعددأ

فكيف"2.المدنويهجرونالقرى"يسكنونأنهمأكدعندماحر"هوفاضل"كل

التناقض؟هذاتعليليمكن

عنبعيدآالسكنواييارهمالأسينيينعنالأولنصئهفيفيلونذكرهماإن

معيتوافقلأنهصحيحكلامهوالفاسدةالاجتماعيةوحياتهاالمدينةضوضاء

بهانمئزالتيالحكمةعلىفيلونشذدحيثحر،(هوفاضل"كلكتابمضمون

نأوباعتقادنا"3.المؤذيةالمدنحياةمن"يهربونالحكماءأنوأكد،الأسينيون

لكاتبمختلفيننصتينفيوردتواحدةفكرةمضمونحولالخلافهذا

حياةنمطفيتلإلحصوليعنيبل،الكاتبارتكبهخطأعلىيدكلا،واحد

مخطوطاتفيأيضآالاجتماعيالتطؤرهذاويلاحظ.الاجتماعيةالأسينيين

.EUSEBE,Prep,,3.2-1ا- ,.vE VIII
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موقعالىأي،البريةإلىقمرانجماعةانتقالأنيتبتالتيالميتالبحر

قرىفيانتشارهمواقعةأما.تاريخهممنالاولىالمحطةشكل،قمران

عناعضايهاعدديقللاأخوياتفييعيشوقكانواحيثومدنهافلسطين

إلىالإشارةأنعلمأ.تاريخهممنالتاليةالمحطةف!عتبر2،أشخاصعشرة

.متأخرةمرحلةفيكتبتالتيالمخطوطاتفيإلأتردلاالمستجئالواقعهذا

فيذكرأنهغير،الأسينيينطائفةنشأةزمننحديدفيلوننجاهللقد

يحسد"وهكذا:فيهاجاءتاريخيأبعدأنحملواحدةعبارةاليهود"عنالدفاع"

ملولثقبلمنأيضأبلالأفرادقبومنفقطليسحياتهمنمطعلىهؤلاء

نجذرهمتثبتأدئةمنيخلوالذيالمبهمأسلوبهعلىبذلكفحافظ0"3،.كبار.

حينالأسينيينعنالأولمبحثهفيبحذاقةاعتمدهأسلوبوهو،التاريخفي

الاستحسانشهاداتإلىالتلميحخلالمنالتاريخفيعراقتهمعنعئر

فلسطينحكمعلىتعاقبواالذينالحكامقبلمنبحقهمالصادرةوالتقدير

4.العصورعبر

اليهماالمشارمبحثيهفيلونفيهكتبالذيالزمنمعرفةبخصوصأما

فاضل"كلكتابألففيلونأن"بوييمادلين"كرتذفقد،الأسينيينعنأعلاه

عن"الدفاعكتابتأليفمنانتهىأنهحينفيشبابهمطلعفيحر"هو

الحياة"مقدمةفيفيلونأشارعندماأنهوباعتقادها.هشيخوختهفياليهود"

الحياةبمحئيييعفقلموضوعالثانيالقسميشكلهذاكتابهأنإلى"،التأملية

يقصدكانفقد6،الأسينيينموضوعالأولقسمهفيتناولأنستتق،التأملية

المتعفقالنصنوليساليهود"عن"الدفاعفيالأسينيينعنكتبهالذيالفصن

حر".هوفاضل"كلكتابفيالواردبهم

1-14-13.،183,VIII
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التالية:للأسبابالحقيقةعنبعيدالرأيهذالكن

حيثمنحر"هوفاضل"كلكتابفيبالأسينيينالمتعفقالنصيتوافق-ا

نأحينفي،الثيرابوتيينعنفيلونكتبهالذيالنصمعالكتابيةمادتهحجم

حجمأ.أصغرهواليهود"عن"الدفاعفيبالأسينيينالمتعفقالنص

"كلكتابيتأليفبينالفاصلةالزمنيةالفترةأننرخح،يانيةجهةمن2-

لأنهما،معدودةسنواتعنتزيدلااليهود"عنو"الدفاعJ(فاضل

فيلونبروزمعأولهمانشرزمنولتوافق،عامبشكلاليهودعندفاعآيشكلان

واليهودرومابينالعلاقةتأزمبعدقومهبنيعنكمدافعالسياسيالمسرحعلى

علىشئدفيلونأنكرهذوالجدير.(.م3704-)كاليغولاالإمبراطورعهدفي

فذكراليهود"،عن"الدفاعكتابهفيالأسينيينإلىبالنسبةالحريةموضوع

حياتهموتشهد.متماسكةبحريةوانتظمواالشهواتمن"نحررواأنهممثلأ

نادونفيتحؤلالمتئم...الزوج"أماقايلأ:أضافثم...".الحريةيلكعلى

ناالمعروفومن"1.العبوديةإلىالحريةمنمنتقلأآخرإنسانإلىيدري

ماحر"،هوفاضل"كلأي،السابقالمبحثموضوعيشكلالحريةعنالحديث

الذيالسابقللمبحثفكريآامتدادآيسكلاليهود"عنالدفاع"كتابأنيعني

فترةالنصثينبينيفصلأنالحالةهذهفييمكنولا،عينهالموضوعيعالج

طويلة.زمنية

عنفيهانحدثكتبخمسةأفففيلونأنالقيصريأوسابيوسذكر3-

غايوسالإمبراطورعهدفي،الاسكندريةيهودخاصوبشكل،اليهودمصائب

على"الردهما،إثنينالكتبهذهمنالتاريخحفظ.(م4ا)37-قيصر

اليهودمصايب"أنعلىأوسابيوسشذدوقد".غايوسالىالبعثةو"فلاكوس"

يعنيماوبسببها"2،المسيحضدالجريئةأعمالهممنوجيزوقتبعدبهمحفت

يقعاليهود،عندفاعأكتبهاالتيفيلونلمؤلفاتالعائدالتاريخيالسياقأن

حولفيلونكتبهماأنوبرأينا.المسيحيةلنشوءاللاحقةالفترةضمن

عنمباشرغيردفاعأيعتبرلأنه،الحقبةتلكضمنأيضأيندرج،الأسينيين

-117.11,,EUSEBE,Prep. ,.vE VIII
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.عامبشكلاليهود

سنتيبينوتوفي.ق.م13سنةحوالىولدفيلونأنهوالسائدالرأي4-

وفاتهزمنذكرعلىتأييلاالقديمةالمصادرأنغيرا.يقرببأ.م05أو45

وردوقد.الاثباتينقصهمفترضأمرهووفاتهتاريخأنيعنيما،دقيقبشكل

فيرومافيسمجنفيلونالفيلسوفأن"اليهودييوسيفوس"تاريخكتابفي

علىتربعهبعدم.()68-96غلباالامبراطورحزرهيمقيصر،نيرونعهد

وليس.م68سنةبعدحصلتفيلونوفاةتكونأنإذأالمحتملفمن2،العرش

التاربخ.ذلكقبل

2-يوسيوس

عنمنهايلاثةفينحدثاليونانيةباللفةالكتبمنعددآيوسيفوسألف

"سيرة-"اليهودية"العادبات-"اليهوديةالحروب):التاليةوهي،الأسينيين

.D((حيا

.م75سنةأولهاصدركتبسبعةمن"اليهودية"الحروبمصنئفييألف

191)دوميتيانالإمبراطورعهدفيوآخرهايقريبآ - Aخصتص.(.م

معلوماتيضغنالأسينيينعنمطؤلأنصئاالمذكوركتابهفييوسيفوس

النصأدرجوقد.وطقوسهمعقايده!اوبعضالاجتماعيةحياتهمعنمفصئلة

الاحتلالزمناليهودتاريخعلىللكلامخصصهالذيالقسمفيالمذكور

التيالاضطراباتعنحدبثهفأثناء.الأولالميلاديالقرنمطلعفيالروماني

الحكمعنالكبيرهيرودسبنأرخلاوسإقصاءبعيدفلسطينفيحصلت

نأإلىبوسيفوسأشار.،م6سنةروماضدبانتفاضتهالجليلييهوذاوقيام

الضرائبدفععلىالموافقةالعارمنإنهبقولهالشعب"هئجالمذكوربهوذا

11ايهوذأسسوقد.دنيويينكأسياد،اللهجانبإلى،بهموالاعترافللرومان

العبارةهذهمنيوسيفوسواتخذ...،(كا.المللبباقيلهاعلاقةلاخاصةمفة

الذي،الشريعةعلىالفيورينأي"الزبلوت"،حزبعنللحدبثليس،مدخلأ

J..EMENARD,«Philon..1288-ا d'Alexandrie», DBS, tome,7 Paris,,6691 p

.162صاييهودى،يوسيفوستاريخ،يوسيفوس2-
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اليهوديةالفلسفيةالمدارسعلىويتكلمليستطردبل،الجليلييهوذاأسسه

أنهغير.والصدوقيينوالفريسيينالأسينيينأي،عصرهفيالمعروفةالثلاث

قليلةسطورأوتركالأسينيين،طائفةعلىللكلامحديثهمعظمخصئص

اليهوديةالطوائفعلىكلامهفبداوالصدوقيين،الفريسيينعنللحديث

عادأنهوبخاص!الأفكار،تسلسليمطعلأنهالنصعلىمقحمألهالمعاصرة

بعدأرخلاوس"اتنارخية"فيحصلماعلىالسابقكلامهلمتابعةذلكبعد

ا.الحكمعنإقصايه

علىبالأسينيينالمتعلقالنصكتبيوسيفوسيكونأنإذأالمحتملفمن

سنواتبعد"،اليهودية"الحروببكتابةشرعوعندما.مستقلنصنشكل

يضيفأنفيرغب،الرومانضدالكبرىاليهوديةالحربنهايةمنمعدودة

معطمأنباليونانيةالناطقينمعاصريهإعلامبغيةكتابهالىالنصذلك

ومنهم،الرومانأسيادهاحتراموالىالسلامالىيميلكاناليهوديالشعب

طابعهاابرازعلىيوسيفوسشذدالتي،بالأسينيينالمعروفةاليهوديةالمفةتلك

أنهعلمأ.الالهيةوالشرائعالانسانواحترامالمحبةعلىالمريكزالسلمي

المعروفةاليونانيةالفلسفيةالفرقبإحدىمؤلفاتهمنآخرموضعفيشبههم

2.الفيثاغوريةأي،عصرهفي

كتابفيالوارد،بالأسينيينالمتعلقالرئيسالنصيتمئز،أخرىجهةمن

)أ(3،النصخانمةالأولىتشكلفيه.خانمتينبوجود"،اليهودية"الحروب

تشكلالتيالأسينيينلطائفةالدينيةالتعاليمهي"هذهيلي:مافيهاجاءوقد

(")بالنصأما".حكمتهمالىواحدةمرةتعزفلمنمقاومتهيمكنلاجاذبأ

"تلكيلي:ماخانمتهفيجاءفقد،لاحقزمنفي(أ)النصإلىاضيفالذي

الأسينيين(1.منالفرقةهذهعاداتهي

المعاصرةالمصادرمنغيرهمعأعلاهاليهالمشار)أ(النصمقارنةعند

يلي:مايتبين،الأولالميلاديالقرنفي

,Guerre,II,.1ا- ix,!شJOSEPH

-24.،7,xكر"!ي!ممه.JOSEPHE.Ant

-31.11-,JOSEPHE,Guerre, ،11 viii

4-3.12-1,Ibid.,،11 viii
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وبلينوسفيلونمنكلذكرهوما)أ(النصمضمونبينتقاربهناكا-

.الزواجواهماله!االبتوليةإيثارهملناحيةالأسينيينعنالكبير

مافخالفصفوفهمفيالأولاديقبلونالأسينيينأنيوسيفوسأكد2-

أبدأالفتيانأوالأطفاليقبلوقلاهؤلاءإنبقولهالموضوعاهذحولفيلونذكره

التناقضهذاانإلىالاشارةونجدر.اطباعهماستقرارلعدمنظرأعندهم

الحياةنمطفيوتبذلتطؤرعلىبل،أحدهماخطأعلىيدكلاالمصدرينبين

مخطوطةمقارنةخلالمنالتطؤرهذاويلاحظالأسينيين.لدىالاجتماعية

فينجدلاحيث"الجماعةنظام"ملحقتدعىالتيبتلك"الجماعة"نظام

لاحقة،مرحلةفيكتبتالتي،الثانيةانحينفيالاولاد،إلىإشارةالأولى

وسطفيخاصةبميليشياتالتحاقهموتؤكد،الأعضاءأولادإلىبوضوحتشير

والعشرينالخامسةبلوغه!اعندالجماعةإلىلدخولهمادآاستعد،عشائرهم

3.العمرمن

أعمالهمإلىصباحأينصرفونكانواالأسينيينأنيوسيفوسذكر3-

بالمأدبةوالمشاركةالتطهرأجلمنبقليلالظهرمنتصفقبلولعودون

للمشاركةالغروبعندويرجعونأعمالهمالىمجددأينصرفونثم3.المقدسة

فخالف4،أعماله!امنعودتهمبعدتقامالتيالمقدسةالمأدبةفييانيةمرة

بأعمالهميلتحقونكانواالأسينيينأنإلىأشارالذيفيلونذكرهمابذلك

المساءه.حتىيعودونولاالشمسطلوعقبل

هذهمنفيتفقالأسينيينلدىالتنبؤموهبةالى)أ(النصيشيرلا4-

012.$2,,EUSEBE,Prep. ,.vE VIII,1,1;3 JOSEPHE, Guerre,،11 viii

1QSa,،41،س!.13-12

.94125,,JOSEPHE,Guerre, II, viii

132.§5,011,viii,!بIbi

.611,,EUSEBE,Prep. ,.vE VIII

بوجودالأخيرهذااعتقادالىالموضوعهذاحولوفيلونيوسيفوسموقفيبينالتباينيمودربما

خارجيقيش!كانت،للأسينيينمماصرةيهوديةجماعةوهمو!الثيرابوتيين"،الأسينيينبينعلاقة

تزهدحياةيعيشونالثيرابوتيونوكان.الاسكندريةمدينةمنبالقربيقعمستعمرةفيفلسطين

تئاوليرجئونكانواإذالنور،أبناءمنأنفسهمفاعتبرواالثنائيةبالعقائدتأثرواوربما،وتئشك

PHILON,De,.34)ا،بالظلامخليقةالجسد"حاجاتأنلاعتقادهمالمساءحتىالطمام Vita).
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الكبير.وبلينوسالاسكندريلفيلونالعايدةالمصادرمعالناحية

لطايفةالسلميالطابععلىالتشديدلناحيةقيلونمعيوسيفوسيتفق5-

ذلكمعفلأ،ينقلايقمأثناءالسلاححملهملناحيةيخالفهلكنهالأسينيين

وييشذدالحربأدواتاقتنائهمعدمفيؤكدفيلونأما.اللصوصمنبخوفهم

ذكرهماأنوبرأينابها.المرتبطةالصناعاتممارسةعنامتناعهمعلى

الظروففرضتهوسلوكهمالأسينيينحياةفيتطؤرعلىيدليوسيفوس

،مباشرةالكبرىاليهوديةالحربسبقتالتيالفترةفيفلسطينفيالراهنة

الىأيضآالاشارةيجدركما.اللصوصيةوأعمالالفوضىتعاظمبسببوذلك

الأسينيونمئلهمعثندوروجودتؤكدياريخيةإشارةعلىيحتوي(أ)النصأن

مارستهالذيالجسديالتعذيبالىيوسيفوسيشيرإذ،الحربتلكخلال

هؤلاءآيرفقد،قبضتهمفيوقعواالذينالأسينيينعلىالرومانيةالقوات

ا.وعقائدهمشرايعهممخالفةعلىالموت

التاليين:الموضوعينJam-فيدور()بالنصأما

علىالمتكررازوعهمخلالمنالأسينيينلدىنجقتالتيالتنبؤموهبة(ا

بفضلقمرانجماعةلدىأيضأيابتةالصفةوهذه.التوراتيةالنصوص

فيتندرجانهاكماوالأنبياء،التوراةلأسفارالمتعددةالتفسيريةالنصوص

الأخيرةالمرحلةفيوبخاصإ،الكبرىاليهوديةللحربالممفدالتاريخيالسياق

كليجاهلسببأنوبرأينا2.المسئابمجيءالمتعلقةالتنبؤاتكثرتحين،منه

أنهوالأسينيينالتنبؤلدىموهبةلذكرالكبيروبلينوسالاسكندريفيلونمن

.أعلاهالمذكورالتاريخيالسياقمنالأولىالمرحلةإلىتنتميمصادرهما

النسل،علىحفاظأالزواجعلىيوافقالأسينيينمنثانيةجماعةوجود(2

فيلونمنكلذكرهماويخالف)أ(3النصمضمونمعيتناقضالأمروهذا

-'153-152.§01,,JOSEPHE,Guerre, ،11 viii

-2312.§4,,XX,,8;6 ,.dI Guerre, II, xiii,;5-4 VI, v,!بJOSEPHE, Ant. Ju

،عديدةبسنواتاليهودية!"الحروببعدنشرهالذي"اليهودية"العادياتكتابفييوسيفوسأكد3-

.JOSEPHE,Ant,5؟)21،أبدأيتزوجونلاالأسينيينأن Ju ،* XVIII, i،)أبدأيذكرولم

النصبأنالقائلرأيناتدعمالواقعةوهذه.الزواجعلىتوافقالأسينيينمنأخرىجماعةوجود

لاحقة.مرحلةفيإليه()بالنصضغجرىوقد،مستقلأنصأكان)أ(
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تلكلدىالاجتماعيةالناحيةفيمهمأتطؤرآيعكسأنهكماالكبير.وبلينوس

نأالىالإشارةويجدر.تاريخهامنالفاصلةالمرحلةهذهفيالجماعة

فيأيضآتردقمرانجماعةفيوالأولادالمرأةتواجدالىتلفحالتيالنصوص

.متأخرةمرحلةفيممتبتالتيالمخطوطات

فقد،يقريبأ.م69سنةحوالىيوسيفوسأئفهالذي"ةحيا"سيرةكتابأما

اعتبارهيمكنالذيلكتابهبهامفدحيايهعنقصيرةنبذةالمؤلففيهعرض

مدينةأعيانأحدوهو"يوستوس"،وجههاالتيالاتهاماتعلىردآدفاعيةنبذة

حاكمأكانعندما،الجليلفييوسيفوسبهاقامالتيالأعمالضد،طبرية

وكان.اليهوديةالحرببدايةفيفلسطينمنالشماليةالمنطقةعلى

حتىموسىالنبيمنذاليهوديالشعبتاريخحولكتابأنشرقد"يوستوس"

وتعود.الاتهاماتتلكضفنهم.(،39سنة)حوالىالثانياغريباالملكوفاة

شيعةمنيقزبهحوليوسيفوسأكدهماإلى"،حياة"سيرةكتابأهمية

له،المعاصرةاليهوديةالمذاهببدراسةوتعققهشبابهمطلعفيالأسينيين

الأسينيين.حولكتبهاالتيالنصوصعلىخاصةأهميةيضفيماوهذا

إلى،الأسينيينعنكتبهمافيأبدآيمثيرلميوسيفوسأنذكرهوالجدير

الطائفةمؤسساليز"،"معلمبذلكنعني،عندهمالمهفةالشخصياتإحدى

وموضوعيته.نجزدهحولاستفهامعلامةيضعمااوهذ.المذكورة

اليهودىيوسيفوستار--`

AVسنةبيروتفيمطبوعبكتابالعربيةالمكتبةنحتفظ Yعنواننحتا

بنيوسيفوسهوصاحبهأنمقدمتهفيجاء،(،اليهودييوسيفوس"ياريخ

.المعروفاليهوديالمؤرخ،يوسيفوسبذلكوالمقصود،اليهوديكربون

تأكيدهخلالمنوذلكبيوسيفوسنفسهيوازيالكتابصاحبفإن،وبالفعل

بدايةفيوالجليلطبريةعلىقايدأانمنهبالذيهوكربونبنيوسيفوسأن

بنيوسيفوسإلىأوكلتالتيذاتهاالمهفةوهيا،الكبرىاليهوديةالحرب

.يوسيفوسفلافيوسأي،مئيا

0.33و922ص،ليهوديايوسيفوستاريخايوسيفوس-ا
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ما(العربيةالطبعة!"اليهودييوسيفوستاريخ"صفحاتعدديبلغ

إلىمقشموهوسم.(12*)91الصفيرالحجممنصفحة334مجموعه

قبائليتناولثم،ونسلهآدمبذكرالأولالفصلفيالكاتبأيبد.فصولثمانية

وأسطورةروماياريخعننبذةويخصئص،فيهاسكنواالتيوالمواضعيافثبني

عنبإيجازيتحدثيمفيها.الحكمعلىتعاقبواالذينوالملوكبنائها

كتببنقلأخبارهوينهي،المقدونيالاسكندروفتوحاتوالفرسالكلدانيين

-YLI)فيلدلفيوسبطليموسعهدفياليونانيةإلىالعبريةمنالشريعة YAr

تاريخالكاتبيتناول،والخامسوالرابعوالثالثالثانيالفصولوفي..(ق.م

كماالكبير.هيرودسالملكعهدنهايةحتىالمكابيةالحرببدايةمنذاليهود

بنارخلاوسعهدمنذاليهودتاريخلعرضالأخيرةالثلائةالفصوليخصص

أنهذكرهوالجديرروما.ضدالكبرىاليهوديةالحربنهايةحتىهيرودس

الباقيةالفصولفإن"،اليهودييوسيفوس"تاريخمنالأولالفصلباستثناء

المؤرخنشرهالذي"اليهودية"الحروبمصنفمعالموضوعلناحيةموازية

اليونانية.باللغةيوسيفوساليهودي

المكزسةالحاشيةبعد،العربيةالطبعةمن123الصفحةاسفلفيورد

طبعةصدورعنداضيفتعليق،أريحامدينةعنالمعلوماتبعضلشرحأصلأ

2(AV)بعضأنمعناهماصاحبهفيهذكربصددها،نحنالتيالعربيةا

نأاعتقدوا،طبعهاقبلالمعزبةالنسخةعلىالاطلاعلهمتستىالذينالعلماء

كتابمنبدورهمثتبسعبرياصلعنمعزب"اليهودييوسيفوس"تاريخ

(.اليهوديةالحروبكتاب)والمقصوداليونانيةباللغةالصادريوسيفوس

حذفوابعدماوافقهمماالأخيرالكتابمننقلوااليهودأنهؤلاءوباعتقاد

.اأكثره

لتاريخالعربيةالطبعةحولتعليق""المشرقمجلةفيأيضأوردوقد

يلي:مافيهجاء،اليهودييوسيفوس

الأولدعااليونانيةفيواسعانتاريخانالشهيراليهوديالكاتبليوسيفوس"

إلىالاولأصلهممنذأقتهأخبارضفنهمااليهوديةالحربوالثانياليهوديةالعاديات

.231صاييهودي،يوسيفوستارلئ،يوسيفوس-ا
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لغاتهمإلىونقلهمابتلخيصهماكثيرونسعىوقداورشليم...لمدينةالرومانفتح

كتيةمنانهوالظاهرمعزبهايعرفلابالبليفةليستعربيةترجمةذلكجملةفمن

فيهاكثرتمخطوطةنسخعذةالمختصرةالترجمةهذهومن.الأخيرةايقرون

فنفدت1872سنةخفيفتصحيحبعدبيروتفياولىطبعةطبعتوقد.الأغلاط

فتركاهاصادرابراهيمويوسفسليمالأديبانالشقيقانطبعهاحددقدوهانسخها

علآتها..0،(1على

(،اليهودييوسيفوس"تاريخنقلالذيأنأعلاهالواردةالمقالةصاحبيذكر

ناشكولا.اسمهإلىتشيرلاا872طبعةانعلمأ،معروفغيرالعربيةإلى

الذيالزمنحولرأيهلإبداءومفرداتهااللغةتطؤرإلىاستندالمقالةكاتب

ولكن".الأخيرةالقرونكتبة"منإنهقالعندماوذلكالمترجمفيهيعيشكان

تشيرأنيمكنوالمفرداتفاللغة،لفتهعصرلكلإنالقايلالمبدأمنبالرغم

قدالنشاخيكونوربما.اللغويةبالأدلةفقطالاكتفاءيمكنلاولكنالعصرإلى

بالنصفتصزفواقصدغيرعنأوقصدعناتالمفردهذهفيبذلواأوغئروا

وصلتاإذحتى.والتركيبيةاللغولةالأخطاءمنكثيرفيووقعوازيادةأوحذفأ

فتعذ،العبارةهـيقؤماللغةيصخحمنالناشركقف،المطبعةإلىالنسخإحدى

إلىبالنسبةالحالهوكما،المطبوعوالنصالأصليالنصبينجدأالفارق

1872طبعةأنيؤكدالمقالةكاتبأنعلمأ".اليهودييوسيفوس"تاريخكتاب

مخطوطةنسخ"عدةتواجدإلىييشيركما"،خفيفتصحيح"بعدصدرت

الاغلاط".فيهاكثرت

وأتلخيصهو"اليهودييوسيفوستاريخ"أنأييصأالمقالةصاحبويعتقد

"العادياتوهماباليونانيةالمنشورينيوسيفوسلكتابي"مختصرة"ترجمة

وجودلثبت،صحيحأالرأياهذكانفلو".اليهوديةالخروبو"(،اليهودية

المصتفينمنمعئنةنصوصباختيارقاميوسيفوسغيرآخرشخص

حقهمنوكان،واحدكتابفيجديدمنوصاغهماآنفآالمذكورينالضخمين

حاصلهوكما،المختصرةالترجمةمقدمةفيبهقامالذيالدورإلىالإشارة

314-ص(،)129091المجلد،المشرق(،مجهوللكاتب)مقالة،،،اليهودييوسيفوس"تاريخا-

.315
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فيوردماجميعبأنأقزنفسهالمعزبلكن.االثانيالمكابيينسفرإلىبالنسبة

التي"الكتابصاحب"قالعبارةخلالمنلكوذ،الأصليهولصاحبهالكتاب

حافظأنهعلىللدلالة،عصرهفيشائعأسلوبوفق،عديدةمزاتذكرها

3.بتعريبهقامالذيالنصعلىبأمانة

"اليهودييوسيفوس"تاريخيكونأنجدآالمحتملمن،أخرىجهةمن

11العبري"يوسيفوسكتابأو"يوسيفوس"كتابعنواننحتالغربفيمعروفأ

بينايطالياأعمالمن)س!وله"ول!الاا(مانتومدينةفيالعبريةباللغة!ليعالذي

هذايبدأ.والالمانيةاللاتينيةإلىذلكبعدترجمثم،9147و1476سنتي

"تاريخمضمونمعمواضيعهفتتوافقأورشليهـا،بدماروبلنتهيآدمبذكرالكتاب

نفسهيماثلالذيغريونبنيوسفهوالكتابصاحب".اليهودييوسيفوس

المشهور.المؤرخ،يوسيفوسبفلافيوسأيضآ

نسبتهوصحة"يوسيفوس"كتابأصالةحولالباحثينلدىشكوكهناك

يعتبرونهكانواالوسطىالقرونيهودانمنبالرغم،اليهودييوسيفوسإلى

،صدورهزمنلناحيةالباحثينآراءتتعذدكمابه.وموثوقأمحترمآمصدرآ

وأالتاسعالقرننتاجمنانهرأىمنومنه!االرابعالقرنفيجعلهمنفمنه!ا

للميلاد.العاشرالقرن

إليهالمشار،(يوسيفوس"كتابأن،المثالسبيلعلى،ريناختيودورذكر

إلىنقلوأنهديالميلاالعاشرالقرنفي(،اليهوديةالعاديات"كتابعنمقتبس

ذاتههوالمعزبالكتابهذاكانوربما3.يمنييهودييدعلىالعربيةاللغة

ذهبماعلىنوافقلاأنناغيرأيدينا.بينالذي،(اليهودييوسيفوس"ياريخ

اليهودية""العادياتمص!فعنمقتبسإنهقولهلناحيةريناختيودوراليه

حتىالخليقةبدءمنذالممتدةالحقبةييناولالأخيرفالكتابليوسيفوس.

يتناوللافهووبالتاليم.،66سنةأي4،نيرونملكمنعشرةالثانيةالسنة

2.23:مك2-ا

1ص،اليهودييوسيفوستاريخ،يوسيفوس2- -1 -A -o f96.و

-3.T.Reinach, Inroduction! JOSEPHE, Apion, .p VI

4-2.,JOSEPHE.Ant. Ju*, XX, xi
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بشرحها."اليهودييوسيفوس"تاريخكاتبيسهبالتياليهوديةالحربأخبار

فيذكر،اليهودييوسيفوسإلىنسبتهوصحةالكتابأصالةلناحيةأما

أنه،باليونانيةنشرهالذي"اليهوديةالحروب"كتابهمقدمةفيالمؤرخهذا

وبلادفلسطينفيشعبهبنيإلىووخهه،االأمبلغتهعينهالكتابوألفسبق

الباحثين.بنظرالحاضروقتنافيمفقودأالكتابهذاولعتبر.النهرينبينما

الكقاب،الأصليةبلغته"،اليهودييوسيفوس"تاريخيكونأنالمحتملمنلكن

اعتباريمكنبحيث،الكبرىاليهوديةالحربعنيوسيفوسأثفهالذيذاته

عينه.للموضوعومسهبةمنقحةجديدةصياغة"اليهودية"الحروبكتاب

المذكور،كتابهبصياغةالمباشرةعند،استعانيوسيفوسأنذكرهوالجدير

مصنفهفجاء2،أخرىبمصادراستعانكماالمتهفنين،المساعدينمنبعدد

يتكلمآخرجمهورإلىموخهلأنهالكتابةفيمستوىوأرقىمادةأغزرالجديد

العصر.ذلكفيالثقافةلغة،اليونانية

الصادرةيوسيفوسبمؤلفات،(اليهودييوسيفوس"ياريخمقارنةخلالمن

لاالتيوالمصطلحاتالمواضيعمنعددعلىالمعزبالنصنفينقع،باليونانية

المعزبالنصنأنعلىيدؤما،المذكورةاليونانيةالنصوصفيلذكرهاوجود

خبرالحصر،وليسالمثالسبيلعلى،المواضيعهذهمنعنها.مقتبسأليس

وبعض،الاوائلالكتيمملوكعلىوالكلام،توباللبنيكتيمبنيمصاهرة

يوسيفوس"ياريخمنالأولالفصلبهايزخرالتيالأخرىالروايات

الأولالفصلفيمتعددةمزات"كتيم(،لفظةالكاتباستعملكما"3.اليهودي

مؤلفاتفيتردلااللفظةهذهأنحينفي،الرومانعلىللدلالةإليهالمشار

،(،اليهودية"العادياتكتابمنواحدةفقرةفيسوىالمعروفةيوسيفوس

وأن،قبرصجزيرةسكانعلىيطلقونهاكانوااليهودأنعلىفقطوللدلالة

منكبيرأوقسمآالجزرجميعسكانليشملالكاتبزمنفيتوستعمعناها

,JOSEPHE,3.1ا- Guerre, preambule

بالاضافةتيطسوابنهفسبزيانوسالإمبراطورعلى"اليهودية"الحروبكتابيوسيفوسعرض2-

آرائه!امعرفةبذلكيؤخىوقد،وغيرهمالحربفيشاركواالذينالرومانالقادةمنعددإلى

,JOSEPHE,)9والواقعالحقيقةمعمنسجمأوصفهيأتيلكيالكتابمضمونحول Apion.)

.11-4ص،اليهودييوسيفوستاريخ،يوسيفوس3-
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وشواطئه.المتوسطالبحرجزربذلكوالمقصودالبحراهشواطئ

طائفةتواجدإلى"اليهودييوسيفوس"تاريخكتابصاحبهـلشير

نأحينفي،(ق.م01-1354)هركانوسيوحناعهدفي"الحسيديين"2

منبالرغم،باليونانيةالمنشورةكتبهفيالطائفةتلكأبدأيذكرلايوسيفوس

نأذلكإلىأضفلها.المعاصرينوالفزيسيينالصذوقيينعننحدثأنه

وحدةفي"اليهودية"الحروبكتابمعاتفقوان"،اليهودييوسيفوس"تاريخ

الفكرةمضمونحولالمذكورالمصتفمعأحيانأيختلفأنهغير،الموضوع

كتابمنودفةأمانةأكثر،المواضعبعضفيهو،المعزبفالكتاب.الواحدة

يلي:مانذكرلذلكوتأكيدأ".اليهوديةالحروب"

اليهوديةالحرببدايةفيالشماليةللجبهةقائدألمحئنقديوسيفوسكان

المؤرخويرويفسبزيانوس.بقيادةالرومانيللجيشالمتوفعالهجوميصذلكي

الطريقة"علىجيشهنطمأنه"،اليهوديةالحروب"كتابفيالمذكور

"عينهؤلاءرأسوعلى".والألوفوالمئات!للعشراتقؤادأفعين".الرومانية

،مقصودةمغالطاتعلىيحتويالقولهذاإن2(3.أشملصلاحياتذويقؤادأ

إهموسىالنبيأياممنذاليهودعندمعروفيوسيفوساثبعهالذيفالتنظيم

أبناءاعتمدهكما،هالسلوقيينضدحروبهمفيأيضأالمكابيوناعتمدهوقد

يوسيفوسوكان6.الظلمةبنيضدالاسكايولوجيةحربهمفيالقمرانيينالنور

علىواطلع،الأسينيينشيعةإلىكثبعنتعزفلأنهجيدأالأمرهذايعلم

مخطوطةأنإلىونشير.الكبرىاليهوديةالحربخلالمتذوهالذيالدور

الشكلعلىالنورأبناءجيشفيالسمكريةالمراتبوزعت"الحرب"نطام

"رئيس-العشيرةأو"الربوةرئيس"-"القبيلةأمير"-المسمكر""أمير:التالي

.JOSEPHE,Ant,.1ا- Ju !, ,I vi

39.صاييهودي،يوسيغوستاريخ،يوسيفوس2-

,JOSEPHE,Guerre,،7؟.3578-577- II, xx

15.ا:تثة2وه1821:خر4-

.300:مك0-1

-6!912.15-141،،،301 ،1( ;22-21 VI, ;3 1QSa
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يكنلمإذأ،"ا.العشرة"رييس-،(الخمسين"رييس-"المئة"رئيس-"الألف

بعضيضغالذيالرومانيالجي!ث!مثالعلىجيشهلتنظيمبحاجةيوسيفوس

المماثلة.الرتب

يذكرإذ،الناحيةلهذهأمانةأكثرفهو"اليهودييوسيفوستاريخ"كتابأما

علىوجعلعسكره"ريب،أعدائهلمواجهةيوسيفوساستعدعندماأنهكاتبه

كلوعلىخمسينكلوعلىمئةكلعلىوكذلكمقدمأمنهمرجلألفكل

علىمنطمأكانيوسيفوسجيشأنإلىأبدأالكاتبيشيرولا..0،ا2.عشرة

معلتوافقهالمذكورالمصدروأصالةجديةيؤكدما،الرومانيةالجيوشمثال

بدءقبلنشرأنهمنبالرغم،الميتالبحرمخطوطاتومعالتاريخيةالحقيقة

الفكرةحولالمضموناختلافأنكماتقريبأ.عامأوسبعينبخمسةاكتشافها

"اليهودييوسيفوس"تاريخأنعلىدلالةهو،المذكورينالكتابينفيالواحدة

باليونانية.المنشورةيوسيفوسمؤلفاتعنمقتبسأليس

عنمعزب"اليهودييوسيفوس"تارييئكتابأنيثبتآخربرهانويوجد

قديم:مصدر

المكابيينب"سفريعرفالتوراتيةالنصوصلأحدمنحولسفرهناك

الذيللنصاستنادأ،فصلأوخمسينتسعةمنالسفرهذايتألف".الرابع

المعجمفيوردوقد3.المنحولةالنصوصمعجمحولمجلدهفي"مين"نشره

تأليفمنهو"الرابعالمكابيين"سفرإنقوله"فيلوسترات"عننقلأالمذكور

السردفييوسيفوسأسلوبيثبعالكاتبأنأيضأوردكما،يوسيفوسالمؤرخ

ولاويحذفيضيفأنهغير،الاحيانمنكثيرفيحرفيأعنههـينقل،التاريخي

عناقتبسالسفركاتبأنيظثونالنفادجعلما4،مقتطفاتسوىيقذم

.أخرىمصادروعنيوسيفوس

-191-13.((1،,IQM

r-23.231-0ص،اليهودييوسيفوستاريخ،يوسيفوس

IV' livre des Machabees», Dictionnaire des Apocryphes, - r"سأ!,J.- .P MIGNE

085-737..tome,1 Brepols, Turnhout (Belgium),,9891 p

-4743..p 738 et,ب!أه
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العائدةالنسخإحدىعنمقتبس"الرابعالمكابيجن"سفرأنوباعتقادنا

فصولهلأن،اليهوديةالحربحولالأمبلغتهيوسيفوسوضعهالذيللكتاب

وذلك"،اليهودييوسيفوس"تاريخمنمهمجزءمعتتوافقوالخمسينالتسعة

أخبار"ذكرعنوانيحتالأولالفصلمنالأخيرةالصفحاتمنابتداء

نهايةحتى،(،اليونانيينملوكمنعليهمجرىومااسكندروفاةبعدالعبرانيين

اسكندرولديههيرودسقتل"ذكربعنوانأيبدالذيالرابعالفصل

تامتوافقوجودالمذكورينالنصينمقارنةخلالمنهـيظهر.وأرسطوبولوس"1

فيالفصولعناوينأنكما؟التاريخيوالسردوالمضمونالانشاءفيبينهما

وتسلسلها،مضمونهاحيثمن،تقريبآكاملبشكلتتوافقبعالراالمكابيينسفر

"،اليهودييوسيفوس"تاريخمنلهاالموازيللجزءالثانويةالعناوينمع

مضمونفيالتوافقمنبالرغمالعنوانيختلفحيثالأولالفصلباستثناء

أثرلااللذينوالخمسينوالواحدالعاشرالفصلينإلىبالإضافة،النصتين

والجزء(،الرابعالمكابيين"سفرمنكلمضموقأماالمعزب.النصنفيلهما

وجودباستثناءتامتوافقعلىفهما"اليهودييوسيفوس"تاريخمنلهالموازي

بالإضافةالآخر،عننصنكلبهايتمتزالتيالقليلةالدقيقةالتفاصيلبعض

.الشرحفيللاسهاب"الرابعالمكابيين"سفرمقتبسلدىميلصوجودإلى

أحديتنسخةعنمقتبسالرابعالمكابيينسفربأنالأمورهذهتعليلويمكن

".اليهودييوسيفوس"تاريخعنهالمحرصبالتيالنسخةمنعهدآ

عنعبارة"اليهودييوسيفوس"ياريخبأنالقايلالرأيإلىالإشارةونجدر

غيرهو،اليونانيةباللغةيوسيفوسنشرهاالتيالمؤلفاتمنمقتبسةمقتطفات

فيلذكرهاوجودلاالتيوالمواضيعالمصطلحاتبعضلورودوذلك،صحيح

"اليهودييوسيفوس"تاريخيتفزدالتيالمصطلحاتأنشلثولاالمصادر.تلك

تذكرالتيمثلأ"كتيم،،فكلمة.صختهوتثبتالمصدراهذأصالةتؤكد،بذكرها

بعضفيأيضآتردالتيالمصطلحاتأهغمنهي،الرومانإلىللإشارة

فلسطينيحتلكانالذيالغريبالشعبعلىللدلالةالميتالبحرمخطوطات

منعاصرهمومنيوسيفوسزمنفيأنهشكولاالفابر.الزمنذلكفي

.471-39ص،ليهوديايوسيفوستاريخ،يوسيفوس-ا
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إلىأيضأترمز"كتيم"كلمةكانت،الأولالميلاديالقرنفيأي،الأسينيين

فإنلذلك.والشعوبالأمممنالكثيرعلىسلطتهمبسطواالذينالرومان

فييقع،اليهالمشاربالمعنى(،اليهودييوسيفوس"تاريخفيالمصطلحاهذورود

عدمأنكما.وأصالتهالكتابقذمعلىدليلوهو،الصحيحالتاريخيالسياق

منفردموضعفيالعامبمعناهورودهأو"،اليهودية"الحروبكتابفيوروده

المتوسطجزرسكانجميعمعناهشملحيث"اليهودية"العادياتكتابمن

اليهودي"يوسيفوس"تاريخكاتبأنعلىدليلأيشكللا،شواطئهمنوقسمآ

أبناءيخاطبكانالأخيرالكتابفصاحبتيوسيفوسغيرآخرشخصهو

أمامصطلحايته!ا.معوتماشيأ،لقناعاتهموفقأ،الأمبلغتهاليهوديشعبه

المثقفينمنلجمهورموخهةفهي،اليونانيةباللغةالصادرةيوسيفوسمؤلفات

المؤرخهذايطلقأنأبدآاللايقمنيكنولم،-الرومانيالهلينيالعالمفي

الغريبللشعبالكرهمعنىيناياهافييحملالتي""كتيميسميةالرومانعلى

الإمبراطوروذلكسب،أسرهبعد،يسعىكانيوسيفوسأنحينفي،المحتل

"الحروبكتابعلىالمطلعينأبرزمنكانااللذينتيطسوابنهفسبزيانوس

.نشرهقبل"اليهودية

طائفةوجودحول"اليهودييوسيفوس"تاريخفيوردمالناحيةأما

الحقيقةمعيتوافقالكلامفهذاهركانوس،يوحناعهدفي"الحسيديين"

المكابيينسفربذلكعنينا،اليهوديالتاريخمصادرأحدومعالتاريخية

طائفةذكر،نفسهفيلغاية،نجاهليوسيفوسأنذكرهوالجديرا.الأول

اعتباريمكن،لذلك.باليونانيةكتبهاالتيمؤلفاتهجميعفيالحسيديين

صدقأوأكثرشأنأأرفع،الموضوعاهذإلىبالنسبة،(،اليهودييوسيفوس"ياريخ

المعروفة.يوسيفوسمؤلفاتمن

الكبيربلينوس!ا-

كتابهفيالأسينيينعنالكبيربلينوسذكرهاالتيالقصيرةالنيذةإن

مناقشتها.الضروريومن،الأهميةمنكبيرجانبعلىهي"الطبيعيالتاريخ"

13.و242:7:امكا-

AVhttp://kotob.has.it



،منعزلموقعانهفتبين،الأسينيونفيهعاشالذيالمكانبلينوسوصف-ا

فيالكاينينفشخةوعينقمراقموقعيمعيتوافقوهو،العمرانعنبعيد

فيلوقذكرهماصحةيؤكدالوصفهذا.اليهوديةلبريةالشرقيالطرف

إيثارهملناحية،الأسينيينحولكتبهاالتيالنصوصأقدمفي،الاسكندري

بلينوسأنكماوضوضايها.المدنعنبعيدأ،المنعزلةالأماكنفيالعيش

يدفعنا،الأسينيونفيهنشأالذيالجغرافيللموقعنحديدهخلالمنالكبير،

وأنخاصةالأمر،الهذهـيوسيفوسفيلونمنكليجاهلسببعنالتساؤلإلى

حداثتهفيمنهملتقزبهنظرأ،الرييسمقزهمبموقععارفأكانالأخيرهذا

غرارهم.علىاليهوديةبريةفيوالتزقدالتقشفوممارسته

مال،ولاحبةولانساءبلازهد،حياةعاشواالأسينيينأنبلينوسذكر2-

لأن،الأهميةمنكبيرقدرعلىهيالشهادةهذهأحد.فيهيولدلامجتمعوفي

الأشينيين،عنالرومانكؤنهاالتيالصورةرأيهويعكس،لاتينيكاتببلينوس

يهديدأييشكلونولا،للسلاممحئون،متزفدوننشاكالأخيرينأنوهي

هذهمنوبلنستدلسلطتها.نحتتعي!ث!التيوللشعوبالرومانيةللإمبراطورية

للحربالسابقةالمرحلةفيالأسينيينعننبذيهكتببلينوسأن،أيضآالشهادة

علىهؤلاءمنهعانىالذيالاضطهادإلىإشارةفيهانجدلاإذ،الكبرىاليهودية

،قمرانفيالرئيسمقزهمالأخيريناحتلالإلىولا،الرومانجلأديهمأيدي

الموقع.ذلكفيالأثريةالتنقيباتومنيوسيفوسشهادةمنثابتهوكما

المحتملومنالدهور.ألوفمنذالجماعةتلكتواجدإلىبلينوسأشار3-

التالية:بالأموريأثرتقدالتاريخفيالأسينيينعراقةحولقناعتهتكونأن

هذهالأثريةالتنقيباتأكدتوقدالعهد.قديمةقمرانأبنيةأنمعرفتهأ-

القرنفيشئدتقمرانخربةفيالقديمةالأطلالبعضأنتبينإذ،الواقعة

الميلاد.قبلالثامن

قبلهمأقامواالذينللسكاناستمراريةيشكلونالأسينيينأناعتقادهب-

الموقع.ذلكفي

تقةأيامهفيأمستأنهابلينوسذكر،جديعينمدينةعنحديتهفي4-

الكبرىاليهوديةالحربأثناءحصلحدثإلىيشيرالكلامهذاالرماد.من

فييتحصئنونكانواالذينالأسخريوطيينأنيوسيفوسروىفقدروما.ضد
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وقتلوا،الرومانضدالحربخلالجديعينمدينةاجتاحوا،مسعدةقلعة

لاكانتجديعينأنذلكمنيستنتجا.والأطفالالنساءمننفسسبعمائة

علىاحرقتتكونأنالمحتملومن.اليهوديةالحرببدايةفيقائمةيزال

فإنوبالتاليم.96سنةحوالىلهااجتياحهمخلالالأسخريوطيينأيدي

سبقالذيالنصنعذلأنهعلىتدكجديعينمدينةحولبنينوسملاحظة

التيالجديدةالمعطياتضوءعلى،الكبرىاليهوديةالحرباندلاعقبلودؤنه

لاحقة.مرحلةفيلهتوفرت

5-هيبودنى

الأسينيين،عنرئيسكمصدريوسيفوسمؤلفاتعلىهيبوليتساعتمد

ملل،أربعإلىالأسينيينانقساموهيألا،مواضيعثلاثةفيتخطاهأنهغير

بقيهيبوليتسأنوبرأينا.المسئامجيءوانتظارهم،الأجسادبقيامةوايمانهم

انقسامإلىإشارتهلإن،الأولالموضوعإلىبالنسبةبيوسيفوسمتأثرأ

أربععلىيتوزعون"إنهميوسيفوسلقولتفسيرهيمللأربعإلىالأسينيين

فإذا،ريبةالمتقذميندونالمستجذونويظل.انتسابهمأقدميةبحسبفئات

اختلطواكأنهمالاغتسالإلىالأخيروناضطرالمتقذمينالمستجذونلمس

لاعتقادهمتمئزةمفةالمستجدينهؤلاءمنجعلهيبوليتسأنويظهربغرباء"2.

أما.المئبعةوالقواعدالأنظمةعنأعضايهاانحرافإلىعايدنشوئهاسببأن

كالزيلوت،الأسينيينإلىمتعددةيهوديةأصوليةجماعاتانتماءعنحديثه

""يهوهأنلاعتقادهم،بشريسئدلأيالخضوعرفضمنوكلوالاسخريوطيين

ألاجميعآهؤلاءبينمشتركقاسموجودذلكفسبب،المطلقالسيدهووحده

النبيأيمشزعها،واحترامعنهاوالدفاعالموسويةللشريعةالتعصئبوهو

الأسينيونبهاشتهرأمروهو،بالذاتالتضحيةإلىذلكأدىولو،موسى

,JOSEPHE,Guerre,،304.2-200ا- IV, vii

-2§015.01,011,viii!ب،Ibi

98http://kotob.has.it



.عامبشكلاليهوديةالأصوليةوالجماعاتاخاصة

وجودحولذكرهمالناحيةآخرمصدرإلىاستندهيبوليتسأنشكولا

وكانعليها،رسوموجودبسببالنقوداستعمالرفضتالأسينيينمنجماعة

هذاإن.نماثيلفوقهانصيبتأبوابمجبرالمدنإلىالدخوليتجثبونأعضاؤها

المحافظةهدفه،الأسينيينلدىالاجتماعيةالناحيةفيتطؤرآيعكسالسلوك

كلامههوآخرمصدرعلىهيبوليتساطلاعيؤكدوما.الموسويةالشريعةعلى

فيأثرأيالموضوعلهذانجدلاإذالأجساد،بقيامةالأسينييناعتقادعن

جميعإنقولهذلكإلىأضف.الجماعةبتلكالمتعلقةالقديمةالمصادر

والأسينيين،والفريشيينالصدوقيينأي،الزمنذلكفياليهوديةالطوايف

لهذاهـيوسيفوسفيلوننجاهلطومسونعفلوقدالمسثا.مجيءيترقبونكانوا

التيمؤلفاتهمالأن،الإطراءمنبالكثيرالأسينيينعننحدثابأنهما،الموضوع

الأسينيينآمالكراذفلو،الوثنيينإلىموجهةكانت،باليونانيةنشرت

ولاؤهموصارخيانةذلكلعذ،العالملحكمالآتيللمسثاوانتظارهمالمشيحية

2.فيهمشكوكآأمرأ

أنهغير،الأسينيينعنيوسيفوسكتبهبماتأثرهيبوليشىأننرىوعليه

ضدالكبرىاليهوديةالحربنهايةبعدنشرتأخرىمصادرإلىأيضآاستند

جانبإلىالاجتماعيسلوكهمفيتطؤرعنيتحدثلأنها،الرومان

الأحزاببعضمعبالمقارنةالمساواةقدمعلىإياهممعتبرة،أصوليتهم

القديمةالمصادرعنهغفلتأمروهو،للرومانالمعاديةالمتطرفةاليهودية

عفهم.المعروفة

,JOSEPHE,Guerre,5،1§.152-145ا- ،(1 viii

سفة6الرومانعلىتمردهخلال،دعا،الزيلوتحزبمؤسس،الجليلييهوذاأنذكرهوالجدير

الأوحد.هوالسثدبنظره""يهوهلأن،وسيادتهمبسلطتهمالاعترافعدمإلى،.م

,JOSEPHE,Guerre,،1؟ا.18أنظر: 01) viii

.J .E .H THOMSON, " The Essenes», The International Standard Bibler'-

0001..Encyclopaedia,vol. ,2 p
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عامةملاحطات-ثالثآ

منالأسينيين،عنقديمةمصادروجودإمكانيةعنالتساؤلمنبذلا

لكن.عليهااطلعواقدالمعروفةالكلاسيكيةالمصادرأصحابيكونأنالمفترض

،الأولالميلاديالقرنفيكتبتالتييلكأيالمصادر،أقدمإلىبالعودة

بالرغم،الأولىللمرةعنهميعزفكأنهالأسينيينعننحذثفيلونأننلاحظ

أمرين،مننستنتجهماوهذا.التاريخفيعريقةالطائفةتلكأنتلميحهمن

سنرىكما،مؤلفاتهفيالاجتماعيتطؤرهممراحلبدايةانعكاسأولهما

يهوديتين،طايفتينعنسوىمؤلفاتهفييتحدثلمفيلونأن،وثانيهما.أدناه

الأخرىاليهوديةالطوايفإلىالاشارةونجاهل،والثيرابوتيينالأسينيينأي

إلىحديثهقشمأنهذلكإلىأضف.والفزيسيينكالصذوقيين،لهالمعاصرة

الشقموضوعالثيرابوتيونوشكل،الأولالشقموضوعالأسينيونفشكل،شقين

نشأتهم،زمنذكرعلىأبدآيأت!لمالثيرابوتيينعنكلامهفيوهوا.الثاني

.عصرهفينشأواأنهميعنيما،تلميحأولو

فهيالأسينيين،عنيوسيفوسذكرهاالتيالدقيقةالتفاصيللناحيةأما

مؤلفاتأنالمعروفومن.حداثتهمنذبأحوالهمومعرفتهمنهملتقزبهنتيجة

الخاصةاللاحقةالمصادرمنهنهلتالذيالرئيسالمصدرئعتبريوسيفوس

منبذلا،بهموثوقأمصدرآينعتبرلاالذيإبيفانساستثنينااواذ.بالأسينيين

علىالاعتمادإلىوبورفيرهيبوليتسمنكلدعاالذيالسببعنالتساؤل

مصادروجودعنينبئماإلىأبدأالإشارةدون،رئيسكمصدريوسيفوس

فقد.الطائفةتلكإلىبالنسبةالأولالميلاديالقرنقبلماإلىتعودقديمة

عنهيبوليشىنقلكماجديد.بشيءيأتولميوسيفوسعنبورفيرنقل

كتبفقدإبيفانسأما.لاحقةأخرىبمصادراستعانلكنهأيضأ،يوسيفوس

وبالتالي،بهمتأثرتأوالأسينيينمننحذرتالتيلهالمعاصرةالجماعاتعن

الكلاسيكيةالمصادرزعمتهماصحيحأكانافإذ.قديمةليستمصادرهفإن

وجوديثبتدليلأيعلىفيهانعثرلالماذا،التاريخفيالأسينيينعراقةعن

)؟الأولالميلاديالقرنقبلماإلىترقىأخرىمصادر

PHILON,De,.1ا- Vita
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فيتطؤرأنجدولوسيفوسفيلوقمؤلفاتإلىعدناإذا،ثانيةجهةمن

يعكسهالذيالاجتماعيللتطؤرموازيأالأسينيينلدىالاجتماعيالسلوك

فيالاجتماعيالتطؤرهذامزوقداصحابها.عنالميتالبحرمخطوطات

التالية:بالمراحلالكلاسيكيةالمصادر

منهؤلاءوكان.المدنعنبعيدآالنائيةالأماكنفيالأسينييننشوءا-

وتنشك.وزهدبتوليةحياةويعيشون،فقطالناضجينالذكور

الفلسطينيةالمدنمختلفالأسينيينانتشارشمل،تاليةمرحلةفي2-

الأسينيين.ببابئعرفمخاةتوجدكانتحيثأورشليمإلىوصولأ

بالزواجلأعضائهاالأسينيينمنجماعةسمحت،لاحقةمرحلةوفي3-

الاستمرارية.علىالحفاض!سبيلفي

نايتبثنحيثالميتالبحرمخطوطاتفيبوضوجالمراحلهذهتتجفى

يؤكدكماا.البريةإلىالارنحالهيقمرانجماعةتاريخفيالأولىالمحطة

ناحينفيفقط،ذكوريمجتمعهوالقمرانيالمجتمعان"الجماعة"نظام

النساءإلىيشير،تاليةمرحلةفيكتبالذي"،الجماعةنظام"ملحق

فلسطينفيللجماعةواسعانتشارإلىأخرىمخطوطاتوتلفح2.والأطفال

3.أورشليمذلكفيبماوالمدنالقرىشمل

الأسينيينلدىالاجتماعيالسلوكفيالتطؤرمراحلاعتباريمكنفهل

الميلاديالقرنفيالصادرةويوسيفوسفيلونمؤلفاتعنهنحدثتالذي

قمرانجماعةلدىالاجتماعيةالحياةفيتطؤرلمراحلانعكاسبمثابة،الأول

عينها؟الحقبةفيحصلت

-115-12."3,VIII"ا

،1،!3"أ.24-

-317-16.1(،7-3,,493Q4.frags
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ولبا!ولثاني

وأنطمتهمومعتقداتهمالآسينيينعقائد
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ووولولفم!ل

تهمومعتقدااتسينيينعقائد

اللهأولا-

يدعىالذي"،"يهوهأنوهوأساسيأمبدحولقمرانجماعةعقائدتتمحور

هو،التوراةفيالمذكور"إسرائيل"إلهأي"،و)،أدونايو"إلوهيم""إيل"أيضا

والنجوموالكواكبالطبيعيةالظاهراتفجميعا.المطلقوسئدهالكونخالق

قبلالكائناتصفمالذيوهوالبدء.منذلهاوضعهاالتيالنواميسوفقتسير

شيئأ.فيهتبذلولاعملهافتتغالمجيدمخططهبحسبلتسيرونطمها،يكونان

شز3.لأقيسببأيكونأندون3،شريرآأمكانصالحآروحكلخلقالذيوهو

ملكالقدير،،الحقالإله،الأزلي،الحي،الرحيم،العادلالإله،الآلهةإلهإنه

ووفقآعلمهبسابقإلأيحصلشيءلاالذيخليقةكلوسئدروحكلوريتالمجد

يجدفومن،واجلالاحترامكلعندهميلقى"يهوه)1اسمكانلذلك4.لإرادته

.الموتيستحقباسمه

به!ايعتني،الحقأبناءلجميعأبهو"اسرائيل"إلهأنهؤلاءويعتقد

وصاياهوفقويسيرإرادتهيحققأنالمؤمنعلىيجبولكنتلحميهم

.هئضهاوفر

ففي6.القداسةروجإلىأوالقذوسالربروحإلىالمخطوطاتبعضوتلفح

نأبحيث"يهوه"،عنمميزغيرالقدسالروحأنيتبئنالحالاتهذهجميع

الناحية.لهذهالتقليدياليهوديالمفهومعنتخرجلمقمرانجماعة

mer Morte, traduit - Iلم".M BURROWS, Lumieres nouvelles sur les manuscrits de

.713,9;1،,parGabrielle RIVES, Paris,,9591 .p;332 IQS,،1));24 IQM

-29-7.,IX111;17-16ا،!ااه,,IQS

-384.,QuodOmnisلأ،PHILO

-426.11،1,،4.XVIII,;8,304Q4 ،+gولها

-526-23.,XVII,;36-35 IQS, IX,5+هـ

-67-6.,XV183،،1);24،!ول"ا,VIII,;16 1QSb
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والطلمةالنووبينؤالصراعالثنائية-ثاثيآ

معرفةشجرةأمامالإنسان"يهوه"وضع،الخلقمنذأنهالتوراةفيجاء

العصيانأو،الحياةبشجرةوالتمتعالطاعةإمكانيةلهتاركأوالشر،الخير

الذيالأمروعيعنيختارأنفعليه،مسؤولأالإنسانكاناولم.للموتوالتعرض

البدءمنذالشرالإنساناختاروقد.مصيرهوبالتاليالأخلاقيةنوعيتهيحدد

طتبةمخلوقةأشياءفيخيرهعنفبحث،الشيطانأوالشريرإغراءتحت

شزأساسأيقومهذاوفي،اللهإرادةعلىمتعديآ،للعيونوشهئةللمأكل

أبناءتمادىوقدوانتشر.العالمفيالشردخل،الخطيئةأثروعلى.الخطيئة

كمجردليسفعلأالشرويظهر.خلقهمعلىندماللهأنلدرجةالشرفيآدم

منذلكوليس.العالموتفسدالإنسانتستعبدحقيقيةكقوةبلللخير،غياب

وتبدأ.يقاومهفاللهظهر،قدالشزأنبماولكن،مطلقخيرلأنه،اللهعمل

عليه،يجب،الإنساناللهيخفصفلكي:التاريخدوامتدوم،هوادةبلاحرب

والشريرا.الشرعلىيفتصرانالقدير،وهو

نلاحظأنناغير،التوراييةبالمعتقداتقمرانجماعةتأثرمنوبالرغم

الذيوالشرالخيربينالصراعمفهومإلىبالنسبةالقمرانيالفكرفيتطؤرآ

القديمة،الفرسبدياناتالجماعةتلكيأيرعلىتدكثنائيةعقيدةالىتحؤل

2.الزرادشتيةوخاصة

سلامهاندراوسالأب،وديعاسكندرالأ!،سمعانارنستد.تعريب،الكتابياللدهوتمعجم-ا

334-335.ص،8691،بيروت،المشرقدارمنشورات،وغيرهم

مستلهمةجديدةبتعاليمبشرالذي؟(.حلأق63.55؟-0)زرادشت!"الفارسيالداعيةإلىنسبة2-

أصل:إلهينأوأصلينللعالمإنقولهزردشتتعاليممنوالمشهور.القديمةالمزديةالديانةمن

هذان"أهرقن(1.وهوالشرواصل،الشهرستانييسميهكما"يزدان"أو!أهورامزدا،ا،وهوالخير

هوماكلخلقوقدالنور،هوالخيرفأصل.الخلققدرةمنهماولكل،دائمنزاعفيهماالأصلان

أصلانوالظلمةفالنور.العالمفيشرهوماكلخلقوقد،الظلمةهوالشرواصل،ونافعحسن

فالخير.المختلفةالتراكيبمنالصوروحدثت،امتزاجهمامنالتراكيبحصلتوقد.متضادان

لمولووالظلمةالفورامتزاجمنحصلتإنما،والخبثوالطهارةوالفسادوالصلاحوالشر

الذي!أهورامزداا،مخلوقلأنه،الروحينبيننزاعموضعوالإنسان.للعالموجودكانلمايمتزجا

صالحأعملأالانسانعملاواذ.الشريرةللقوىيخضعأنالإمكانفيفكان،الإرادةحرخلقه

منالثوابواستحقالخيرروحونصرالشر،روحأخزىفقد،ونفسهبدنهوطفرحياتهفي
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تتحدثالتيالميتالبحرمخطوطاتأهممن"الجماعة"نظامولعتبر

روحينللإنسانأعئإسراييلإلهأنوفيه.الثناييةالعقيدةعنمفصثلبشكل

هوالحقروج.الضلالوروحالحقروحوهماالتفقد،يومحتىفيهماليمشي

الأرواحجميععلىالسيادةبيدهالذي2،الأنوارأمير،ميخائيلالملائكةرئيس

روحأما.والقداسةالنورطريقفيالسائرينالبزأبناءوجميعالخئرة

كافة.الشريرةالأرواحعلىيسودالذي"بليعال"،الظلمةملاكفهوالضلال

التواضعروحإنهالدر.طرقأمامهويمفدالإنسانقلبينيرالحقروح

أبناءجميعنجاهالكبيرةوالمحبةالأبدية.والرأفةالوفيرةوالرحمةالبالوطول

وترفعوالكبرياءوالكذبوالكفربالطمعفيتجسدالضلالروحأما.الحق

والوقاحةالصبروقلةاللصوصيةووفرةوالقسوةوالغشوالنفاقالقلب

الإنسانيجعلالتيالنجاسةوطرقالفجورروحيقترفهاالتيالمشينةوالأعمال

وشزها.الظلمةطرقفييسير

الطبقتينهاتينوفيالبشر،أبناءجميعأجياليمضيالروحينهذينوفي

طبقتيهما:بينأبديأبغضآ"يهوه"جعلوقدجيل.إلىجيلمنجيوشهماتتوزع

ملاكوبسبب.للضلالرجسالحقطرقوجميع،للحقرجسالضلالفأعمال

سياديه،نتيجةهيأعمالهموسوءآثامهمفكلالبيز.أبناءجميعيضلالظلمة

3.يعثرونالنورأبناءيجعلنصيبهمنالتيالشريرةالأرواجوكل

لوجودنهاييأحدآوضعفقد،حكمتهومجدعقلهأسراروفي"يهوه(،،أما

ففي.الدينونةزمنفييأييعندماأيالتففدساعةفييزيلهوهو.الضلال

النوربينالأخيرةالمعركةنحصلالبدء،منذموعذهخئدالذيالزمنذلك

الضربةلتضربهمأتباعهوعلىبليعالعلىالعظيمة(،يهوه"يدفترتفع،والظلمة

،3ج،والنحلالملل،)الشهرستانيالمذكورالإلهعليهوأسخطالشرروحقؤىوالأ!أهورمزدا؟،

مقامللشمسوكان26(.26-او.326ص،تاريخبدون،بيروت،العلميةالكتبدارمنشورات

معفيهايدورونصلوابثلاثيصقونالمذهبهذاأتباعفكان،الزرادشتيةالطقوسفيرفيع

328(.ص،اج،والتاريخايبدء،البلخي)دارتكيفماالشمس

1-17.,IXأ"(1,;26،هـلأQS,،)11 13 - IV

-202.111،,QS(

-324-21.111،,Sا"
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أبناءضدصراعهمفيالقدبسينالنورأبناءجميعميخاييلويثعين،الحاسمة

منللضلالييودولاالظلمةعلىوالنورالشزعلىالخيرفينتصر،الظلمة

وجودا.

لملائكةا-لثآثا

وأبناؤهاالسماءجمدإنهمله.تخضعوهي"بهوه"خلقهاأرواحالملايكة

جماعةلدىجدآمتطورالملائكةمفهومأنويلاحظ.الأقوياءوجبابرتها

ميخاييلأي،منهمثلاثةأسماءسوىالتوراةتذكرلاحينففي،فمران

اللائحةهذهالىتضيفالميتالبحرمخطوطاتفإقورافائيل،وجبرائيل

المعركةخلالالأربعةالأبراجيروسعلىنجدهالذي"سريئيل"اسم

الحضرةملائكةبأسماءلايحةأخنوخسفرفينجدكما2.الاسكايولوجية

ورجوئيلأورييلمنكل،ذكرهسبقماإلىبالاضافة،تضغوهي3،السبعة

الملكحضرةفيالقايمينالسماويالمذبحكهنةهمجميعأوهؤلاءورامئيل.

تمزدواالذبنالملايكةأمراءأسماءأيضأأخنوخسفرفيونجد4.القدوس

الميتالبحرمخطوطاتفي"ملائكة"كلمةتشملبحيث،اسراييلهإلهعلى

معأ.الشربرةوالأرواجالخنرةالأرواح

الىفبالاضافة.الملايكةمنكبيرعددوجودإلىالمخطوطاتبعضوتشير

الهواء،وملائكة،والعقابالدمارملائكةهناك،والقداسةالحضرةملائكة

الرعودأصواتوملايكة،والجليدوالثلجوالطلمةالغيومأرواحوملائكة

وملائكة،والحزالبردأرواحئكةوملا،والمعادنوالندىوالمطروالبروق

جماعةمعتقداتفيكبيرآدورأمئذواالملائكةانويبدو6.الأربعةالفصول

1QS,،111;25-24,.21-15-ا IV

XI"ا7،،215-.

-3.XX!+،

-48.1،1,,004Q4.+ag

5-8-7.,VIولعر

6-1;1-01,IX1.62،!ي!ه,QSb,IV61!أ,lQapGen،43 XX6ز,XV!ا151ر

6.،11,VI,;13 CD- A
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.والعلويالدنيويالعالمينشؤونتدبيرفيالوثنيينآلهةمحلحفواإذ،قمران

للغرباءالملايكةأسماءعنالإفصاحالأسينيينعلىحزمالسببلهذاوربما

.اجماعتهمعن

الحربفيتشتركسوفالقداسةملايكةجيوشأنقمرانجماعةوتعتقد

دينونةزمنفيأي،2الأخيرةالأيامفيستحصلالتيالإسكاتولوجية

معسكراتوسطفيمع"يهوه"،القداسةملائكةموقعيكونبحيثالأشرار،

النصر3.نحوخطاهميقودوالكيالنور،أبناء

الشمس8نحووالصلاةالملائكةعبادة-ا

ذبيحة"أناشيدعنوانحملتنصوصعلىالرابعةالمغارةمخففاتبينلمحثر

كانفهل.السبعةالملايكةرؤساءالىموتجهةوهي(004Q4-704)"السبت

الملائكة؟يعبدونقمرانجماعةأعضاء

11"يهوهخلقهاكأرواحالملايكةمفهومبينربطواهؤلاءأنالمرخحمن

ماغرارعلى،السماءكبدفيتتحركالتيالكواكبوبين،الكونعلىوسفطها

الاعتقادكانفقد.القديمةالمذاهبأوالشعوببعضمعتقداتفينجده

هيوالنجومالكواكبوأن،الكواكبتسئرالملائكةأن4الصابئةلدىسائدأ

142.§7,,F.JOSEPHE, Guerre,،11 viii

427..Servicedes anges>>, RQ" °n52-94,)8891( p"ءسأ,Andre CAQUOT

مك)2فيذلكعلىمثالأنجد.اسرائيلبنيلدىالمقدسةالحربعقيدةمنالمفهومهذاينبثق

وقد.الحربإلىاهبةالذإسرائيلبنيجيوشأمامسماهـيةقوىتظهرحيث(01و9211:8!:01

بمثابةنفسهااعتبرتالتيالجماعةالىالهيكلمفهومانتقلبحيثالعبادةعنالاعتقادهذانتج

:M.DELCOR,«Qumran.ققبحما).719 Doctrine des Esseniens», DBS, tome,9)p.
مجدوحلولالموعدخيمةإنشاءعندموسىالنبيزمنإلىالأصلفيالعقيدةهذهترجعوربما

ارتحالعندوتنقلالمعسكروسطفيتنصبالخيمةتلكوكأنت.ا-36(04:)خرعليهاالرب

المقدسة.حروبهمخلالآحرموضعالىإسرائيلأسباص!

9-8.11،,QSa6أ;,XVولها!،

المراقجنوبفيمعظمهميميشتقريبأنسمةألف015الحاضرزمننافياشصابئةعدديبلغ

/اليزيدية،/الزرادشتيةالصابئة،السحمراني)أسعددجلةضفافوعلىالأهوارمنطقةفي

تحديدفيالعربالمؤرخوناختلفوقد24-25(.ص،7!91،بيروت،النفائسدارمنشورات

االأولالجزء،والملوكالأممتاريخ،الطبري)متوشلحابنصابىإلىالطبريفنسبهمةأصلهم
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وردحيثأخنوخسفرفيأيضآنجدهماوهذا.الأرواحلتلكالمرئيةالهياكل

وقدا.الكواكبوجميعالشمسعجلةيحزك،الملائكةأيالسماء،أرواحأن

معتنأيومآمنهالكلفخصصوا،آلهةبمثابةالسبعةالكواكبالصابئةاعتبر

وصففجاء،المعتقداتبتلكقمرأنجماعةتأثرتوربما3.الأسبوعمن

-ابوذأي-بوداسفأنالمسعوديوزعمA(7ص،تاريخبدون،بيروت،القاموسدارمنشورات

،الأولالجزءالجوهر،ومعادنالذهبمروج،)المسعوديالصابئينملةإلىدعامنأولهو

الجامعةمنشورات،بلاشارلوتصحيحهابتنقيحهاعنى.كرتايديوبافيهمينارديبربيهطبعة

إلىالشهرستانيوأشار.263(ص،6591.بيروت،(11)التاريخيةالدراساتقسم،اللبنانية

وأصحابالروحانياتاصحاب:رئيستينفئتينضمنتندرجالصابئةمنمتعددةفرقوجود

نأالأثيرابنوذكر.925(ص،2ج،واينحلالملل،الشهرستاني)الأوثانعبدةأيالأشخاص

فانهم،زلضيعالىاللهإلىلتقربهمالملائكةوهمالروحانيين"عبادةهوالصابئينمذهبأصل

معرفةإلىالوصولعنالعجزمعرفةعليناالواجبقالوا:أنهمإلا...العالمبصانعاعترفوا

الروحأنيينيعاينوالموحيثالروحانيونوهملديهالمقربةبالوسائطإليهنتقربوانماجلاله

ذهبتثم،عندهمالعالملهذامدبرةلأنهاالسيارةالسبعةالكواكبوهيبالهياكلإليهميتقربوا

نهارأترىولاليلأوترىوتغربتطلعالهياكلانرأواحيثالأشخاصأصحابوهممنهمطايفة

الروحانيين!إلىوالهياكل،الهياكلإلىبهاليتوسلوااعينهمنصبلتكونالأصناموضعإلى

دارمنشورات.الأولالجزءايتاريخ،فيالكلملالأثير،ابن)"العالمصانعإلىوالروحانيون

لأنهم"،الكواكب،اعبدةأنهمالصابئةعنوعرف54-55(.ص،8991،بيروت،العلميةالكتب

الشمسجعلمنومنهم،الآلهة!اله،الأربابربتعالىاللهويعتبرون،وآلهةأربابآيسقونهاكانوا

إلىويتقربون،الروحانياتإلىتقربأالهياكلإلىيتقربونفكانوا،الأربابوربالآلهةإله

إلىونسبتها.الروحانياتأبدانالهياكلأنلاعتقادهم،تعالىالباريإلىتقربأ،الروحانيات

ونحريكأ،وتصريفأيدبيرأأبدانهافييتصرفوهي،أرواحناإلىأجسادنانسبةالروحانيات

وردوقد.(34834-9و352-353ص،2ج،يتحلواالملل،الشهرستاني)انناأبدفينتصرفكما

وادرج(17الحج960المائدة620البقرة)سورةمراتثلاثايكريمالقرآنفيالصابئةذكر

أصحابيعنيايكلريمالقرآنفيوردماانكريستنسنأرثروذكر.الكتابأهلمعاسمهم

دارمنشوراتايساسانيين،صدفيايران،كريستنسنأرير)بالغنوصيةالمتأئرينالروحانيات

93(.ص،8291،بيروت.العربيةالنهضة

.4*71((،,En

عبادته.اخلمنالاسبوعمنمعيئأيومأالسبعة"الكواكبا،منكوكبلكلالصابئةخصص

لجمعةواللمشتريوالخميسلعطاردوالاربعاءللمريخثاءوالثلاللقمروالاثنينللشمسهوفالأحد

اللغاتفيماثلةالمعتقداتهذهآثارتزالولا.326(ص،اجيتاريخ،واايبدء.البلخي)للزهرة

Mercredi،المريخيومMardiالقمر،يومMonday،الشمسيومSunday:الحديثةالأوروبية

الخ...مركورأيعطارديوم
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إلهأنأبضآوذكر،آلهةأنهمالميتالبحرمخطوطاتبعضفيالملايكة

(،1.الآلهة"ربهواسرائيل

فيوبحثنا،قمرانجماعةحقآهمالأسينيينأنجدلأافترضناواذا

روحانية،كقوىالكواكببعبادةتأثرهمتؤكدإشارةعنبهمالمتعلقةالمصادر

أولهما،:المفهومبهذاعلاقةعلىكانتاربماإشارتينيوسيفوسلدىلوجدنا

توجههموثانيهما،باسمائهمبالبوجالسماحوعدمللملائكةالأسيينيينإجلال

يدلماالميتالبحرمخطوطاتفينجدفهل.الشمسنحوفجرآبالصلاة

اعتقدتوهل؟السبعةالحضرةوملائكةالسبعةالكواكببينعلاقةوجودعلى

إلىترمزالبشر،على2الإلهيةأشعتهاتفيضالتيالشمسأنقمرانجماعة

الملائكة؟ورييسالأنوار""أميرميخائيل

ميخائيلالملائكةرئيساسمأنيلاحظ،أخنوخسفرمراجعةخلالمن

أورييل-:التواليعلىوهم،السبعةالملائكةرؤساءأسماءيضغلايحةيتوسئط

تلكويرد3.رامئيل-جبرائيلسربئيل--ميخاييل-رجوييل-رافاييل

بينتواجدهثبتالذيأخنوخسفرمنالعشربنالفصلفياللائحة

بها.المرتبطةالعقيدةقذمبؤكدما،الميتالبحرمخطوطات

الملائكةرئيسيمتلمامعرفةمنبدلا،العقيدةتلكإيضاجوبخصوص

أحد"أنهأخنوخسفرفيذكرهوردفقد.قمرانجماعةإلىبالنسبةميخاييل

اسراييل.بنيأي"4،والشعبالخيرأهلعلىأوكلوقد.القديسينالملائكة

لأبناءعونأليكونأرسلهإسرائيلإلهأنالحربنظاممخطوطةفيوجاء

ببسطبحيثالكفرسلطانوبخضع،فرحآإسراييلعهدفيضيءالدر،

البحرمخطوطاتوفق،ميخائيلكاناذفإبشر"5.كل"علىسلطانهإسرائيل""

وسطفياسمهبردفكيف،يكةالملارؤساءبينشأنأوالأرفعالأنوارأمير،الميت

-16.,XV,;28 ,X;8 1QM, XVII,;7 XVIII14!ي!،
لكوذ،عورتهيكشفلاكيبردائهجسدءيستركان،نفسهإراحةعند.الأسينيانيوسيفوسكرذ2-

,JOSEPHE,Guerre,,9؟14)8"الإلهيالنور"لأشغةمنهاحترامأ ،)) viii.)

،ولل!،كلا.8-1'1-

-45.,En,XX

QM, XVII, .8-5 - cأ
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السبعة؟الحضرةملائكةقائمة

التي"السبعةالكواكبو"السبعةالملائكةرؤساءبينعلاقةهناكانيبدو

في-الزمانذلكفيالفلكيةالمعلوماتوفق-تدوروهي،المجردةبالعينترى

والمريخ،الثانيفيوالمشتري،الأعلىأوالأولالفلكفي"زحل:أفلاكسبعة

،السادسفيوعطارد،لخامسافيوالزهرة،الرابعفيوالشمس،الثالثفي

الكواكبلائحةضمنالشمسادرجتوقد."1والأدنىالسابعفيوالقمر

الظاهرية.لحركتهانظرأالسبعة

تتوسطالشمسأنمفادهالقديمةالشعوبلدىشائعمفهومهناكإذآ،

الذيالأنوار"،"أمير،ميخائيلموقعمعموقعهايتماثلبحيث،السبعةالكواكب

يفشروربما.بينهمشأنأالأرفعوهو،السبعةالحضرةملايكةبدورهيتوسط

هؤلاءإنقالحينيقكمأيوسيفوسذكرهاالتيالأسينيينعقائدإحدىذلك

تطللكينحوالمشرقشاخصةوأنظارهمفجرآالصلواتيرفعونكانوا

جماعةمعتقداتفيجليلمركزللشمسكمافلميخائيل3.عليهمالشمس

"أبناءهمأنفسهمالأسينيينأنكماالأنوار"3،"أميروهولاكيف،قمران

الصبحوأنت"طلبم!،:إسرائيلإلهإلىمرفوعمديحفيوردوقدالنور".

الفجر"4.مطلعفيليفظهرتالحقيقيئ،

الفكرصبغالذيوالظلمةالنورملاكيبينالعقايديالصراعأنشلثولا

بسيادةأي،والليلالنهاربتعاقبأيضآيتجشد،بثنائيتهالقمرانيالديني

)النئرالقمربسيادةثمالنور،وأبناءالنهارعلىالأكبر!)النئرالشمس

إلىقمرانجماعةعمدت،السببلهذاوربماوأبنائها.الظلمةعلىالأصفر(

اليهوديةالروحيةالسلطاتمنالمعتمدالرسميالقمريالتقولماستبدال

الشعوبمنالعديدلدىطوللةلمذةسائدأ"السبعة"الكواكبترتيبفيالتسلسلهذابقيا-

شكور،أدريانوسالأرشمندريتتمريب،مقالةالمئة،الدمشقييوحناالقديسأنضلر:.القديمة

318-ص2،ج،واينحلالملل،الشهرستانيةا10ص،،08491بيروت،البولسيةالمكتبةمنشورات

.032

-21.,JOSEPHE,Guerre,،1) viii,,5 §;128 IQS, X

-301.,QS,،1)1;02 CD-,A ,V;181 QM, XIIIا
4-6.,XII°,ولها
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يحافظونيزالونلاالسامريونكانقديماشمسيبتقويم،لهمالمعاصرة

وأنهمالنور"،"أبناءهمأعضاءهاأنالمذكورةالجماعةواعتبرت2.عليه

أضفالأكبر.النئرعلىيسودالذيالأنوارأمير،ميخائيللسلطةخاضعون

منمهمةفريضةخالفوا،نحوالشمسصلوايقمفيبتوجههم،أنهمذلكإلى

نحومتجهةالمصفينوجوهتكونأنتحزمكانتالتياليهوديةالديانةفرائض

3.الهيكلنحووظهوره!ا،الشرق

4،للشمسعبادتهمينفيإسراييلبإلهالأسينيينإيمانأنمارشالويعتقد

للشمسعبادةإلئالزمنمرورمعتحؤلتالطقسلهذاممارستهمأنغير

اليهودية-المذاهبمنوغيرهمالسامبسيين""معحصلكما،ذاتها

بالأسينيين.يأيرتالتيالهرطوقيةالنصرانية

بحيثيومأ،03منشهروكل،شهرأ12منيتألفشمسيةسنةعلىقمرانجماعةاعتمدت-

السنةاإلىأيامأربعةتضافوكانتأسبوعأ.52منمؤلفةفصولأربعةعلىالشهورتتوزع

التقولم،هذاوبفضليومأ.364السنةأياممجموعفيصبح،فصلكلنهايةفيواحديومبمعدل

سنة.كلمناتهذاليومفيتقعأصبحتبحيثدقيقبشكلأعيادهمجميعضبطمنهؤلاءتمكن

لنشوءالرابعاليومففيالأسينيين.لدىمعئنمفزىاليومولهذاأربعاء.يومدوريأالسنةتبدأ

...الليلصيحكمالأصغروالفئرالنهار،-يحكمالأكبرالنئرالعظيمين:النئرينالله"صنعالعالم

.(-1618:ا)تك"والظلامالنوربينوتفصلالأرضعلىلتضيءالسماءجلدفياللهوجعلها

-2.B RIGAUX, « Esseniens», Dictionnaire d'Histoire et de Geographie

,Ecclesiastiques,sous la direction de .R AUBERT et .E van GAUWENBERGH

2801..tome,15 Paris,,6391 p

.816:حز-

-1116..tome,2 Paris,,3491 Vجما.L MARCHALL, « Esseniens», DB

كمادرع"،الشمسإلهالمصريونعبدفقد.القديمالعالمفيالانتشارواسعةالشمسعبادةكانت

بلادفيأيضأالشمسولمحيدت.النهرينبينمابلادفيمنتشرة"شصثى"الالهعبادةكانت

الشمسعبادةكانت،المسيحيالعصربدايةوفي.للشمسالذبائحيقدمونالفرسوكان.كنعان

الشمسعبادةالموسولةالشريعةحزمتوقد.وحرانودمشقوغزةعسقلانفيمنتشرةتزاللا

(.ه-3:1V_%416:16:إتثرجمأبالموتالوصيةهذهيخالفمنوعاقبتلهاوالسجود
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ئحلذباا-بعآرا

نحوبالصلاةالتوجهبسببالآباءسشبمخالفةالأسينيونيكتصلم

الموسوية،الشريعةعليهانصئتالتيالفرائضأهمأيضآخالفوابل،الشمس

للهقرابينالحيواناتيقدمونلافكانوا،لتطبيقهابالدعوةيتشذدواالذينوهم

قرابينهميقذمون"إنهمبقولهيوسيفوسوأكدهااليهوديفيلونأوردهماوفق

حدة"2.على

المصادرذكريهمامعالميتالبحرمخطوطاتبعضمضمونويتوافق

دعوة"الجماعة"نظامفينجدإذ،الموضوعهذاحولبالأسينيينالمتعلقة

ولاالمحرقاتبلحملا...الخاطئةوالخياناتالمسيئة،\العصياناتعنللتكفير

يزرائحةتكونالقوان!قاحترامفيالشفاهيقدمةانبل،الذبايحبشحم

الالهيفالمديح"3.لذيذةلتقدمةالطوعثةالعطئةيكونالطريقوكمال،مرضية

الذبايحمحلويحلأن"يهوه"رضىعلىللحصوليكفيانالكامل3والسلوك

الدموية.

فائدتي"مافيها:جاءالتيأشعيابنبؤةالناحيةلهذهالأسينيونتأيروربما

وشحمالكباشمحزقابمنشبعتقد؟الربيقولذبائحكمكثرةمن

نبؤةفيوجاء"4.يرضينيلاوآلتيوسوالحملانالثيراندموأصبحالمسفنات

"5.الذبيحةلا"الرحمةيريداللهأنأيضأهوشع

بشكلمرفوضةتكنلمالدمويةالذبايحانالميتالبحرمخطوطاتوتؤكد

والاسبوعيةاليوميةللمحرقاتمهمأفصلأيكزسمثلأالهيكلفدرج،مطلق

أمامترثلالتيالأناشيدإلىتشيرالمزامير""مخطوطةأنكما6.والشهرية

تقدماتأيناءوفي،السنةأياممنيومكلفيالدائمةالذبيحةمحرقةمذبح

PHILON,Quod,.75ا- Omnis

2-0§915,,XVIII,i,!بJOSEPHE, Ant. Ju

-35-4.،143,IX

11.ا:اش4-

5.6:6-هو

-6.11Q19,XIII, 9 ss
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الذبائحتقدمةعنامتفاعهمأنيعنيماوالأعيادا،الشهوروأوائلالسبوت

بمجيئها.يحلمونكانواالتيالجديدةأورشليممجيءبانتظارمؤقتأأمرأكان

ذلك؟عنالأسينيوناستعاضبماذاولكن

الدموبية.الذبايحمحلحفتالطقسيةالمأدبةأنالمرخحمن

الطقسيةالمأدبة-خامسآ

تعتبروكانت3.دينيبطابعقمرانفيالمشتركةالطعاممآدبنمئزت

فيالاشتراكالدخوللطالبيحقفلاالتطقر.منقداسةأكثربللا،مقذسة

مياهفيالاشتراكيمكنهبينماالاختبار،منسنتينبعدإلآالمقدسةالمأدبة

الكهنةبإشرافيتمالمآدبتلكإعدادوكان3.فقطواحدةسنةبعدالتطهير

الطعامتناولقبلالصلاةهـلتلوالمأدبةيباركالذيهوفالكاهن.أنفسهم

وكان4.الجديدةوالخمرةالخبزإلىأولأيدهيمذأنلهيحقالذيوهو،وبعده

بالمأدبةالاشتراكقبليتطفرواأنالحاضرينالأعضاءعلىالواجبمن

ارتداءعليهموجبكما.هالجماعةعنغريبكلعنهايثصىالتيالمقدسة

المشتركةمآدبهمعلىأضفىماوهذا.الطهارةعلىدلالةالأبيضاللباس

القداسة.منإضافيةمسحة

.الغروبوقبيلالظهرعند:اليومفيمرثيننحصلا!لقدسةالمأدبةكانت

أخوياتفييتجمعونفلسطينأنحاءفيالمنتشرينقمرانجماعةأفرادوكان

عشرةعنالواحدةالمجموعةعدديقلألأشرط،المقدسةبالمأدبةللاشتراك

للمأدبةاستباقهيالمآدبيلكأنشكولا.كاهنبينهم،أشخاص

فيواسرائيلهارونمسيحيمجيءعندس!ثامالتيالكبرىالاسكاتولوجية

Q11,XXVII.9-5ا-

-243 Cultuels Esseniens et Therapeutes, Thiases etهءول",M. DELCOR

,<<Haburoth"ول230،)6891(.".204 RQ

-3418.055I؟*"

3،ب!,XVIII,i,,5؟.422- VI, ;6-4 JOSEPHE, Ant. uJ"ا

التخفر.قبلالمفبعصيرهي)تيروش(الجديدةالخمرة

JOSEPHE, Guerre, II, viii, ,5 § .912 - o
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ا.بهاللمشاركةالأزمنةنهاية

النفسوخلودالقياملاسادسآ-

النفس،بخلودالأسينيينإيمانحوليوسيفوسكرهذماإلىالإشارةسبقت

القايلالرأيأنمارشالهـلرى3.الجسدلوجودسابقوجودهاأنواعتقادهم

حولاليهوديةالمعتقداتمعيتناقضبالجسدلانحادهاالسابقالنفسبتواجد

ذكر،يانيةجهةمن3.خارجييأثيروجودعلىأيضأيدلوهو.النفسخلود

هذهمنالحقيقةفأينالأجساد.بقيامةيؤمنونالاسينيينأنهيبوليش!

المسألة؟

التيالمعطياتإلىبالإضافةالأركيولوجيةالمعطياتأن"بويش"اميليعتقد

"،حزقيالو"منحولالمشيحية""الرؤياوخاصةالميتالبحرمخطوطاتقذمتها

بمجد،القيامةتلكوستتحققالأجساد،بقيامةقمرانجماعةإيمانتؤكد

فيوقوعهقبلآدمفيهكانالذيالمجدمثالعلى،اعتقاده!ابحسب

4.الخطيئة

اليابسةالعظامحولحزقيالبنبوءةتأثرواقمرانجماعةأعضاءأنهـلبدو

يضعدهمسوفاللهأنفيهاوردوقد،بأجمعهمإسرائيلبيتإلىترمزالتي

"ديفورهبحسب،النبؤةتلكوتشكل.هفيحيونفيهمروحههـيحعلقبورهممن

كاتبلكن.الوطنيالسياسيالبعدفيإسراييلشعبلقيامةرمزأ"،ديمانت

حقيقيةقيامةبهقصدجديدأمعنىالمعدذلكأعطى"حزقيال"منحول

6.معنىمنالكلمةهذهنحملهمابكلللجسد

1،1)،،3".22-17ا-

-2154.§11,,XVIII,,i ;5 ,.dI Guerre, II, viii,!بJOSEPHE, Ant. Ju

-31117..L.MARCHAL,«Esseniens», DBS, tome,2 p

-4.E PUECH, « Messianisme, eschatologie et resurrection dans les manuscrits

2.(11،2,.gكلم!,dela mer Morte>>, RQ, °n 07 ,)7991( .p 192-092 et ;792 521Q4

11-5:37.14-حز

-6Devorah DIMANT, << Resurrection, restoration and time- curtailing in

,Qumran,early Judaism and Christianity"" RQ. °n 76,)0002( .p ;532 385Q4

.8-52،.agكلم
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اجمديد؟لعهداكاو"بقيةلىا-بعآسا

هذه.اسرائيلشعبمنالمختارة"البقية"1أنهمالجماعةأفراداعتقد

أفلتالذيالشعبمنالمقدسالجزءعلىوحزقيالعاموسعندتدك""البقية

التيالخيانةفبسبب2.عامةالشعبخياناتاستحقتهاالتيالضرباتمن

إلىوأسلمهمهيكلهوعنإسراييلعنبوجهه"مال،يهوهتركواحيناقترفوها

إلىيسلمهمولملإسرائيلبقئةترك،الأولينعهدتذكرحينولكن.السيف

الدمار"3.

يومعلىكلامهأثناءفيالمختارة"البقية"تلكعنصفنياالنبيتحذثوقد

وضيعآشعبةؤسطكفيأبقي...اليومذللث"في:فقال،أورشليمدينونة

ينطقونولاالظلميرتكبونلا.إسرائيلنقئةالريثباسمفتعتصيمفقيرأ،

قكبر..0"4يسانأفواههمفييوجاكلولابالكذب

.أعلاهالمذكورةبالآياتالمقصودونأنهمقمرانجماعةأعضاءاعتقدربما

يماخاصة،لديهمالمحئبةالأسماءمنهي،(ابيونيم)فقراء"5"فكلمة

"حصةأنهماعتقدواوقد.الحياةفيوبساطةوتواضعتقشفمنبهاشتهروا

بمشيئته.والعاملونعهدهعلىالمحافظونإيل"6،

إسراييل،إلهمعالعهد"و""البقية"مفهوميبينوييقاريباطويوجد

-الذين"بفضلأنهدمشقوثيقةكاتبذكرفقد.قمرانجماعةإلىبالنسبة

مععهدهإيلأقام،الحياةقيدعلىبقئةوظفواإيلبوصايامتمشكينظفوا

تنبأالذيالجديد"8"العهديمثلونأنهمهؤلاءوباعتقادالابد"7.إلىإسرائيل

1-13-1.111،4;،3,VII,;26 1QM, XIII,;8 XIV,;9-8,A-DC I18!1;23ي,garf161Q4.

23-33.92:؟801-6:حز؟801-9:،551:عا2-

CD- ,A ،1 .5-3 - r

11-313:!ا-صف

5-6.9,,71]Q4.,1;21،111;01 41Q4,8 frag

-12.11،301،

CD- ,A،111 -12 .13 - v

CD- ,A VI, 1 9 ; VIII, 2 ;1 1 QpHab, ،11 .3 - A
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.االأزمنةآخرحلولعندإرميابه

لهمكشف"يهوه"أنالجماعةأعضاءتصؤرالمعتقد،هذامنانطلاقأ

يدرجالتيالمخطوطاتمنالهائلالعددهذافيالمتجشدةالحقيقيةالشريعة

الذيالجديدالعهدوبفضل".المنحولةالتوراتيةالمخطوطات"أسمنحتعادة

يأ،كفهإسرائيلضلبسببهاالتيالخفايالهمكشف،معهم"يهوه"بهاريبط

2.المجيدةوأعيادهالمقذسةسبوته

عيادStاثامنآ-

يلي:كماوهي،التقليديةاليهوديةالأعيادعامبشكلهيالأسينيينأعياد

.الأولالشهرمنعشرالرابعفيالثلاثاءمساء:الفصح-

.الأولالشهرمنوالعشرينالسادسفي،الأحديوم:الباكورةالحزمة-

بهذااليهودويحتفل.الثانيالشهرمنعشرالرابعمساء:الثانيالفصح-

3.خاصةحالاتفيالعيد

الأهغوهوالعيد.الثالثالشهرمنعشرالخامسفي،الأحد:الاسابيععيد-

العهد.تجديديوملأنهالأسينيينبنظر

السابعالشهرمنالأولاليومفي،الأربعاءالتذكار:يوم-

السابع.الشهرمنالعاشراليومفي،الجمعةالتكفير:يوم-

4.السابعالشهرمنعشرالخامسفي،الأربعاء:الأكواخعيد-

منها:،أخرىأعيادوهناك

الخامس.الشهرمنالثالثاليومفي،أحديوميقع":الجديدة"الخمرةعيد-

(يهوذا)وبيتإسرائيلبيتمعفيهاأقطع،الربيقول،أياميأتيإنها"هاإرميا:نبوءةفيجاء-ا

مصر...أرضمنلأخرجهمبأيديهمأخذتيوم،آبائهممعقطعتهالذيكالعهدلا،جديدأعهدأ

وهمإلهألهموأكون،قلوبهمعلىوأكتبهابواطنهمفيشريعتيأجعلأنيهوالعهد...هذاولكن

31(.31:ار)شمبأ"لييكونون

-214.111،,CD-A

-33-1.1،,QSb9:عد.اr - q(.

-4959..tome,9 pجما.M DELCOR, « Qumran: Doctrine des Esseniens», DB
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ا.التوراةكتبفيالعيدلهذاكرفيولا

طابعذووهو،السادسالشهرمنوالعشرينالثانيفييقع:الزيتعيد-

زراعي.

محذدةكانتأعلاهالمذكورةبالأعيادالاحتفالأيامأنذكرهوالجدير

منجعلشمسييقولمعلىالأسينييناعتمادبسببالسنةمدارعلىوثابتة

يومأ،19مجموعهماأياسبوعآ13الواحدالفصلومنيومأ364السفة

"نظامكاتبأشاروقد3.عيدكلفيهيقعالذياليوممسبقآيعرفكانبحيث

،والفصولالسنينوبداياتالأعيادتعيينفيالمتناهيةالدقةإلى"الجماعة

الأبد:إلىنضثىالذيالمرسومحسب،الشفتينبتقدمة(إيل)"أبارك:فقال

الذيالمرسوميتغساعة،السنويةالفصولدورانوفيالسنينبداياتفي

00"3..منهالكلمنطميومفي،محددآياريخأللفصوليعئن

أوقاتتفئرت،الشمسيالتقوييمعلىالأسيثييناعتمادجراءمن

لهم،المعاصرةاليهوديةالطوائفوبينبينهمالمشتركةبالأعياداحتفالاتهم

أوجهأحدوهذا.القمريالرسميالتقولمعلىيعتمدكانتالطوائفيلكلأن

الهيكل.وكهنةالأسينيينبينالخلاف

الامامةوعقيدة،النبىالبز،معلمتاسعآ-

جماعةلهيبنيلكي"يهوه(،أقامهوقد،قمرانجماعةمؤسسهوالبزمعفم

4.مختاريه

الأنبياء.بهاتنئأالتيالأيامنهايةمجيءبإعلانالبزمعفمرسالةينحصر

-'14.,91Q11 IXX, ;15-11 .A CAQUOT, « Rouleau du Temple>>, .B,.1.E .p ,08 note

-2.J van der PLOEG; .D BARTHELEMY, .O BETZ (eta.),) La secte de

9,,Christianisme,(Journees bibliques de Louvain"ولQumran el !es origines

114.,(5791.)Recherches Bibliques, ,)VI Paris,,9591 p

،*،3"ا.37-6-

-116-5.1111،171Q4,
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كانوربماا.نمامأكالأنبياء،الربفممنتعاليمهتلقىأنهالجماعةوتعتقد

كاهنا!كانفقد(3الجماعة"نظاممخطوطةفيالمقصودالنبيالبزمعفم

ومن4.النبوءاتتفسيرالإلهيالوحيبواسطةفغيغ،المعرفةموهبة"إيل"منحه

الناسمنعددآمنوقد.الموسويةالشريعةيطبيقفيمتشنئدآكانأنهالمرجح

مسافةبوجودواثقونالجماعةأعضاءوكان.آخرونيصنئقهولم،برسالته

ليسأنهتاميقينعلىكانواأنهمكماه.اسرائيلإلهعنتفصلهلامتناهية

المنتظر.المسئا

جوهرلهموأوضح"6العجيبة"الأسرارمعرفةعلىصحابتهالبزمعقمدزب

،)الكاهنيدعلىللاضطهادفتعزض،صحيحبشكلتطبيقهاوكيفيةالشريعة

أيضأوربما8،أورشليمهيكلفيالكهفةكبيرإلىالأخيراهذوييرمزالشرير"7.

الكاهنأنالمخطوطاتبعضويذكرعام.بشكلالكهنةكبيرمنصبإلى

معفمصحابةمنوهم"،أبشالومبيت"أنويظهر"9.وقتلهالبار"يرصئدالشرير

,J.DANIELOU,ا- Les manuscrits de la mer Morte et les origines du Christianisme

54-53..Paris,,7491 p

بموجبيسيرونكانواالجماعةأعضاءأنمعفاهماا(QS,،*)1-101)الجماعةنظامفيورد2-

هذا".واسرائيلهارونومسيحينبيئمجيء،حضيتعلمونفيهابدأواالتيالأولىالترتيبات

هارونمسيحيلمجيءيمقدفالنبي(.18:15)يثالمصدرتوراتيهوالنبيبمجيءالاعتقاد

واحد.زمنفيفعلأيأتيانأنهماحينفيبمجيئهماينذرفهو،الأيامنهايةفيالمتوقعواسرائيل

مخطوطةأنذكرءوالجدير.الأزمنةنهايةلمجيءممهدانهماوالنبيالبيرمملمفإنوبالتالي

هارونومسيحيالنبياسكاتولوجية:شخصياتثلاثعنفقطتتحدثالجماعةنظام

أنهاكما،واسرائيلهارونومسيحيالبرمعلمعنتتحدثدمشقوثيقةفإنوبالمقابل!واسراييل

فيالنبيمجيءإلىمطلقأتشيرأندون(،CD-A,:6ا)1الأيامنهايةفيبزمعلممجيءتتوقع

.واحدةشخصيةوالنبيالبرمعلميكونانيحتمللذلك.المذكورةالفترة

-313.(1(،,lQpHab,،)) ،8 171Q4

-45-4.,lQpHab,VII

-597..J DANIELOU, op. cit., .p 95 et

-625.,X,;13 XII,;27 XIII151هـا،
1 QpHab, :11 .4 - v

BURROWS, Manuscrits, .p .161-016 -A

-98.,171Q4,IV
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الشريرالكاهنجازى،)يهوه"لكنعقابها.جرىحينالصمتآثرواالبر،

"3.الانتقامفيهليمارسواالأمملصوصأيدي"إلىفسقمه

أجلمننوردهماالبز،معفمعنمختلفيننصثينفيدمشقويثقةوتتحدث

يلي:ماالأولالنصنفيجاءبهما.المرتبطةالعقيدةتحديد

يدإلىأسلمهمأنبعدسنةوتسعونمئةثلاث،الغضبزمن"...وفي

ولتسمنأرضهلترثنبتةجذروهارونإسرائيلمنوأنمىإيل!أتففدهمتبوخذنصر،

وكأناسكعميانكانواولكنهم.خطأةكانواأنهموأقزواشزهمفهموا.ترابهخيراتمن

كامل.بقلبطلبوهلأنه!اأعمالهمإلىإيلونظر.سنةعشرينمدةطريقهميتلقسون

للجيلسيفعلهماالأخيرةالأجيالوليعزف،قلبهطريقفيليقوده!ابرمعنملهموأقام

1(3.الخونةلحلقة،الآتي

يلي:ماوردفقددمشقوثيقةمنالئانيالنصفيأما

الشبوأشراف...الشريعةطالبعصاهيالمشترعوعصا...الشريعةهي!فالبئر

فيهايسيروالكيالمشترعأعلنهاالتيالفرائضبعونالبئرليحفروايأتونالذينهم

يعت!االذيمجيءحتىالبئرحفرفيينجحونلاعنهاوخارجأالكفر.زمنكلطوال

"4.الأيامنهايةفيالبز

الأولالنصنفيالبزمعفميبدو،أعلاهالنصتينمقارنةخلالمن

إسرائيل.لبنيبقةالساالاضطهادحقباتإحدىفيبرزتياريخيةكشخصية

11oS.'S-)الثانينبوخذنصرالكلدانيالملكأنالمعروففمن vrدقر.(ق.م

مفصلأالتاريخهذاويعتبر.بابلإلىاليهودوسبىق.م.586سنةأورشليم

:4)حزمن093الرقمالكاتباستوحىوقد.اليهوديالشعبتاريخفيمهمأ

تلضستالتيسنة02ادمدةأضافثم،أقوالهعلىنبوثةلمحةليضفي(ه

التاريخيالبزمعفميواجدإلىبذلكملفحأ،الخلاصطريقفيهاالجماعة

البزمعفمتواجدزمنبذلكفحذد،البابليالسبيمنسنة(2As.+3.)بعد

النصصاحبقصدوربماالمكابية.للحربالممقدةالحقبةفيالتاريخي

اQpHab,،01.3-9ا-

-201-9.4:171Q4,

-312-3.1،,CD-A

-411-8.,CD-,A VI
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الشريعةعلىالحفاظفيمهمأدورآمثلالذيامثياالكاهنإلىالإشارة

تاريخمنالمضطربةالحقبةيلكخلالاليهوديالشعبيقلينومنعالموسوية

فلسطين.

"الذيمجيءإلىالكاتبأشارفقد،دمشقوثيقةمنالثانيالنصفيأما

عودةيؤكدماالعبارةهذهفيكرمينياك""يجدولا.الأيامنهايةفيالبز"يعفم

ماتالأخيراهذلأن،2الأزمنةنهايةفي،الجماعةمؤسسأي،نفسهالبرمعفم

معفميكونأنأإذالمحتملفمن3.قمرانلجماعةالتأسيسيةالمرحلةبدايةفي

النصنفيذكرهاجاءالتيالتاريخيةالشخصيةغيرالثانيالنصفيالبز

سمفيتأناشأإيلااأقام"،الأزمنةجميعفيأنهقمرانجماعةتعتقدإذ،الأ!ل

بوجودفالإيمانبنسلهم"4.الكونسطحويملأالأرضعلىبقتةليبقيبأسماء

تلكيوخهمعفمراعءأوبوجودالاعتقادمعيتلازمجميعهاالأزمنةفيبقئة

أماميضعناوهذا.وفرائضه"يهوه،(وصاياوفقالصحيحالطريقفيالبقية

منالعديدلدىالمهمةالعقائدإحدىأصولفيمفقودةحلقةتشكلعقيدة

ه.الإمامةعقيدةبذلكعنينا،والأديانالمذاهب

الرابعانطيوخسالسلوقيالملكعلىمقدسةحربأشنالذيسمعانبنيوحنابنمتتياهوا-

إلىوالعودةالموسودةالشريعةالغاءإلىالأخيرهذادعوةبسببق.م.()175-164ابيفانس

يليها(.وما41ا:مك1)الاصنامعبادة

-2"RQ؟"،.J CARMIGNAC, ((Le Retour du Docteur de Justice ، la fin des jours

248-247.".)5891(,2+0

1QpHab, XI, ,5-4 ,171Q4 IV, ;8 CD- ,B ,1 35 -،11 ,1 .15-13 - r

-412-11.11،,CD-A

فييكونأنبدفلا،تعالىاللهمنلطف"كالنبؤةهيالمطفر،رضامحمدتعريفوفق،الإمامة5-

الصلاحفيهماإلىوارشادهمالبشرهدايةمنوظائفهفيالنبييخلفهابإمامعصركل

منهاظهرماوالفواحشالرذائلجميعمنمعصومأيكونانيجبكالنبيوالإمام...والسعادة

السهومنمعصومأيكونأنيجبكماوسهوأ.عمدأ،الموتإلىالطفولةسنمنبطن،وما

)محمد"النبيحالذلكفيحالهمعليهوالقؤامونالشرعحفظةالأئمةلأن،والفسيانوالخطأ

ص،تاريخبدون.القاهرة،الزضويمرتضىالسيدبنشرءعلي،الإماميةعقائدالمظفر،رضا

57 -.)1oعندإمامأاللهجعلهالذيآدمزمنإلىتعودالإمامةعقيدةأنالمسعوديويعتقد

وقال.وغيرهمشيثبنأنوشإلىثمشيثابنهإلىآدمبعدمنالإمامةنورانتقلث!ا.الملائكة

،)المسعوديأوصياءواماأنبياءإمابحق،للهقايممنالأعصرمنعصريخللمإنهمعناءما

4(.04-او36ص،اجالجوهر،ومعالنالذهبمروج
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ولثانعولفممل

لأصوليةاوالنزعةالمشيحيلالاتالا

الميتالبحرمخطوطاتفى

المشيحىالزمنلمفهومالتوراتيةاجمذورأولا-

التوراةفيوالمسحا.اللهمنالممسوحتعنيعبريةلفظةهي"مسيح"كلمة

ففي.تعالىلخدمتهلتكريسهالشيءعلىالمقدسالدهناوالزيتصبهو

شريعتهميهذدخطربوجوديشعروناسرائيلبنوكانعندما،الغابرةالأزمنة

يأ،المسيحمجيءبقربمنهمجماعاتلدىالآمالتنتعشكانت،كيانهمأو

داود.لمملكةالمجدهـلعيدمضطهديهممنليحزرهمالمنتظر،المسئا

لدىالآمالفيهاتنتعشالتي(messianisme)المشيحيةالحقبةيشكل

الاسكاتولوجية.المرحلةمنأساسيآركنآالمنتظر،المسئامجيءبقرباليهود

مهمةهومحطةبل،العالمنهايةيعنيلاالأزمنةلنهايةاليهوديالمفهومأنكما

الملكوتفيهيتحققجديدعصرلبدايةالطريقنمفد،البشريةتاريخمن

ومسيحه.د"يهوه"العالمينملكفيصبح،للهالأرضي

التوراةفىالمسيا-ا

اليهوديترفبهالذيبالمسئاالمتعققةالنصوصمنعددالتوراةفييوجد

الصئولجانيزول"لاالتكولن:سفرفيجاءمامنهانذكر.الأزمنةنهايةفي

وتطيعهصاجبفا،يأييأنإلىقدميهبينمنالقيادةعصاولايهوذامن

منصولجانويقوميعقوبمنكوكمب"يخرجالعدد:سفرفيوجإء"2.الشعوب

منويتبتنشييت..."3.بنيجميعوجمكمةموآبصمدغيفمحطمإسراييل

.ا:1lاشة45:7ا-مز

01-94.12:يك2-

المؤثهالملكالىالقدماء،النهرينبينمابلادسكانلدىيرمز،الكوكبكان24.17:عد3-

1174(.tome,V Paris,,5791 p7"كهELIN,« Messianisme»,DBح.Las. (Aيرمزكان

ا-2(.2:)متىملكولادةالىالمجوسعندجديدنجمظهور
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يابتمصليىغرشوسيكونداودصملبهومنالمسثاأنالثانيصموئيلسفر

ماهذا،خرابخراب"خراب:فقالالمسثا،بمجيءحزقيالوتنبأللأبدا.

له"2.فأجغله،الحكمصلهالذييأتيأنإلى،الحالهذهمثاصيكنلم،سأصنعه

الريثعلىوالعصظماءالأرضصقاموا"ملوكأنإلىالثانيالمزمورويشير

وأعطاه،صهيونجبلعلىمصاصكأاللهمسحهالذيالمسثاذلكتآمروا"،وقسيحصه

خزافيوكإناءتدصصثرهمحديدصمنبعصأ.جملكأالأرضوأقاصيميراثأ"الأقغ

كإناءويحطمهمحديدمنبعصاأغصداءهيكشرالمسثاكانفإذاتخطمهم"3.

فيهايشتعلالتيالأخيرالزمنمعركةفياشتراكهعلىيدكفهذا،خزاف

أعدائه.علىاللهغضب

منفرغوتئمييتمتى،حذعمنغصن"يخرجسوفبأنهأشعياوتنبأ

0"4...شصتيهبنصقصسصالشزيرويميت،فصمهبقضيبالأرضيصصيربكل...أصوله

داودنسلهوالنبوءةهذهفيالمقصودوالمسئا،داودالنبيوالدهو"يشى"

إلىالسلامويحققالشريرعلىفيقضي،ومملكتهداودعرشعلىيتربعالذي

الأبد.

الزب،نقو3،أئامستأتيإثها"ها:فقالالمسئا،مجيءحولإرمياوتنبأ

والبزالحكغولجري،بمطنةيتصزكتملكويملصلصبازأ،نصئتألصداوذفيهاأقي!ا

.."ه..أمانفيإسرائيلونسكنايصهوذيخفصىأثامهفي.الأرضفي

عبراليهودلدىتوئدتالتوراتيةالنبوءاتمنوسواهاالنصوصهذهفمن

تفاقمفيترىمنهمجماعاتكانتوعندماالمنتظر.المسياعقيدةالعصور

والأماكنالبزيةإلىترحلكانتالأخير،النصمنبحلولللاعتقادسببأالشر

6.شعبهوبينبينهالعهدتجديدأجلمنإسرائيلإلهلمجيءوتستعدالنائية

فيأورشليمالىاثلكسيعيدإسرائيلإلهأنيعتقدون،عامبشكلفاليهود،

16.و12-713:صما-2

31.32:حز2-

9.وو68و32:3-مز

.ه9:ا-40ا:ااش4-

1Y.:`6-5ار5-

31-31.34:ار02350:حز6-
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جميغداودمملكةتسخقوسوف،1سقط(الذيداودكوخ"ويقيمالأزمنةنهاية

يرسل،المملكةتلكإنشاءأجلومن3.للأتدتثبتافسوفهيأما،الممالك

والحكمةبالقوةيمتاز،اوددنسلمنملكأوقذيسيهشعبهإلى""يهوه

فيحشدونعليهييآمرونالأرضملوكأنغير.بالعدلويقضي،والفضيلة

جميععلىإسرائيلمسيحفينتصر،الأخيرةللمعركةويتهئأونضذهجيوشهم

السلاممنجديدعصريبدأالانتصارهذاومع.يسحقهمأعدائه

أنظارمحطأورشلي!اوتصيرللشعوب"3،"رايةالمستاويغدووالاستقرار،

يأتيثم4،جديدةبأخرىالقديمةأورشليميستبدلسوف"يهوه"لأن،الدنيا

.وسطهاهفيويسكن

المقدسةوا!رب"الربكايوم2-

يقعتاريخيأخلاصأأونكبة،التوراتيةالأسفارفي"الرب"يومعبارةتعني

اليومذلكولتمثز6.السابقفيكماتطؤرهيستمرتاريخمنمحددةنقطةعند

لشعبالأساسيةالبنىيهزعقاب:مزدوجينبحدثين،لهمثيللاالذيالعظيم

بالهناءيتمئزجديدعصرافتتاحذلكيلي،الأممولجميعإسرائيل

الأغرابنيرمنإسرائيلشعبيتحزرأيضأاليومذلكوفي7.والاستقرار

يقومحينعظمتهوبهاءالرلثرعبأماممنالشعوبوتتوارى8،للبلادالمحتقين

4:8.9:11؟عاا-مي

2144-د :.Y

.01ا:ااش3-

.29:حجا.ا54:اش4-

2.14:زك5-

-6-.P.E LANGEVIN, Jesus Seigneur et 'l eschatologie: Exegese de textes

prepauliniens, (Studia, Travaux de recherche, collection dirigee par les Facultes

-S..J de Montreal avec la collaboration de 'l Universite de Sudbury,,)21 Bruges

125,.Paris,,6791 p

Ibi ،! ." .127 - v

.038:ار8-
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سيفيمتلئوفيه2،وانتقامغضبيوماليومذلكويكونا.الأرضليزلزل

وضد،شعبهأعداءضدإسرائيلإلهيشتهاحربمثالعلىفهو3.دمةالرب

بنتائجهاليومذلكويتمئز.إليهلإرجاعهممحاولةفي،منهمالخطأة

"يهوه(1يصبحبحيث4إنهائيأمصيرهاويحذدالأممجميعيطالإذ،العظيمة

.كفهاهالأرضعلىقيكأ

كسئدالمقدسةإسرائيلحروبأخبارفييظهراللهأن"لانجفان"لاحظ

فيويتجؤل،الجيوشرأسعلىويسير،الحربيعلنالذيفهو.للمعركة

لأيديالأعداءفيشلم6،حربكرجلويتصرف،القتالفيويشترك،المخيم

عندالاسكاتولوجيالزمنفيينطبقذاتهوالأمر.عليهمهـشصرهشعبه

وأعظمها.7المقدسةالحروبخاتمةتعتبرالتيالأيامآخرحرباندلاع

تتمئزأنهافيذكرإسرائيلبنيتاريخفيالمقدسةالحربدوفويصف

مهمأ.دورآواللاويونالكهنةيلعبحيثكالاحتفالتجريفهي.معيتةبطقوس

وفي.اللهلحربمدعؤونمتطوعونهموالجنود"،الله"شعبهوفالشعب

1(.الله"مذبحة"1اللهاك"عر"،الله"يمين:والبيارقالأعلامعلىيكتبالمعركة

برفقةالمؤمنينمعيمشيوهو".المعركةفي"المقداماللهيدعى،الواقعوفي

1(8.ومملكتهبليعالضدمرفوعةالله"يدلأن،الملائكةمنجيوش

إسرائيلشعبكانعندماأنهالتوراتيةالنصوصمراجعةمنويتبئن

"جيوشأو"الله"فيالقأو"يهوه"شعبحينذاكيدعى،مقدسةلحربيستعئ

المقاتلينوبقاءالمخئمنقاوةعلىالمحافظة،الحربتلكفروضومن"9.يهوه

2.91:اش

46.01:ارة18و15ا:صف

.346:اش

.166-.P..E LANGEVIN, Jesus Seigneur et 1'eschatologie, p

.149:زك

P.E.-،.لم.ه.163-162 LANGEVIN, op. ci

.ا-ه22:02؟3:!03ا:يث.14:هصم41402:قض3؟ا:5خر

166.-.P..E LANGEVIN, op. cit., p

85..R.de VAUX, Les Institutions de l'Ancien Testament, vol.,2 Paris,,8291 p

41.ا:2؟خرk-YOVصما02:2؟وه:13قض
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التثنية:سفرفيجاءفقدا.دائمةطقسيةطهارةبحالة

إذا.سيئئأمبركلمننفسكفاحفضذ،أعدائكجيش:علىفيخرجت"إذا

خارجإلىفليخربخ،الليلفيقتوفيستيلاد!امنبطاهرليسرجلفيككان

وعندالماء،فييشتحغالمساء،اقترابوعند.داخلهإلىيدخلولاالمخئم

المخثم"3.داخلإلىيدخلالشمسغروب

خلالالمخئمطهارةعلىوالمحافظة3.نجاستهمنالجسديطفرفالماء

يسيرالربوملاك4،وسطهمفيمقيم"يهوه"لأنواجبأمرالمقدسةالحرب

ه.إسرائيلبنيعسكرأمام

إسرائيلشعبيلزمالمعسكروسطفيوملائكته"يهوء"تواجدفإن،لذلك

يبقىلكي،ودناسةرجاسةكلعنوالابتعاد6،والعفةاسةوالقدالطهارة

اسرائيلبنيحروبلأن75،جنودمعالبقاءمن"يهوه"هـيتمكنمقدسآالمعسكر

منواثقونوهمالقتالساحةإلىالمحاربونيذهبوهكذا"8.يهوهحروب"هي

9.أيديهمإلىاءهمأعديسقمسوفإسرائيلإلهلأنالنصر،

المسياتطؤرعذده3-

الأولى:بمرحلتينمزاليهوديالشعبلدىالدينيالوعيأن"شورر"لاحظ

المقدسة.للأرضالجغرافيالإطارتتمدىلاأنهاأي،الوطنيالمستوىعلىهي

أفضلمستقبلنحوخاصبشكلموجهآوالديئونةالمسئاانتظاركانوفيها

مناليهوديةالأمةيتطفرانالسبيقبلماأنبياءرجاءكانفقد.للأمة

الأممبينفتنمو،السيئةعناصرهاجميعمنوتتخفصالأخلاقيةالناحية

32:7.و64:ارة5ا-يمم!3:

01-2:23.12-تث

16:28.و16ا:5اح3-

21-7.22:!ا-تث

.332:ة3234:إ91:2302؟5:14-خر

11.ا:اصم2؟621:صما6-

01-23.15:تث7-

:00.3خرإ25:28؟18:17صما8-

.ا6:2؟8:يش9-
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وأأعدائهاعلىالقضاءويتم،احترامبكلوتنعم،مضايقةبدونالوثنية

منملكاليهوديالشعبويحكم،ورئهإسرائيلبشعبالإقرارعلىإجبارهم

فييغ.والفرجوالسلامالعدلفيسود،وحكيمأوعادلأقويأيكونداود،نسل

العقيدةتلكإطارتوشع،إسرائيلبنيتاريخمنمحئدةغيرمتأخرةمرحلة

الملك،المسيح،مسيحهأواللهيدعلىنحصلفالدينونة.بأسرهالعالمليشمل

انتظارعقيدةأن"بونسرفن"لاحظكماا.والأممالبشرمصيريقررالذي

العنصرهوفالتحزرالتحزر.بمبدأمريتطةتطؤرها،مراحلكلفيالمسئا،

عنالصادرالمأيورللقولوفقأالمشيحيةللأزمنةوالمحددالرئيسالضروري

25سنةالمتوفي)صموئيلالرابي Vفرقلا،المسئاوزمنالعصراهذ"بين:(.م

"2.الأممعبوديةسوى

محورتكؤنالتياليهودلدىالمنتطرالمستالعقيدةالموجزالعرضهذابعد

منالميتالبحرمخطوطاتموقععنالتساؤلمنبدلاالاسكاتولوجيةالحقبة

.المذكورةالعقيدة

الاسكاتولوجيةا!قبةمنالميتالبحرمخطوطاتموقعثانيآ-

والحقبةالمشيحيةالآماللناحية!تمرانجماعةمفهوميتوافق

استكمالأيشكلوهو،الأزمنةلنهايةالعاماليهوديالمفهوممعالاسكايولوجية

كانواأنهمأعضاؤهاأدرك،الجماعةتلكنشوءفمنذ.التوراتيةللنبوءات

منأكثرمخطوطاتهمفيذكرهايردالتي"الأخيرة"الأيامحقبةيعيشون

3.مرةوثلاثينثلاثة

,EmilSCHURER,ا- The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ

394..vol.,2 Edinburgh,,9791 p

Joseph BONSIRVEN, Le JudaIsme palestinien au temps de Jesus- Christ, - Y

182..Paris,,0591 p

end،ول3620- of the days in the Qumran texts>>, RQ"+،!س,Annette STEUDEL

227.9.)3991(,
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الاسكاتولوجىالمشيحىالطابع-ا

فيوظهورهلشعبهإسرائيلإلهتففدفكرة"أخنوخ"سفرمطلعفييرد

دينونةالمذكورالسفريصفكماا،الكبرىالدينونةخلالمعسكرهموسط

بأيديوقوعهمبعدولثتلونالسلطةسيفقدونالذينوالحكامالأرضملوك

3،الأرضويرثونوالسلامبالنعمةالأبراريتنغملكذبعد2.والقديسينالأبرار

يأ4،السابقمنأكبرجديد،مسكنمكانهويقومالقديمالمسكنيكلوىثم

قدتكونالظلمةلأن،لهنهايةلاالنورمنعصرفيبدأ،الجديدةأورشليم

.هلتاز

في6الكهنوتوظيفةلتسقماللاهـيينترفبأنيلاحظ"،لاوي"وصيةوفي

إسرائيلمسيحيلمجيءقمرانجماعةيرقبمعييوافق،الجديدةأورشليم

المخطوطةتلكتندرجوبالتالي،الكاهنوالمسيحالملكالمسيحأي،وهارون

المشيحي.الزمنإطارضمن

التي"الجماعة"نظاممخطوطةفيوالإشاراتالعباراتمنالكثيروهناك

فهذه.اسكايولوجيةحقبةضمنيعيشونكانواقمرانجماعةأعضاءانتؤكد

همالنوروأبناء.الظلمةوأبناءالنورأبناء:فئتينالبشريصتفالمخطوطة

ليوميستعذوقوراحوا7العهدعلىحافطوالأنهمأنفسهمالجماعةأعضاء

.عهدهومخالفي"يهوه"اءأعدمن8الانتقام

يتعفقان(،المباركاتو"كتاب"الجماعةنظام"ملحقأنإلىالإشارةونجدر

باقترابقمرانجماعةقناعةيؤكدانلأنهما،الأياموآخرالمشيحيبالزمن

الأرضشعوبلسلطتهماستخضعاللذين9الملكوالمسيحالكاهنالمسيحمجيء

9-3،1.En

5-4,En, XXXVIII

،7،ول!8-7

92-28,En,XC

6-3,En,LVIII

6b213Q4,

،3"ا،1أس!02-9116

611,،111،301،

17-111(،,IQSa
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الحربحول"الحرب"نظامموضوعيدوركما.االأزمفةنهايةفي

الخططجميعالكاتبفصئلوقد.الظلمةوأبناءالنورأبناءبينالاسكاتولوجية

مذبحةأنوباعتقاده.الحربيلكمراحلخلالائتاعهايجبالتيالحربية

علىمنالظلمةأبناءإفناءيتغبحيثإسرائيلإلهأمامنحصلسوفكبيرة

1(."يهوهحربلأنها،مقذسةهيالاسكاتولوجيةالحربوتلك.البسيطةوجه

الذيالظلمةأبناءضذالعظيمالربيومحلولإلىذاتهاالمخطوطةتشيركما

إسراييلبنيعلىمحنةيومهواليومفذلك2.القذممنذموعده"يهوه"حذد

الذيالمستاإلىأيضأالمخطوطةوتشير3.الأممضدستندلعالتيالحربفي

يؤسش!ث!ا،وبركةمجدآشعبهأرضويملأ،بسيفهالأممليضربسيأتي

كنوزاليهافتأيي،والشعوبالممالكعلىفيهاأورشليمتسودأبديةمملكة

4.الأرضملوكويخدمها،الأمم

الوشيكةالإسكاتولوجيةالحربإلىإشارة""المدائحمخطوطةويتضمن

سوفالنور،بأبناءاللاحقالاضطهادعنالمسؤولةالشرفقوى.هالحصول

إسرائيلإلهيسقطحينئذ.الكبرىالضربةلإحداث،غضبهاذروةفي،تهجم

حربهيفالحرب6.ليدفرواكفهمالحقأبناءويستيقظ،الأممليدينسيقه

جماعةأي7،شعبهمناختارهاالتي"البقية"تلكفيقؤتهيطهرالذي"يهوه"

حربفيمحذدعسكريبدورالجماعةيتكاضطلاعيثبتوهذا،قمران

تنتهيسوفأنهاويخئلوا،الحصولوشيكةأنهااعتقدواالتيالأزمنةنهاية

أبدفي.بسلامالعالمفيئعم،جميعأالأشرارعلىبالقضاء

تعيشكانتقمرانجماعةأنعلىالداثةالإشاراتتكثر"،دمشق"وثيقةوفي

كما8.واسراييلهارونمنالخارجا!لسثامجيءوتترفبالمشيحيالزمنمرحلة

QSb,،1)1;18,28.1-27ا- V
،11 .14-- t1،1;01-11،9);11-2اممر,OM

-32-1.*711،1;،187,XV

-48-2.,1QM,XIX

-526.,XIIا"+!،

6-03-92.,XIVول"أ!،

XII, 8 et ;23 XIII, .15 - Vولها!،

-81.,CD-,A XIV,;91 CD- ,B XX
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.الارضعنللتكفيرالجماعةأعضاءاستعدادتؤكدالتيالعباراتفيهاترد

زمنخلالاتباعهايجبالتيوالفرائضالنظمعنالمخطوطةتلكوتتحدث

وردوقدالأشرارا.علىالقضاءفيهسيتمالذيالدينونةليومإنتظارأالكفر،

كلعلىدينونتهويمارسبشر،كلمعمحاكمة"فيهوإسرائيلإلهأنفيها

لتحقيقشعبهيزورسوفالمذكور،الدينونةيوموفيبه،،2.يزدرونالذين

يأ4،مضىزمنفيحصلالذي"3الأول"التففدإلىتلميحوهناك.خلاصه

توفع،الكاتبأنغير.موسىالنبيأيامفيسيناءجبلعلىاللهنزلعندما

شعبمنالمختارةالبقيةمجددآ"يهوه11يتففدأن،فيهعاشالذيالعصرفي

.الخلاصلهميحققلكي،إسراييله

فيندرج،الجديدةأورشليمفيالجديدالهيكلبناء"الهيكل"درجوييصف

بعدأي،مباشرةالاسكاتولوجيةالحربستعقبالتيالمرحلةضمنموضوعه

"أورشليهـامخطوطةتفصئلوكذلك.الظلمةأبناءعلىالنورأبناءانتصار

الأزمنة.آخرفيينشأسوفالتيالمقذسةالمدينةمخطط(554Q4)"الجديدة

الجماعةفيهاخثأتالتيالأماكنيعتنالذي"النحاسي"الدرجأما

بذلاالتيالاسكاتولوجيةللحربادالإعدمرحلةمعموضوعهفيتوافق،كنوزها

نحقيقمنالنورأبناءيتمكنحتىلتمويلهاضخمةماليةمبالغيأمينمن

المليئةالثمينةالانيةإلىالمذكورالذرجويشير.أعدائهمعلىالنهاييالانتصار

الأشياءويلك.المقدسةالكهنوتيةالثيابمنكميةوالىوالطيوببالبخور

.الجديدةأورشليمفيبهايحتفلسوفالتيالدينيةبالطقوسمريتطة

كاتبأنيلاحظالأنبياء،كتببتفسيرالمتعلقةالمخطوطاتإلىوبالنسبة

تكاثرعلىائةوالدحبقوقسفرفيالواردةالآياتبعضاختار"حبقوق"تفسير

والعنفالدمارأنرأىفقد..الراهنواقعهضوءعلىففشرهاوالشز،الإثم

ييضطهدونالذينأولئكبسببحصولهمافعقل،الجماعةوبأفرادبهيحيطان

-115.,CD-,B XX

-22.1،,CD-A

-321.,CD-,A VII

-416-15.,Vكهـ،-CD

-523.,CD-,A XIII
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إحدىفيلحالتهوصفأالكايبووجد.الأمانةوعدمالضيقفيالمختارين

فشرحهاالصذيق"،يحاصر"الشريرإنالقايلة(ب4:ا)حبحبقوقآيات

البز"2،معقمهو(الصذيقأو)والبازالشرير،الكاهنهوالشرير"إن:بقوله

جماعةتأسيسمعوجودهماتزامنمهثتينشخصيتينإلىبذلكملفحأ

جميعأنغير3،جدآظويلأسيكونالأخيرالزمنأنالكايتاوباعتقاد.قمران

إلىبسزهوأوحىاسراييلإلهحذدهالذيالوقتفيتتحفقسوفالأزمنة

سوفالأزمنةنهايةحولالأنبياءنبوءاتأنالأخيرهذاعفموقدالبز.معلم

معقمبعدعاشالذي"،حبقوق"تفسيركاتبأنيعنيما،عصرهفيتتحقق

الزمنذلكففيذاتها.الاسكاتولوجيةالحقبةضمنأييضأيعيشكانالبر،

الشعوبوجميعالمنافقيناسرائيلإلهيدينسوف،الكاتبإليهأشارالذي

،قمرانجماعةأعضاءه!االمختارينهؤلاءأنشكولا"4.مختاريه"بواسطة

وهذا.والشريعةالعهدعلىللحفاظيهوهاختارهاالتيالبقيةأنهملاعتقادهم

حصولهايتوفعونكانواالتيالأزمنةنهايةبحرباشتراكهم،أخرىمرة،يؤكد

غمارها.لخوضويستعذون

الكلماتإلىبالإضافة"الأخيرةالأيام"عبارة"ناحوم"يفسيرفيوتتكرر

نبوءةفشرالكاتبأنيرخحما،الإلهيوالغضبوالعنفالحربعلىالدالة

ه.الأزمنةنهايةمرحلةفعلأيعيشأنهقناعتهضوءعلىناحوم

عقيدةإلىواضحةإشارةالتكولن"و"سفر"أشعيا"يقسيريفيونجد

بعضوجودإلىبالاضافةداودعرشعلىسيتربعالذيالمنتظرالمسثا

و"آخر"القتل"يوممثالعلى،الاسكاتولوجيالسياقمعتتوافقالتيالعبارات

فيالدينونة،("يومأو"يهوه"يومعبارةعلىنقعكماالدينونة"6.و"يوم"الأيام

ميخاوتفسيرملاخيوتفسيرصفنياكتفسير،الأخرىالمخطوطاتبعض

أQpHab,،).6-ا

-213.1،,1QpHab

-37.,lQpHab,,1 ;2 VII

-45-4.14,pHab، V

-52.11،4-3,.4QpNah,frags

-63-2.,4Q1,61 frags.,6-2،116 et;22,252Q4 V
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وغيرها.قهاتاووصية

)\جيلبأنهمالشريعةخالفواالذيناليهود"هوشع"تفسيركاتبهـلصف

كما.الأخيرةالأيامفيلشعبهإسرائيلإلهتفقدبذلكوالمقصود"2،الزيارة

الجماعةأفرادأنموضحأالأخير"،"الجيلعبارةميخا""تفسيركاتبيذكر

3.الدينونةيومفيسيخلصون

،عصرهفيوالشرالعنفتفاقمعن1137المزمور"تفسيركاتبويتحدث

الأرضفيهتكون،السلاممننهاييعصروحلولالشزإ،فاعليإبادةمتوقعآ

براره.للأإرتأ

مخقصالمسئا،ومجيء"الأخيرة"الأيامإلى"مختارات"مخطوطةوتشير

تضمكما6.الأزمنةنهايةفيداودلمملكةالمجدسيعيدالذي،إسرائيل

آخرفيالمشيحيالترفبضمنتندرج7التوراةمنآيات"شهادات"مخطوطة

يرمزالذييعقوبمنالخارجوبالكوكب،بهالموعودبالنبيتتعلقوهيةالأيام

8.الملكالمسيحالى

فيبدو،اسمهنحملالتيالمخطوطةفيرئيسآدورآ"ملكيصادق"ويمثل

يومأيالأخير،اليومقاضي،المخفصأنهعنهويذكرالأبرار.لجماعةكشفيع

9.الانتقام

الذيالمسئاعن(521Q4مشيحية")"رفيا؟عيتالتيالمخطوطةوتتحدث

g.,1,.9ا- ,I;3,14Q1 frags.,01-8;9-8,542Q4))1,5 I15,ولQ1,;4 a253Q4

1،166,4Q;101101.ثهثه2-

-1'5.18-17,.frags01,1-88ز.Q ,14 frags

4-8-7.11،171Q4,

4Q 1 ,71 ،111 ;1 IV, .3 - c

6-91.4Q ,174 frag. ,1 ،) ,2,21 2 et

928!528:تثمن:التواليعلىماخوذةالاستشهاداتهذه7- 33: ; -5I In 24:عد؟أnI-ا:

ا-5.17

-813-12.175Q4,

-913-9.11،,11Q31
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"صلواتمجموعةيضغنصنيوجدكما.اوالأرضالسماواتلهيخضع

ا؟عداء2.علىشعبهلينصرإسرائيلإلهنمخد"احتفالية

(،246Q4)"آرامية"رؤياالمسقاةالمخطوطةعلىالمشيحيالطابعويغلب

آخرحربمعمجيئهويتزامن3،محارببصفةالمنتظرالمسئايتمئعحيث

ضده.المتحالفينالأرضملوكعلىفيهاينتصرالتيالأزمنة

منالأخيرةالمرحلةعلىسوىينطبقلاوصفآالأسرار""كتابهـلتضقن

أمامسيتلاشىالإثمأنفيهجاء،اليهوديالمفهوموفقالاسكاتولوجيةالحقبة

فيالمعرفةوتنتشرالنورأمامالظلمةتتلاشىكماالأبد،إلىولزولالبيز

منالمرحلةهذهعن"متجددة"أرضمخطوطةفيوردوقد4.العالمأرجاء

وتنعم،عدنكجنةالعالمويصبح،نهائيأسمبادالشزأنالأخير،الزمن

ه.ائمالدبالسلامالأرض

واسرائيلهارونمسيحا2-

آخرأنهاعتقدواالذيالزمنفيمسيحينقمرانجماعةأعضاءانتظر.

الملك.والمسيحالكاهنالمسيحأي،واسرائيلهارونمسيحاوهما:4الأيام

أولفهو،الملكالمسيحعلىالمنزلةفييتقذمالكاهنالمسيحأنوباعتقادهم

ذلكوبعد،هارونكهنةيليهثم،الإسكاتولوجيةبالوليمةللاشتراكالداخلين

أعضاءلدىالكاهنالمسيحانتظارمفهومويعكس6.إسرائيلمسيحيدخل

لهم.المعاصرينالهيكلكهنةكبارلسلطةرفضهمالجماعة

الذيداودعرشئقيم7،محاربوقائد،سياسيزعيمفهوالملكالمسيحأما

521Q4.frags,,1.11،2-ا

;34Q1 1Q43bis, frag. ,3 ,I .6-5 - Y

-375.EISENMAN-WISE, Man. Rev., p

-46-5.(،,1Q72

-57-4.475Q4,

1،ء122-1.111،30-

7-,twomessiahs in the Qumran Scrolls, RQ5أ.R .B LAURIN,<<The problem

ول135،)6391(."04.

124http://kotob.has.it



فيالعرشعلىالأزمنةنهايةفييتربعأنهكماا.اسرائيلويخقص،سقط

وشعوبها.الأرضممالكعلىمنهاويحكم،صهيون

وردمابعضمستوحيآ،إسرائيلمسيحولادة""المدائحدرجكاتبويصف

يعانونالذينالجماعةأعضاءفيشئه2،الموضوعهذاحولالتوراةأسفارفي

الخلاصيحفقذكرآيلدوسوف،المخاضآلامتعانيالتيبالمرأةالاضطهاد

3.بهحبلتالتيتلكبفضل

إطارضمنيقعالمنتظر،المسئابمجيءقمرانجماعةإيمانفإن،وعليه

ولم،كافةالشعوبتشملسلطتهوأنكما،العقيدةلهذهاليهوديالعامالمفهوم

نأذلكومعنى.غريبةأمممنجاورهاومافلسطينعلىمقتصرةتعد

اليهوديالدينيالوعيلتطورالثانيةالمرحلةإلىتنتميالمذكورةالعقيدة

جماعةلدىالمنتظرالمسئافكرةتطؤرأنذكرهوالجديرسابقأ.إليهاالمشار

التطؤرهذاحصولعلىدليلأيشكل،وعلمانيكاهن،مسيحئنإلىقمران

الجماعة،يلكبنظريمئنون،الهيكلكهنةيعدلمحينأي،متأخرةمرحلةفي

.هارونمنا!لتحئرالحقيقيالكهنوت

الانتقامويومالطهارة3-

الواحداليومفيمتعددةمزاتبالمياهيتطفرونقمرانجماعةأعضاءكان

وأ،المقدسةبالمأدبةالاشتراكقبيلوخاصة،أجسادهمنقاوةعلىللحفاض!

طهارةوكانت.الجماعةعنالغرباءبأحدالاحتكاكأوالجسدإراحةعند

طالببمقدوريكنلمبحيث4،الجماعةتلكحياةفيجوهريأأمرأالجسد

وكانت.كاملةسنةطوالاختبارهبعدإلأالتطهيربمياهالاشتراكالدخول

ه.بكاملهالجسدتغمروأن،ونظيفةنقيةالمياهتكونأنتلزمالاغتسالعملية

174Q1,.13-11ا- frags. ,1 ,1 ,21 2 et

.2:هجمااة!ا7:اكا2-

.01-7 - rا،للا"++،

an)؟«،ول،41+59- Sect burn the Red Heifer"كل!يلاJohn BOWMAN, « Did the

81.".،)3891(

-5role of purity in the structure of the Essene"+،!س,George.W BUCHANAN

11-01.,sect>>,RQ" °n 15,)6391( .p;204 CD-,A X
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بينالوثيقالاريباطبسبب،المخثمقدسيةعلىهوالحفاظالهدفأنشكولا

كانتالتياالمقدسةالحربأثناءفيالإلهيالحضوروعقيدةالطهارةمفهوم

أعضاءبنظرمهمأكانيهوء"!"يومغمارها.لخوضتستعدقمرانجماعة

الفناءو""الانتقام"يومإلىتشيربعباراتمخطوطاتهميحفلالذينالجماعة

معالأزمنةآخرفيشعبه"يهوه"يزورحينأيالتفقد"3،"وموعد."2اللهبسيف

فيجاءوقد.الظلمةبنيضدالمقذسةحربه!!فيلمؤازرتهم،ملايكتهجيوش

جيشمعليقفعظيمةخطيئةمننقيتهالفاسد"والروجالمدايح:مخطوطة

ملحق"منعالسببولهذاالسماء"4.أبناءحلقةمعوحدةفيويدخلالقثيسين

نأمنجسديةبعاهةأوبشريةبنجاسةمصابشخصكل"الجماعةنظام

قبلالمخيمدخولمنالنساءممعتوقد.هالجماعةوسطفيمركزأيشغل

6.طهارتهمكاملعلىالحربرجاليحافظلكيعسكريةبحملةالبدء

الهيكل:درجفيالواردةالتاليةالعبارةلناتئضحالقاعدةهذهمنفانطلاق!

مدينةمنمكانأيفييدخللا،امرأيهمعجنسيةعلاقاترجلأقام"إن

طهارةعلىفالمحافظة(71.أيامثلاثةخلالوذلك،اسميأقيمفيهالذيالمعبد

اثبعتاإذأنهالمتوارثالاعتقادسببها،بالقئيسينأنفسه!اوصفوامنمعسكر

شعبه،وسطفيليسكناللهيأتي،المخئمقدسئةبخصوصالمحددةالقواعد

91-03.21:و9101:ا-خر

-211.،7,VII,;5 XV,;3XIX"301،;02أ,IX,;25 X
IX,.17- r18;301,3،;5ا،!وله: 4;91: 9;23: 01;91:1 QM, VII

-422-21.،15(15,XI

-59-3.(1،,1QSa

حين،معسكرايقمإلىامرأةولاقاصرولديدخل"ولايلي:ماالحربنظامفيوردالمعنىوبهذا6-

يحملمنوكل،ومخئعوأعمىأعرجكل.عودتهموحتىالقتالالىليذهبواأورشليممنيخرجون

.الحربإلىممهميذهبونلاهؤلاءكل،جسدهفيبنجاسةمصابوكل.دائمةعاهةجسمهفي

وأي.الانتقامليومومستمدينوالجسمالعقلكامليهـلكونون،للحربمتطؤعينكلهمويكونون

ملائكةلأن!معهمينزللا،القتاليومفيالسيلانبسببالطهارةحالةفييكونلاإنسان

الخلاء،وموضعمعسكرهمكلبينذراع0002تقاربمسافةوتكوق.جيوشهميرافقونالقداسة

(.IQM,VII,17-3)مدسكرهم،(كلجوارفيقبيحأومشينيرىفلا

,191Q1 XLV, .12-11 - v
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جزارجيشعلىالانتصارمنهؤلاءفيتمكن،امنهمفردكلفيقؤيهويطهر

2.المحاربينمنقليلبعدد

الميتالبحرمخطوطاتفىالقوميلاوالنزعةالأصوليلا-ثالثآ

تلكأصوليةعلىالدائةالإشاراتمنالكثيرالميتالبحرمخطوطاتيحوي

في:ذلكويتحلى،القوميةنزعته!اوعلىالجماعة

فيوالرغبةلمخالفيهاالشديدوالعداءالموسويةالشريعةعلىالفيرة-

الدينونة.يومفيمنهمالاقتصاص

البلاد.يحتفونالذينللأغرابالشديدالكره-

الشريعلاع!لىالغيرة-ا

هوماكلوعملإسرائيللإلهالتعئدالأعضاءجميع"الجماعة"نظامألزم

الأكبرالمشزعموسىالنبيويعتبر3.للشريعةوفقأنطرهفيومستقيمصالح

إلىانتسابهعندعضوكلعلىيفرضكانفقد،قمرانجماعةبنظر

ماوفق،مطلقأالتزامآالموسويةبالشريعةالتزامهمؤكدأينقسمأن،الجماعة

الذينالفاسدينالناسعنينفصلوأن،الكهنةصادوقلأبناءبهااوحي

أعضاءمنعضوكلقلبفيمحفورةفالشريعة4.الكفرطريقفييشلكون

عدادفييعتبريخالفهاومنالنور،أبناءمنيعتبربهايلتزمفمن.الجماعة

الظلمة.أبناء

الشريعة،عنادالارتدفيهتعاظمزمنفيقمرانجماعةتاريخأبد

الشروتفاقم،المستقيمالصئراطعنأورشليمفيالكهنوترجالوانحرف

اليهوديةبريةنحوالجماعةمؤشسوفتوخه.فلسطينفيعامبشكلوالفساد

إلىالعودة،بنظرهم،يعنيالبريةإلىفالاريحال.هليهوهالطريقلإعداد

،!ي!"اXII,.1ا-

3:18-91.امك2-

-33-1.1،1,QS

V"ا17-16;,1،3،.411-8-
-514-12.1,،183. VIII04:3.ش
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لآعبوديةمنشعبهحزرالذيموسىالنبيزمنإلىأي،الدينمنابع

وعليه،.كنعانأرضإلىللدخولاستعدادآسيناء،بزيةإلىفقاده،فرعون

الانتقامليوماستعدادأوتطفرإعدادمرحلةقمرانجماعةبنظرالبرثةيكون

.لثأروا

حفرها،،بئرفيها:جاءالعددسفرمنبآية"دمشق"ويثقةكاتباستشهد

واقعهخلالمنففشرهابعصيقم.00"1،الشعبأشرافحفرهاالرؤساء،

قائلأ:الراهن

منخرجواالذينهؤلاء،إسرأئيلمرتذوهمحفروهاوالذين،الشريعةهيالبئر"

...الشريعةطالبعصاهيالمشترعوعصا...دمشقأرضفيوأقاموايهوذاأرض

لكيالمشترعأعلنهاالتيالفرائضبعونالبئرليحفروايأتونالذينهمالشعبوأشراف

الكفر..01(2.زمنكلطوالفيهايسيروا

يهوذاأرضمنالشريعةعلىالمحافظونخرجإذآ،الكفرتفاقمفبسبب

بهذاالمعروفةالمدينة"دمشق"بكلمةينفصدولا.دمشقأرضفيوأقاموا

الرييس،قمرانجماعةمقزإلىالانتقالإلىيرمزاصطلاحإنهابل،الاسم

اليهودية.لبريةالشرقيالطرففيالكاين

الشريعةعنللدفاعالجماعةأعضاءاستعذالموقعذلكمنإنطلاقأ

فياتباعهاعليهموجبالتيوالفرائضالنظمفوضعوا،الارضعنوالتكفير

شريعةعلىالحفاظفيوتشذدواضمنها.عاشواالتيالأخيرةالأيامحقبة

يجبكما،باطلةبكلمةفيهالتلفظيجوزفلا،مقذسيومبنظرهملأنه،السبت

وجبوقد3.التالياليومفيبهاالقيامالمنويالأعمالعنالتكلمعنالامتناع

طريقعنحادواالذينتجاهرحمةوبلاجدأغيورأيكونأنعضوكلعلى

يكلرد،عمدآتجاوزهاأوموسىشريعةمنمانقطةأهملمنفكل4.الشريعة

لأن،انتقاملكلهدفآالشريعةمخالفوهـثعتبر.يعودهولاالجماعةمجلسمن

21:8.ا-عد

-201-4.,CD-,A VI

-318-17..CD-.A X

XI"أ,3،;23،كر.421-02-

-523-22.1,QS, VIII
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الشريعةمخالفييبيدوسوفغيور،إلههو،الجماعةأعضاءبنظر"يهوء"،

ا.العقوباتينقذونالذينأيديعلى

لأنهم،أنفسهمالجماعةأعضاءإنهم؟العقوباتتلكسينقذمنولكن

عنبالتكفيرالموكلوناللهرضىومختاروالدينونةأجلمنالحق"شهود

1(3.الكافرينعلىالعقوباتواسقاطالأرض

واشتراكهم،الأسينيينأصوليةتثبتأعلاهالمذكورةالنصوصكانتواذا

نفشرفكيف،الدينونةيومفيالشزيعةومخالفيالأشرارمحاربةفيالفعلي

؟وسلاممحبةدعاةكانوابأنهممعاصريهملدىالسائدةالفكرة

،التساؤلهذاعلىالجواب"الجماعة"نظاممنالتاليالنصيعطيربما

يلي:مافيهوردفقد

حيئ،كلدينونةاللهعندلأنبالخير،ألاحقهبلالشز،علىأحدآأجازي"لا

به!اأتمشكفلا،الكثيرونالهاويةرجالأما...جزاءهإنسانلكليدفعوهو

متىإلأارتاحولنالفاسدينالناسعنغضبيأرذلاولكني،الانتقاميومحتى

."3الدينونةاللهدشن

أعضاءبهلمحرفالذيالسلامطابعيؤكدوهو،وصريحواضحالنصهذا

أنفسهميظهرونكانوافقد".الانتقام"يومسبقتالتيالمرحلةفيالجماعة

كما،الحقيقيةوالعدالةالفاضلوالتواضعالحقجماعةكأنهملمعاصريهم

بغضأالسز،في،يضمرونكانواأنهمغير،حقيقيةمحبةبينهمجمعت

يتجاوزونالذينمن""يهوهينتقمأنويترفبون4،الظلمةأبناءكلتجاهشديدأ

سوفاليومذلكففي6.الدينونةموعديحينعندماهالفرائضمنفريضة

يأ،الطريقعنحادمنلكلرحمةيظهرونفلا،الظلمةأبناءلمقاتلةينهضون

1-3.112-111،4-2;1(،171,QS, ،11 ;7-6 4Qأ

-27-6.,IQS,VIII

.21-17 - r*1,اQS

-45.،301,،1;01-9 IV

:57-6.7،,1QS

-6.F .M BRAUN, « 'L arriere- fond judaique du quatrieme evangile et la

09105)5591(,tome LXII!ء,»unautede I'AllianceولCo
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اليهودمعاصريهمعلىويضؤقوابتطبيقهااشتهرواالتيالموسويةالشريعةعن

ويطزفها.الشيعةتلكأصوليةيؤكدمافروضها،بالتزام

أنهاإلىعائد،الأصوليةلطبيعتهاقمرانجماعةمعاصريجهلأنويبدو

الأمور.ظواهرإلأعنهايعرفيكنلمبحيث،باطنيةجماعةكانت

جميعآوللأممللمحتلىالعداء2-

أبناءتطالسوفالاسكاتولوجيةالحربأن"الحرب،)نظاممخطوطةتؤكد

وتشذد.الأرضشعوبالىيرمزونالذيننوحأبناءأيويافثا،وسامحام

لجميعالبغضهذا2.الكفرأمملجميعالابديالإفناءعلىالمذكورةالمخطوطة

الشريعةيطتقلامنكلأنقمرانجماعةلاعتقادحتميةنتيجةهوالشعوب

يومفيمنهالاقتصاصيجبوبالتالي،الظلمةأبناءالىحتمأينتميالموسوية

الدينونة.

علىسيطرتهبسطالذي"كتيم"شعبيجاهشديدأعداءالكايبوينههر

يومفيعليهالقضاءيتوقعوكان.الأممجميععلىورعبهخوفهوامتدفلسطين

3.بقيةمنهتبقىلابحيثالدينونة

منآخرعددفيالكتيمشعبيجاهواضحأقمرانجماعةكرهويبدو

سيطريه!ازوالتتوقعكانتالجماعةتلكأنتؤكدالتيالتفسيريةالنصوص

4.الأخيرالزمنمعركةفيالأرضوجهعلىمنوفناءهم

نهايةفي"يهوها،سيقيمهالذيالبيتعن"مختارات"مخطوطةونحدثت

الىضيفولاغريبولازنىابنلاموآبي،ولاعمونيلايدخلهولنالأيام

وردكما.الأبدهإلىالبيتهذاعلىالربسيملكفقط.القذيسونبلالأبد،

65.وحدالثقكوله،الأوحدالستدهويهوهأنمعناهماالمخطوطاتإحدىفي

ا"ار،11-14.9-ا

-21.,IQM,XVII

-36.,IOM,I

-47-3.111,01-8,.4QpNah,frags.,2+1;6-4 4QpHab,،111;5-4,161Q4 frags

-55-2.1،174Q4,

-67.462Q4,
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مشابهةلأنها،قمرانلجماعةالأصوليالطابععلىتدكالعبارةوهذه

،الرومانضدحربهمخلالالزيلوتحزبأنصارأطلقهاالتيللشعارات

بعدائهميجاهرونهؤلاءوكانهنا".مالكو"الله"اللهإلآقيك"لاومنها

مناداةعلىوالموتالمريرابالعذيحفلويقضفون،لسلطتهمورفضهمللرومان

الوحيدا.والمالكالسثدهوبنظرهمإسرائيلإلهلأنسثد،باسمأحد

كانواأنهمأصحابهاقناعةتعكسالميتالبحرمخطوطاتفإن،وعليه

لأن،نشأتهممنذلديهمالقناعةهذهتوتدتوقد.الأزمنةآخرحقبةيعيشون

الجماعة""نظامفيبوضوحتظهرالاسكايولوجيةوالمميزاتالمشيحيةالآمال

الميزةهذهأخذويحب.الأولىالتأسيسيةالمراحلفيكتبأنهينقترضالذي

المصادرمعالميتالبحرمخطوطاتمضمونمقارنةعندالاعتباربعين

.واحدةجماعةهموالأسينيينقمرانجماعةأنمنالتثثتبغيةالكلاسيكية

.JOSEPHE,Ant,6،§.25-23ا- Jud., XVIII, i
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ولثال!ولفممل

الأصوليةوالنزعةالمشيحيةالاتال

المصادرالكلاسيكيةفى

البحرمخطوطاتوبينبالأسينيينالمتعلقةالمصادربينالفروقاتأهممن

للسلامومحبتهموقداستهمالأسينيينتزفدعلىيشذدالمصادرأن،الميت

الأصوليةالنزعةتؤكدالمخطوطاتأنحينفي،القائمةللسلطاتواحترامهم

الأزمنة.آخرهوفيهعاشواالذيالزمانأناعتقادهموتثبت،قمرانلجماعة

الأسبابمنكان،الموضوعهذاحولوالمصادرالأصولبينالتباينأنشلثولا

جماعةالجماعتيناعتبارفييترددونالباحثينبعضجعلتالتيالرئيسة

الأسينيونكانفهلبينهما.القائمةالكثيرةالتشابهأوجهمنبالرغم،واحدة

علىبهمالخاصةالمصادرفيالعثوريمكنوهل،الأصوليةالجماعاتمن

الدينونةزمنفيالمشيحيةالآمالفعلأيعيشونكانواأنهميؤكدإشارات

الشاملة؟

الاسكندريفيلونمنكلألتجاهلالناقدينطليعةفيهيبوليتسكانلقد

جميعأناكدعندماوذلكالأسينيين،لدىالمشيحيةالآمالذكرولوسيفوس

تنتظركانتالرومانضدالكبرىاليهوديةللحربالمعاصرةاليهوديةالطوائف

الاسكندريفيلونانبقولهالأمراهذطومسونعقلوقدالمسئا.مجيء

عننحذثافلو،الوثنيينالىووخهاهاباليونانيةمؤلفاتهماكتباويوسيفوس

وصارخيانةذلكلعذ،العالملحكمالاتيالمسئالمجيءالأسينيينترفب

.افيهمشكوكآأمرأولاؤهما

كؤنهاالتيالمسالمةالصورةعلىالمحافطةحاوليوسيفوسأنوباعتقادنا

أهمها:،عديدةلأسبابالأسينيينعنمعاصروه

شبابهمطلعفيإليهاالانتسابينويكانالتيالجماعةلتلكاحترامه-

,Esseneso-ا The International Standard Bibleءفى"+,J..E .H THOMSON

0001..Encyclopaedia,vol. ,2 p
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تقريبأ(.م.53)سنة

بعيدالأسينيينحولنصوصمنخؤيهومايوسيفوسمؤلفاتصدرت-

الشعبنكبةإلىأذتالتيالرومانضدالكبرىاليهوديةالحربانتهاء

الاستعداداتعنالتحدثفإنلذلك.الشتاتمنمهمةمرحلةوبدءاليهودي

حخمريبدونسيشكلكان،اليهوديةالحربخلالللأسينيينالعسكرية

محاربةعلىالمسبقوبتصميمهمالرومانعلىبالتمزداليهودائهمواللذين

في،المنكوبةاليهوديةللأمةالروماناضطهادزيادةإلىيؤديما،أسيادهم

لدىحظوةمننالهمابفضلجراحهابلسمةيحاولكانيوسيفوسأنحين

بالخيانةالهاليهودبعضاتهامعنبذلكيكفرلعفه،فسبزيانوسالإمبراطور

مانورد،الرأيلهذاوتأكيدآ.الحربتلكبدايةفيللروماناستسلامهإثر

"ياقال:،استسمهعشيةرئهإلىرفعهاالتيالصلاةفييوسيفوسذكره

بملءفإني...صنعتمايحطمأنلديكخسنأنهبما،اليهوديالشعبخالق

أننيعلىشاهدأوأتخذك.بالعيشراضيأ،الرومانإلىنفسيأسلمإرادتي

لك(31.خادمبصفةإنما،كخائنليس،إليهمماض

بهقامالذيالعسكريالدورعلىالتعتيمحاوليوسيفوسأنمنوبالرغم

النصوصفينجد،نزاللافإننا،الكبرىاليهوديةالحربخلالالأسينيون

ضوءعلىإلأتفهملاالتيوالأخبارالإشاراتبعض،عنهمكتبهاالتي

مقدسة.حربلخوضاستعدادهم

الكبىاليهوديةبا!ربالأسينييناشتراك-اولأ

الحربأدواتيجارةيتعاطونلاأنهمالأسينيينعنفيلونذكرهلماخلافآ

الطائفة،لتلكالسلميالطابععلىالتشديدفيمنهرغبةوذلك3،صناعتهاأو

منتلقاهاالتيالحسنةوالمعاملةللرومانيوسيفوساستسلامبخبرأورشليميهودغيغعندماا-

بالخيانة.الآخروالبمضبالجبنبمضهماتهمه،تيطسوابنهفسبزيانوسالامبراطور

,JOSEPHE,Guerre,,6§.943أنظر: ،111 ix
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إلىانتقالهمعندأسلحتهميحملونكانواالأسينيينأنيوسيفوسأكدفقد

هذالكنا.اللصوصتعذيمنبخوفهمالأمرهذاوعأل.البعيدةالأماكن

منأخوفأ؟اللصوصالأسينيونيهابفلماذا.الحقيقةمعيتوافقلاالرأي

زادحتىولامالأيحملونلا،وأخرىبلدةبينتنقلهمعندوهم،السرقة

ثيابهمأنكما2؟)أمورهميدثرونأخوةمدينةكلفيلديهمكانإذ،الطريق

.اللصوصاهتمامتثيرتكنلمالشتاءفيوالخشنةالصيففيالثمنالبخسة

حاولعسكريطابعلهكانربما،الأسينيينقبلمنأإذالسلاحفحمل

بهاتمثزواالتيفضائلهمإظهارعلىفقطمشددأعليهالتسئريوسيفوس

فعلأ.

الأخباربعضالأسينيينعنروىيوسيفوسأنإلىالإشارةونجدر

اليهوديةالحربخلالمعثنعسكريبدوراضطلاعهمتثبتالتي،المتفرقة

،الحربلتلكعيانشاهدكانالمذكورالمؤرخأنالأخبارتلكوأهمية.الكبرى

الشمالية.للجبهةقايدآتعيينهبفضلمه!اعسكريدورفيهالهوكان

أورشليمنحريرمنالثوارنمكنأنبعدانهاليهوديةالحربمؤرخذكر

الأولىالسنةفيالرومانيسورياواليغالوسكستيوسجيوشعلىوالتغلب

منمرتقبهجوملمواجهةأنفسهمينطموقراحوام.(،)66الحربمن

لإدارةالقادةمنعددآواختارواالهيكلفياجتمعواثم.الرومانيةالجيوش

علىزعيمين،الكهنةكبيروحنانيا،غريونبنيوسففانتخبوا،الحربأمور

حنانيا،الأعظمالكاهنإبناليعازر،أدوممنطقةعلىوعئتوا.المقدسةالمدينة

حاكمأسمعانبنيوسفتعيينجرىكما.الكهنةكباروهومن،صفابنويشوع

يوسيفوسأضافيم.(Peree)3بيرةمنطقةعلىحاكمأومناسى.أريحاعلى

قائلأ:

ويافااللدةمدنبسلطتهوألحقت4تمنةمنطقهعلىحاكمأالأسينييوحنالمحئن..".

,JOSEPHE,Guerre,,4§.125ا- ،)1 viii

-2124.§4،,Ibid.,،1) viii

الشماليوالشاطئالاردنلنهرالجنوبيالجزءمنالشرقيةالجهةفي"بيرةكهمنطقةتقع-3

الميت.للبحرالشرقي
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واختير.وأكزتتانغفنةمناطقعلىحاكمأحنانياينيوحنالمحئنكما.وعماوس

وهي،تجققةومدينةالجليلمنطقتيعلىحاكمأ!نفسهالمؤرخأوهومليابنيوسيفوس

النوأحي"1.تلكفيتحصينأالمدنأكثر

منجديدةصفةيظهرلأنهالأهميةمنكبيرةدرجةعلىهوالنصهذا

نأيوسيفوسذكرفقدسابقآ.عنهملمحيرفمامعتتناقضالأسينيينممئزات

ولاطوعألابأحدضررآيلحقونلاوأنهموالمسالمةبالمحبةاشتهرواالأسينيين

خلالمنبهفإذا3؟القايمةللسلطاتاحترامهمعلىأيضآوشئدإكراهآ،

أحدكانالأسيني""يوحناإنبقولهسبقهومننفسهيناقضأعلاهالنص

روعا.ضدالكبرىاليهوديةبالثورةمعهاشتركواالذينالقادة

المرحلةفياليهودالثوارحققهالذيالانتصارعنالحديثسياقوفي

أفضلذلكبعدجم!واأنهميوسيفوسروى،الرومانضدحربهممنالأولى

لكياختاروهاالتيعسقلانمدينةلفتحوانطلقواالسرعةجناحعلىمقاتليهم

الذينالقادةمنثلاثةالحملةتلكترأسوقد.الأولهجومهمهدفتكون

ويوحنا،البابليوسيلاس،بيرةمن"نيجروهم:،والقدرةبالبأسنمئزوا

المنيعة،عسقلانأسوارأمامتنفعلمالمهاجمينجرأةأنغيرالأسيني،2.

عشرةالمعركةتلكفيفقتل.وتشتيتهمدحرهممنالرومانالخئالةفتمكن

.الرومانصفوففيالجرحىمنقليلعددمقابلاليهودمنمقاتلآلاف

وسيلاس"4.الأسينياايوحناالقائدينجثتيعلى"اليهودالقتلىبينولمحثر

يمكنولا.الكبرىاليهوديةالحربفيفعلأالأسينيوناشتركلقدإذأ،

هذاضوءعلىإلأببطولتهميوسيفوسفيهاأشادالتيالنصوصبعضفهم

:قال.الواقع

فإنهم.المحنةفينفوسهمعظمةعلىوافرةأدلةالرومانضذحربنا"سخلت

منالرغموعلىإربآ،وتقطيعهمواحرإقهموتشويههمتعذيبهممنالرغمعلى

,JOSEPHE,Guerre,,4§.568-567ا- II, xx
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عليهم،خزمماليأكلواأومشترعهمعلىليجذفواالعذابأنواعجميعإلىتعريضهم

...واحدةمزةولاحتىالأمرينهذينأحدعلىإكراههمفييفلحوالممعذبيهمفإن

وأسلمواعذبهمبمنوهزئواآلامهمفيابتسموابلواحدةدمعةلهمتتساقطولم

(11.ثانيةمرةتسلمهاانتطرواكأنهمشديدةبرغبةأرواحهم

كما،الرومانضدبالحربالأسينييناشتراكأعلاهالمذكورالنصيتبت

الأسينيونكانفقد.الموسويةللشريعةالزائدوتعصبهمأصوليتهميؤكد

وكانوا.موسىالنبيأي2،مشزعهمعلىيجذفمنعلىبالموتيحكمون

وبينبينهممشتركةسمةوهذه،الشريعةأحكاممخالفةعلىالموتيفضلون

وفقأيعملواأنالأعضاء"الجماعة"نظامألزمفقد.الأصوليةقمرانجماعة

كماما"3.محتةأورعبأوخوف"بسببعنهايحيدواوألأإسرائيلإلهلوصايا

بأننفوسنانلزمبهشيءفييجبرناقسم"كليلي:ما"صادوق"وييقةفيورد

بهنلزمماوكلحياتنا.كففناولوعنهنتراجعلا،الشريعةمنشيئأنمارس

حياتنا"4.كففناولوننفذهلا،الشريعةعننحيدبأننفوسنا

الأسينيينبتطلعاتيامةمعرفةعلىكانيوسيفوسأنوبرأينا

عنمنهدفاعأبشأنهمكلامهمنييطفأنحاولأنهغيرالاسكاتولوجية،

بالشعبأثمتالتيالخطيرةالنكبةآيارمنتعانيكانتالتياليهوديةالأمة

الهيكل.ودماراليهوديةالثورةفشلإثراليهودي

.الحزبوصففقد،يوسيفوسلدىالتوتجههذاعلىآخر4مثاولنا

للوجودمعارضتهإثر،..مب6سنةحواليالجليلييهوذاأسسهالذيالأصولي

"هالرابعةالفلسفية"الشيعةبأنه،المفروضةالضرائبيةوللسياسةالروماني

أسسهالذيالحزبلكن.والفريسيينوالصدوقيينالأسينيينجانبالى

،متطزفدينيحزبهوبل،الاطلاقعلىفلسفيأمذهبأليسالمذكور،يهوذا

السببلهذاالموسوية.الشريعةعنوالفيرةالرومانبمناوأةأنصارهجاهر

,JOSEPHE,Guerre,01؟52.1-ا ،11 viii
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ابالعذيحفلويفضئلونالألميزدرونوكانوا"."الغيورينأيب"الزيلوت"لمحرفوا

أحدأينادواأنيبترواألأعلىاوأصدقاءهمأهلهمطاولولوحتىالشديد

لاالتيصلابتهمعلىمعاصروهمشهدوقدآنفأ.مزكما"سئد"،باسم

.الآلامتلكجميعنحملفييتزعزع

العذابأنواعشئىنحفلهملناحيةالزيلوتبهنمثزماأنذكرء،والجدير

يمامأمشابه،الكبرىاليهوديةالحربخلالالدينيةمعتقدايهمعلىحفاظآ

عنالناتجالجسديالعذابالأسينيينازدراءعنيوسيفوسوذكرهسبقلما

ما،االشريعةعلىالحفاض!سبيلفيالموتوايثارهم،لهمالروماناضطهاد

بهانمتزالتيالأصوليةمنعينهاالدرجةعلىكانواالأسينيينأنيثبت

الزيلوت.

الاسكاتولوجيةالمشيحيةوا!قبةالأسينيونثانيآ.-

أنهمالكبرىاليهوديةالحربفياشتركواالذيناليهودالثواراعتقد

شعبهليخفصالمنتظرالمسئافيهاسيأتيالتيالأزمنةنهايةحربيخوضون

أكدهماوهذا.والشعوبالممالكعلىسيدآويصيرالأجنبيسلطةمن

وجدتغامضةنبوءةالحربعلىحفزهمماأكثرأن"غير:بقولهيوسيفوس

منشخصسيصيرالزمنذلكفيانهتعلنوهي،المقدسةالكتبفيأيضآ

(،2.العالمسئدبلادهم

عاشوا،أنهمذلكفمعنى،اليهوديةبالحربشاركواالأسينيينانوبما

فلسطينفيسائدةكانتالتيالمشيحيةالامال،اليهودالأصوليينمنكغيرهم

بعضاليهمنسبيوسيفوسأنعلمأ.المضطربةالزمنيةالحقبةتلكخلال

الزمنأوالمقدسةاسرائيلبنيحروبسياقضمنإلأتفهملاالتيالأمور

يلي:ماومنهاالاسكاتولوجي،المشيحي

,JOSEPHE,Guerre,01§.152-ا ،1) viii
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المعولأوالفأ!أ-ا

كانتالأسينيين،بطائفةالدخولمريدالتحاقعندأنهيوسيفوسذكر

بقوله:الأداةتلكمنالغرضأوضحثممكادا!لحكا!.)157صغيرةفأسلهتعطى

حفرة،الجماعةفيدخولهملدىلهميعطىبفأسيحفرونالأخرىالأياموفي..".

هـيريحون،الالهيالنورأشغةيهينوالاكي،بالثوبأنفسهموسشرونقدمعمقها

لاأيضآهذاوحتىإليها.منهاحثرالذيالترابيعيدونثمالحفرةتلكفيأنفسهم

1(1.المذكورةللغايةينتقونهاالتيالمنفردةالأماكنفيإلآيفعلونه

لأحداستنادأ،بمعولأشبههيالتيالفأشاستعملواالأسينيينأنشكلا

يبلي:مافيهجاءوقد،الاشتراعتثنيةسفرفيالواردةالنصوص

تلثوتيكنشيئء...أمبركلمننقشلثفاحفظ،أعدائكعلىتجيشفيخزجت"إذا

تختلي،مجندمابهيتحمزلمحآتلثمعمعؤكتلثوئيكنإليها.تخرجالمخئمخاربخ4خلا

وئشيغيينمذثمخئملثؤشصل!فييتمشىإلقكالؤفيلأن،يرازلثوتتضليوتتتضت

فينصتيركت،لائقغيزأمرأفيلثيرىلئلأمقذسأ،مخيملثففيكنأماقك.أعداءك

عنلث(21.

هذايتناولالذيالوحيدالتوراتيالنصوهو،أعلاهالواردالنصيؤكد

بحالةوثيقأارتباطأمرتبطالفأسأوالمعولاستعمالمنالغرضأن،الموضوع

وشريعتهم.أقتهمأعداءضدإسرائيلبنويشنهاكانالتيالمقدسةالحرب

"يهوه"يكونأنإسرائيلشعبلدىالمقدسةللحربالأساسيةالمفاهيمفمن

يتقذمالذي"يهوه"حربهيالحربلأن،ملائكتهمعالمخئموسطفيحاضرأ

الوثنية.الشعوبضد3القتالفيشعبهلمؤازرةاسراييلبنيجيوتد

كانواإذوالجوار،المخئمنظافةعلىالأسينيونحافظ،المنطلقهذامن

ملائكتهجيوشمعيأتيسوف"يهوه"أنولعتقدون،مقذسةلحربيستعذون

وجبهنامنومضطهديهم.أعداءهمويحاربمعسكره!اوسطفيليقيم

الأعداء.علىالنصريتحققلكيوقداستهالمخثمنظافةعلىالحفاظ

-(914-148.§9،,JOSEPHE,Guerre, ،11 viii
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والتطفرالأبيضاللباس2-

زعمكماالفيثاغوريةالمدرسةعنالأبيضاللباسفكرةالأسينيونيأخذلم

2،والملايكةاالكهنةلباسهوعامةاليهودبنظرالأبيضفاللباس.يوسيفوس

ارتداءقبليغتسلأنالكاهنعلىوجبلذلك.والقداسةالنقاوةإلىويرمز

التطقرالأسينيينعلىوجب،وطهارتهملقداستهموتأكيدأ3.الكهفوتيةييابه

إذاوكانوا،.المقدسةبالمآدبوالاشتراكالأبيضاللباساريداءقبلبالماء

بغرباء4.اختلطواكأنهمبالماءغتسالللايهرعون،المستجذونلمسهم

بقناعتهممريبطةالدائمةالطهارةعلىالمحافظةفيرغبتهمأنشكولا

تمتآالتياليهوديةالحرببذلكونعني،مقدسةحربلخوضيستعذونأنهم

النقاوةمنحالةفيوجدهم،لزيارتهمرتهمجاءاإذحتى،فيهااشتراكهم

توراتيئالمفهومهذاأنعلمآالأعداء.علىلينصرهممعهمفيبقى،والطهارة

ذكرناكماالمقدسةالحربخلالالإلهيالحضوربعقيدةيرتبطالمصدر،.وهو

آنفأ.

المقدسةالمادبة3-

لمااستنادآ،واحدةبساعةالنهارمنتصفقبلعملهمنيعودالأسينيكان

قبيلأبيضلباسأيرتدييمويغتسلأبيضبنقابفيستتر،يوسيفوسرواه

سوىالقاعةتلكإلىبالدخوليشمحلاوكان.الطعامقاعةإلىالدخول

ه.مقدسمكانبنظرهملأنها،وحدهمل!سينيين

فيهايقذملامتواضعةمائدةحول،القاعةتلكفيبصمتيجلسونوكانوا

بالترتيب،الخبزأرغفةأمامهمتوضعثم.الطعاممنواحدلون!سوىالطاهي

نأقبلالطعامإلىيدهيمذأنلأحديشمحولا.منهمواحدكللمنزلةوفقأ
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ا.المايدةرفععندأيضآتلاوتهايعيدكانالتيالصلاةتلاوةمنالكاهنيفرغ

مشابهالأسينيينعندالمقدسةللمأدبةيوسيفوسوصفأن،كرهذوالجدير

فقطليس،يوميأبهايحتفلونقمرانجماعةأعضاءكانالتيالمقدسةللمأدبة

كمجموعاتيواجدهمأماكنمختلففيأيصأآبل،وحدهالرئيسمقزهمفي

المآدبتلكخلال،لأحديسمحيكنولم.فلسطينأرضعلىأخوياتأوصغيرة

بواكيروييارك،بالصلاةالكاهنأيبدأنقبلالطعامإلىيدهيمذأن،المقدسة

2.والخمرلخبزا

الزواجعنوالامتناعالعقة-4

عنوالنساءالأطفاليبعدكان،الفابرةإسراييلبنيحروبزمنفي

قدصاتممسقحينفاعمروا"...:التثنيةسفرفيجاءفقد.الحربرجالمخئم

...وماشيتثكموأطفالكميساءك!اإلآ،حربرجلصكل،إسرائيلئتيأخويك!ا

الزقيفإنأعداءكمأاتخافوالاإئاها...أعطيمكمالتيمديك!افيفليثيموا

يحصلالمخئمعنالمرأةإبعادأنالمعروفومن"3.عنكصماثقاتاصهوإلهصكم

وكل،طمثهانجاسةفيأيامسبعةيتقى،الشريعةوفق،فهي،نجاستهابسبب

4.الإنسانتنخسالجنسيةالعلاقةوأنكمانجسأ.يكونلمسهامن

مقذسين.إسرائيلبنويكونأن،الربلمجيءالاستعدادعفد،ويجب

قالسيناء،جبلعلىكلصهالشعبأمامينزلأنإسراييلإلهأرادفعندما

فيفإنه...،ثيابهموليفسلواوغدأاليوموقدصسهالشعبإلى"إذهصب:لموسى

موسىنزلفلماسيناء".جبلعلىكلصهالشعبأمامالزصنص4ينزالثالثاليوم

"...كونوالهم:وقاليثابهمبغسلوأمرهماسرائيلبنيقذس،الجبلمن

(51.امرأةيقربواولا،الثالثلليوممستيذين

منفئتينوجودحوليوسيفوسذكرهمايتصسيريمكن،المنطلقهذامن

,JOSEPHE,Guerre,،5§.131-ا II, viii

-222-17.11،،301 a

22.و18-391:تث3-

15:18-91.اح4-

.11f9-5:91011-خر
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وأولادأ.ونساءرجالأالثانيةويضغفقط،الذكورالأولىتضغالأسينيين،

يأتيلنالذياللهزيارةوتترقب،مقدسةلحربتستعدكانتالاولىفالفئة

التيالطهارةقواعدعلىالمحافظةحالفيإلأمعسكراتهموسطفيللإقامة

الفئةتلكعلىفرضالسببولهذا،المقدسةالحروبأثناءفياتباعهايجب

.المعسكراتعنالنساءوابعاد،المطلقةالعفةممارسة

الأولىتضغ:فئتينمنأيضأتتألفكانتقمرانجماعةأنذكرهوالجدير

لخوضاستعدادآ،والطهارةوالروحالجسدبكماليتمئزونالذينالذكور

يترقبكانتالتيهيالفئةهذه.الظلمةبنيضدالإسكاتولوجيةالحرب

منوجميع،ومقذسأطاهرأالمخئمكاناإذإلآيحدثلنالذيالإلهيالحضور

ورد،العقيدةهذهمنإنطلاقأ.وجسدآروحأ،والكمالبالطهارةيتمثعونفيه

معسكراتهم،إلىامرأةولاقاصرولديدخل"ولايلي:ما"الحرب"نظامفي

الفئةأماعوديقم"ا.وحتىالقتالإلىليذهبواأورشليممنيخرجونحين

لهميحقلاالذينالذكورجميع،النساءإلىبالإضافة،فتشملالثانية

كالشيوخ،الاولىالفئةفيإخوانهمجانبإلىالمقدسةبالحربالاشتراك

خاصةبميليشياتهؤلاءالحقوقد25.جسدفيعاهةيحملمنأووالأطفال

رديفة.

والمفاتالعشرات-5

ومئاتألوفمنتألفتمجموعاتعلىقمرانفيالنورأبناءتوزع

اختبارلفترةخضوعهبعد،الانتسابطالبوكان3.وعشراتوخمسينات

ويسخلأعلاهالمذكورةالمجموعاتبإحدىييهحق،قبولهعلىوالموافقةمحذدة

الجماعةفيبرأيهيدليأن"يستطيعذلكبعد؟درجتهفيالقاعدةحسب

"4.حكمهويعطي

I"،ولVII,.4-3ا-

-222-91.12-4,1,,1QSa

،3،11 2;22-1 1QM, IV,;5-1 I QSa,،1).22-'r"ا

-42.,IQS,VI,;23-22 IX
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مجموعتينالىمبهمبشكليوسيفوسفيشير،بالأسينيينيتعلقمافيأما

.والعشرةالمئةمجموعتاهما،أعلاهالمذكورةالأربعةالمجموعاتمن

نأعلمإذاأحدهمييكفملامنهمعشرةاجتمع"فإذا:يوسيفوسقال

إلىواضحةإشارةالقولاهذوفي."1الرأيفيمع4يتفقونلاالآخرينالتسعة

..".:قائلأيوسيفوسوأضاف3.قمرانجماعةفيالصغرىالخلئةأوالأخولة

حكمأيصدرونولا.ويعدلونأحكاممنيصدرونمافيالتدقيقكلويدققون

يصبحالعددبهذايحذدوما.المئةعناعضائهاعدديقلمحكمةبتصويت

للتفيير"3.قابلغير

دينيةسلطةأكبروهو"السنهدرين"4،مجلسأعضاءعددأقالمعلومومن

والسبعينالواحديتجاوزيكنلم،الزمانذلكفياليهودعندوقضايية

مخطوطاتضوءعلىإلأيثه!الاأعلاهيوسيفوسأوردهفما،لذلك.عضوأه

منمجموعاتمنتتألفكانتقمرانجماعةأنأكدتالتيالميتالبحر

الزمنحقبةيعيشونهؤلاءوكان.والعشراتوالخمسيناتوالمئاتالألوف

فرائضلتطبيقغيرةممتلئونوه!ا"6،الانتقام"ليومهـسشذونالمشيحي،

فيعضولكلالمعطىالحقأهميةهنامن7.الأرضعنوالتكفيرالشريعة

العالمقضاةأنهمهؤلاءفباعتقاد،الآخرينعلىبالحكمقمرانجماعة

البشرية.ودثانو

مشابهةهيأشينيعضومئةمنالمؤلفةالمجموعةإنالقوليمكنلذلك

,JOSEPHE,اارviiآ،9،§.146-ا Guerre

2-1.,CD-,A XIII

JOSEPHE, Guerre, II, viii, ,9 § .145 - r

وكان.(،ق.ما-401)34هركانوسيوحناعهدفي(Sanhedrin)السفهدرينمجلستأسس4-

الكاهنبرياسةعضوأ71منتألف.والقضائيةالدينيةالمسائلإلىبالنسبةلليهودالأعلىالمرجع

ومن،السابقينالكهفةكبارومن،الكبيرةالعائلاترؤساء،الشيوخمنهمأعضاؤهالأكبر.

هيكلفيالسنةمدارعلىيجتمعالمجلسهذاوكان.الكتبةوالفزشميينالكهنةالصذوقيين

الأعظم.الكاهنوبرئاسةالأسبوعفيمرتينبمعدل،أورشليم

Xavier LEON- DUFOUR, Dictionnaire du Nouveau Testament, .p .483 - o

XI"ا,3،.123-

-73.1،,1QSa
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فهذا،ونهائيةمبرمةالمئةمجموعةأحكامكانتاواذ.قمرانفيالمئةلمجموعة

زمنأنهـيعتقدون،المسثامجيءيترفبونبدورهمكانواالأسينيينأنإلىعائد

حان.قدالدينونة

أنفيبدو،الاسكندريفيلونإلىبالنسبةأما،يوسيفوسخيرمافيهذا

لكنجدأ.ضئيلةالأسينيينعنحديثهفيالواردةالاسكايولوجيةالتلميحات

المشيحي،للزمنالممثزةالعناصرمنتعتبرعنهمذكرهاالتيالوقايعبعض

الأوقاتكلفييدرسونهاكانواالتيالموسولةللشريعةتعصئبهممثالعلى

ذلكإلىأضف.بنطرهممقذسالسابعاليوملأن،السبوتفيوخاصة

إلهتففدبعقيدةالمفهومهذاوارتباط،الأيامطوالالطهارةبفروضتقئدهم

إلىبالنسبةالحالكذلك.بيانهسبقكما،الدينونةزمنفيلشعبهإسرائيل

إلىتهدفالتيالأمورمنذلكوغيروالمشربالمأكلفيوالبساطةالتزهد

بينالصراعبمفهوموثيقةعلاقةعلىيكونربماوالتي،والجسدالنفستطهير

بحيث،سابقأرأيناكماقمرانبجماعةالعقيدةتلكأئرتلقد.والظلمةالنور

الشر،مظاهرمنمظهرآهؤلاءبنظريعتبركانالمادةعالمإلىينتميماكلأن

الجسدتقثدالتيالأمورمنذلكوغيروالملذاتالفاخرةوالأطعمةكالغنى

عنالدفاعيةنبذتهفي،فيلونذكر،المفهوماهذمنانطلاقأوربما.ويستعبده

فالأمور.االشمسمغيببعدنحصلكانتالمشتركةالأسينيينمآدبأن،اليهود

الظلمة.عالمإلى،بنظره،ينتميالجسداليهايحتاجالتيالمادية

إقامةلناحيةالكبيربلينوسذكرهمافإنالمصادر،ببقيةيتعلقماوفي

الأساسثةالركايزإحدىمعيتوافق،اليهوديةبريةأطراففيالأسينيين

أجلمنالبزيةإلىالرحيلأي،إسرائيلبنيلدىالمقدسةالحربلعقيدة

ضمنيندرجانالنساءعنوالابتعادالتزهدأنكما.ليهوهالطريقإعداد

الماديةروابطهمنالجسدنحريريوجباناللذينوالقداسةالنقاوةمفهومي

الدينونة.يومأي،العظيمالربليوماستعدادأنجاسةكلوتجتب

نأغير،الأسينيينعنذكرهمايوسيفوسعننقلبورفيرأنمنوبالرغم

الحربخلالهؤلاءمئلهالذيالأصوليالدورأخرىمزةتؤكدشهادته

-17.2,,EUSEBE,Prep. ,.vE VIII

144http://kotob.has.it



والطهارةالقداسةالأسينيونمارسفقد،وبالفعل.الرومانضداليهودية

الأصوليةالجماعاتمنلأنهمبل،للخالقوالتعثدالتنشكلمجزدلاوالزهد

كانواالذيالزمنأنمنهماعتقادآ،الكبرىاليهوديةالحربفيشاركتالتي

الأزمنة.آخرهوفيهيعيشون

وآمالهمالأسينيينأصوليةأكدعندماالحقيقةهيبوليش!أصابوقد

بينفالفارقالزييوت.حزبوبينبينهمربطعندماأخطأأنهغير،المشيحية

نظرأ،رومالمحاربةالسزفييستعدونكانواالأسينيينلأن،كبيرالجماعتين

السببولهذا.للرومانبعدائهمجاهرواالزيلوتأنحينفيلباطنثتهم،

غضبهجامصبآلكنه،مؤلفاتهفيالأسينيينعلىالثناءفييوسيفوسأفرط

فحفلهم،للرومانبعدائهمجاهرواالذينالأصوليينجميعوعلىالزيلوتعلى

طرق"فطاعبأنهمووصفهم،الهيكلوخراباليهوديةالأمةدمارمسؤولية

(11.ولصوص

مجيءيترقبونكانواأنهممنوالتثئتالأسينيينأصوليةاتضاحبعد

اليهوديةللحربالمعاصرةاليهوديةالأصوليةالجماعاتمفالعلىالمسثا،

موافقةمنبدلا،الحربتلكفيفعلأشاركواالأسينيينأنوباعتبار،الكبرى

الميتالبحرمخطوطاتاصحابهمالأسينيينبأنالقايلينالباحثينآراء

لتلكنحليلناعند،نجدوسوف.واحدةجماعةقمرانوجماعةوأنهم

أصغرفيحتىالقولهذاتثبتالتيالمشتركةالقواسممنالكثيرالمخطوطات

2.التفاصيل

theJewish,ا- People in the Age ofJesus Christه/Emile SCHURER, The History

462..vol.,1 p

أعضاءعلىيحزمكانكما.يمينهمإلىأوبينهمفيماالبصقعنيمتنمونالأسينيونكان2-

.الاجتماعاتخلالالبصققمرانجماعة

;JOSEPHE,Guerre,011 viii, ,9 § ;147 ،183 VII, ,:.13 h
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ولروب!ولفممل

والعسكرىالمدن!الأسينىالمجتمع

قمرانجماعةالىالانتسابأولا-

ظروفبنشوءبدايتهانمثزت،اسرائيلبنيتاريخمنمضطربةحقبةفي

احتلالنحترازحةخلالهافلسطينوكانت،الموسويةللشريعةتهديدآشكلت

قمرانمنطقةإلىيتوافدونإسراييل"1"بنيمنالمتطوعوقبدأ،الأغراب

الجماعة،رأسعلىهوالذي،المراقبوكان.الأسينيينإلىللانضمام

العهدفيوبالدخولبالنطامجديرأوجدهفإن،بالانتسابراغبكليفحص

وبعد،منهمواحدأاعتبارهدونكاملةسنةلمدةالعيشفيأسلوبهمباتباعأمره

عنيبتعدأويقتربكانقرارهموبحسب،أمرهفيالأعضاءيتشاورذلك

مياهفيالأعضاءمشاركةلهيحقلاالجماعةمناقتربفإن.الجماعة

فيمجددأيتشاورونبعدهاالاختبار،منكاملةسنةينهيأنقبلالتنقية

تلقى،الجماعةمعاشرةلهيحقأنهالأعضاءوأكثريةالكهنةقررفإذا.أمره

الأموالتلكيسجرالذي،الوكيلأي،المراقبيدفيعملهومداخيلأمواله

سنةالدخولطالبيمهيحتىالمجموعةسبيلفيمنهايصرفولا،حدةعلى

فحصهوبعدالمثبعة.والقواعدالأنظمةبموجبسارقدخلالهايكونثانية

فيدرجتهفيينسخل،قبولهعلىالأعضاءوأكثريةالكهنةوموافقةمجددأ

2.حكمهويعطيبرأيهيدليانيستطيعذلكبعد.الجماعةمجلس

فيلزمالجماعةومجلسالكهنةأماميقسمأنالجديدالعضوعلىووجب

قلبهكلمنوذلك،تفرضهماكلبحسبموسىشريعة"إلىبالاريدادنفسه

إلىانتسابهملتاريخوفقأبالترتيبالأعضاءتسجيليتغوكان"3.نفسهوكل

دمشق"!وثيقةلكناليهود،منهمالأعضاءأن(14,1QS,VI-13)"الجماعة"نظامفيوردا-

6(,CD-,A XIV)الدخلاء؟بأنضمامسمحت"(Proseltes،)اعتنقواالذينالوثنيينأي

الشريعة.أحكاموطئقوااليهوديةالديانة

JOSEPHE, Guerre, 011 viii, 7 § -137 ;138 IQS, VI, .23-13 r'-

-39-8.7،,Sأ"
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كلهمفيخضعون،وأعمالهمالعقليةقدرايقمالاعتباربعينالأخذمع،الجماعة

بحيث،سنةبعدسنةتفحصأعمالهموكانت.للأعلىالأدنىللآخر،الواحد

التيالأخطاءبحسبيتأخرأو،سلوكهكمالبفضلمنهمالواحديتقذم

ا.اقترفها

يجوزفلا،والكافرينالفاسدينعنالابتعادالأعضاءعلىتوخبوقد

يثبللاكما،مآدبهممشاركتهمفيأو،مالفيأوعملفيمعهمالاشتراك

2.ثمنهيدفعأندونشيءأييدهممنإطلاقآ

والقواعدوعقايدهاالجماعةمبادئالأعضاءيعفمالمسؤولالوكيلوكان

الشريعةعمدآأوآسهويخالفلمنالوللثموالولل.زمنبكلالخاصة

عنوينبعد،التنقيةمياهمنالمخالفيحرم،سهوآذلكحصلفإنالموسولة.

وذلك،إطلاقآمشورتهفيولاأموالهفيلاأحديشاركهفلاالجماعةمجلس

صاحبفمثصل،عمدآالشريعةمخالفةحصلتاإذأما.كاملتينسنتينخلال

أبدآكا.إليهاالعودةلهيحقولاالجماعةعننهائيآالمخالفة

المدنيةوا!ياةالأسينيوقثانيآ-

إلىبالدخولالراغبينلإعدإدرئيسةمحطةسوىقمرانأبنيةتكنلم

يمكنلاالمنامةغرفآنأثبتتقمرانخربةفيالأثريةفالتفقيبات،الجماعة

إلىاستنادآ،تقريبآشخصآلافأربعةعددهمبلغالذينالأسينيينتأويأن

فييقيمونفكانواالعهدفيالدخولراغبوأماهـيوسيفوس.فيلونذكرهما

وكاقفشخة.عينوواحةقمرانخربةموقعبينالممتدةالمجاورةالاماكن

.قمرانمنطقةفيالكائنةالعديدةالمغاوريسكنبعضهم

إلىيعودونكانوا،الجماعةمجلسفينهائيآالأعضاءقبولبعد

يقللاأخوياتفيويلتخمعون،ومدنهافلسطينقرىعلىفيتوزعون،مناطقهم

البحرمخطوطاتبعضأكدتوقدأعضاء.عشرةعنمنهاالواحدةعدد

وبزتواضعمنبهنمئزواوماالمشتركعيشهمحولالمصادرذكرتهماالميت

،7،3"ا.24-23ا-

-217-14.،301,V

IQS, VIII, -21 IX, .1 - r
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بالمرضىالاعتناءفيهابماالفضائلمنذلكوغيرحسن،وسلوكوصدق

ا.البعضلبعضهمالفائقةبالمحبةهؤلاءتمئزكما.إخوانهممنالسنوكبار

وخاصة،يعرفونهمالذيناعجابمثاروالكمالالقداسةنحوسعيهموكان

الرحمةبأعمالوقيامهم،الجماعةأفرادمنوالمسنينبالمرضىاهتمامهم

الغيرنجاهبهاالقياملهميحقكانالتيالأمورمنوهي،المحتاجينومساعدة

3.نطارهماستئذاندون

ومارسواالنحلويربيةالماشيةوسوقالزراعيةبالاعمالالأسينيوناهتم

الموارد.علىللحصولشريفةوسيلةأئةيرفضونلاكانوابحيث،مختلفةمهنأ

صندوقهموتغذيةالحياتيةحاجاتهملتلبيةيكفيماقدرعلىيعملونوكانوا

والملاحةالتجارةتجتبوالذلك،والغنىالأموالجمعهدفهميكنلم.المشترك

المهنجميعممارسةعنالناسأمامامتنعواكما،الواسعةالأراضيونمقك

الذيالسلميالطابععلىالحفاظفيمنهمرغبة،السلاحبصناعةالمرتبطة

آخرحربفيللاشتراكسزآاستعدادهممنبالرغمأنفسه!ا،حولأشاعوه

ا!ليت.البحرمخطوطاتفيثابتهوكما،الأيام

أموالهيوضعكانت،الجماعةتلكفيعضوآالدخولمريديصبحوعندما

كلوصار،الخاصةالملكيةلديهمانتفتبحيث،المجموعةبتصزفوأملاكه

صندوقلهموكان،أخوياتضمنعاشوافقد.بينهمفيماشائعأعندهمشيء

ثمنمنهولأخذون،اليوميةأعمالهموأجوربمقتنيايهميغذونهمشترك

عنكأجريتلقونه"ماإنفيلونقولوفي.ودواءكساءمناحتياجاتهم

ا!لجموعة"3،بتصرفيضعونهإنما،لأنفسهمبهيحتفظونلا،اليوميةأعمالهم

الأسينيلأن،طائفتهمعنوالغرباءالأسينيينبينعملعلاقةوجودعلىدلالة

بعدما،مشتركةحياةجميعةيعيشونكونهمالأسيني،أخيهمنأجرأيقبضلا

علىيصرفكانماأنشكولا.المسؤولينالوكلاءإلىأموالهمعنتخفوا

تقشفحياةعاشوالأنهمللجماعةيقدمونهكانواممابكثيرأقلهومعيشتهم

وتزفد.
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قمرانجماعةهيكليةثالثآ-

علىيموم،عسكريوجهذوتيوقراطينظامهوالقمرانيالمجتمعنظام

التالية:التراتبية

ا-الكهنة

أرضمنخرجواالذينإسرائيلو"مريذو"صادوق"أبناءهمقمرانكهنة

أحكامها،تطبيقعناليهودمنجماعةتخفتحينالشريعةعنللدفاعيهوذا"1

الغريبمعوتعاونوا،بالمالطمعأالوصايافخانواالهيكلكهنةقلوبوزاغت

2،العهدعلىبالحفاظالموكلين"هارونأبناء"أنهماعتقادهموبفضل.المحتل

عنالتكفيرأجلمنالقديسينمنجماعةلييذوااليهوديةبريةإلىذهبوا

الأشرار.علىءوالقضاالأرض

إمرتهم.تحتالجميعفكان،القياديةالمراكزقمرانفيالكهنةتبؤأ

قوانينهموألزمتالمصغر.والمجلسالجماعةمجلساجتماعاتوترأسوا

أنحاءفيالمنتشرينالأسينيينمنجماعةكلرأسعلىيكونأنوأنظمتهم

فينهائيأالعضويقبليكنولم.لأوامرهالجميعيخضعكاهن،فلسطين

خلالالصلاةيرفعونهؤلاءوكان.صادوقبنيكهنةموافقةبعدإلأالجماعة

القضاء3.لممارسةأوللاجتماعالجماعةلمجلسالأمرإعطاءعندأياميلاية

فيالكهنةكبيريكونأنالأسينيونيوفعالمنتظر،المسئاعقيدةمنانطلاقأ

الإسكاتولوجيةالوليمةخلالنراهلهذا.هاروننسل،الكاهنالمسيحقمران

وقد4.الملكالمسيحأي،إسرائيلمسيحعلىالمثزلةفيمتقذمأالكبرى

تلكمعتوافقآقمرانفيالكهنةلكبيرمديحآ"المباركات"كتابخصص

ليعطكأبدفي.لمجدنسلكوليقذسالتاجرأسكعلى"ليضعفيه:جاء،العقيدة
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الشعوبلكليخضيع...ألوفكأماموليحارب...والملكالأبديةالسعادة

."1العديدين

يقفأنيجب،الأزمنةآخرحرببدءعندأنه"الحرب"نظامفيوجاء

وجميعواللاويينالكهنةمسامععلىالحربزمنصلاةويقرأالكهنةرئيس

"اسمع:التثنيةسفرفيوردبماإياهممذكرأعزائمهمفيشذد،النظامرجال

يضعفولاتخافوا.فلا.أعداءكملتقاتلوااليومتقتربونأنتم،إسرائيليا

عنكمليقاتلمعكميسيرإلهكملأن،أمامهمترتعدواولاتخشوالا.قلبكم

يخفصكم"2.لكي،اءك!اأعد

يكنلم،الإسكاتولوجيةالحربخلالقمرانكهنةدورأنذكرهوالجدير

منلباسأيرتديأنالأولالكاهنعلىوجببحيثطقسيآ،بلقتاليأدورأ

فيمعنوئايقهـاليرفعالمقاتلينجميعرأسعلىويسيرالناعمالأبيضالكتان

أبواقفيالنفخمهمةإليهمأوكلتالكهنةمنستةوراءهيسيروكان.الحرب

الكهنةكان،القتلىسقوطوعند3.العسكريةالعملياتبمختلفالمتعلقةالحرب

زيتيدشموا"لئلأالقتلىسقوطمكانإلىيأيونولابعيدمنبأبواقهمينفخون

"4.الباطلةالأممبدمكهنوتهممسحة

اللاولون-2

تابوتوحملالموعدخيمةبخدمةموسىالنبيأياماللاوييندورانحصر

قمرانفيهذادورهمعلىحافظواوقد.الهيكلامخذبعدفيماوصاروا،العهده

فييقفلاويبنيمنواحدكلفكان؟مباشرةالكهفةبعدمرتبتهمجاءتبحيث

وفقآ،الجماعةأفرادوثخرجيدخللكيهارونأبناءالكهنةأوامرمنتظرأمركزه

الجديد.للعهدهيكلأأمستالجماعةكأن6،منهمواحدكللمنزلة
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بعضفيإلأالمخئمفيالقياديةالمهامبتوليللأويينالأنظمةتسمحولم

لا،عشرةيكونون"حيثأنه"دمشق"وثيقةفيجاءفقد.الخاصةالحالات

يخضعوقفلأوامره.التأملكتابفيمتعفمأكاهنأيكونرجلينقصهم

فيخبيرأاللاهـيينأحديكونساعةالأمور،هذهبكلخبيرآيكنلموان.جميعأ

ويلجيئوايروحواأنعليهميفرضالمختهـاأعضاءفمصير،الجماعةتلك

كانبحيث،البرصحالاتالقوانينواستثنت..."ا.اللاويهذاأوامربسب

تطبيقكيفيةحولوارشادههارونبنيمنكاهناستقدامالضروريمن

المئبعة.القواعد

مرحلةفيكهنوتيةدرجةلنيلاللاويينيظفعات"لاوي"وصيةأثبتتوقد

واقعأيعكسالآباء،سشيخالفالذيالجديدالكهنوتهذا.الشاملالتجدد

ضدالكبرىاليهوديةالحربفيمعتندورللأسينيينكانفقد.راهنآ

الأصوليينبنظرالأزمنةنهايةحربأنهاحينهفياعمبهرتالتيالرومان

اليهودية")،العادياتكتابالىوبالرجوع.غمارهاخاضواالذيناليهود

طلبفقد.بالذاتالحقبةيلكفيحصلتمهمةحاديةعلىنقعليوسيفوس،

لهمللسماج"السنهدرين"مجلسيجمعأنالثانيأغريباالملكمناللاويون

بذلكيحدثأنهمذعين،الكهنةغرارعلىبيضاءكتانيةملابسباريداء

2.طلبه!اعلىالملكفوافق.عهدهفيمهمأتغييرأ

أولى،جهةمن،تؤكدفهي.متعددةومدلولاتهامةمعان!لهاالحادثةهذه

كما.وواقعيعمليهوالكهنوتدرجةاللاوييينباستلامالقمرانيينتفكيرأن

للحربالعائدالتاريخيالسياقإلى"لاويوصثة"انتماء،ثانيةجهةمن،تؤكد

لاإذ،نوعهمنفريدالموضوعهذاحوليوسيفوسكتيهفما.الكبرىاليهودية

اليهوديةالحربحتىالميلادقبلعديدةقرونمنذاليهود،ياريخفييعثر

هذه.سوى،بالكهنوتاللاويينمطالبةتؤكدتاريخيةإشارةأئةعلى،الكبرى

بارتداءطالبواقد،الثانيأغريباالملكعهدفيأورشليملاويوهيكلكاناواذ

بدورهميعيشونكانواأنهميعنيفهذا،الكهنةغرارعلىبيضاءكتانيةبسملا

CD-A,ممر،1-4-2.111
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نمامأ،الشاملوالتجذدالدينونةبدنؤزمنويعتقدونالمشيحيةالآمال

اندلعتالرومانضدالكبرىاليهوديةالحربأنوبما.الأسينيينكمعاصريهم

باريداءاللاويينمطالبةمنقليلةفترةوبعد،الثانيأغريباالملكزمنفي

النهاييةالمعركة،الحربتلكمنيجعلفهذا،الكهنوييةالكتانيةالثياب

المسئاومجيءالظلمةبنيعلىالقضاءخلالهاالأسينيونترفبالتيالوحيدة

أعدائهم..علىلينصرهم

الآعلىوالمراقبالوكلاء3-

وأأخؤياتفيونجفعوا،ومدنهافلسطينقرىفيالأسينيونانتشر

بينعمرهيتراوجوكيلأومراقبمجموعةكلرأسعلىيوجدوكان.مجموعات

أبناءلأن،كاهنةالمراقبيكونأنالأنظمةوأوجبتا.سنةوالستينالثلاثين

ونحت.والأموالالقوانينيخصنمافيالأوامر"يعطونوحدهمهارون

بالنسبةأما"2.الجماعةبأعضاءيتعفققراركلحولالقرعةئتلقىسلطتهم

يكنلمافإذ،الأقلعلىأفرادعشرةمنتتألفالتيالصفيرةالمجموعاتإلى

منالكفاءةفيهتتوفرلمنيجوز،اليهالموكلةبالأموروخبيرآكفؤآالكاهن

أمورها.ويدثرمجموعتهفيترأس،الوكيلمنصبيتولىأناللاويين

يرشدهمأن،مجموعتهأفرادعنمسؤولأبصفته،الوكيلعلىوتوجب

،أولادهمعكالأبتجاههمحنونةويكونوعقائدها؟الجماعةأنظمةويعفمهم

وقراراتهلأوامرهالانصياعالأعضاءعلىينفرضوكان.قطيعهمعوالراعي

3.معهمتحصلالتيالأموربكلإعلامهإلىوالمبادرة

مجموعته،لأعضاءالمعيشيةالأموربتدبيرالاهتمامالوكيلواجباتومن

عليهيجبكما.المجموعةعلىوييصرفها4أعمالهمومداخيلأموالهمفيستلم

وأحكامها.فروضهابجميعومتمزسأبالشريعةمتعفقةيكونأن
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سلطةلهكاهنوهو،المخيماتجميععنالمسؤولالأعلىالمراقبوهناك

وكان.سنةوالخمسينالثلايينبينعمرهوييراوح،الجماعةعلىكبيرة

بنيعشايرمختلفتتكفمهاالتيباللغاتعارفةيكونأنعليهيتوجب

يهودمنعددأتض!أكانتقمرانجماعةأنإلنىذلكيعودوربما2.اسرائيل

نأغير"الدخلاء".منعددإلىبالإضافة!فلسطينخارجالمقيمينالشتات

واللاهـيينالكهنةبعدالرابعةالمريتةالقمرانيالمجتمعفياحتفواالأخيرين

معاقمرانفيالجماعةمجلسفيء"الدخلا"جدتواوبتوافق3.إسرائيلوبني

.الأخيرةالأباملمعركةاستعدادأالعامةللتعبئةالمذكورةالجماعةتوجهات

منالمنفئينالنورأبناءعودةإلىأشارعندماالحربنظامكاتبعناهمااوهذ

"4.أورشليمبريةفيليعسكرواالشعوب"برية

المصقىو"ا!لس"ابماعة"مجلس!ا-

المجلسهذاض!أ".الجماعة"مجلس؟عيعاممجلسفيالأسينيونانتطم

والشيوخوالعشايرالقبائلرؤساءإلىإضافةواللاهـيين،صادوقبنيكهنة

يلكوأهم.الانتسابشروم!فيهميوفرتالذينالأفرادوجميعوالقضاة

وسلامة،السلوكفيوالكمال،الموسويةالشريعةعلىالحفاضلالشروط

إلىالساعيةالطقسيةالفروضمنذلكوغيروالتطفروالتزفد،،هالبنية

الأسينيوناعتبربحيث،الإلهيالحضوربعقيدةأصلأوالمرتبطةالكمال

ييسغلأنه"6،اسةقد"مجلسهومجلسهموأن"،الرب"جماعةأنفسهم

فيلونمنكلصدق،الناحيةولهذه.إسرائيلبنيمنفقط"القديسين(71

القداسة.أهلمنأنهمالأسينيينوصفواعندماهـيوسيفوس

-1263..EISENMAN-WISE, Man. Rev., p
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الكهنةبعدمرتبتهمتأتيالذينالشيوخأيضآالجماعةمجلسويضغ

لجماعة.اعايلاتورؤساءالقبائلرؤساءومنهم.اواللاويين

تشكلتالذينيعقوبأبناءكعددنمامأعشر،إثناالقبائلرؤساءعددبلغ

2،وخمسونإثنانفهوالجماعةعايلاترؤساءعددأما.إسراييلأسباطمنهم

دورهميكونأنالمرجحومنالأسينية.السنةأسابيععددمعتوافقأربما

منالتحزرزمنوالعشائرالقبائلرؤساءمتذهالذيللدورمشابهلأنهعسكريآ

منكانفقد؟موسىالنبيبقيادةسيناءصحراءإلىوالخروجفرعونعبودية

لكلمقاتلينيختارواأنقمرانفيالجماعةعائلاترؤساءعلىالواجب

حربرجاللهميجمدواوأنكقها،إسرائيلقبايلوسطمنالأممأراضي

3.الجيشفيلينخرطوا

أعطيتبحيثدقيقبشكلمنظمة"الجماعة"مجلساجتماعاتوكانت

المجتمععليهايقومالتيالتراتبيةإلىاستنادأالكلامحقفيالأولوية

يتكفمقبلكتسخلفمن.رتبته"قبلالتكفمللعضوينسمحيكنفلمالقمراني.

"4.بدورهيتكفميسألوالذي.قبلك

بمهنةثلاثةمنيتألفمصغر""مجلسهناك،الجماعةمجلسرأسعلى

هذافيالقياديالدورالكهنةتوفىعلمانثأ.عشرواثنيصادوقبنيمن

فيالمشاركينعشرالاثنيإسرائيلقبائلرؤساءفهمالعلمانثونأما.المجلس

خاطبعندماسيناءبريةفيالربقالهبماتيفنأوذلك،الجماعةمجلس

يكونالرجلوذلك،رجلسيئطكلمنمعكماوليكن."..:قايلأوهارونموسى

ضروريهوالقيادةسذةفيالقبايلرؤساءتواجدأنعلمأ"5.آبائهبيمترلث

غمارهالخوضيتستعذقمرانجماعةكانتالتيالإسكاتولوجيةالحربلأن
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المجلسهذاأعضاءيكونأنالقوانينأوجبتوقد.كافةإسرائيلبنيتعني

ا.بالشريعةتامةمعرفةعلى

القضاة-5

التيالأحكامنقضقابليةعدمحوليوسيفوسذكرهماإلىالإشارةسبقت

يدكما،المئةعنأعضائهاعدديقللاالأسينيينجماعةمنمحكمةتقزها

نظام"ملحقفيوردوقد.بالأكثريةتتخذكانتالجماعةتلكقراراتأنعلى

ويمضيليحكميتقذمأن"العمرمنالثلاثينبلغأسينيلكليحقأنه"الجماعة

،الخمسيناتورؤساء،المئاتورؤساء،إسرائيلألوفرؤساءوسطويجلس

قضاةوجودالنصهذامنيتبئنوالوكلاء..0"2.والقضاة،العشراتورؤساء

تختار،عشرةالقضاةهؤلاءعددكانالمهفة.الدعاوىفيبالنظريهتفون

اختيارهـيتم،محذدةلمدةوذلكوهارونلاويقبيلةمنمنهمأربعةالجماعة

شاملةمعرفةعلىهؤلاءيكونأنويجبإسراييل.قبائلسائرمنالباقي

سنة،و.256بينأعمارهمتتراوحأنيجبكماوأنظمتها.الجماعةبقوانين

القضاةلهؤلاءيحقوكان3.وظيفتهفيالقاضييبقىلاالسنهذهوبعد

إذاوذلك،الشريعةأحكاميخالفالذيالعضوعلىبالموتالحكمإصدار

4.بهموثوقشاهدأماممراتثلاثالمخالفةتكررت

المقدسةوا!ربالنورءأبناجيشرابعآ-

مجلس"الجماعة"مجلسلجعلالأسينيينطائفةعلىالقتمونسعى

وانطلاقأ،الروحانيالكمالوراءسعيأالفضيلةدروبفيهؤلاءفسار.اسةقد

مقدسة.حربهيحربهموأنالنور،أبناءجيثربأنهمقناعتهممن

مابكلجيشأشكلواالأسينيينأنتؤكدعباراتالمخطوطاتفيوتوجد

الأسينيينطابععلىالداتةالعباراتإلىفبالاضافة.معنىمنالكلمةلهذه

أ"VIII,3،.2-1ا-

2-16.13-1،340،1

-38-4.,CD-,A X

-402-16.,CD-,A IX
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القضاءفيوالرغبة2،لأعدايهمالشديدالكرهعنتنغالتيأوا،الأصولي

إلىصريحةإشارةالنصوصبعضفينجد،والانتقامالثأريومعليهم

تلكوكانت"4.الجماعةو"جيوش"،العامةو"التعبئة"3،القديسين"جيش

.العائلاتهرؤساءوجميعالكهنةصادوقأبناءبإمرةالجيوش

المقدسةالاسكايولوجيةللحربالمفصئلةالخطة"الحرب"نظامدرجوضع

نظامعنالمذكورالذرجأوردءومالتنفيذها.يخططونالأسيثيونكانالتي

"إيل"،اسميشكلإذ.الحربلتلكاعطيالذيالمقدسالطابعيؤكدالرايات

التيالراياتعلىالمدؤنةالعباراتلحميعالمشتركالقاسم،اسرائيلإلهأي

علىتسيركانتالتيالكبيرةالرايةومنها:الأسينيين،جيوشتتقذمكانت

الاينيوالقبائل،الثلاثالقبائلمعسكراترؤساءورايات،كفهالشعبرأس

6.والعشرات،والخمسينات،والمئات،والألوفوالعشائر،،عشر

وااغاربونالقادن-ا

بقيادةسيناءبريةفيوتنقلهممصرعبوديةمنإسرائيلبنيتحزرخلال

"أرضاليهوداعتبرهمالغزوواحدجيلمدىعلىاده!اواستعد7،موسىالنبي

رؤساء،الجيشضباطأي8،جيوشرؤساءالشعبعلىموسىأقامالميعاد"،

إلىترمزالتيالذكرىبتلكفتيفنأ9.والعشرةوالخمسينوالمئاتالألوف

نشأةإلىحينهفيأذتالتيللظروفونظرأ،العبوديةمنوالتحررالخلاص

الشرقيةالأطرافإلىأورشليممنالجماعةمؤسسوخرج،قمرانجماعة

والمئاتالألوف"رؤساءبقيادةالنور،أبناءجيشفأننسوا،اليهوديةلبزية

-7-6.،301,VIII

-.11-011!301،

اي!ه،اكهـ،22.5-

اQSa,.61،ح.26-

-25-24.,IQSa,I

-91.13-111،,QMا

48.و3114:ة36و4ا:.عد15.ا:تث21:18!ة2وه1821:خر-

029:تث-

15.ا:تثاة314:عد-
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صفةعلىذاتهبحذدلالةهوالتنظيماهذأنعلمأ."1والعشراتوالخمسينات

لبنيالمقدسةالحروبزمنفيإلأ!يمبعيكنلملأنه،العسكريةالأسينيين

جيشهالمكابييهوذانظغحينالمكابيةالثورةخلالحصلكمانمامأ،إسرائيل

والغشرة"3.والخمسينوالمئةالألصرؤساء،الشعب"قؤادفأقام

أجلمن"3إسرائيلمدن"علىوكلواوالمئاتالألوفقادةأنذكرهوالجدير

الحربمطلعفيقتلالذيالأسينييوحنامثالعلىوفتحها،عليهاالهجوم

.عسقلانمدينةعلىهجومهأثناءالكبرىاليهودية

أعمارفكانت.المحاربينفئاتمختلفأعمار"الحرب"نظامحددوقد

خمسينبينالمعسكراتوقؤاد،سنةوخمسينأربعينبينتتراوحالضثاط

والنهبالسلبوممارسةالقتلىجثثبتجريدكففواالذينأماسنة.وستين

الخمسةبينتتراوجأعمارهمفكانت،والمؤنالأمتعةعلىبالحفاض!والاهتمام

4.سنةوالثلاثينوالعشرين

الفرقةضفتبحيث،القتالفرقتكوينعنأييضأ"الحرب"نطامنحدث

الواحده.الخمذفيرجلألفبمعذل،المقاتلينمنخطوطسبعةالواحدة

القتالخطوطيمينعنمواقعهميئخذونالفرسانمنتشكيلاتسبعوهناك

ألفكلمعيخرجبحيث،جهةكلمنفارسسبعمائةبمعدليسارها،وعن

العسكريةالتشكيلاتتلكأن-صومردوبونلاحظوقد6.فارسمئتامقايل

درجفيالمذكورةالأسلحةبعضوأنكما،الرومانيالكتيبةنظاممعتتوافق

7.الرومانيالجيشيستعملهاكانالتيلتلكمشابه(،الحرب،)نظام

(1QS,،1,;3منها:نذكر،المخطوطاتمنعددفيالعسكريالتنظيمهذاوردا- ;22-21 VI

2-1.,QSa,,I,15-14;921QM, IV,;5-1 CD-,A XIIIا

3.55:ملاا2-

,91Q11 LVIII, .5-4 - r

-43-1.,VIIول"ا،

IQM, ,V .3 - o

IV"أ,7،.19-

.B .E,.I .p 102 et ,302 notes 01-7 et .15-8 - v
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والميليشياتالعامةوالتعبنةالاحصاء2-

يغ،كنعانأرضلغزووالاستعدادمصرمنالخروجزمن،سيناءبريةفي

الذكورأسماءبغد،آبائهموبيوتبعشايرهمإسرائيلبنيجماعة"كلإحصاء

فيالحربالىيخرجمنكلفصاعدأ،سنةعشرينابنمنرأسأرأسأ

لبنيالعسكريةالقدرةمعرفةالإحصاءذلكمنالهدفوكانإسراييل"1.

جراءإعلىوأنظمتهاالجماعةقوانيننصئت،أيضأقمرانبريةوفي.إسراييل

عشرينابنمنوحده!ا،الذكورالإحصاءشملوقد.سنةبعدسنة،إحصاء

الأسينيينقدراتمعرفةإلىيهدفكانأنهأيصأآالمرجحومن3.أفصاعدسنة

نظام"ملحقإليهاأشارالتيالعامةالتعبئةإلىالدعوةحالفيالعسكرية

تسمحتكنلمقمرانفيالأنظمةأنذكرهوالجدير3.صريحبشكل"الجماعة

الجماعةأسسبينيجلسبأنالعمرمنوالعشرينالخامسةبلغلمنسوى

العمر؟منالعشرينأنقواالذينالاحصاءشملفلماذا4،المقذسة

"كليشكلونالذينالراشدينأبنائهممعالأسينيينالاحصاءشمللقد

على"وجبنهائيبشكلقمرانبجماعةامرؤالتحقفإذا."هالجماعةجيوش

ومنالعهد"6.بقسمويلتزمواللاحصاءيخضعواأن،السنبلغواالذينأبنايه

كانحيث،بعشيرتهالخاصةالرديقةبالميليشيايلتحقالسنصغيرمنهمكان

وهو7،العشرينبلوغهلغايةالعاشرةسنمنابتداءالعهد،مبادئينلفنالولد

للانضماممؤهلغيريبقىأنهغيرللإحصاء.الخضوعيخؤلهالذيالعمر

.أعلاهذكرناكماالعمرمنوالعشرينالخامسةبلوغهحتىالجماعةإلى

فئتين:منتتألفقمرانجماعةوكانت

ا-عدا:3-2.

-29-8.1،,1QS,،11;25-91 1QSa

-327-25.6,1،,IQSa

-413-12.1،،1 3" a

IQSa, -.6,I o

-16-5.,CD-,A XV

Sa, !1 .13-6 - vا"
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مأعازبينأكانواسواءفقطالذكورامنأعضاؤها:الأولىالفئة-

كسلامةمعثنة،شروطوفقالجماعةمجدادفيهؤلاءقبليوقد.متزوجين

أبناءجيشفشكفوا.الشريعةعنللدفاعالمستميتوالاستعداد،والفهم،البنية

المعذةالحربفيمحددةومسووليةمعيمأموقعأمنهمواحدكلواتخذالنور،

هذاعنالمرأةاسمبيدتوقد".الجماعةمجلس"همهؤلاء.الأمملهدم

.والكمالالطهارةمنعاليةدرجةعلىدائمآيطللكيالمقذسالمجلس

الأسينييننساءمنتألفتالتيالرديفةالميليشيافهيالثانيةالفئةأما-

عقليةأوجسديةعاهةبهمأئمتالذينومن3،الروحبسطاءومن3،وأولادهم

منالكاملينيضغالذيالمقذسالجماعةمجلسفيالبقاءلهميشمحيعدولم

فقط.الذكور

خاضعةالأسينيينمنالجماعتينأوالفئتينهاتينبينالعلاقةتبقىلذلك

العمر.إلىبالاضافة،والدناسةالنجاسةلشريعة

فهناك.قمرانفيالمدافنتوزعطريقةفيحتىالمفهومهذاهـلنعكس

مترآ،5.عنهاوتبعدقمرانخربةمنالشرقيةالجهةفيكائنةرييسةمقبرة

وهم4،فقطالذكورمثوىالمقبرةتلكوكانتقبر.0011حوالىتضموهي

الأثريةالتنقيباتأكدتكماالأسينيين.منالأولىالفئةمنشكأيبدون

منالشمالإلىالحؤاريالجلعلىالأولىيقعثانولتين،مقبرتينوجود

القبوربعضوجودإلىبالإضافة،قمرانواديجنوبفيوالثانية،الخربة

مجموعهاعدديزيدلاالتيالشرقيةالمنحدراتعلىوالمنتشرةالمنظمةغير

بدليلالأسينيينمنالثانيةالفئةيخصنكانتالمقابرتلكأنوييدو.المائةعن

.والأطفالهالنساءمنلعددعظميةهياكلسبعةعلىفيهاالعثور

الحربخلالالالهيالحضوربعقيدةمتعلقةحربيةلدواعفقطالذكورمنالأولىالفئةتألفتا-

!جيادأالقتالإلىتخرجالتيالمطاياتكونأن"الحرب!نظامفرض،عينهوللسبب.المقدسة

والذين...الصرخاتلتسمعومهتأةالقتالعلىومدربة...الفمنحيفةالخطو،سريعة،ذكورأ

.MQ1,11-13(VI),..."القتالعلىقديريناناسأيكونون،الجيادهذهيمتطون

-245.1،,IOM

-322-91.(،1,QS

-438..rcheologie,pسكز!,DeVAUX

Ibiب!.".525-
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ولبا!ولثال!

ظلالهمعنوالبحثالآسينييننمفماة

التاريخىالسياقفى
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ولفمملولفول

والمصادرالآصوليينسينيينriتشأة

الميتالبحرمخطوطاتفيهاكتبتالتىالزمنيةالمدة-أولأ

المخطوطاتلكتابةقمرانجماعةاستغرقتهاالتيالزمنيةالمدةأنشكلا

عندوينتهيقمرانموقعفيالجماعةنشوءمنذتبدأونسخها،بهاالخاصة

الأسفارذلكمنينستثنى.(،م68)حوالىالمغاورفيالمخطوطاتإخفاء

لاإذ.قمرانالىمجيئهمعندمعهمالجماعةمؤسسوحملهاالتيالتوراتية

للدفاعرئيسكمركزاختارتها،ناييةبزيةالىأصوليةجماعةتأتيأنيعقل

منهااستقتالتيالمقدسةالدينيةكتبهامعهانحملأندون،الشريعةعن

والمزامير.والأنبياءالشريعةأسفاروبخاصة،عقائدها

كتابةزمنحوليالاختصاصأهلمنعددآراءمناقشةمنبذلالذلك

المصادرذكرتهماإلىبالإضافةقمرانبجماعةالخاصةالمخطوطات

.الموضوعهذاحولالكلاسيكية

اخطوطاتعمرفىالاختصاصأهلمنعددءآرا-ا

خلالهاكتبتالتيالزمنيةالفترةحولالاختصاصأهلآراءيعذدت

المكؤنةا!لسبقةبالفكرةتأترتالآراءيلكأنشكولا؟ا!ليتالبحرمخطوطات

يأثركمابعيد،زمنمنذالأسينيينبنشأةوالقايلةالكلاسيكيةالمصادرعن

تبذلعدمأثبتتالتيقمرانخربةفيالأثريةالحفرياتبنتائجالباحثون

السكنيتينالحقبتينخلالجوهريبشكلالموقعذلكفيالعمرانيةالناحية

سنةحتى.ق.مالثانيالقرنمنالأخيرالثلثمنذأي،والثانية()بالأولى

ميلادية.68

الثالثالقرنأواخرمنذكتيتالميتالبحرمخطوطاتأن"ميليك"اعتقد

الأولالقرنفيصئثفمنهاالأكبرالقسمانعلىوشذد.م66سنةلغاية.ق.م
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الأكبر"،"القسمبعبارةقصدولعفه.االأولالميلاديوالقرنالميلادقبل

اعيدالتيالتوراتيةالنصوصفيهابماقمرانبجماعةالخاصةالمخطوطات

.الكبرىالكتابةقاعةفينسخها

تطؤرلناحيةأي،للمخطوطاتالباليوغرافيةالناحيةفي"كروس"وبحث

وهي،الكتابةمنحقباتثلاثبوجودفقال،الزمنعبرالحروفكتابةأشكال

ا-.053)الحشمونيةوالحقبة.(،ق.مها02-.0)القديمةالحقبة:التالية

التوراتيةالمخطوطاتأنوأكد..(م7..-.مق03)الهيروديةوالحقبة،(..مق

المتعلقةالمخطوطاتأنوباعتقادهبعدها.وماالقديمةالحقبةالىتنتمي

والهيرودية.الحشمونيةالحقبتينخلالونسختممتبتقمرانبجماعة

زمنيةمذةخلالجميعهاأدقتالتوراتيةغيرالنصوصأن"بوروز(،ورأى

نأوبرأيه.تقريبأ.ق.م04سنةلغاية،.ق.م175سنةمنذأي،سنة135تبلغ

،(العبريةالجامعة)أشعياوسفر"و"المدائح"الحرب"نظاممخطوطات

الباحثوأكد.الأولالميلاديالقرنمنالأولالنصفخلالجميعهان!يخت

2.الميتالبحرمخطوطاتأحدثهومن"حبقوق"تفسيرأنالمذكور

شعببخصوص"حبقوق"تفسيرفيالواردةالتاريخيةالاشاراتوبفضل

تأليفزمنأن-صومر"،"دوبونطليعتهموفي،الباحثينمنرأى.عدد"،"كتيم

بيدأورشليمسقوطمباشرةسبقتالتيالفترةفيحصلالمذكورالدرج

ومنهم،الباحثينمنعددوقذرلها.التاليةالفترةأو.ق.م63سنةالرومان

كماق.م.7وه175سنتيبينمميب"الجماعة"نظامأنو"بوروز"،"غيلبير"

في.ق.م015و002سنتيبين"المدائح"درجتأليفزمن"كرميفياك"رخح

منكلتقديراتوتراوحتق.م.63سنةبعد"دوبون-صومر"جعلهحين

"نظامتأليفزمنبخصوص"رايكو"بو-صومر"و"دوبون"كرمينياك"

تأليفتاريخ"يادين"حذدبينماق.م.،و63ق.م.175عاميبين"الحرب

"منحولتأليفزمنأن"لينييه"واعتقد،..مق4و63سنتيبينالدرج

T..88.01ا- MILIK, Dix ans de decouvertes dans le desert de Juda, p

-2023.crits, .p ,001 ,913 391 et!كBURROWS, Manus
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ا.الأولالميلاديالقرنوبدايةالميلادقبلالأولالقرننهايةبينيقع"التكوين

والخصائصالإملاءدلايلإلىمستندآا!لخطوطاتفي)،درايفر"وبحث

القرنوأواخرالثالثالقرنمطلعبينيتراوحكتابتهازمنأقفاعتبر،اللفوية

واعتقد.المذكورةالحقبة.منالأخيرةالفترةترجيحهمعالميلادبعدالخامس

شيعةعنإنما،يهوديةشيعةعنتصدرلمالمخطوطاتأن(Teicher)"تاييشر"

2.الأبيونيينباسمتعرف،اليهود-النصارىمنقديمة

نأاعتقدواالذينالباحثينجميعآراءرفضعندما"بوروز"أصابوقد

لأن،فصاعدأالأولالميلاديالقرنأواخرمنذكتبتالميتالبحرمخطوطات

إحدىتكونأناستحالةأكدتالتيالآثارعلمشهادةبفضلسقطتحججه!ا

المتنؤعةالأبحاثنتائجأنوأضافم.07سنةبعدصيغتقدالمخطوطات

جرى،ميلادية07وق.م.003سنتيبينتقعتاريخيةحقبةحوليتوافق

3.ونسخهاالمخطوطاتتأليفخلالها

الاختصاصأأطهآراءنقد2-

يأليفزمنلناحيةالاختصاصأهلآراءفيملحوظتضاربهناك

إلىبالنسبةالكلاسيكيةالمصادرغموضعننانجأيكونربما،المخطوطات

وحيرتهمالعلماءترددعلىوللدلالة.دقيقبشكلالأسينييننشأةزمننحديد

مخطوطاتثلاثبخصوصمنهمعددآراءالىنشير،الموضوعهذاحول

s-و et annotesلم.J CARMIGNAC - .P GUILBERT, Les Textes de Qumran tradui

vol. ,1 .p ,15 ,57 85 et ;136 .J .T MILIK, Dix ans de decouvertes dons le desert de

215:Juda, .p ;82 BURROWS, Manuscrits, .p ,05 ,001 ,132 ,212 213 et

.J CARMIGNAC - .E COTHENET - .H LIGNEE, Les Textes de Qumran

215.traduits et annotes, (Autour de la Bible), vol. ,2 Paris, ,6391 .p 56 et

والغنوصيةبالأسينيةتأيركما،اليهوديةبالمعتقداتجدأمتأثرشرقي-نصرانييهوديمذهب-

أنكرللميلاد.والثالثالثانيالقرنينخلالبيرةمنطقةفيخاصةالمذهباهذنشط.والمسيحية

نإقاللأنهمارقأالرسولبولساعتبرواكماالأنبياء.آخرأنهفقطوأقزوايسوعألوهيةأتباعه

سوريامناطقبمضفيالمذهبهذاأثربقيالموسولة.الشريعةمنشأنأأرفعهيالمسيحية

للميلاد.الخامسالقرنحتىوفلسطين

-913.BURROWS, Manuscrits, .p 114 et
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".المدائحو""الحربو"نظام"الجماعة"نظاموهي:.مهفة

البحرمخطوطاتأقدمهومن(،الجماعة"نظامأنالباحثينمعظميعتقد

يقذرونوهمالأسينيين.لأصحابهاالتنظيميةالأسسيضعباعتباره،الميت

بتواجدالسائدللاعتقادنظرأ،..مق7وه175سنتيبينتأليفهزمن

الحقبة.تلكفيالأسينيين

"نظامبينالأدبيوالأسلوبالمفرداتفيقرابةكرميفياكلمسوقد

للمفرداتالدقيقةالدراسةأنفأكد،المخطوطاتمنآخروعدد"الجماعة

علىتدكالمشتركةالمواضيعوبعضالتوراتيةوالاستشهاداتالأدبيوالأسلوب

"،الجماعةنظامو"ملحق"الجماعةو"نظام"الحرب"نظامبينمدهشةقرابة

عنصادرةالنصوصتلكأنيعنيما،(،و"المدائح"الحرب"نظامبينوخاصة

011سنة"الحرب"نظامتأليفزمنرخحكرمينياكأنعلمأواحد.كاتب

سنتيبينكتباو"المدايح"،(الجماعة"نظامأنأيضآوباعتقادهتقريبآ،ق.م.

ق.م.اا.هو002

بعدحصل"الحرب"نظامتأليفزمنأنالاختصاصأهلمنعددويرى

من،الرأيهذاصغفإن.الرومانأيالكتتم""إلىيشيرلأنه،.ق.م63سنة

القرنأواسطفيأيضأممتبا،(و"المدائح"الجماعة"نظاميكونأنالمفترض

روما،سيطرةتحتفلسطينوقوعبعدأيتقدير،أبعدعلىالميلادقبلالأول

وهنا.أعلاهالمذكورةالنصوصبينالأدبيالأسلوبفيالتشابهبسببوذلك

القرنأواسطفينشأتقمرانجماعةتكونأنيمكنكيف:التساؤلمنبدلا

طويلةمدةبعدممتببموجبهسارتالذيالنظامأنحينفيالميلادقبلالثاني

إليهاتوصلالتيالاستنتاجاتفيالتناقضعلىيدلالأمروهذا؟الزمنمن

دقيق.بشكلالجماعةنشأةزمننحديدمننمكفهملعدمنظرأ،الباحثون

الخاصةالمخطوطاتبأنالقائلينالباحثينآراءأنإلىنشيرواستطرادأ

أكيدةوغيريابتةغيرهي،للميلادالسابقينالقرنينخلالصدرتبالجماعة

التالية:للأمورنظرأ

deا- la guerre des Fils de Lumiere contre les Filsغولءلم!.J CARMIGNAC, La

,desTenebres..ا)اكر (Autour de la Bible), Paris,,5891 p
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فيالمتخصصونإليهايوصلالتيالنتائجإلىثقةبكلالركونيمكنلا-ا

اليونانيةالكتاباتإلىبالنسبةمتطؤرالعلميالمنهجفهذاالباليوغرافيا.علم

أشكالتطؤرفإن،السامئةالكتاباتلناحيةأما.النصوصلوفرة،واللايينية

يتمكنلكيالحاضر،يومناحتىدقيقبشكليحذدلمفيهاالكتابةحروف

مضمونة.نتائجالىالتوصلمنالعلماء

صيغتالميتالبحرمخطوطاتبأنالباحثينلدىالسائدالاعتقادإن2-

أنهاأيعامأ،وعشرينمايةعنتنوفالزمنمنحقبةخلالواستنسخت

الأحداثلانعكستالرأيهذاصغفلو.خاطئاعتقادهو،أجيالثلاثةنتاج

الوثيقةلأن،المخطوطاتعلىأجياليلاثةمدةطوالفلسطينياريخفيالمهمة

الحقبةأواخرفيحصلمهمأحدثأتناولنااإذلكن.لعصرهامرآةالتاريخية

أبنيةفيمهمةأضرارآأحدثالذيالزلزالبهنعني،()بالأولىالسكنية

مقزهمعنالرحيلعلىالموقعلكذسكانوأجبر،..مق31سنةحوالىقمران

البحرمخطوطاتفينقعلافإننا،فشخةعينفيالغلاءواحتهموعنالرئيس

ضمنيندرجلاأنهيعنيما،الحدثهذاتعكستاريخيةإشارةأتةعلىا!ليت

.المخطوطاتأصحابتاريخ

والمحاورالمواضيعمتعددبدورهيكونمتعددةلأجيالالأدبيالنتاجإن5-

الميتالبحرمخطوطاتأنغيروآخر.جيلبينالاهتماماتلاختلافنظرأ

واحدمحورحولتدورمواضيعهالأن،واحدةاسكاتولوجيةحقبةخلالممتيت

محطتهالبزمعفموفاةشكلتالذيالاسكاتولوجيالمشيحيالزمنبدءوهوألا

لإبادةواسرائيلهارونمسيحيمجيءمعفتتوافقالأخيرةالمحطةأما.الأولى

الاسكاتولوجيةالحقبةهذهشملتفهل.الأرضياللهملكوتوانشاءالأشرار

المخطوطاتتقولوماذا؟متعددةأجيالأأماليهوديالشعبمنواحدأجيلأ

اليها؟المشارالاسكايولوجيةالحقبةمدةعن

ا!قبلاومدةالأسينيينتار-فىالكبرىا!طاتثانيآ-

تولوجيةلاسكاا

نأ،القمرانيةالدراساتفيالمتخصصينأحدوهوبوييثى"،إميل"يعتقد

تاريخهم:منالتاليةالمراحلمئزواالأسينيين
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.قمرانفيلسكنهمالسابقةالمرحلةا-

معئنةزمنيةفترةخلالتمتدوهيقمرانفيلتواجدهمالفعليةالمرحلة2-

مخطوطاتها.فيهاالجماعةكتبت

الحربشنالمؤمنينعلىكانحيثاورشليمإلىالعودةمرحلة3-

الاسكاتولوجية.

الاسكاتولوجية.الحربنهايةتتؤجالتيالسلامحقبةوأخيرآ4-

لتبيانالميتالبحرمخطوطاتتناولتهاالتيالمواضيعبأهمجدوليليماوفي

:أعلاهالمذكورةالمراحلمنمواقعها

المحطاتالموضوع

التاريخية

المرحلةاتفاقمبداية-فلسطينعلى،الأجنبيالمحتلأي،)كتي!ا"،شعبسيطرة

الشهريعةمخالفةنحومنهقسموانحرافاليهوديالمجتمعفي،الشز

منوغيرهامرقسمارديرأشعيامخطوطة)تنتميالموسولة

(.قبلهاوماالمرحلةهذهإلىالقديمةالتوراتيةالمخطوطات

بدايةنهايةمرحلةببدءوبشرالأسينيينشيعةأسسالذيالبزمعفمظهور

المرحلة2وموتالبرمعفمعلىالشريرالكاهنمارسهالذيالاضطهاد-الأزمنة

شهدت.المشيحيةالآمالوانتعاشالبريةفيالجماعةنشوءالأخير-اهذ

بالجماعة.الخاصةالتنظيميةالنصوصبعضكتابةالمرحلةهذهنهاية

المرحلة2فلسطينقرىفيانتشارهم-قمرانجماعةإلىجددأعضاءانتساب

المخطوطاتكتابة-الاسكاتولوجيةللحربوالتحضيرالاستعداد-

المنحولة-التوراتيةالمخطوطاتضمنهاومنقمرانبجماعةالخاصة

التوراتية.المخطوطاتبعضاستنساخ

المرحلة3-2اورشليمالمقدسةمدينتهموألىفلسطينمدنالىالأسينيينعودة

وأولادهمالأسينييننساءمنتتألفالتيالرديفةالميليشياتنشوء

Emile PUECH, " Messianisme, eschatologie et resurrection dans les manuscrits - i

258-257..dela mer Morte>>, RQ" °n07,)7991( p

فيحصلتوربما2،المرحلةبدايةفيتحصللماورشليمإلىالأسينيينعودةأنالمؤكدمن2-

أنهمالأسينيينعنكتاباتهأولىفيفيلونأكدوقد3.المرحلةخلالأوالمذكورةالمرحلةنهاية

شملالأسينيالاتتشارانليؤكدتاليةمرحلةفيعادثم.المدنولهجرونالقرىيسكنونكانوا

أيضأ.المدن
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بداية-"الجماعة"مجلسإلىالانضماملهميحقلامقنوغيرهم

المسئامجيء-فيهاالفعليالأسينيينواشتراكالاسكاتولوجيةالحرب

أيةبدشهدتا-الكبرىالاسكاتولوجيةبالمعركةللاشتراكالمنتظر

منوسواهاالتفسيريةالمخطوطاتبعضتأليفالمرحلةهذه

كتابةإلىبالاضافة،الراهنالواقععنتعئرالتيالمخطوطات

.قمرانبجماعةالخاصةالمخطوطاتمنعددوأستنساخ

-3الاسكاتولوجيةالحربخاتمةنشكلالتيالدائمالسلممرحلةبداية

.لجديدةأأورشلي!ا

لمرحلة4ا

الأسينيينتاريخأنالاستفتاجيمكن،المخطوطاتمضمونإلىاستنادأ

جميعأنشكولا.)3(المرحلةونهاية(Y)المرحلةبدايةبينينحصر

فيهاتوجدلاإذ،المذكوريينالمرحلتينضمنتندرجبه!االخاصةالمخطوطات

وبدايةالأسينيينأعداءعلىواسرائيلهارونمسيحيانتصارإلىإشارة

الاسكاتولوجيةالحربيتؤجأنالمفترضمنالتيالنهائيالسلاممرحلة

51.يتعذأندونالحذهذاعندتقفالمخطوطاتفجميع.المقدسة

استعذواالتيالنهائيةالاسكاتولوجيةالمعركةخاضواالأسينيينأنوبرأينا

ذلكلانعكسالانتصارلهملونحققإذ،فيهاهزموالكنهم،تأسيسهممنذلها

كتاريخالآثارعلماءحذدهاالتيم.68سنةوأنكما.الأدبينتاجهمعلى

معتتوافق،الرومانبيدقمرانموقعوسقوطالمغاورفيالمخطوطاتلإخفاء

الحربفيهتكنلمالذيالزمنفيأيالأسينيين،تاريخمن)3(المرحلة

نهائيآ.حسمتقدالاسكاتولوجية

مجيئهعنالاعلانولكن.الجماعةنشوءمعتزامفتالمنتطرالمستامجيءترقبعمليةأنشكلا

نأيلاحظإذ،ألاسكاتولوجيةالحرباندلاععندالثالثةالمرحلةفي،الأرجحعلى،حصلالفملي

بالمادبةح!سرائيلهارونمسيحياشتراكعنيتحدثالذي()،301"الجماعةنظام"ملحق

وأميرالأكبرالكاهنأنالمرجحومن.(1QS)كاالجماعة"نطامبعدكتب،الكبرىالاسكاتولوجية

فلسطين،فيالاسكاتولوجيةالحرباندلاععندالمذكورينالمنصبينشغلاقمرانفيالجماعة

.الكبرىاليهوديةالحربأي

نهايةستعقبالتي(,171Q4،)))2-1)الدائمالسلاممرحلةإلى37المزمورتفسيريشير

كانعندما،الأصليالفردوسبفكرةالاعتقادهذاارتبطوربما.الظافرةالاسكاتولوجيةالحرب

له.إرثأالعالموكان!رقيمعاتفاقعلىيزاللاآدم
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بيدقمرانموقعسقوطقبلالمغاورفيالمخطوطاتإخفاءجرىوقد

يدافعونكانواالذينبإخوانهمالناجونالأسينيونوالتحق،الرومانيالجيشى

المحقةمنانطلاقآالرومانوقاوموا،المقدسةمدينتهم،أورشليمأسوارعن

م.،07سنةالرومانبيدأورشليمسقوطوبعدالأسينيين.ببابالمعروفة

،مسعدةقلعةفيأخرىأصوليةجماعاتمعالأسينيينمنعدديحصثن

علىالقلعةتلكشارفتفلما.الغريبالمحتلضدالمقاومةمتابعةبهدف

بهموالاعترافللرومانالاستسلامعلىانتحارآالموتجميعهمآثر،السقوط

لاحقأ.سنرىكما،عليهمأسيادأ

منابتداء،واحدةاسكاتولوجيةحقبةتعدادهاسبقالتيالمراحلتشكل

حربهمالأسينيينبخسارةوانتهاءالأزمنةنهايةمرحلةبدايةالبرمعقمإعلان

بعضوتؤكد.الكبرىاليهوديةبالحربفعليآنجشدتالتيالاسكاتولوجية

وثيقةفيوردفقد.سنةالأربعينحوالىهيالحقبةتلكمدةأنالمخطوطا.ت

يلي:مادمشق

مجيءحتىالآوحد،.المعفمفيهانض!االذياليوممنذسجقه!افييشخلونولا"...

حتىالاوحدالممفمفيهانضغالذياليومفمنذ...واسرائيلهارونمنالخارجالمسيح

سنة(11.أربعينقرابةتكون،الكذبرجلمعالوراءإلىعادواالذينالمقاتلينجميعزوال

البزمعلمانضمامبينالفاصلةالزمنيةالمدةأنأعلاهالمذكورالنصنيؤكد

واسراييل،هارونمسيحيأيديعلىالظلمةبنيجميعإبادةحتىآبايهإلى

كاملويشمل،الزمنمنواحدآجيلأتساويالمدةوهذه.سنةالأربعينتقارب

لهذاوتأكيدأالبزية.فيالجماعةنشوءمنابتداءو)3()2(المرحلتين

37:)مزالآيةعلىيتعليقآ37"المزمور"تفسيرفيوردماإلىنشير،الرأي

يعنيهذا"تفسيرالمفشر:قال."المنافقيكونلاقليل"عفافيها:جاءالتي(01

انسانالأرضعلىيوجدولنينستأصلونلأنهم،سنةأربعينبعدالنفاقجمع

"2.منافقواحد

CD-,B.35-،كلا.15.1-13ا- XIX

-28-7.(1،171Q4,
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بأربعينالإسكاتولوجيةالحقبةمدةأيضأ"الحرب،)نظاممخطوطةونحذد

يلي:كماموزعة،ايقريبأسنة

موقعالىالجماعةمؤسسياريحالمعيتوافق،للتهيئةسنواتست-

لاستقبالالاستعدادوبدء)ب(،الثانيةالسكنيةالحقبةمطلعفيقمران

"نظامومنها،بالجماعةالخاصةالنظموضعإلىبالإضافة،المتطوعين

الحربخلالتنشدالتيالمدائحوبعض"الحربو"نظام"الجماعة

3.الإسكاتولوجية

الشكلعلىوهيالأشرار،ضدالفعليالجهادمنسنةوعشرونتسع-

وعشر،حامأبناءضدسنواتوعشر،سامأبناءضدسنواتتسع:التالي

،نوحأبناءه!اويافثوحامسامأنالمعروفومن.يافثبنيضدسنوات

الأسينيينعداوةيؤكدماوهذا.الطوفانبعدجمعاءالبشريةإلىويرمزون

بكامله.البشريللجنس

عملبأيفيهاالقياميسمحلاسبتيةسنواتخمسالحربمدةتتخلل-

وذلك،السبتشريعةعلىالحفاض!بوجوبالأسينيينقناعةمعتوافقأ،حربي

.الحربسنيئطوال

ابتداءالاسكاتولوجيةالحقبةمدةأنآنفآإليهاالمشارالمخطوطاتتؤكد

وجهعلىمنالأشرارجميعإبادةحتىالبر،معف!ايدعلىالجماعةتأسيسمن

المفهوموفقواحدأجيلأيعادلماأي،سنةالأربعينحوالىهي،البسيطة

3.اليهودي

نأمنهايستدلأإشارةالميتالبحرمخطوطاتفييوجدلاأنهوبما

انتصارهمإلىأو،المسئالمجيءثالثةأويانيةمرةانتظارهمجذدواالأسينيين

البلاد.ومحتفيالأشرارضدالأزمنةنهايةحربخسارتهمأو

الأسينيينياريخفيرئيسةمحطةتشكلالكبرىاليهوديةالحربأنوبما

المصادربعضخلالومنقمرانخربةفيالأثريةالتنقيباتمنثابتهوكما

IQM,،14.11-9-ا

-27.,IQM,XV

The New Bible Dictionary, Norwick, .U ,K ,7591 .p .898 - r
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المنطقة،تلكفييواجدهمأوالحربيتلكفيالفعلياشتراكهمأكدتالتي

القضاءحتىيأسيسهممنذالأسينيين،ياريخأنبعنيفهذاآنفأ.مزكما

الزمن.منواحدجيلطوالبمتد،منطمةكجماعةعليهم

الحقبةمنرئيسةمحطةالكبرىاليهوديةالحربكانتاواذ

الممفدالتاريخيالسياقانيثبتفهذا،الأسينيونعاشهاالتيالاسكاتولوجية

قمرانجماعةفيهنشأتالذيالصحيحالتاريخيالإطارهوالحربلتلك

التيالزمنمنالحقبةتلكفخلال.فلسطينتاريخفيمعئئأدورآفيهومئنت

تأليفجرى،قمرانفي()بالثانيةالسكنيةالحقبةمعبرأيناتتوافق

منالمضطربةالحقبةتلكوفيونسخها.بالأسينيينالخاصةالمخطوطات

لحك!االآتيالمسئاالأسينيونترفب،الأولالميلاديالقرنفيفلسطينتاريخ

الميتالبحرمخطوطاتيؤكدهاالتيالمعطياتهذهبيننوفقفكيف.العالم

بعيد؟أمدمنذالأسينيينتواجدحولالمصادرذ.كريهماوبين

الأسينييننشاةزمنإلىبالنسبةالمصادرمصداقيةثالثآ-

أقدمأصحابه!االكبيروبلينوسويوسيفوسفيلونأنالمعروفمن

القرنفيجميعأهؤلاءعاشوقدالأسينيين.عننحدثتالتيالمصادر

يدكتلميحأياللاحقةالمصادرفيأومؤلفاتهمفييوجدولا.الأولالميلادي

للميلاد.السابقةالقرونفيكتذتالأسينيينعنأخرىمصادروجودعلى

تواجدحولاستفهامعلامةيضعالصمتمندليلهوالواقعهذا

للميلاد.السابقةالقرونفيالفعليالأسينيين

ذإ؟الأسينييننشأقزمنلناحيةالمصادردقةعدمنلاحظ،أخرىجهةمن

علىك!ومهخلالمنبعيدأمدمنذفلسطينفيتواجدهمإلىفيلونثح

فيلونرأيإلىالكبيربلينوساستندوربماالعصور.عبرلهمالحكاماحترام

أماالدهور.ألوفمنذفلسطينفيالأسينيينيواجدبدورهليؤكداليهودي

فيوالفريشيينالصذوقيينجانبإلىالأسينيينتواجدأكدفقديوسيفوس

عنيتحدثلمأنهغير.المكابيايهوذشقيق،(..مق1-01643)ايوناثانعهد

فياليهودلتاريخعرضهخلالمنإلأ،وعقائدهمبنظمهممعزفأالأسينيين

.JOSEPHE,Ant,9§.173-171ا- Ju*, XVIII, v
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القرنمطلعفيحصلتنشأتهمأنيعنيلاوهذا.الأولالميلاديالقرنمطلع

تقطعإذ،النصعلىمقحمةكأنهاتبدوالنبذةيلكلأن،الاطلاقعلىالمذكور

سابقأ.أشرناكما،الكلاموسياقالأفكارتسلسل

التالية:البراهيننقنئم،الرأيلهذاواثبايأ

معيونايانعهدفيالأسيفيينيواجدحوليوسيفوسكلاميتوافقلا

التاليين:المهفينالمصدرين

منمهمةومرحلةالمكابيةالحربأخباروهويسرد،الأولالمكابيينسفر-ا

هذاق.م(.ا-401)35هركانوسيوحناولايةآخرحتىالحشمونيالعهد

يغافلفلماذا.الحقبةتلكفي"الحسيديين"طايفةتواجديؤكدالمصدر

ومن؟يوناثانأيامفياليهوديةالطوايفغذذعندماذكرهاعنيوسيفوس

رغبةبسبباندلعتالتيالمكابيةالحربفيشاركواالحسيديينأنالمعروف

هذاومثل.الموسويةالشريعةعلىوالقضاءاليهوديالمجتمعبتهلينالسلوقيين

فعلأتواجدوالوالمكابيةالحربفيالأسينيينمشاركةيستدعيكانالحافز

علىللقضاءواستعدادهمللشريعةلتعصئبهمنظرأ،الحقبةتلكفي

بالحرباشتراكهمإلىأبدآيمثيرلميوسيفوسأنذكرهوالجديرمخالفيها.

والهيردوي.الحشمونيالعهدينخلالعسكريبدوراضطلاعهمأوالمكابية

إلىالمنسوب"،اليهودييوسيفوستاريخ"كتابصاحبنحذث2-

يوحناعهدفيموجودةكانتالتياليهوديةالطوائفعن،نفسهيوسيفوس

والصدوقيينالفريسيينجانبإلىالحسيديينيواجدإلىفأشار،هركانوس

اليهودفرقكرذ"عنمطؤلعنوانفبعد.الإطلاقعلىالأسينيينيذكرأندون

وماغيرهاإلىمنهاوأبوههوكانالتيالفرقةمنهركانوسانتقالوسبب

المؤلف:قال،ذلك"بسببوالحروبالعداوةمنجرى

وهم2الفروسمرتسمىالواحدةفرقاثلاثأيلثالزمانذلكفياليهود"كان

42:7.13؟2:امكا-

تعنيالتيالعبرية"فروشيم"لكلمةمغلوطةقراءةفروسمر!11كلمةتكونأنالمرجحمن2-

نأولبدومعناها.فشرثم،الأصليةلفتهافيلفظهاجاءمثلماالمعزبنقلهاوقد"الفريسيجن؟،

"الشين!نقاطعنهاافحتالتيالكلمةلتلكالعربيةالحروفقراءةفيأخطأالفشاغأحد

و*راء".*ميم"هوالأخير""الميمحرفأنواعتقدو!الياء"،

173http://kotob.has.it



رجلإلىنسبةالصدوقيينيسمونالثانيةوالفرقةالمعتزلةأيضأويسمونالفريسيون

وتأويلالحسيديمفيسمونالثالثةالفرقةأما.صادوقيسمىالعلماءأصحابمنفقيه

منالاخذوهوافضلهوبماالعملإلىيذهبونكانوالأنهمالصالحوقألاسمهذا

بالتسبيحالمشتغلونوهمالتوقيفيوأسلمالدينفيأحوطهوماالمذهبينهذين

..0(11.العبادةعلىالمنعكفون

حادثةالكتابصاحبروى"اليهودييوسيفوستاريخ"منآخرموضعوفي

بموهبةمشهورأكان،الحسيديينأي"،"الصالحينفرقةمنشيخمعحصلت

أرسطوبولسالملكشقيقانتيغونس،بمقتلالمذكورالشيختنبأفقدالتنبؤ.

مذكورةالروايةهذه2.نبوءتهنحققتوقدسطرون،برجمنبالقرب،الأول

نأغير،باليونانيةيوسيفوسنشرهالذي"اليهودية"الحروبكتابفيأيضأ

كانبل،الحسيديينفرقةمنشيخأيكنلمالأخيرالكتابفيالنبوءةصاحب

31.يهوذواسمه،الأسينيينطائفةمن

تنئأالأسينيينشيوخأحدأن"اليهودية"العادياتكتابفييوسيفوسوروى

فيتردعينهاالروايةأنغير4.اليهودأمةعلىيملكسوفبأنهلهيرودس

بمستقبلينبأالذيالشيخأنفيهاوردوقد"،اليهودييوسيفوس"ياريخكتاب

الحسيديينه.أي،الصالحينجماعةمنهوهيرودس

بنأرخلاوسرآهحلمعن"اليهودية"الحروبفييوسيفوسونحئث

أرخلاوسفاستعان.الثيرانتلتهمهاسنابلفيهشاهدالكبير،هيرودس

تفسيرمنوحدهالأسينيسمعانفتمكن،حلمهلتفسيرالعلماءمنبجمهرة

(1اليهودييوسيفوستاريخ"فيأيضآتردذاتهاوالرواية.صحيحبشكلالحلم

6.الاطلاقعلىالأسينيلسمعانكرفيأفيدون

ذكرعلىيأتيلا"اليهودييوسيفوس"تاريخأنذكرهتقذمممايئضح

!ا-يوسيفوس

جانباإلى

،يوسيفوس2-

-45.،7,*x

،يوسيفوس5-

،يوسيفوس6

الحسيدييهنوجودالرابعالمكابيينسفرأكدوقد39.ص،اليهودييوسيفوستاريخ

.(-4ا01:مك4)اليهاالمشارالفترةفيوالصدوقيينلفريسيين

1ص،السابقالمصدر 0 0 9- v.

JOSEPHE. Guerre, ,I ii

JOSEPHE,Ant.!ولل"

.018-178ص.السابقالمصدر

,JOSEPHE,Guerre,.3أنطر:.132ص،بقالسالمصدرا 011 vii
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ببعضالمتعلقةالنصوصمقارنهعنديتبئن،كما.الاطلاقعلىالأسينيين

باليونانية،المنشورةيوسيفوسمؤلفاتفيوالواردةالأسينيينمشاهير

الروايةبطلأن"،اليهودييوسيفوس"ياريخكتابفيلهاالموازيةبالنصوص

طائفةمنهوبينما،اليونانيالمصدرفيالأسينيينطائفةمنهوالواحدة

.عبريمصدرعنالمعزبالكتابفيالحسيديين

معزبأ"اليهودييوسيفوس"ياريخيكونأناحتمالإلىالإشارةسبقتوقد

الكبرىاليهوديةالحربانتهاءبعدقومهبلغةيوسيفوسأئفهالذيالكتابعن

المؤلفاتفيللحقيقةيحريفوجوديعنيفهذا،الرأياهذصغافإذ.مباشرة

أنهوباعتقادنا.لاحقةمرحلةفياليونانيةباللغةنفسهالكايبنشرهاالتي

بتواجداليهودمعاصريهيقنعأنيوسيفوسعلىجدأالصعبمنكان

جانبإلى.ق.مالثانيالقرنأواسطفي-الحسيديينوليس-الأسينيين

ويدركون،طوايفهمتاريخيعرفونكانواهؤلاءلأن،والفريسيينالصدوقيين

فيوالصدوقيينالفريسيينجانبإلىالحسيديينيواجدتثبتمصادروجود

اليسيرمنكانأنهغير.المثالسبيلعلىالأولالمكابيينكسفر،ذاتهاالفترة

مؤلفايهفيالتاريخفيالأسينيينقذميذعيأنالمذكورالمؤرخعلىجدأ

التفاصيليجهلونكانوا،لهالمعاصريناللغةتلكقزاءلأن،باليونانيةالمنشورة

بينالتمييزبإمكانهميكنولم،اليهوديةالطوائفبتاريخالمتعفقةالدقيقة

الأسينيونشغلهاالتيقمرانأبنيةكانتاإذخاصة،والحسيديينالأسينيين

الحسيديين.لطائفةسابقآمقزآ

فيوتواجدهمالأسينيينطائفةنشأةزمنحولاستفهامعلامةهناك،أإذ

فيلونمارسهالذيالتضليلأنالمرجحومنللميلاد.السابقةالقرون

الاستعداداتنمويهإلىيهدفكان،نشأيقمزمنإلىبالنسبةالاسكندري

إقناعحاولفقد،يوسيفوسأما.الرومانيالمحتلضدقمرانفيالعسكرية

لشناليهوديالشعبلدىمسبقاستعدادوجودبعدمالرومانيةالسلطات

الطرققطاععلىتقعالحرباندلاعمسؤوليةأنمعتبرأ،الرومانضدحرب

بعضإدارةسوءإلىبالإضافةاليهود،الأصوليينمنوغيرهمالزيلوتمن

لحقالذي.الاضطهادحئةتخفيففيمنهرغبةوذلك،الرومانالولاة

الرومان.ضداليهوديةالحربوفشلأورشليمسقوطإثراليهوديبالشعب
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مقدالذياليهوديالجيلبدايةفينشأتالأسينيينطائفةانوبرأينا،

بمثابةالحربتلكاعمبهرتفقدوعاصرها.الكبرىاليهوديةالحربلاندلاع

يوسيفوسأكدهمااهذ.فيهاالمشاركيناليهودالثواربنظرالأزمنةنهايةحرب

خلالالأسينيونبهقامالذيالعسكريالدورمني!قفأنحاولعندمانفسه

منطقةعلىقائدأالأسينييوحنابتمييهناعترافهمنبالرغم،المذكورةالحرب

مديئةضدالعسكريةبالحملةالأخيرهذاومشاركة،الحرببدايةفينمنة

أبدآتشيرلابالأسينيينالمتعلقةالمصادرجميعأنذلكإلىأضف.عسقلان

ولوذكر،ماسوىاسرائيلبنيحروبمنأخرىحرببأيةاشتراكه!اإلى

المحطاتإحدىشكفتالكبرىاليهوديةالحربأنيثبتماوهذاتلميحأ.

الأسينيين.إلىبالنسبةالرييسةالتاريخية

الزمن،منالحقبةتلكفينشأواقدالأسينيونكاناإذ:يسألسايلوريت

فلسطينفيبوجودهمالكبير،بلينوسوخاصة،الزمانذلكأهلاقتنعفكيف

الدهور؟ألوفمنذ

كانتالتيقمرانخربةموقعفييأسستالأسينيينطائفةأنهوالجواب

خلفيةالجماعةعمرعلىالموقعكذمفأضفى،طويلةفترةمنذللسكنصالحة

ذلكأهلوظن.نشأتهمبمذمالاذعاءمنبفضلهاالأسينيونتمكنياريخية

عبرقمرانموقعفيالإقامةفيسبقوهمللذيناستمراريةيشكفونأنهمالزمان

ترسيخفيالأسينيينقذمعنالغامضةفيلونيلميحاتساعدتوربماالعصور.

زمنفياليهوديةالقضيةعنالدفاعإلىسعيهخلالوذلك،الفكرةتلك

الاشتراكورفضهمالدينيةانعزاليتهمبسببلليهودالوثنيينبغضفيهتصاعد

عنبعيدأ،اليهوديةبريةأطراففيقمرانخربةوقوعأنكما.الأباطرةبعبادة

استمراريةيشكلونأنهممعاصريهماعتقادفيساهم،المراقبينعيون

نأقبل،قمرانخربةكانتوربما.قمرانأبنيةفيقبلهمسكنتالتيللجماعات

بالورعأيضأاشتهرواالذينالحسيديينمنتبفىلمنمقزأالأسينيون،يسكنها

الخلطالعامةعندالسهلمنفكان.الشريعةعلىوالغيرةالبأسوشذةوالتقوى

التاريخ.فيالأسينيينشيعةبتخذروالاعتقادالجماعتينبين

2.42:امكا-
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ولثانعولفممل

"كتيم"شعبحولالتاريخيةالاشارات

براهينتقديمفي(Allusionshistoriques)التاريخيةالإشاراتتساهم

نأشرط،معتنةمخطوطةفيةممتبتالذيالعصرعنوأكيدةصحيحة

الذينالحكامإلىفالإشارة.وكافيةمحذدةإشاراتالمخطوطةتتضمن

وأ،أشخاصإلىأو،المعاصرةالكبرىالقوىإلىأو،السلطةزماميتوئوق

ا.المخطوطةكتابةزمنعنقاطعةبراه!تقذمماغالبأ،خاصةأحداث

تذكرالتيالنادرةالمخطوطاتمنهومثلأ(a324Q4)التقويميئفالنص

هوالأخيروهذا3.اميليوسمثالعلىمعروفةتاريخيةشخصياتأسماء

.ق.م63سنةأورشليمحصارخلالبومبيوسقادةأحد،سكوروساميليوس

اسم3آخرتقويميئنصنويذكر.وفلسطينسورياعلىواليآبعدفيماعئنوقد

..مق67سنةالمتوفاة،حنانياسكندرأرملة،الكسندرةسالومهوهي،شالومه

هيرودسعليهحكمالذي()الثانيهركانوسالبكرولدهااسميردكما

النصنهذايعكسهاالتيالأحداثأنويبدوق.م.03سنةبالإعدامالكبير

فترةمروربعدفلسطينفيعاشالكايبأنعلىيدؤما4،الماضيإلىينتمي

.الأحداثتلكعلىزمنية

وغيرغامضةقمرانمخطوطاتفيالتاريخيةالإشاراتإن،عاموبشكل

إلىإشارتهمفيالإبهامتعفدواقمرانكثابأن"بوروز،(ويعتقد.محددة

خوفآوذلك،أيامهمفيالمعروفةالشخصياتوالىلهمالمعاصرةالأحداث

فيالغموضسببأنوباعتقادنا.لهمهواضطهادهاالسلطاتمراقبةمن

قراءةالىيعودالميتالبحرمخطوطاتفيالتاريخيةالإشاراتمعظمتقسير

,BURROWS."،فه.136ا- Manuscrit

2-4.2,,a324Q4.frag

-36-4.2،.g32204!هم،

-4143-141..EISENMAN-WISE, Man. Rev., p

92.ص،قمرانوجماعةالميتالبحرمخطوطات،رستمأسد5-
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بسببوذلك،الصحيحالتاريخيإطارهاخارجالمخطوطاتلتلكالباحثين

استنادأ،للميلادالسابقةالعصورفيالأسينيينبنشأةالقايلةالمسبقةالفكرة

صختهاحولاستفهامعلامةوجودثبتالتيالكلاسيكيةالمصادرإلى

.الموضوعهذاإلىبالنسبة

والكاهنالبزمعفممنكلهويةنحديدمسألةالفصلهذافينعالجولن

بعضإليهايلقحالتيالجماعاتأوالشخصياتمنوغيرهماالشرير

دقيق،بشكلالأسينييننشأةزمنبتحديدهوبلتهملارتباطنطرآ،المخطوطات

الذيالفريبالشعبإلىترمزالتي"كتيم"كلمةمعنىفيفقطسنبحثبل

.المخطوطاتفيهكتبتالذيالزمنفيفلسطينيحتلكان

التوراتيلاالنصوص!الكتيمكافىأولا-

معاد!نحملوهي،التوراةمنمختلفةنصوصفي"يمتئم"كلمةترد

وترشيش"أليشةهمياوانأبناءأنالتكولنسفرفيجاءفقد.متعددة

حولنبوءةفي"يمتئم"اسميطهرأشعياسفروفيوالزودانيم"1.والك!يهـا،

حيث3إرمياونبوءةالعددسفرفيالكلمةتلكتردكما2.صورمدينةدمار

4،حزقيالنبوءةفيذاتهاالكلمةمضمونويتوسع.قبرصجزيرةإلىترمز

وفي.وشواطئهالشرقيالمتوسطالبحروجزرقبرصسكانالمعنىفيشمل

عبارةأقغير.مقدونيةبلادبمعنى"يمتئم(،لفظةترد،هالأولالمكابيينسفر

الرومانتعني،03(:11دا)دانيالسفرفيالواردةيمئيم"،منسفن.يأيي.."

6.الاختصاصأهلمنعددلآراءوفقأ،مؤكدبشكل

البحرنصوصفي"جمميم"كلمةمعنىحولالعلماءانقسم،الواقعاهذأمام

علىالمقدونيالاسكندرخلفاء،السلوقيينإلىترمزإنهابعضهمفقال،الميت

01:4.ا-تك

12.او23:اش2-

2.01:ر3:242401-عد

4.27:6-حز

.اا:ملاا5-

-6014..BURROWS,Manuscrits, p
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.الرومانيعنيإنهاآخرونقالبينما،فارسدوبلاوبابلسوريا

إلىالرجوعمنبدلايمميهم""كلمةإليهترمزالذيالصحيحالمعنىولتقرير

الشعب.هذابهايتفزالتيالصفاتأهملمعرفةالميتالبحرنصوصبعض

ل!تفسيرحبقوقكافىالكتيم-ثانيآ

بالشجاعةيتمئزونفهم.مفصتلبشكل"كتيم"أبناءالمخطوطةهذهتصف

جميععلىورعبهمخوفهموامتئالبشر،منكبيرةادأأعدأهلكواوقد،والبأس

الجزرمنكثيرةجيوشرأسعلىالآخر،بعدالواحد،قؤادهميأتي.الأمم

كبيرآعددأبالسيفولقتلون،وبهائمهمبخيولهمالأرضفيدوسون،البعيدة

الملوكمنيسخرونوهم.والأطفالوالنساءالشيوخفيهمبمنالناسمن

أسوارها،فيهدمونعليه!ا،المنيعةالحصونتعصىولا.والشعوبوالحكام

لراياتهم،يذبحونأنههـاكماالبحر.كسمكوأسلابهمغنائمهمويجمعون

ا.ديانتهمموضوعهوحربهموسلاح

والرومانالسلوقيينعلىتنطبققدأعلاهالواردةالأوصافإنقائلريث

البحرمخطوطاتفيدليلأفيوجودعدمإلىأشاربوروزلكنمعأ.آفيفي

"يذبحونعبارةأنوأضاف.السلوقيينتعنيجمثيمكلمةأنيثبتالميت

،حبقوقتفسيرفيالواردة"،ديانتهمموضوعهوحربهموسلاح،لراياتهم

"فنسان"أكدوقد2.السلوقيالعصرإلىوليسالرومانيالعصرإلىتشير

ولا،الرومانيةالجيوشبينشائعأكانوالأسلحةالراياتتقديسأنأيضأ

3.السلوقيةالجيوشنمارسه

بعضمعيتنافى،السلوقيينإلىترمز"كتيم"كلمةبأنالقولان،وبرأينا

الثانيالقرنمطلعمنذفلسطينياريخمراجعةفلدى.التاريخيةالمعطيات

بيدسقوطهاحتى،السلوقيللحكهـاخاضعةالبلادتلككانتعندماق.م.،

وغيره"حبقوق"يفسيرفي"الكتيم"أوصافأنيتبين.،ق.م"1سنةالرومان

1QpHab,VI,.5-2ا-

-2146.BURROWS, Manuscrits, .V 144 et

.A VINCENT, Les Manuscrits hebreux du desert de Juda, Paris, ,5591 .p -.201 r
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المخطوطاتتصفإذ،السلوقيينعلىتنطبقلاالميتالبحرمخطوطاتمن

مميابنيهوذاأنالتاريخيةالأحداثتؤكدبينمائمهر،لابأنهالكتيمشعب

،االسلوقيينأعدايهعلىمهمةانتصارات،المكابيةالحربخلال،حفق

قد"حبقوق،)تفسيريكونأنيمكنلاكما2.وعذتهعديدهققةمنبالرغم

ذلكلأن،بالاستقلالخلالهاليهودتنغمالذيالحشمونيالعهدخلالصمنما

آنذاككانتفلسطينانتؤكدالتيالميتالبحرمخطوطاتجوهرمعيتعا!ض

"يمتئم".بنيسيطرةنحتواقعة

الثانيالقرنمطلعمنذ،تشكللمالسلوقيينمملكةأنذلكإلىأضف

جميععليهاتنطبقالتيالعظمىوالعسكريةالسياسيةالقؤة،فصاعدأق.م.

الجمهوريةرومابدأتالفترةتلكفمنذ.حبقوقيفسيرفيالمذكورةالأوصاف

سيطرتقدروماوكانت3.العال!افيوعسكريآسياسيآالأولىالمريبةنحتل

فيهنيبعلعلىانتصارهابعدتالمتوسطالأبيضللبحرالغربيالحوضعلى

ممتلكاتهاعنلهاتتنازلبآنقرطاجةوألزمت،.ق.م202سنةزامامعركة

آلافعشرةلهاتدفعبأنوتتعهد،سفنهاومعظمكيتتهالهاوتقذمأسبانيافي

الخامس،فيليبسعلىروماانتصرتذلكبعد.عامآهخمسينخلالوزنة

علىفاستولت،ق.م791سنة"قينوسيفاليس"معركةفيامقدونيةملك

أجبرتهكما،المقدونيينوصايةمناليونانوحزرتالحربيأسطولهمعظم

فيثم.ايجهبحروجزروتراقياالصفرىآسيةفيممتلكاتهعنالتنازلعلى

"بدته".معركةفي"بارسيه"،ابنهجيوشوسحقتروماعادت..مق168سنة

اتيونانفيترموبيل")1فيالثالثانطيوخسجيشعلىتغفبواقدالرومانوكان

فسيطروا،.مق091سنةالبحريةميونيسوس""موقعةفيثم،..مق191سنة

انتصرذاتهاالسنةوفي.تامةسيطرةالمتوسطالأبيضالبحرعلىبذلك

15-231.و1-3012:امكا- 4 : t5-6.6:خ34-25و

Y.:180-804:17-6'92-4:28امك2-
ا-8.16:امك3-
-47291,,Romaine,(Histoire Ancienne), Parisرع.M BORDET, Precis d'Histoir

.78".

.p .74-73 - c,!بIbi
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الثالثأنطيوحسجيوشعلىسكيبيونكورنيليوسلوكيوسبقيادةالرومان

منالسلوقيينمملكةحذفإلىالانتصاراهذأذىوقد"مغنيسية".معركةفي

188سنةأفاميةصلحالطرفانوفعأنبعدوبخاصةا،العظمىالدولقائمة

وآسيةأوروبافيالمدنجميعالثالثأنطيوخسيخليبأنقضىالذيق.م.

عشرخمسةمقدارهاروماإلىجزيةيقذموأنطوروسجبالحتىالصغرى

سفنهومعظمكيتتهالرومانيعطيوأن،سنةعشرةاثنتيمدىعلىوزنةألف

إلىالسلوقيينوجهاءمنرهينةعشرينإرسالعليهتوجبكما.الحربية

الرابعسلوقوسعهدوفيأنطيوخس.أيضأالمدعوابنهضمنهمومنروما،

وكيليكياسوريافشملتالسلوقيينمملكةمساحةتققصت.(،ق.م)187-175

الرابع،سلوقوسعهدولي،ديمتريوسوكان.فارسبلادمنوقسمأوالعراق

أنطيوخسسراحرومافأطلقت،.ق.م175سنةمنذروماإلىرهينةارسلقد

السلوقية.المملكةعرشعلىترثعهبعدابيفانسالرابعأنطيوخس؟عيالذي

مملكةعلىزحف،الفابرةأفتهأمجاديستعيدأنالأخيرهذاقزرولما

2.كثيرةغنايممنهاوسلبالحصينةمدنهاعلىواستولىمصرفيالبطالسة

إجلاءعلىوأجبرهالسلوقيالملكهددالرومانيالشيوخمجلسأنغير

روما.بطشمنخوفأذلكففعل3،مصرعنفورأجيوشه

مقدونيةجعلتق.م.148سنةففيوفتوحاتها.روماانتصاراتويوالت

أفريقياولايةإلىقرطاجةأراضيضفت،سنتينوبعد.رومانيةولاية

..مق135سنةاحتفتكما.اسبانيااحتلال..مق133سنةوأكملت،الرومانية

الألب،وجبالالبيرينيهجبالبينالواقعةالمتوسطللبحرالساحليةالمنطقة

ا!لتوسطسواحلفيتتوسعروماأتوبدالناربونيز"."ولايةمنهاوجعلت

بهاأوصىالتيبرغامسمملكةأراضيعلىآسيةولايةفأنشأت،الشرقي

كيليكياولايةإنشاءوتغ.ق.م133سنةوفاتهقبلروماإلىالثالثأتالملكها

56سنةوفي4.الصغرىآسيةمنالشرقيالجنوبفي..مق001سنةحوالى

-1547..T MOMMSEN, Histoire Romaine, tome ,1 Paris, ,8591 .p 952 et

16-1.91:،امك2-

-382..M.BORDET, Precis d'Histoire Romaine, p

-4203..p,85 117 etلم"،*
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فييما.الصغرىآسيةشماليالبنطس-بيثينيا،ولايةإنشاءجرىق.م.

سقوطبذلكفكزسسوريا،بومبيوسالرومانيالقائداحتلىالتاليةالسنة

وزوالها.السلوقيةالمملكة

كما،الغالبلادقيصريوليوسفتح.ق.م52سنةفيأنهذكرهوالجدير

وتابعق.م.31سنةالبحريةأكسيومموقعةبعدرومالسيادةمصرخضعت

جميعفصارت،الأولالميلاديالقرنخلالالتوسعيةسياستهمروماأباطرة

للإمبراطوريةخاضعةالمتوسطالأبيضالبحرحوضحوليعيشالتيالشعوب

البحرجزر"منيضيلونالكتئمأن"حبقوق"تفسيرفيجاءوقد.الرومانية

شعارهوالنسرأنالمعلومومن"2.يشبعونولاكالنسرالشعوبجميعليأكلوا

دونالرومانإلىيرمزالكلمةهذهأنيعنيما،الرومانيةالإمبراطورية

.الشعوبمنغيره!ا

علىبالحصولوشغفهمالحروبفي"الكتيم"بسالةعنذممرمالناحيةأما

علىالحربيةالفنونفيالرومانيةالجيوشتفؤقيؤكدفالتاريخالفنايم،

أهممنهوالفنائمعلىبالحصولالرومانطمعأنكما،السلوقيةالجيوش

فقد:ذلكعلىللدلالةكثيرةالتاريخيةوالأمثلة3.الرومانيةالفتوحاتأسباب

ق.م.(،)168مقدونيةفي"بدنه،(معركةبعدبالذهبروماهياكلوشئحت

الجزيةمنتعيشروماوكانتالضرائ!ب".دفعمنالرومانيالشعباعفيكما

لها.الخاضعةالشعوبعلىتفرضهاالتي

قؤادأنفيهاوردالتي"حبقوقتفسير"فيالواردةالعبارةإلىوبالنسبة

هذا،قؤادهميأييالآخر.أمامالواحدالخاطيءبيتهمبمشورة"يزولونكتيم

الرومانالمحصتلينإلىتشيرأنهاالمرجحفمن"5،الأرضليدقروا،ذاكبعد

.الأولالميلاديالقرنخلالاليهوديةحكمعلىيعاقبواالذين

الشعوبحصون"يحتقرونبأنهمالكتئمعنذكرمابخصوصأما

-1911..M.BORDET, Precis d'Histoire Romaine, p

lQpHab,،111 1-1.12 - Y

-378..it.,pء.M.BORDET, op

-488-87..Ibid.,p

lQpHab, IV, .13-9 - c
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الرعبوبتأثيرويحتفونها.بهايحيطونكبيربجيش.بوقاحةعليهاويضحكون

أمثلةفهناكسكانها"1،شزبسببفيدقرونها،أيديهمإلىتستسلموالخوف

المدنويدمير،المنيعةوالحصونالقلاعدلثفيالرومانمهارةعلىعدبدة

قرطاجةمدنالرومانيةالجيوشدقرتفقد.طاعتهمعنالخروجنحاولالتي

.(،ق.م)133إسبانيافيونومانس،.(ق.م)146وكورنتس،.(ق.م)146

.(.م1351سنةكاملبشكلأورشليممدينةدفرتكما

فيذاتهالمعنىنحمل"حبقوق"تفسيرفيالواردةكميم""كلمةأنشكولا

المحتلإلىيرمزأنهابحيث،الميتالبحرمخطوطاتفيورودهاأماكنجميع

أحدثمنهو"حبقوق"تفسيرأنعلىالباحثينمعظمويتفق.نفسهالأجنبي

نسخةعلىالمخطوطاتيلكبينيعثرلمأنهوبما.الميتالبحرمخطوطات

نسخةوليسالأصليالنصهوحبقوقا""يتيسيرأنالافتراضبجوز،منهأخرى

أجريالذي14الكاربونبواسطةالاختبارانذلكإلىأضف.الأصلعن

عليهكتبالذيالجلدأنإلىأشار،المتحدةالولابات،أريزونافي7991سنة

علىالمدؤنالنصأنيعنيمايقريبأ،ب.م.2لسنةعائد"حبقوق"تفسير

الرومانيالاحتلالأثناءفيأي2،التاريخاهذبعدممتبالمذكورالجلد

البحرمخطوطاتفيالواردة،كتيمكلمةيرمزأنأإذالمرجحفمن.لفلسطين

.الرومانإلى،الميت

ل!تفسيرناحوم"!ى"الكتيم!ثالثآ-

يومعنبالحديث"،ناحوم"يفسيرفي"كتتم"،شعبعلىالكلاميقترن

ليفنيههـاالقضاء..."عليهماللهبمارسسوفاليومذلكففيأبضأ.الدينونة

سيفنىالذبنقؤادهمجميعمعكتيمبنيزمرةهي...الأرضوجهعلىمن

Y:)نحوناحومنبوءةفيالواردالنصعلىوتعليقأ"3.ملكهم Y(ب)جاءالذي

فيه:

1QpHab,IV,.8-5ا-

-2.R van der WATER, << Reconsidering palaeographic and radiocarbon dating of

427.،".)0002(75°theDead Sea Scrolls», ",QR n

-35-4.2+1,.4QpNah,frags
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يعنيهذا"يفسيرالمفشر:قالأحد"،يذكرهفلمأسد،جروإليهليدخلأسد"ذهب

يطلبونالذيننصيحةعلىبناءأورشليمإلىيدخلأنطلبالذيياوانملكديمتريوس

حتىانطيوخسمنذياوانملوكيدإلىيسلمهالمالربلأن،يدخلهالمولكنهالتمقق.

.00"1.كميمأرجلستدوسهاذلكبعدولكن.كميمقؤادقيام

السلوقيينالملكينهماتاريخيتينشخصيتينإلىيشيرالفصهذا

حديينإلىالكايبويلفح.الثالثديمتريوسوإبيفانسالرابعأنطيوخس

هما:تاريخيين

..مق916سفةأورشليمإلىبجيوشهابيفانسالرابعأنطيوخسدخول-ا

أورشليمنحريرمنبعدفيمانمكنواالمكابيينأنغيرهيكلها.بتدنيسوقيامه

الثالثديمتريوسأنعلمأالحشمونية.الدولةنهايةحتىحزةبقيتالتي

أورشليم.فتحمنيتمكنأندون.ق.م88سنةفلسطيناجتاح

6سنةأورشليممدينةسقوطبعدلفلسطينالرومانيالاحتلالبداية2- r

احتفظوقدودشمه.الهيكلدخلالذيبومبيوسالرومانيالقايدبيدق.م.

أنطونياقلعةفيلاحقآنمركزت،أورشليمفيرومانيةبحاميةالرومان

الملكعهدفيب!يتوالتي،الهيكلمن-الفربيةالشماليةللجهةالمحاذية

.(.ق.م)37-4الكبيرهيرودس

الرب"لأن:بقولهالمفشرعناهمافه!ايمكنالتاريخيالواقعهذاضوءعلى

..011.كتيمقؤادقيامحتىانطيوخسمنذياوانملوكيدإلىيسلمهالم

إلىثحثم،السلوقيينعلىللدلالة"ياوان"كلمةاستعملالمفشرأنويلاحظ

تعني"ناحوم"تفسيرفي"كميم"كلمةأنيؤكدما،بعدهممنالكتيممجيء

علمأ.كافةالميتالبحرمخطوطاتفيايهذالمعنىتحملأنهاكما،3الرومان

الاخيرالحدثحصولمنزمنيةفترةبعدالتفسيرهذاصتفالكاتبأن

روما.سيطرةنحتحتمأواقعةبلادهكانتعندماأي،إليهأشارالذي

.4QpNah,frags,.3-1ا- 4+3 col. I

-2)6391(,15°Pesherof Dreams and Scriptures)), RQ, n"+!س!ي,Asher FINKEL

.36105
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ا!رب"دنطام)الكتيمكافىرابعآ

ييي:ماومنها،الحربنظاممنمتعددةنصوصفي"كتيم"كلمةترد

ذلكحذدالذي،اسرائيلإلهأمامقاسيةومذبحةمعركةتكونالكتيم،يسقط"يوم

كبيرةلمذبحةتقترباليومذلكفي.الظلمةأبناءإفناءلحرببعيدزمنمنذاليوم

اللهقدرةأجلمنالظلمةأبناءمعالنورأبناءفيتقاتلالبشر.وجماعةالآلهةجماعة

ضيقزمنهذاويكونالشز.يومفيوالبشرالآلهةوصرخاتعظيمجمهورجلبةوسط

البدايةمنذهذامثلضيقيكونلن،ضيقاتهمجميعففي.اللهافتداهالذيالشعبلكل

ذاكفيالمذبحةمنينخيهمكتيمضدحربهميوموفي.النهائيالفداءتمامحتى

..0(11.القتال

أبناءوضدالكتيمضدالنورأبناءحربأنأعلاهالمذكورالنصيؤكد

الحربيلكمنزاتاستخلاصويمكن.الأزمنةآخرحربهيالظلمة

"نظامفيالواردةالنصوصمنغيرهومنمنهبوضوحألاسكاتولوجية

الالهةيشتركوسوفبعيد.زمنمنذالدينونةموعداللهحذدفقد".الحرب

سيتغالتيالمعركةتلكفي(الأسينيونأي)البشرمنوجماعة(الملائكةأي)

أماباقير"2.منهيبقىفلاإرلآكتيمو"يثئىالكفرلأممالأبديالإفناءفيها

حربهميومفيالكبيرةالمذبحةمنلنخيهماللهيفتديهمفسوفالأسينيون

الكتيم.ضد

التيالمقدسةالاسكاتولوجيةالحربمرحلةضمنالمفاهيمهذهتندرج

.م68سنةقمرانأبنيةدمارمع،الأركيولوجيةالمعطياتإلىاستنادآ،تتوافق

معأيضآتتوافقكماالأسينيون.توقعهلماخلافأ،الرومانيالجيشيدعلى

تعزضلناحيةيوسيفوسذكرهمامعوبخاصة،المعروفةالمصادربعض

الحربخلالالرومانالجنودأيديعلىالشديدللاضطهادالأسينيين

الأسينييناس!ابهايقترنالتيالوحيدةهيالحربوتلك.الكيرىاليهودية

يعنيكتثمكلمةأنيعنيما،المقدسةاسرائيلبنيحروبمنغيرهادون

.الرومان

يلي:ما"الحرب"نظامفيأيضأوردوقد

IQM,,13.1-9ا-

-23-2.,IOM,،711*;2-1 XVIII
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لديهالمجتمعبليمالجيشىكلوتجاهكتيمملكتجاهالمقاتلينفرقةكل"...وتعسكر

رجالوجميعواللاولونالكهفةواخوتهالكهنةرئيسهـلقف.اللهبسيفالفناءليوم

لساعةعتنالذيوالكاهن...الحربزمنصلاةمسامعهمعلىهـيقرأمعه.النظام

..01(1المقاتلينقلوبهـلشخعيتقذم،اخوتهجميعبقرارالانتقام

الاحداثتأريخبجلاءيحددضمنيمؤشرعلىأعلاهالواردالنصيحتوي

بوضوجيشيرفهوالكتيمذكرعلىالنصيأتيفحين.الوقتذلكفيالدائرة

أولئكليسوا،المخطوطةفياليهمالمشارالجندأقضمنأيعنيما،ملكهمإلى

حينهاكانتفروما..مق"1عامفلسطينبغزو،بومبيوسبقيادة،قامواالذين

للجندملكإلىالمخطوطةيشيربينما،ملكأيلجنودهاأولهاليسجمهورية

وليسالإمبراطوريةروماالمرةهذهيتبعونكانواالفزاةأنعلىيدلما

الحربنظامدراسةضرورةعلىالجددالباحثونيصرولهذا.الجمهورية

2.الأولالميلاديالقرنسياقوفي!بعناية

؟اليهودييوسيفوس!تاتفى"كتيم،كلمةمعنىخامسآ-

يوسيفوسمؤلفاتجميعفيأبدآتردلا"كتيم،(كلمةأنالملاحظمن

(1.اليهودييوسيفوس"تاريخكتابفيذكرهايتكرربينما،باليونانيةالمنشورة

يوسيفوسلمؤلفاتيلخيصآالمذكورالكتابيكونأنهذهوالحالةيثقلفهل

معروفآكانالذيالمهغالمصطلحهذاعلىتحتويلاوهي،باليونانيةالصادرة

البحرمخطوطاتفيلورودهالأولالميلاديالقرنفيفلسطينيهودلدى

"اليهودييوسيفوس"تاريخفيكتيملفظةوجودأنذكرهوالجدير؟الميت

يهوديةجماعاتإلىالأصلفيموتجهآكاقالكتابهذاأنعلىدليلأيشكل

المذكور.المصطلحمعنىتفقه

:الكتابصاحبقال

اسبانياأرضإلىكتيمبنومضىالارضفيوفرقهمادمبفياللهشتتفلما"...

وسموهامدينةوبنواهناكوافاموايوسيناارضإلىتوبالبنوومضىبهاوافاموا

توبالبنياعمامهممصاهرةفييرغبونوكانوابناهاالذيالبثاءاسمعلىاسبانيا

,QM,7.1-2ا- XV

328.ص،الميتالبحرمخطوطاتفيثراءة:الكهفأهلاالعوريهالة2-
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نايريدونولاعليهميكبرونتوبالبنووكانبناتهميزوجوهمأنمنهمويطلبون

ليحصدواالحصادزمنفيتويالبنوخرجالسنينبعضفيكانفلمايزوجوهم.

المدينةإلىومضواالكتيممنجماعةفاجتمعالرجالمناسبانيامدييةوخلتزرعهم

منيعجبلفيلهمحصونإلىبهمومضواالبناتمنفيهاوجدوامنوسبوافدخلوها

عليهميقدروافلمليحاربوهمالكتيمإلىمسرعينحضروابذلكتوبالبنوعلمفلما

الكتي!اعلمفلماالاخرىالسنةفياليهموعادواالسنةتلكفيعنهمفانصرفوا

علىواصعدوهمالمدةتلكفيتوبالبناتمنلهمولدواالذينالاولاداخذوابمجيئهم

تقاتلونانماقاتلتمواننحاربكماننريدلانحنتوباللبنيقالواثمالمديفةسور

القتالعنتوبالبنوفكفاليكمالناساقربهمالذينواصهاركماولادكم

01،1وانصرفوا

نقلالذيأنالمؤكدومنروما.مدينةبناءبأسطورةالنصهذايتعفق

فاستبدل،الموضعاهذفيأخطأ،العربيةاللغةإلى"اليهودييوسيفوس"تاريخ

اللفطتينلكلامشتركجذروجودبسببب"اسبانيا"(Sabine)"سابينا"كلمة

إلىأصلهافيعائدةبتعريبهاقامالتيالمخطوطةلأنأيضآوربما،(سبن)

حروفدونساكنةبحروفتكتبفيهاالساميةاللغاتكانتالتيالحقبة

السابينيونفيهاشئدوقد،الوسطىايطاليافيمقاطعة"سابينا"وكانت.العفة

بناءإلىرومولوسعمدلماأنهالاسطورةتقول.ذاتهالاسمأيضآخققتمدينة

السوءوأهلالأشقياءفيهأسكنالكابيتوليفةعلىحصنآأنشاروما،مدينة

يتناقصونبدأواالمدينةسكانلكن.الفارينالعبيدإلىبالإضافةالجوارمن

البلادأطراففيوأشاع،الحيلةرومولوسفاعتمد.بينهمنساءوجودلعدم

ودعا"كونسوس"3.الالهشرفعلىرومافيواحتفالاتألعابإقامةعن

غمرةوفي.الدعوةفلئوا،العيداحتفالاتلحضورالسابينيينجيرانه

نسائها.بخطفوقامواسابينامدينةإلىخلسةرجالهذهب،الاحتفالات

.4-هصاليهـودى،يوسيفوستارلئ،يوسيفوس-ا

مكلفأكان.الرومانيةالميتولوجياإلىاستنادأالسفليالعالمآلهةأحدهو(Consus)كونسوس2-

.والطفيلياتالطقسحالةسوءبسببالتلفمنالزراعيةالمحاصيلبحماية

,J.SCHMIDT,:أنظر Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris

8591ر."82.
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واحد.شعبفيبانصهارهماانتهتأنإلىالطرفينبينالحربفاندلعت

كاتبعذدالمذكور"،صفوبعدالكتيمعلىملكمن"ذكرعنوانونحت

-أيرومانوسبينهمفذكر،الكتيمملوك"اليهودييوسيفوس"تاريخ

السورداخلوجعلعظيمآسورآبنىالأخيرهذاأنإلىوأشار-رومولوس

وسمى...المشهورةروميةوهياسمهمنمشتقةروميةسفاهاواحدة"مدينة

000"1الروموهمالمهابنسيمهمرومانمننأهلها

كلمةمعنىفييتوسثعوناليهودجعلالذيالسببعنالتساؤلمنبدولا

الغربيةالصغرىآسيةوسواحلقبرصالأصلفيتشملكانتالتيكتيم"،1

الإيطاليةالجزيرةشبهسكاقبعدفيماتشمللكيالأغريقوبلادوجزرها

أمرين:إلىعائدالمذكورةاللفظةمعانيتعذدأنالمرخحمن.صقليةوجزيرة

للمناطق،الميلادقبلالثامنالقرنمنبدءأ،الاغريقيالاستعمارأ-

منالجنوبيةالمناطقإلىبالاضافة،صقليةجزيرةمنوالجنوبية3الشرقية

علىاصطلحماالاغريقيةالحواضرشكلتحيث2،الايطاليةالجزيرةشبه

نشرفيكبيرأدورأالإغريقيةالمدنمتنتوقد".الكبرىالإغريق"بلادتسميته

.الأصقاعيلكفي""الهلينيةالحضارة

مدينةأبطالأحدe(End)"إينيه"من،رومامؤسس،رومولوسيتحذرب-

،الصغرىلآسيةالغربيالشاطيءعلىطروادةمدينةوتقع.وأشرافهاطروادة

لفظةشعوبهاعلىيطلقوناليهودكانالتيالجغرافيةالدائرةضمنأي

"كتيم(1.

"إينيه"أن"،"الإنياذةفي(.ق.م07-91)فرجيلاللاتينيالشاعريروي

والدءحاملأسفينةظهرعلى،الإغريقبيدسقوطهاإثر،طروادةغادر

،عديدةسنواتيائهأالطرواديالبطلهذاوظل.ابنهومصطحبأالضرير

إيطاليا؟فيالتيبرمصمثإلىأخيرأوصلأنإلىوآخر،شاطئبينمتنفلأ

جماعةتطلقأنالمحتملمنلذلك3.اللاتيوممنطقةفيواستقزالنهرفصعد

.801-صاييهودي،يوسيفوستاريخايوسيفوس-ا

فيو"أغريجانت"!سيراكوزا"مدينتيالمثالسبيلعلىنذكرالإغرلقية،الحواضرأهممن2-

الايطالية.الجزيرةشبهجنوبفيو"سيباريس،و"كروتون""و!كومو"تارنت،،صقليةجزيرة

.J SCHMIDT, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, .p .111-901 -r
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أحدمنمدينتهممؤسسلتحذرنظرأ"كئيم"لقبالرومانعلىاليهودمن

وربما؟الزمانقديمفيئكتيمكلمةمعنىشملهاالتيطروادةمدينةأشراف

الايطاليةالجزيرةشبهجنوبفيرومانفوذتوسثعالأمر،هذافيساهم

الإغريق"بلادتشكلكانتالتيالإغريقيةالمستعمراتعلىواستيلائها

"1.الكبرى

الروماني،الشعبيعنيكانت"كتيم"كلمةأنالمرخحمن،يقذملمااستنادآ

المؤرخفيهعاشالذيالأولالميلاديالقرنخلال،السلوقيالشعبوليس

ناحومتفسيريفيذاتهالمعنىاللفظةيتكخقلتوقد.يوسيفوساليهودي

الباحثين.معظملرأيوفقةالميتالبحرمخطوطاتأحدثمنوهماوحبقوق

كافة.الميتالبحرمخطوطاتفيواحدآمعنىتتضمن"كتيم"كلمةأنعلمأ

سلميأطابعأالإغريقيةالحواضربايجاهالرومانيالتوسعاتخذ،.ق.مالرابعالقرنأواخرمنذ-ا

درءأالرومانيللنفوذالخضومالإغريقيةأوالمتهلينةالمدنبمضآثرتإذ،الأولىمرحلتهفي

ثمإيطاليا.أواسطفيالجبلية(Samnium)منطقةيسكنونكانواالذين"السمنيين"لخطر

(Epire)"أبيروس"ملك"!"بيروس!تارنت"مدينةاستنجدتبعدماحربيأطابمأبعدفيمااتخذ

روماأصبحت..مق272سنةتارنتوبسقوم!.الرومانيالتوسععنالناتجالتهديدمنلحمايتها

".الكبرىالإغريقب!ب!ردئيرفكانماعلىسائدة
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ولثال!ولفممل

التاريخيةالأسينيينظلالعنالبحث

ا!شمون!العهدنهايةحتىالسلوقىالاحتلالمنذ

التاردخيةالطلالأولا-

بحيثا،وانعكاساتفعلردودالراهنواقعهفيالتاريخيالحدثيترك

للعلاقةنظرآ،عليهاقياسأالتاريخيالحدثحصولزمنيحديديمكن

ردودمنبدورهاالفعلردودتسئبهوماالفعلبردودالفعليربطالتيالسببية

الأدبيالنتاجفيعنهاالنانجةوالانعكاساتالفعلردودوترتسمعليها.فعل

معئنجانبعنتنبىواشاراتيلميحاتشكلعلىالتاريخيللحديثالمعاصر

أكثر()الفعلالحدثممئزاتتكونبحيث،منهموقعهاوعنالحدثمن

الإشاراتتتضاءلكما،عليهمباشرفعلردةتشكلالتيالوثيقةفيوضوحآ

تباعدتكفماالفعلردودعلىالردودفيتدريجيآالحدثلمميزاتالعاكسة

تربطالتيالعلاقةوبفضل.الأساسبالحدثوانعكاساتهاالفعلردودعلاقة

بينوتكاملتطابقيحصل،انعكاساتمنيتبعهاوماعليهالفعلبردودالحدث

له.العائدالتاريخيوالسياقالحدثمميزات

فعلردودمنالوثايقيحملهمامجملتسميةعلىاصطلحنالقد

1(،التاريخيةب"الظلالمعئنحدثإلىعايدةياريخيةواشاراتوانعكاسات

واحد،تاريخيصسياقوفيمعهتتواجدالمذكور،للحدثظلالبمثابةلأنها

القوليستحيل،الأساسهذاعلىوممئزاته.خصايصهمنجانبأوتعكس

عصرفييتواجدالتاريخيةظلالهأنحينفيمعئنعصرفيحدلثبحصول

التاريخيةالظلالتحديدمنالباحثتمكنافإذ،أيضآصحيحوالعكسآخر.

بالتاليتوصئل،وخصائصهممئزاتهمعالتامتوافقهامنوتأكدمعئنلحدث

المذكور.للحدثالتاريخيالإطارتحديدإلى

.انعكاساتتسميتهاعلىاصطلحنا.ثانولةفعلررودعنهاينتجأفعالأبدورهاالفعلردودتشكلا-
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لجماعةالتاريخيالإطاريحديدنحاولسوف،القاعدةهذهمنانطلاقة

اليهودتاريخفيمهمآحدثآشكلتالجماعةتلكلأن،الأسينيينأي،قمران

آراءكانتولما.فلسطينأرضعلىأعضايهاتواجدوخلالنشأتهامفذ

لنشأتها،أقصىحذآق.م.الثانيالقرنبدايةمننجعلالمتعددةالباحثين

السياقوبينوالمصادر،الأصولتقذمهاالتيالمعطياتبيننقارنسوفلذلك

الحر*بنهايةحتى.ق.مالثانيالقرنبدايةمنذفلسطينفيالعامالتاريخي

تتكاثفالتي،فلسطينتاريخمن،الزمنيةفالحقبة.روماضدالكبرىاليهودية

توقرهاالتيالمعطياتمعممئزاتهاتتوافقبحيثالتاريخيةالظلالفيها

التاريخيالإطارذاتهابحدتشكل،بالأسينيينالمتعلقةوالمصادرالأصول

وسوف.فلسطينأرضعلىتواجدهاوزمنالجماعةتلكلنشأةالصحيح

البر،معقمهويةنحديدحولالنظرياتأهممناقشةإلىذاتهالوقتفينعمد

.اضطهدهالذيالشريروالكاهن،الجماعةمؤسس

المكابيةا!ربواندلاعفلسطينفىالسلوقىا!كمثانيآ-

ثممصر،بطالسةنفوذنحتق.م.الثالثالقرنخلالفلسطينوقعت

انتصارإثر.ا.مق002السنةحوالىالسلوقيللنفوذوخضعتعادت

الحكمبدايةفياليهود،نمثع.البطالسةعلىالكبيرالثالثأنطيوحس

عندتفئرتأنالأمورلبثتماثم2.الدينيةشعائرهمإقامةبخزية،السلوقي

التيالتهلينسياسةتابعفقد.العرشعلىإبيفانسالرابعأنطيوحستربغ

،الشرقفيخلفائهمنكثيرونتطبيقهاوحاولالمقدونيالاسكندرباشرها

وعلومهمعاداتهممنالكثيرواققباساليونانبأخلاقالتخفقعلىفخس

لذلكزفسكا.للإلهآنجسيدنفسهيعتبروكان.آلهتهماحتراموعلى،وفنونهم

4.الأولمبيزفساسمعلىأورشليمهيكلجعل

,BoREICKE..94ا- The New Testament Era, London,,7891 p

3:2-3.مك3-2
-354..BoREICKE, op. cit., p

6:2.ملا!ا-2
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عددعيونفيخسممتالتهلينسياسةأنالأولالمكابيينسفرأوضحوقد

فبلوا.الأممبأحكاميعملواأنلهمنفأفي،الملكإلىفذهبواإسرائيلبنيمن

العهدعنوارتذواققفألأنفسهموعملوا،أورشليمفيبدنيةرياضيةمؤسسة

قرابينفقذمواالشريعةتركواإسرائيلشعبمنكثيرينوأنكماالمقذس.

اليهودعلىالسلوقيالملكفرضوقدا.السبتحرقةواستباحواللأصنام

3.المكابيةالثورةاندلاعإلىأذىما،الموسويةالشريعةتخالفبأعمالالقيام

حملتهمنمنتصرآرجوعهبعيد،الرابعانطيوحسأنالأعمالتلكومن

ودخلأورشليمعلىغزج،..مق916سنةمصربطالسةعلىالعسكرية

بالاضافة،أدواتهاجميعمعالنورومنارةالذهبمذبحعلىواستولىالمقدس

والأكاليلوالحجابالذهبوقصاعوالكؤوسوالأباريقالتقدمةمائدةالى

أمرثمالكنوز.منوجدماوكلالهيكلواجهةعلىكانتالتيالذهبيةوالجفية

الذيالمذبحعلىيذبحونفكانوا.المحرقاتمذبحعلى"الخراب"شناعةببناء

بأناليهودوأمرشهر.كلمنوالعشرينالخامسفيالمحرقاتمذبحفوق

المقدسوينخسواوالأعياد،السبوتحرمةلستبيحواغريبةسملنآيتبعوا

الشريعةتنسواكيللآصنامومعابدوهياكلابحمذويشيدوا،اسوالأقد

ختانوعدمالنجسةالأطعمةتناولألزمهم.كماالأحكامجميعويغتروا

3.الموتطايلةنحتوذلكالشريعةكتبواقتناءأولادهم

علىالناسلإجبارالسلوقيالملكأوفدهممن4مودينإلىقلإتموعندما

فثارت.المذبحعلىللأصنامليذبحيهوديرجليقذم،للآلهةالذبائحتقديم

عليهفوثب،الشريعةعلىالغيرةسمعانبنيوحنابنمتياالكاهنقلبفي

قائلأ:المدينةفيصاجيم.المذبحوهدم،الملكرجالأحدأيضأوقتل،وقتله

متثاهربذلكبعد"5.ورائيفليخرجالعهد،علىوحافظللشريعةغار"من

43.وا:13-15ا-امك

6:95.امك2-

ا:21-23،!ا!ا-9!ا،!اه-95006-62.املا3-

المتوسط.والبحرأورشليمبينالطريقمنتصففي،أورشليمغربيشماليتقعقريةهيمودين4-

2.27:مكأ5-
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بذلكفبدأت،وييوناثانواليعازروسمعانولوحنايهوذا:بنيهمعالجبالإلى

القائم،الوضعرفضواالذيناليهودمنعددالتؤارإلىوانضغ.المكابيينثورة

علىوالغيرةوالتقوىالورعأهلمنوهمالحسيديينجماعةاليهمانضفتكما

.االشريعة

اليهودبينصيتهفذاع،السلوقيينعلىالانتصاراتبعضمثياحفق

الملقبيهوذاابنهالثورةفتزغممات،أنلبثمالكنه.بزعامتهؤاعترفوا

t!-)بالمكابي yy'-.).ق.م

جملةفيليثبتوهالرومانفقاوضوجبروتها،روماببطشالمكابيسمع

يهوذاعندليكوننحاسمنألواحعلىدؤنوهكتابآإليهفأرسلوا2،مناصريهم

بعضيحقيقمنونمكن،جيشهنضلمثغ.والمناصرةللمسالمةتذكارأوشعبه

منقسمأق.م.162سنةيحزرأنفاستطاع.السلوقيينعلىالانتصارات

شعائرهممارسةاليهوديللشعبأتاحما،والهيكلصهيونجبلأي،أورشليم

واحاطتهالهيكلتطهيرإلىيهوذاعمدأنبعدوذلك،حريةبكلالدينية

.المحرقاتمذبحبناءونجديدبالأسوار،

قبائلوسحق،شديدةضربةأدومفيعيسوبنيضرب،أنصارهكثزولما

علىسمعانشقيقهأرسلثم.جلعادفيالوثنيينوحارب،عفونوبنيتثانبني

3.الجليلفيالوثنيةالأمملمحاربةجيشرأس

قتلمننمكثواالذينالسلوقيينوبينبينهالحروببكثرةيهوذاعهدنمثز

،المعاركإحدىفيمصرعهبدورهيهوذالاقىثمويوحنا.أليعازرشقيقيه

الأخيرهذاوحاول.(.ق.م-143!17)اليهودعلىبعدهمنيوناثانفتزغم

قيادةفتوقى.فقتلوهقبضتهمفيأسيرأوقعلكنهالسلوقيينمعالتقاوض

الحشمونية.الدولةمؤسس،سمعانشقيقهبعدهمنالشعب

.2fr:ا-امك

JOSEPHE, Guerre, ,I ,i ,4 § .38 r'-

يليها.ومااه:مكا3-
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الشريرالبروالكاهنمعلمهويةحولالنطرياتأهم-ا

المكابىالعصرفى

الذيالشريروالكاهنالبرمعلمأن"،"بورايكالسويديالباحثاعتقد

وربما،الزائفوالكهنوتالحقيقيالكهنوتإلىعامبشكليرمزاناضطهده

نأإلىوأشار.ق.مالثانيالقرنمنالأولالثلثفيالكهنةكباربعضإلى

أنطيوخسالملكخلعهالذيالثالثأونئاالأعظمالكاهنإلىيرمزالبزمعفم

الشريرالكاهنأماق.م.174و175سنتيبينمنصبهمنابيفانسالرابع

ياسونخلفالذيمنلاوسإلىأو،الثالثأونئاشقيق،ياسونإلىيرمزفربما

.الكهنوترئاسةفي

الرابعأنطيوخسعلىفوفد،الكهنوتبرئاسةطمعياسونأنالمعروفومن

وكليةللترهـيضمدرسةوبإنشاءالهيكلمالمنكبيربمبلغووعدهابيفانس

فعاد.الكهنوترئاسةوقفدهطلبهإلىانطيوخسفأجابه.اليونانيةللعلوم

وأقاماليونانعاداتإلىشعبهوصرفأعطمكاهنآأورشليمإلىياسون

وصفهلذلكالآباء.وسنالشريعةفخالف،المدينةتلكفيللترويضمدرسة

عئنقليلةسنواتوبعد.و"قذر"1"كافر"بأنهالثانيالمكابيينسفركاتب

إلىمنلاوسفعمد.الكهنوترئاسةفيياسونمنبدلأمنلاوسالسلوقيون

وأهدىصور،فيمنهاقسمآفباع،الهيكلمنالذهبيةالأوانيبعضسرقة

أونيافلاتم.المرموقينالسلوقيينالأشرافأحد،أندرونكسإلىالآخرالقسم

بواسطةمنهللتخقصالأخيراهذفسعى.عملهعلىمنلاوسالثالث

نقلهلماوفقأ،بورايكنظريةإلىواستنادأ.وقتلهعليهقبضالذيأندرونكس

اضطهادعندالبرفعلممساعدةرفضواالذين،،أبشالوم"بيتفإنبوروز،

أفرادهاتبئىالتيالمرموقةطوبياعايلةإلىيرمزونله،الشريرالكاهن

بكلللمحافظةيدافعكانأونئاحزبأنحينفي،الهلنستيةالحضارةأسلوب

الآباء3.سمننعلىدقة

91.و13و411:مكا-2

-256-55..BURROWS,Manuscrits, p
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2-نقدولخليل

عنهاتخفىالنظريةهذهصاحبأنإلىنشير،رايكبونظريةعلىردآ

وأنكماضعفها.دليلوهذا،الباحثينبعضيستهويتزاللاأنهامنبالرغم

والكاهنالبزمعفمعنالميتالبحرمخطوطاتتقدمهاالتيالمعطياتبعض

الكاهنحولوالثانيالأولالمكابيينسفريفيوردمامعتتوافقلاالشرير

مثلأالمخطوطاتتذكرفلا.الكهنوترياسةفيخققهومنالثالثأونياالأكبر

الذيشقيقههوالشريرالكاهنوأن،الهيكلكهنةكبارأحدهوالبرمعلمأن

ماالثالثأونياحياةسيرةفييوجدلاكما.الكهنوترئاسةبمنصبطمع

الأزمنة.نهايةببدءاعتقادهيثبت

الكهنوترياسةفيخلفهومنالثالثاونياحزبيبينالصراعانوالحقيقة

واليهود،جهةمنالموسويةالشريعةعلىالمحافظيناليهودبينالصراعيمتل

جهةمن"1،للأصنام"الذبحعلىووافقواالهلنستيةبالحضارةتأثرواالذين

الشريعة،علىالغيورينإلىبالنسبةالكفرذروةالعملهذامتلوقد.أخرى

عذدهاالتيالاتهاماتسياقفيلهاوجودلاللأصنامالذبحتهمةأنغير

تلميحأينجدلاكما.الشريعةمخالفيضدالميتالبحرمخطوطاتأصحاب

الثورةلاندلاعحافزأكانتالتيالمهمةالأحداثلبعضالمخطوطاتتلكفي

.المحرقاتمذبحعلى"2الخراب"شناعةإقامةمثالعلى،المكابية

لمؤازريهمالمكابيينحولبالشريعةالعاملينجميعإلتفافمنوبالرغم

فيالمعروفةاليهوديةالطوائفأسماءبيننجدلا،الموسويةالشريعةعندفاعآ

لمحرفواالتيوالنعوتالأسماءبمختلفالأسينيينلطائفةذكرأيالعصرذلك

جانبإلىاسمهمالتاريخلسخلالمكابيالعصرفيالأسينيونتواجدفلو.بها

نأذلكعلىوالدليل.مثلهمالشريعةعنللدفاعثارواالذين3الحسيديين

الكبرىاليهوديةالحربفيالأسينيينقادةأحدإشتراكأكدالذييوسيفوس

وهذاالمكابية.الحربفيمنهمأفيإشتراكإلىمطلقأي!ثيرلمروما،ضد

'-l:4.91:مك232!430:2مكا

ا:2.54-امك

و32:42.67-امك
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الحقبة.تلكخلالتواجده!اعدميؤكدالصمتمندليل

المعطياتمنجانبمعيتوافقالمكابيالعصرممئزاتبعضأنشلثولا

التيالزمنيةالمدةلناحيةوخاصة،الميتالبحرمخطوطاتتقذمهاالتي

فيهاشاركواالذينبنظرمقدسةحربأولكونها،المكابيةالحرباستغرقتها

جيشهالمكابييهوذاتنظيملناحيةوأيضأالآباء،وسشالشريعةعندفاعأ

ذإ،موسىالنبيزمنإلىتعودالتيالمقدسةاسرائيلبنيحروبقاعدةعلى

كلمنبالرغم."1والعشرةوالخمسينوالمئةالألفرؤساء،الشعب"قؤادأقام

المكابية،الحرببهنمئزتالذيالمقدسةالدينيةالحربطابعفإن،ذلك

حولهاتتمحورالتيالمقدسةالإسكاتولوجيةالحربممئزاتعنيختلف

الميت.البحرمخطوطات

إلىاستنادآتبدو،المنتظرالمسئاعقيدةأنإلىنشير،لذلكوتأكيدآ

الميت.البحرمخطوطاتفيعليههيعغاتطورآأقل،المكابيةالحربمصادر

وصففيالأولالمكابيينسفركاتباستعملهاالتيالتعابيربعضأنصحيح

مخفص"البطل:مثالعلىالمنتظر،المسئاشخصيةمعتتوافقا!لكابييهوذا

و"ييولى"،مآثرهفي"كالأسدوهو(،،إسرائيل"حربيحاربالذي"،إسرائيل

يوناثانشقيقهاستلميهوذا،مقتلبعدأنهأيضأآوصحيح"2.الشعوبمحاربة

فأعاد،ائهأعدعلىعديدةانتصاراتوحقق،بعدهمنوالقيادةالرئاسة

نإ"3.الشعبيحاكم"وأخذالقضاءكرسيعلىوجلس،البلادإلىالطمأنينة

فيإشارةتوجدلاأنهغيرالمنتظر.المسياشخصيةمعتتوافقالأوصافهذه

منأنعلمآ.الملكتاجتب!وامتثاأولادأنتؤكدوالثانيالأولالمكابيينسفري

ذلكإلىإضافةداود.نسللأنه،ملكآيكونأنهوالمنتظر،المسئاصفاتأهم

جيرانهمعلىوأشقاؤهيهوذابهاقامالتيالعسكريةالحملاتمنفبالرغم

إطارضمنالحربيةمآثرهمتبقى.الخ..4وجلعادوالجليلأدومفيالوثنيين

3.55:املةا-

26602:امك2- : r4:9.21؟و

و903.73:امك3-

6.وه2وا5:3مكا4-
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إطارضمنأي،اأعدائهسلطةمنونحريرهإسرائيلشعبإلىالحريةإعادة

المنتظر،المسئاإلىبالنسبةاليهوديالدينيالوعيتطؤرمنالأولىالمرحلة

منويمكنهم،العبوديةنيرمنيخررهممخفصأينتطروناليهودكانحين

.واطمئنانحريةبكلالموسويةالشريعةوفقالدينيةشعائرهمإقامة

الأولالمكابيينسفريفيلهاأيرفلا،هارونكاهنالمسئا،عقيدةعنأما

الحسيديينأنيلاحظكماالمكابية.الحربمصادرمنوسواهماوالثاني

فسخعنيتوانوالم،الحربمنالأولىالمرحلةفيالمكابيينآزرواالذين

الملكقفدهالذي"ألكيمس"الأكبرالكاهنبسلطةوالإقرارمعهمتحالفهم

نأالحسيديينوحخة.الكهنوترئاسةسلوقسبنديمتريوسالسلوقي

ألكيمسالكهنةعظيمأنذكرهوالجدير"2.هاروننسلمن"كاهنهوألكيمس

ياسونسياسةيابعلأنه،الأولالمكابيينسفركاتببنظرالكفارمنيعتبر

3.منهماشزآأكثرفكان،التهلينفيومنلاوس

الملكوكان4،بالماليشترىالزمانذلكفيالكهنةكبيرمنصبوكان

المكابي،شقيق،يونايانيترددولم.المنصبذلكفييختارهمنيعئنالسلوقي

عيمهعندما..مق152سنةالأوليشرينفيالمقذسةالكهنوتيةالحفةبارتداء

هذاوفي.هاليهوديةالأمةفيالكهنةعظيغ،أنطيوخسابن،ابيفانساسكندر

الحقبةمميزاتيناقضعلىواضحةدلالة،السابقةالوقائعمنوغيرهالحدث

هارونمسيحفيهايظهرالتيالميتالبحرمخطوطاتمميزاتمعالمكابية

إسرائيلمسيحيبدوكما.وثنيملكيدعلىوليس"يهوه"يدعلى"ممسوحأ"

نأذلكإلىأضففقط.شعبهعلىأميرآوليسكفهاالشعوبعلىملكآ

وهيكلأجديدةأورشليمينتظرونكانواالميتالبحرمخطوطاتاصحاب

وجذدالمذبحبناءأعادالمكابييهوذاأنحينفي،أزمنتهمنهايةفيجديدأ

14.26:امكا-

7:13-14.امك2-

22-24.و:79امك3-

4.24:مك131503:امك4-

02-5:01.21-املا
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السابقا.شكلهماعلىالمقدس

بل،بأسرهالعالمتشملإسكاتولوجيةحربأتكنلمإذأ،المكابيةفالحرب

وهيكلهاأورشليموتطهير،الأجنبيةالسيادةمنالتحررإطارضمنتدوركانت

الشريعةوفقحرئةبكلالدينيةالشعائرواقامة،الأجنبيالمحتلنجاسةمن

الموسوية.

ا!شمونيالعهدفىفلسطينثالثآ-

-1Yo)2سمعانتولىأنبعد u).اليهوديالشعبعلىالزعامةق.م،

ذفعومنسلطانهممناليهودوحزرالسلوقيينعلىمهمةانتصاراتحفق

iسنةلهمالجزية Yوأميرأعامأوقائدأأعظمكاهنأاليهودبهفنادى02،.مقا

الأسرةسمعانفأسس.بعدهمنوأحفادهلإبنايهوصلاحياتهحقوقهيوزث

بالرغم.ق.م142سنةفيمستقلةأمةتأسيسمناليهودونمكن.الحشمونية

فاعلايم.يزاللاكانلهاالمجاورةالأممتهديدأنمن

-134401)بعدهمنالحكمهركانوسيوحناإبنهتوفى،سمعانموتبعد

11`912-)السابعأنطيوحسالسلوقيالملكحاصر،عهدهوفي.(.ق.م A

إلىهركانوسيوحنايبادرلملوبقبضتهيسقطأنكادتالتيأورشليم(..مق

بضرورةالسلوقيينفتهذدروماتتدخلولولم،4مثقال003مقدارهاجزيةدفع

خلفيم.اليهودهلاصدقائهاالتدزضوعدموالانسحابالحصارفك

1-3ا)28زبيناسالثانياسكندرهوضعيفسلوقيالسابعأنطيوحس Y

منجيشأوأنشأ،سلطانهووشعاستقلالههركانوسيوحنافاستعادق.م.(

وكرهأغضبأالفزيسيونفازداد،زمنيأميرتصزفوتصزف،المرتزقة

الدينفرضأنههركانوس،يوحناعهدممنزاتومن6.الحشمونيينلأسرة

.اه:مكاا-

-261..BoREICKE, The New Testament Era, p

ه3i-.6200،ب!

-461.§5,,JOSEPHE,Guerre, ,I ii

-566..BoREICKE, op. cit., p

.14ص،كمرانوجماعةالميتايبحرمخطوطات،رستمأسد6-
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ا.فلسطينجنوبيفيأدوممنطقةسكانعلىوالختاناليهودي

ملكية،إلىالزعامة،أرسطوبولسالبكر،ابنهحؤلالمذكوريوحناوفاةبعد

الأحداثأهمومن.البابليالسبيبعد(.ق.م401)اليهودعلىملكأؤلفكان

والعيشالاختتانعلىالناسوأجيرالجليلاجتاحأنهعهدهفيحصلتالتي

2.اليهوديةالسشوفق

فيأشقائهباقيوأودعأنتيفونش،أخاهإليهقزبقدأرسطوبولسوكان

وبلغت.السلطةعلىالصراعبسببأيضآالسجنوالدتهأدخلكما.السجون

بأرسطوبولسالمرضواستبذ3.جوعأقتلهاعلىعملحينأشذهاقساوتهبه

هذاأنمذعينأنتيغونشأخيهوبينبينهالشقاقببذروالحشادالواشونفقام

آنفأ.مزكمااغتيالهأمرالملكفدتر.بالعرشيطمعالأخير

السجنمنحنانياسكندرشقيقهأرملتهأخرجت،أرسطوبولسماتولما

بكثرةق.م.(ا-76)30حنانياسكندرعهدونمذز.العرشعلىوأجلسته

استعانتهبفضلالانتصاراتبعضحققوقد.والداخليةالخارجيةالحروب

منهمفقتلالفزطسيين.وبينبينهالعداوةعهدهفيازدادتكما،بالمرتزقة

وبينبينهمالعداوةفتأصلتالمذكور،الملكالصذوقيونوناصر4.كبيرأعددأ

خمسونالفزيسيينمنفيهاقتلسنواتستبينهمالنزاعواتصل،الفزيسيين

.هرجلألف

افكيروسالثالثديمتريوسفسار،السلوقيينمنالمعونةالفزيسيونطلب

حناني،اسكندراليهفخرج)نابلس(.شكيمعلىونزلجيشهرأسعلى

اسكندرفهرب.رجالهمنكبيرأعددأوقتل.ق.م19سنةديمتريوسفهزمه

إلىساركبيرعسكرفيصارفلما،جيشهنجميعوأعادالتلالبعضإلى

حنانياسكندربينالحروبتتابعتذلكبعدسوريا.إلىفرذهديمتريوس

الفزيسيينوجهاءمنوأخذكثيرأ،خلقأمنهموقتلفهزمه!اوالفزيسيين

-167-66..BoREICKE, The New Testament Era, p

.-26800I"أ""

-371.§1,,JOSEPHE,Guerre, ,I iii

.401صاييهودي،يوسيفوستاريخ،يوسيفوس4-

JOSEPHE, Guerre, ,I iv, ,4 § .19 - c
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فخاف.أنظارهمأماموأولادهمنساءهمذبحأنبعدفصتقبهمرجلثمانماية

يرجعواولم،اليهوديةأراضيالفزيسيينمنآلافثمانيةوغادر،منهأعداؤه

ا.الملكوفاةبعدإلأإليها

فلما،ألكسندرةلزوجتهبعدهمنبالملكأوصىقدحنانياسكندروكان

فيكانواالذينالفزيسيينجميعألكسندرةأطلقت..مق76سنةمات

إبنهاوجعلت.بمذهبهمونمشكت،الناسأموريدبيراليهمورذت،السجون

الأصغرأخاهوجعلت،متواضعآكانلأنهأعظمكاهنآهركانوسالأكبر

ألكسندرةإلىجاؤواالفزيسيينأمرقويولما.للجيشقايدآأرسطوبولس

مالأنالصذوقيينرؤساءقتلفييدهمإطلاقوطلبواهركانوسإبنهاومعهم

علىفوافقت،بسببهمكانالراحلالملكعهدفيالأذىمنبالفزيسيينحل

منهؤلاءطلبالصذوقيين،زعماءقتلفيالفزيسيونأمعنولما.طلبهم

،البعيدةالضياعفيوالتفزقأورشلي!امنبالخروجلهمالسماحألكسندرة

2.أرادوامالهمفكان

الذيالثانيهركانوسالبكرابنهاالعرشفتسف!األكسندرة،ماتتيم

الثانيأرسطوبولسشقيقهيجبرهأنقبلالحكمسذةفيأشهرئلاثةأمضى

.العرشعنالتنخيعلى.(ق.م)67-63

هركانوسالفزيسيونفأيد،الشقيقينبينواندلعتعادتالحروبأنغير

3،أدوممنطقةحاكمأنتيباتروسونمزدأرسطوبولس.الصذوقيونوناصر

عرشهاسترجاععلىهركانوسوشخع،الشقيقينبينالخلاففاستغل

فيأرسطوبولسوحاصرجيشأجفزالذيالأنباطملكبالحارثمستعينأ

أورشليم.

قنصلهايشخصالمنطقةعلىأطفتقدروماكانت،ذلكأثناءفي

الصغرىآسيةشرقفيالبنطسملكمترداتسعلىقضىالذيبومبيوس

,JOSEPHE,Guerre,،6§.89-79ا- ,I iv

5I؟،3،7،)"ب!أ.2114-113-

تلكحكمتوتىقدوكان.فلسطينجنوبفيالواقمةأدوممنطقةأعيانأحدهوأنتيباتروس3-

فزائيل:أربعةالبنينمنلهولدتأدوميةامرأةوتزوج،حنانياسكندرالملكعهدفيالمنطقة

سالومه.تدعىواحدةوابفة،ويوسفوفيروراسالملكوهيرودس
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6سنة Vوانجه،الأرمنملكتغرانوسعلىالتاليةالسنةفيانتصرثم.ق.م

مطلعفيدمشقإلىسكوروس،،قوادهأحدفوصل.وفلسطينسورياشطر

ا.السنةيتلكربيعفيبومبيوسيبعهثم.،ق.م64سنة

هركانوسمنكلأرسل،دمشقإلىسكوروسبوصولاليهودسمعفلما

الوفدمعأرسطوبولسأرسلكما.المعونةطلبأجلمنوفدآوأرسطويولس

لرفعوالحارثهركانوسالأخيرهذافأنذرسكوروس،إلىالمالمنمبلغة

يمثلوفدوصل،دمشقإلىبومبيوسدخولوعند3.أورشليمعنالحصار

الكهنة.إلىالسلطةواعادةالحشمونيينحكمإنهاءراجيةاليهوديالشعب

احتار.الأنباطإخضاعمنفرغقديكونريثمابالترئثبومبيوسفأشار

ستةمنهموقتلبأعدائهولحقعسكرهفجمعينتظر،ولمأمرهفيأرسطوبولس

لدىيتزئفانوأنتيبايروسهركانوسفعادأنتيباتروس.شقيقبينهم،آلاف

فيالأخيرهذافتحصئنأرسطوبولس.وبينبينهالأمورساءتحتىبومبيوس

حصاربعدق.م.63سنةعنوةعليهاواستولىبومبيوسفهاجمها،أورشليم

الأثاثبمعاينةواكتفىفدنسه.الأقداسقدسدخلثغ3،أشهريلاثةدام

الهيكلكنزيفسلملكنه،الخالصالذهبمنوكلهاالمقذسة،والأواني

علىالجزيةبومبيوسفرض4.الذهبمنمثقايىبألفيقذرالذيالمقذس

رجعثم.كهنةكعظيمالسابقمركزهإلىهركانوسوأعاد،واليهوديةأورشليم

كسجناء.عايلتهافرادمنوعددأأرسطوبولسمعهآخذأروماإلى

الشريرالبروالكاهنمعنمحولالنطرياتأهم-ا

ا!شمونىالعهدفى

الحشمونية.الحقبةخلالالشرير""الكاهن.هولةحولالنظرياتتعددت

مؤسسهوسمعانالشريرالكاهنأناعتقدالذي"كروس"نظريةأهمهاومن

.44ص،قمرانوجماعةالميتايبحرمخطوطات.رستمأسد-ا

-2128.§3,6,,JOSEPHE,Guerre, I

I,vi,,3,,4؟.3914- § ;013 ,I vii,!يIbi

-4152.§6،4,, ,I viiلم"لا
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وردحيثالأولالمكابيينسفرفيجاءماأهميةعلىوشذد،الحشمونيةالدولة

أيديعلىيغتنولماليهوديالشعباختارهكهنةعظيمأولهوسمعانأن

اسمهويذكروالذهبالأرجوانيلبسوأنالجميعيطيعهأنفتقزر.السلوقيين

منشيئأينقضأنالكهنةأوالشعبمنفردلأييحقيكنولم.الوثائقفي

ومن.علمهدونالبلادفياجتماعأيعقدأو،بهيأمرمماشيئأيخالفأو،لكذ

القراراتتلكأن"تشارلزورث"وباعتقاد.االعقابيستحقكان،ذلكيخالف

منيدعلىالكهنةصفوففيإنشقاقلحصولصالحمناخخلقإلىأذت

وهيكلها،أورشليمفهجروا،الكهنوترئاسةإلىالارتقاءشروطفيهمتوفرت

بموافقةإلآاجتماعإلىالدعوةآخرشخصأيأوكاهنلأييحقيعدلمإذ

3.سمعان

فقد،الحشمونيةالحقبةخلالالبرمعف!اهويةنحديدإلىبالنسبةأما

وبالرغم3.الأمراهذاستحالةعلىالآراءمعظماتفاقإلى"تشارلزورث"أشار

يهوذاهوالبرمعفمإنالقايلةنظريتهإثبات"كرمينياك"حاول،ذلكمن

تلاميذهمنجمهرةيعفمكانالمذكوريهوذاأنسابقأذكرناوقد4.الأسيني

الملكشقيقأنتيغونس،موكببمرورفوجئعندماأورشليمهيكلمنبالقرب

بمقتلينبألأنه،انطفأتقدلديهالنبوءةروحأنفظن،الأولأرسطوبولس

يمكنلابعيدموضعوهوسطرون،برجمنبالقربعينهاليومفيانتيغونس

يحققتيهوذانبوءةأنغيرالنهار.ساعاتمنيبقىمافياليهالوصول

سطرون"."برجاس!ايحملأورشليمفيآخرموضعلوجود

منكرمينياكانطلق،الأسينييهوذاهوالبرمعلمأنعلىوللدلالة

التالية:التساؤلات

03-14.45:امكا-

-2.J .H CHARLESWORTH, << The origin and subsequent history of the

authors of the Dead Sea Scrolls: Four transitional phases among the Qumran

Essenes«,"!ولول380)0891(."،.022

-3218."..Ibid

-4246..RQ" °n38,)0891( p(؟ء(etait le Docteur de Justice""أيا,J. CARMIGNAC
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فالمسألةالأسيني،ليهوذاسابقزمنفيعاشقدالبزمعفمكانإذاا-

ويعفمأورشليمهيكلعلىيترددكانالأخيرهذالأن،التعقيدغايةفيتصبح

الشريرالكاهنمعتصالحواالأسينيينأنيعنيوهذا.منهبالقربتلاميذء

التيالمعطياتمعيتوافقلاالأمروهذا.اضطهدوهمالذينالهيكلوكهنة

الميت.البحرمخطوطاتتقدمها

فلا،الأسينييفوذابعدأي،لاحقزمنفيظهرقدالبرمعقمكاناإذ2-

الأوايلالجماعةأعضاءأنتذكرالتي"دمشق"وثيقةفيوردماتفسيريمكن

هذاوأنخاصة،سنة"1عشرينمدةطريقهم"يتلفسونكالعميانكانوا

التنبؤ،فيبموهبتهيوسيفوسأشادالذيالمذكوريهوذاعلىينطبقلاالوصف

.اليهوديالشعبلدىالمشزفةالمواهبمنوهي

لتلككانأنهيعنيفهذاالأسيني،ليهوذامعاصرآالبرمعفمكانإذا2-

الأسيني.هـيهوذاالبرمعفمالتواليعلىوهما،ونبيمشزع:رئيسانالطائفة

سنةحوالىفلسطينأرضعلىمتواجدأالشريرالكاهنيكونالحالهذهوفي

..مق001

الأمرهذالأن،نفسهالبرمعفمهوالأسينييهوذاأنكرمينياكاعتقد4-

عنيوسيفوسذكرهماتعليلمنبذلاإذ.العالقةالأمورجميعبنظرهيوضح

واعتبر.ق.مالثانيالقرناواسطفيأي،يوناثانعهدفيالأسينيينتواجد

انطيوخساضطهادسببهاالتيللانعكاساتنتيجةكانالأسينييننشوءأن

تلفستقدالجماعةكانتواذا.ق.م017سنةحوالىلليهودأبيفانسالرابع

015سنةحصلبالجماعةالبرمعفمالتحاقفيكونسنة02خلالالطريق

كانانتيفونسمقتلعنتنبأوعندما.سنة03او03آنذاكعمرهولكون،..مق

أطلقهالذيالجليلالشيخلقبفاستحق،سنة77و67بينماعمرهيتراوح

.يوسيفوسعليه

CD-A,،01.1-9ا-
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2-نقدوتحليل

حول"كرمينياك،(نظريةمعالميتالبحرمخطوطاتمضمونيتوافقلا

مناتضحفقد.قمرانجماعةنشأةإلىأذتالتيوالظروفالبرمعفمهويلة

نتيجةكان،البزيةإلىأعضائهاوارتحالالجماعةنشأةأنالمخطوطاتتلك

لمعفمهمالشريرالكاهنواضطهاد،الهيكلكهنةمعوخلافهمالشز،لتفاقم

فيالهيكلمنبالقربتلاميذهيعقمكانالأسينييهوذاأنوبما.بموتهويشببه

ضدالممارسالاضطهادأنيؤكدالموضعذلكفيفتواجدهأرسطوبولس،زمن

إلىارتحالهمفإنوبالتاليبدأ،قديكنلمالكهنةكبيريدعلىالأسينيين

أيامفيالبريةإلىرحلواقدالأسينيونيكنلمافإذ.حصلقديكنلمالبرية

فكيفوينظيمها،جماعتهمتأسيسأجلمن(.ق.م401)أرسطوبولسالملك

سببهاالتيللانعكاساتنتيجةكانالأسينييننشوءأن"كرمينياك"يعتبر

.؟)ق.م017سنةحوالىلليهودابيفانسانطيوخساضطهاد

والكاهنالبرمعقمشخصيتينحديدحولالباحثيننظرياتتعذدتلقد

بإجماعيحظىموضوعيرأيإلىالتوصلدونالحشمونيالعهدخلالالشرير

غيرفيالشخصيتينهايينعنيفتشونالعلماءأنذلكوسببالآراء.

عهدفيالمعروفةاليهوديةالطوايفأنإلىالإشارةسبقتفقدعصرهما.

:ثلاثهيق.م.-الثانيالقرنمنالأخيرالثلثفي-أيهركانوسيوحنا

الأسينيونيتواجدأنآإذيثقلفلاوالحسيديونا.والفريسيونالصذوقيون

منيختفونثم،يوناثانزمنفيأيالميلاد،قبلالثانيالقرنأواسطفي

ثم!الزمنمنعقودثلاثةطوالامتدالذيهركانوسيوحناعهدفيالوجود

الحقبةخلالاليهوديالتاريخصفحاتعلىجديدةمرةللظهوريعودون

االكبرىاليهوديةللحربالممفدة

فيتردانتيغونساغتيالحوليهوذانبوءةأنإلىالإشارةسبقتاوقد

إلىينتمييهوذاأنالكاتبيذكرأندون"اليهودييوسيفوس"تاريخكتاب

يأ،الصالحينفرقةإلىانتماءهأكدفقدبالعكسبلالأسينيين،طايفة

فييهوذاعلىيوسيفوسأطلقهاالتي"أسيني"كنيةأنيعنيما،الحسيديين

r-:25مك4؟39ص،اليهودىيوسيفوستاريخ،يوسيفوس-ا I.
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للحقيقة.نحريماهي"،اليهودية"الحروبكتاب

تتوافقلاالميتالبحرمخطوطاتفيالتاريخيةالظلالأنلكذإلىأضف

حقدآيكئونالمخطوطاتأصحابكانفقد،الحشمونيالعصرمميزاتمع

الفتحمنذفلسطينتاريخمراجعةعندولكن.الرومانأي،الكتئمضدعظيمأ

يظهرهاالتيالكراهيةيبزرماذجدلا،الحشمونيالعهدنهايةحتىالسلوقي

يهوذايحالففقد.الروماننجاهالشريعةعلىمحافظةيهوديةجماعة

الصداقةمعاهدةأنأيقنعندمااالرومانمع،الشريعةعلىالغيور،المكابي

بسببالفناءمنالموسويةالشريعةعلىالحفاض!فيتساهمبه!اربطتهالتي

بينالصداقةمعاهدةنجددتوقد.السلوقيوناعتمدهاالتيالتهلينسياسة

تتدخلروماوكانت3.سمعانعهدفيثم2،يوناثانعهدفيوالرومانالمكابيين

دخلأنإلى.السلوقيينجيرانهمقبلمنتهديدأيعنداليهودلصالح

التاريخ،ذلكفقبل..مق63سنةهيكلهاودنسواحتفهاأورشليمإلى.بومبيوس

منروماتجاهاءعدأيتبريريمكنلا،اسالأقدلقدسالرومانتدنيسقبلأي

الشريعة.علىالمحافظةاليهوديةالجماعات

العهدبدايةمنذاليهودبهانمئعالتيالاستقلالفترةأنشكولا

الحربشكلتالذيالمشيحيالزمنمراحلخانمةبنظرهمتعتبر،الحشموني

اليهودينعمالمنتظر،المسئاعقيدةإلىفاستنادأ.الأساسيمحورهالمكابية

فيالمفهومهذاعلىونقع.أفتهاءأعدالمستايهزمأنبعدوالاستقراربالسلام

،سمعانعلىللثناءالاولالمكابيينسفركاتبأوردهاالتيالشعريةالقصيدة

منجديدةمرحلةنشوءالشاعرفيهاأكدوالتي،الحشمونيةالدولةمؤسس

وشرير"،أثيم"كلسمعاناستأصلأنبعد،فلسطينفيوالازدهارالسارم

أسرىوجمعالبلاد،علىبيدهوقبض،أفتهأراضيو"وسئع"،الملوكو"سحق

وسزأرضهفيالسلمو"أحل"،سمعانأيامكليهوذاأرض"فهدأتبمثيرين،(.

منيكنولموتينتهكرمته"نحتواحدكلفجلسعطيمأ"،سرورآإسرائيل

17-8.31:املاا-

ا.12:امك2-

15-15.24:و16-1491:امك3-
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غلاتها،تعطيوالأرض،بسلامأرضهميفلحون"الناسوكان".يفزعهم

ثمارها"1.الحقولوأشجار

الحشمونيةالحقبةبهايتمثزالتيالتاريخيةالظلالفإن،ذلكإلىإضافة

فينجدلاإذ،الميتالبحرمخطوطاتيقذمهاالتيالمعطياتمعتتوافقلا

مفهوممعيتوافقللحربعامآمناخأ،الحقبةتلكخلال،فلسطينتاريخ

فالتهديد.الزمنمنجيلامتدادعلىيتدزجالتيالإسكاتولوجيةالحرب

الفريسيينبيننشبالذيالدمويوالصراعلأورشليمالمتقطعالسلوقي

حولهينتظمالذيالعامالاسكاتولوجيالمناخيعكسلاوالصثوقيين

فلسطينيهودبهاتمئعالتيالاستقلالفترةوأنكما.الميتالبحرمخطوطات

14)الحشمونيةالدولةنشوءمنذ Y).63الرومانبيدسقوطهاحتىق.م(

نأتؤكدالتيالميتالبحرمخطوطاتمضمونمعمطلقآتتوافقلاق.م.(

المحتل.الغريبلسلطةاكآنذخاضعةكانتفلسطينمناطقوسائراليهودية

4-14.14:امكا-
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ولروبمولفممل

التاريخيةالأسينيينظلالعنالبحث

المسيحيةظهورحتىالرومانىالاحقلالمنذ

الرومانىا!كملختفلسطين-أوفى

قيصرويوليوسبومبيوسبيناندلعتالتيالأهليةالحربانتهاءبعد

فيالثانيهركانوستثبيتجرى.،ق.م48سنةالأخيرهذالصالحوحمميمت

مخنانتيباتروستعييننغكما،الإتنارخيةمنصبوفيالكهنوترئاسة

علىالصراعاستغلقدانتيباتروسوكان.اليهوديةعلى35!(ياحياسحأء3)3

هذافناصر،الثانيوهركانوسالثانيأرسطوبولسالشقيقينبينالسلطة

جاعلأ،السلطةمركزفيوهيرودسفزائيلولديهوضعمنونمكنالأخير،

-المنطقةعلىآقائدالثانيومن،العسكريةأورشليممنطقةعلىآقائدالأولمن

إلىالسلطةانتقلتهركانوسضعفوبسبب.الجليلأي،العسكريةالشمالية

الفعلي.البلادحاكمأصبحالذيأنتيباتروسيد

الكبيرهيرودسالملكعهدثانيآ-

،الرومانبينأهليةحربواندلاع.ق.م44سنةقيصريوليوساغتيالبعد

شاركالذي،سورياحاكم،كاسيوسسلطةتحتفجأةنفسهانتيباتروسوجد

هيرودسابنهاستلم.،ق.م43سنةانتيباتروساغتيالوبعدقيصر.باغتيال

منكلأنجاهسياستهفييوازنأنودهاءحذاقةبكلفاستطاع.السلطة

2.قيصرقئقةلمحاربةجاءالذيأنطونيوسماركالرومانيوالقايدكاسيوس

نأعلىاليهوديةإينارخيةفزائيلوشقيقههيرودس.أنطونيوسمنحوقد

-1991.§3،,JOSEPHE,Guerre, ,I x

فيليبي.معركةفي،قيصرقتلة،وكاسيوسبروتسعلىانطونيوسماركالرومانيالقائدانتصر2-

..مق42سنةهزيمتهإثركاسيوسانتحروقد
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ا.الأعظمبالكهنوتهركانوسيحتفظ

ابنأنتيغونساستعان،..مق4.سنةفلسطينالبرثيوناجتاحولما

صلمثمقصير،لوقتوالدهعرشاستعادةمنونمكنبهمالثانيارسطوبولس

هيرودسأما2.للكهنوتصالحغيرالأخيراهذفأمسىالثانيهركانوسأذني

منبدعمملكلقبالرومانيالشيوخمجلسمنحهحيثروماإلىفلجأ

سلطتهبسطمنبمؤازريقانمكنرومانيةعسكريةقوةمعفعاد3.أنطونيوس

الذيناللصوصعصاباتمنوتطهيرهاالجليلمنطقةواخضاعأدومعلى

الذعرلإيارةمنطلقأالعاصيةالمغاورمنفاتخذوا،البلادفيالفوضىاستغقوا

أنتيغونس.مناصريعلىوقضىواقتحمهاأورشليمحاصريم.السكانبين

أمامبالسلاسلمكبلأفالحضر،الرومانقبضةفيأسيرأالأخيرهذاوقعوقد

فعليأالسلطةاستعادةمنهيرودسونمكن4.رأسهبقطعأمرالذيأنطونيوس

الثانيهركانوسحفيدة،مرياممنتزوجذلكبعد.ق.م37سنةالبلادعلى

الشرعية.منمزيدأسلطتهعلىفأضفى،الحشمونيللعر!ث!الأخيرةوالوريثة

زمامعلىيقبضأنواستطاع.ق.م4و37سنتيبينفلسطينهيرودسخكم

منوجعل،بقسوةأعداءهوسحق،المعارضةفأخضعحديد.منبيدالسلطة

أعدمبعدماخاصة،يديهبينطثعةأداة)السنهدرين(الأعلىاليهوديالمجلس

كاهنأمكانهوجعلهركانوسامبإعدلاحقأأمريم.أنتيغونسلتأييدهمعضوأ45

رئاسةينقلأنعلىحرصلأنهالحشمونيين،عايلةغيرمنالكهنةعواممن

ه.الملكلاستعادتهمسببأذلكيكونأنمنخوفأالبيتذلكعنالكهنوت

مدينةفزئن.عصرهفيالسائدةالهلنستيةالحضارةإلىهيرودسومال

لأوغسطستكريمأ،سبسطيةوسفاهاالاغريقيالطرازعلىبالأبنيةالسامرة

3rom-ا the Beginnings to theBarمل.J Alberto SOGGIN, A History of Israel

322.,135.translated by John BOWDEN, Great Britain,,8491 pء.يهـKochba Revolt

-1'027.§9،,JOSEPHE,Guerre, ,I xiii

,Ib!4,,4؟.3284- ,I xiv

-4357.§3,,Ibid.,,I xviii

.016صاييهودي،يوسيفوستاريخ،يوسيفوس5-
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مدينةالساحلعلىبنىكذلكا.فيهامعبدأالأخيرلهذاوبنىقيصر،

المدينةتلكوزئن.الرومانيللمحصئلمقزأبعدفيماصارتالتيقيصرية

كانلأوغسطسهيكلأمنهمقربةعلىشئد،مهفأمرفأفيهاوأنشأبالقصور،

المدنلتزيينالأموالمنالكثيرأنفقكماللإمبراطور.ضخمأنمثالأيحوي

فيالرياضيةالمعاهدوأنشأ،للمتوسطالشرقيالساحلعلىالهلنستية

والأروقةبالهياكلوصوربيروتمدينتيوزئن،وغيرهماوعكابلسطرا

فيللدعايةوسعى3،ودمشقصيدونفيمسارجوبنى،التجاريةوالأسواق

فيأما.رودسجزيرةفيأبولونالإلههيكلبناءفأعاد،الأغريقيةالأوساط

ومنومدزجأ.ومسرحآ،الخيللسباقانآميدأنشأفقد،أورشليمملكهعاصمة

بعضإليهنظرلذلك،.اليهوديةالسمشمعتتفقلاالأعمالهذهأنالمعروف

3.الجديدإبيفانسأنطيولحسأنهعلىاليهود

بإعادة4السلطةتسفمهمنذعشرةالخامسةالسنةفيهيرودسالملكشرع

الهيكلبناءتشييدمنالبنئاؤونفانتهى،تصذعهبسببأورشليمهيكلبناء

فاستفرقتالملحقةوالأبنيةالأفنيةأما.ونصفسنواتتسعخلالالأساسي

المذفبالرومانيالنسربتعليقهيرودسوأمر.هالسنينعشراتبنائهاعملية

الفزيسيين،الشريمةعلماءبعضحفيظةفأثار،للهيكلالرئيسالمدخلفوق

نماييلأوصوروضعيحطركانإذ،اليهوديللدينمخالفةالأمورتلكلأن

هيرودسفأمر،اقتلاعهإلىأنصارهمبعضفبادر.الهيكلفيحئةلكائنات

6.محزضيهممعبإعدامهم

بالنسبةيعتبر،كانفقد.الشعبمنمحبوبآهيرودسيكنلم،عامبشكل

-1304.§2,21,1,,JOSEPHE, Guerre

-2422.§1،1,JOSEPHE,Guerre, ,I xxi, ،7 § ;414 ,I xxi

`BoREICKE, The New Testament Era, .p.301- t

JOSEPHE, Guerre, ,I xxi, ,1 § .104 - t

.5:202-يو

-6655-648.§2،,JOSEPHE,Guerre, ,I xxxiii
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البيتإلىينتمييكنلملأنه،للعرشومغتصبأغريبأ،منهمالكثيرينإلى

الهلنستية.الحضارةإلىويميلروماقؤةفقطيمئلبل،الشرعيالملكي

الرومانالكبيروا!صلينهيرودسأولادعهدفىفلسطينثالثآ-

علىمملكتهقيصرأوغسطسفوزعق.م.،4سنةهيرودسالملكتوفي

اليهوديةعلىإتنارخأوعئنهأرخلاوسإلىنصفهافأعطى،أولادهمنثلاثة

أميرأأنتيباسوثثت،جدارتهأثبتإذاملكبلقبعدهjj،وأدوموالسامرة

علىللربعأميرأوفيليبس،والجليلبيرةمنطقتيعلى4!!ولش!+()حولللربع

.وبانياس(Batanee)والبثنيةواللجاالجولان

السيطرةمنابتداءاالبلادفيا!لترديةالسياسيةالأوضاعوبسبب

واحدكلنصيبحولوأرخلاوسأنتيباسالشقيقينبينوالصراعالأجنبية

البلادتقلينفيويرونالحريةإلىييوقونكانواالذينآمالايتعشت،منهما

بلادهم.لتحريرفرصةالراهنةالظروففيفوجدوا.للناموسمخالفة

الشعبالفزيسيونأثارعندما،أورشليمفيأتبدقدالفوضىوكانت

الفزيسيينأمكدح!عندماالراحلالملكبهقاممابسببللتطاهروالحجاج

أماكنإلىالفتنةوامتدت.الهيكلحجابعنالذهبيالئسرنزعواالذين

على،(..مق6-3)سورياوالي(،Varus)فاروسحملما،فلسطينمنعديدة

لمخططاتعنيفةمعارضةحصلتأيضآ،أورشليموفيلإخمادها.التدخل

إلىفاروسعودةاستغلالذي(،Sabinus)سابينوسالمؤقتالرومانيالوالي

فحاصرت2.الهيكلكنزمنصوقسمهيرودسثروةعلىفاستولى،أنطاكية

وحصلت.جنودهمعبالرحيلإياهمطالبةهيرودسقصرفيالواليالجموع

أورشليم.هيكلمنجزءبإحراقتسئبتداميةمعارك

3.العرشعلىوالتربعالشعبلقيادةزعماؤهاسعىالتيالأحزابويكاثرت

,BoREICKE..301ا- The New Testament Era, p

-305.§3,,JOSEPHE,Guerre, ،)1 iii

،(اب!."لمiv,،1؟3.55-
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جمعأوقاد،الجليلمدنمنوهي،صفوريسمدينةفياحزقيابنيهوذافقام

الأسلحةمخازنعلىأغارثم2،المنتطرالمسئاأنهمذعيآاليهودمنغفيرأ

السلطة.علىينافسهمنكليهاجموراحأتباعهوسفحفنهبهاالملكية

واسمه،بيرةمنطقةفيالمعتقينالملكعبيدأحدبرز،أييضأذاتهاالفترةوفي

منجماعةرأسعلىالبلادفييجولوراح،3الملكتاجرأسهعلىفوضع،سمعان

الموسرين.منازلمنوالكثيرأريحافيالملكيالقصرفأحرق،أنصاره

علىللتربعسعى،(Athrongeos)أيرونجيوسراعصيدعىاليهوديةفيوبرز

كلفعئن.لهالأربعةإخوتهمؤازرةوعلى،وبأسهشجاعتهعلىأمعتمد،العرش

وراج4.الملكتاجرأسهعلىووضع،المسلحينمنعصبةعلىقائدأمنهمواحد

بهمفيبطشالرومانالجنودعلىغاراتويشن،الجبالفيإخوانهمعيطوف

مكسبأقتلهمفيوجداإذوذلك،قبضتهفييقعونالذينالمحهوديوفرأندون

رجالهمنأربعينمعآريوسالمئةقائدقتلمنالمعاركإحدىفينمكنوقد.له

.ءاالأشد

الزعماء،هؤلاءعلىيوسيفوسأطلقهاالتياللصوصيةصفةمنوبالرغم

هؤلاءيكنلم،العصاباتهلحربساحةاليهوديةمنطقةمنجعلواإنهموقوله

منكانوابل6،المذكورالمؤرخقصدهالذيبالمعنىطرقوقطاعلصوصأ

مناطقعلىغزواتبشناللصوصمنفرقةرأسعلىقام،ايهوذوالد،حزقياأن،يوسيفوسكرذ

التخوممنبالقربالكائنةالنواحيبمضغزوايهشملتوقد.هيرودسالملكعهدفيالبلادمن

وقد.أنصارهمنعددمععليهقضىالذيهيرودسالملكقبضةفيأخيرأوقعأنإلى،السورية

قراهمفيوانتشرتحزقيا،مقتلخبرسماعهمعندالنواحيتلكفيالسوريونالسكانهئل

وأملاكهم.أمنهميضمنبطلأمنهوتجعلهيرودستمدحالتيالأغانيومدنهم

,JOSEPHE,Guerre,,5§;502-1,4,11،402§-56.55أنطر: ,I x

112..BoREICKE, The New Testament Era, p

57.§2،,JOSEPHE,Guerre, II, iv

،ب!أهلمiv,11،,3..؟.62-61

Ibid.,،)1,,3؟.65 iv

المناوئةاليهوديةالأصوليةالجماعاتعلىولصوصطرققطاعصفةاطلاقعلىيوسيفوسنهج

5أنظر:.للرومان ,R The History of the Jewish People in th ! ageولنأEmil SCH

462,09،1.usChrist, tر!اقيeof
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نأالملاحظفمنالمشيحي.الزمنبحلولآمنواالذيناليهودالأصوليين

الأسرةإلىينتميولا،ملكيةسلالةمنيتخذرلاعاديراعشهوأيرونجيوس

منتبفىمنعلىيدريجيآالقضاءإلىهيرودسعمدالتيالحشمونية

يقعرأسهعلىالملوكيالتاجوضعهفإنلذلك.السلطةمنازعتهخشيةأفرادها

علىالفاراتيندرج،ذايهالإطاروضمنالمسئا.انتظارعقيدةإطارضمن

ويهوذاسمعاقمنكلآنذاكشنهاالتي،اليهودمنمعهموالمتعاونينالرومان

قامالتيالعسكريةالغزوات،أيضأايهذالإطارضمنتندرجوربماحزقيا.بن

.هيرودسالملكعهدبدايةفيالمذكور،يهوذاوالد،حزقيابها

الآمالانتعشت،وفاتهبعدحتىالسلطةهيرودستسئممنذأنهوبرأينا

السياسيةالأوضاعترذيبسبب،اليهوديةلجماعاتابعضنفوسفيالمشيحية

الحشموني.العهدخلالاليهودبهتمثعالذيالاستقلالانوفقد،فلسطينفي

الملوكآخروريةويلفى،الرومانيةالسيطرةيحتفلسطينوقعتفقد

مككهملتثبيتبالوينيينفاستنجدوا،السلطةعلىبالصراعالحشمونيين

عليهاوئوابأنفلسطينعلىقبضتهمالرومانعززوقدالبلاد.فيونفوذهم

معاركهمبعضفيفشارك،الدوامعلىلهمنصيرأكانالذيهيرودس

متأئرآوكان.المنطقةتلكفيرومانفوذلبسطالأنباطالعربوحارب

أضف.وشرائعهماليهودلسمننمخالفةبأعمالفقام،الهلنستيةبالحضارة

اليهوديةالديانةسكانهااعتنقالتيأدوممنطقةهومنهيرودسأنذلكإلى

.متأخرةمرحلةفي

سنةهيرودسوفاةبعدفلسطينفياندلعتالتيالفتنةأنذكرهوالجدير

الزعماءمنعددبهاقامالتيوالتحررالتمزدحركاتعننتجتوالتي..مق4

سورياواليتدخلفقد،بسرعةقمعتمعه!ا،والمتعاونينالروماقضئاليهود

حوالىصلببعدماالبلادإلىالأمنوأعادعسكريةحملةرأسعلىجديدمن

.يهوديالفي

لكنالكبير.هيرودسبنأرخلاوساتنارخيةفيهادئةالأحوالوظقت

وأدوموالسامرةاليهوديةووضع،.م6سنةالحكمعنخلعهقيصرأوغسطس

عليهاوعئن.رومانيةولايةالمناطقتلكمنجاعلأ،سلطتهنحتمباشرة

السلطاتإئاهمانحأشؤونها،لتدبيرمخضلبصفة(Coponius)كوبونيوس
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واليبا"(،irinius)كيريئيوسكففثم.والحياةالموتسلطةومنها،الواسعة

هذالكن.المناطقتلكفيالضرائييالإحصاءعلىللإشراف،سوريا

فيإنماشملها،التيالمناطقفيليس،مفاجئةفعلرذةأحدثالإحصاء

وقدالفزيسيين.بدع!اءمنالزيلوتحزباالجليلييهوذاأسسحيثالجليل

الرومانإلىالجزيةدفعالعارمن"إنهقايلأاليهوديةسكانيهوذاحزض

"2.اللهجانبإلىالبشرمنأسيابواتخاذ

سكانإجباروحاولوا،الحربيةلنشاطاتهمقاعدةالجليلمنالثوارإتخذ

روما.ضدليثورالشعبوهيخوا،الضرائبيالإحصاءتعطيلعلىاليهودية

فيمهمبدورقاموااليهود،أعيانمنوالمعتدلينحثانالأعط!االكاهنلكن

3.الاحتلالجنودمعبتعاونهمالثورةنارإطفاء

أمبيفيوسالمحصلينزمنفيالهدوءمنوافيربقسطاليهوديةتنفمت

(Ambivius)وروفوس(Rufus)علىتعاقبواالذيند!(ول!3)3وغراتوس

طيبريوسالإمبراطورعثن،الأخيرةالسنةوفيم.و926سنتيبينالسلطة

م.(.)26-36اليهوديةعلىمحصثلأالبنطيبيلاطسم.(37-1)4قيصر

الأمنحراسةلتتولىأورشليمإلىالعسكريةالوحداتبعضبيلاطسفأرسل

تضفنماالشعائرهذهبينوكانوشعائرها،أعلامهامعهاأرسلكمافيها،

مخالفةالعملاهذفيرأواإذأورشليمسكانفاحتبئالامبراطور.رسم

مناليهودمنغفيرجمع4قيصريةإلىفهرع،بسرعةالخبروانتشر.للشريعة

معئرينبيلاطسمنزلحولمتتاليةأيامخمسةلمدةواعتصمواالبلادأنحاء

الأعلامبسحبأوامرهبيلاطسفأعطى،بالموتعابئينغير،استيايهمعن

الرسلأعمالسفرفيذكرهورد.الجولانفي(Gamala)تجقلةبلدةمنهوالجليلييهوذاا-

.م6سنةالضرايبيالإحصاءعلىالثورةخلالقتلأنهالمرجحومن.37(5:)رسل

-2118.§1,,JOSEPHE,Guerre, ,11 viii

-3137..BoREICKE, The New Testament Era, p

سكانهافيهلنستيةمدينةوكانت.فلسطينساحلعلىقيصريةمدينةهيرودسالملكبنى4-

قيصريةفيهيرودسقصراأصبحرومانيةمحصليةاليهوديةأصبحتولماوعاداتها.ونظمها

الروماني.للمحصئلمقزينأورشليموفي
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قيصرا.صورةيحملالتيوالشعائر

أورشليم.إلىالمياهبجزشرععندماأخرىفتنةبيلاطسأثار،مذةبعد

اليهودفغضب.المشروعهذالتحقيقإليهاحتاجماالقربانمالمنأخذفقد

فأمر،صاخبينونجئعوادنيوبةلأغراضالمالذلكإنفاقعلىمحتخين

عددمقتلالىأذىما،المشروعينفيذأجلمنالقوةباستعمالجنودهطسبيار

أقدامنحتالآخروالبعض،السيوفضرباتنحتبعضهماليهود،منكبير

3.الضئقةأورشليهـاشوارععبرللهربالمتدافعةالجموع

فييوسيفوسيلقحلاإذالأخير،الحادثبعداليهوديةعغالهدوءأنويبدو

المحصئلحكمطوالأخرىفتنةحصولإلى(اليهودية"الحروبكتاب

.م36سنةحتىمنصبهفياستمزالذيالبنطيبيلاطس

أولفيتحدثلمأنهاغير،المسيحيةنشأتالمذكور،بيلاطسعهدوفي

الاستقرارتهئدلمأنهابحيثاليهوديالمجتمعفيمحدودةبلبلةسوىعهدها

البدءفياعتبرتهمافيالرومانيةالسلطاتتتدخللكيالمذكورالمجتمعفي

المسيحيونلهاتعزضالتيالاضطهاداتوأنكما.خاصةبهوديةدبنيةأمورأ

الجماعاتلأنمحدودةكانتاليهودبةالدبنيةالسلطاتبدعلىالأوائل

3.والسامرةوالجليلاليهوديةمناطقفيبالسلامينعمظفتالمسيحية

ا!قبةتلكالبرفىمعفمتواجدحولالنطرياتأهمنقدرابعآ-

الحشمونيةالدولةنهايةرافقتالتيالسياسيةوالظروفالأحداثتشكل

التاريخيالإطار-صومر،دوبونبرأي،لفلسطينالرومانيالاحتلالوبداية

المذكورالباحثكانفقدالشرير.والكاهنالبرمعفمولتواجدحبقوقلتفسير

.الرومانتعني،المخطوطةتلكفيالواردة"كتيم"،كلمةبأنالبدايةمنذواثقأ

,JOSEPHE,Guerre,.3-2-ا ،11 ix

-24.,ix/ةه""((،

3:9.31-رسل
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هويةنحديدعلىأبحاثهفركر،البزامعقمهويةنحديدبصعوبةأقزأنهغير

الشرير.الكاهنأي،خصمه

تفسيرفيالشريرالكاهنعنوردماعلى-صومردوبوننظريةتعتمد

بضربةيذثهأنقبلأعدائهأيديإلىسقمه"إسرائيلإلهإنقيلحيثحبقوق

فرأى"2،مختاريهنجاهالكفرتصزفتصزفلأنه،النفسمرارةفيقاضية

مكثلأاقتيدالذيالثانيأرسطوبولسسيرةمعتطابقأالقولهذافي

تكريمأرومافيأقيمتالتيالنصرمسيرةفيللمشاركةبالسلاسل

أورشليم.فتحهبعدلبومبيوس

هوالشريرالكاهنأنفرأى،بعدفيمانظريتهعذل-صومردوبونأنغير

الشريرالكاهنعنحبقوقتفسيرفيجاءماإلىمستندآ،الثانيهركانوس

فيالحكممارسحينولكن.عهدهبدايةفيالحقدروبعلىسارالذي

علىواستولى،بالفنىطمعأالفرائضوخان،الرلتويركقلبهترقعإسرائيل

فيوجاء3.والنجاسةالدنسأنواعكلفيمشينأسلوكآوسلك،العامالمال

أعدائه،أيديإلىاسلمالشريرالكاهنأنمعناهماأيضأحبقوقيضسير

صمثوقدالكفر.يضربالذياللهقضاءإلىبالنظرليعاقبوهعليهفانقضثوا

"4.ولحمهجسمهفيالانتقامومارسواالقباحاتأشذعليه"المدثسون

هركانوسحياةسيرةمعتتوافقالممنراتهذهأن-صومردوبونلاحظ

،ليهوهوقورككاهنتصزفعندما،الأولى:بمرحلتينمزتالتيالثاني

إذاأنهوأضاف.اسرائيلعلىساذبعدماجشعآمتكبرآصارعندماوالثانية

،حبقوقتفسيرفيالمذكورالشريرالكاهننفسههوالثانيهركانوسكان

التيتلكباستثناءتسقطالبربمعلمالمتعلقةالنظرياتجميعأنالواضحفمن

أيديعلىرجمآماتوقد،بارأرجلأالأخيراهذوكان.الصالحأونياإنهتقول

ق.م.65سنةالأخيرهذامعسكرفيوجودهأثناءالثانيهركانوسأنصار

03-ا ts Esseniens decouverts pres de lamerء.A DUPONT- SOMMER, Les E

037..Morte,p

-212-01.,lQpHab,IX

-313-9.,1QpHab,VIII

-42.,1QpHab,VIII, 17 - IX
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لذلك،الرأياهذإلىبالنسبةصعوياتبوجوداعترفالمذكورالباحثأنغير

ا.بهالالتزاموعدمالحذرجانباتخاذفضئل

الشريراالكاهنشخصيةنحديد-صومردوبونحاولعندماأنهوبرأينا

الدولةنهايةرافقتالتيالسياسيةوالظروفالأحداثبأنقناعتهمنانطلق

التاريخيالإطارتشكل،لفلسطينالروماني.الاحتلالوبدايةالحشمونية

حولآرائهنقدإلىنعمدلنلذلكالشرير.الكاهنولتواجدحبقوقلتفسير

بنقدسنكتفيبل،واضحأجليأحولهايرذدهيبدوالتيالشخصيةتلكنحديد

يشمللكيالإطاراهذيوسيعمع،أساسهعلىرأيهبنىالذيالتاريخيالإطار

لاالتاريخيالإطارهذاأنتبتنفإن.الأولالميلاديالقرنمنالأولالثلث

-صومردوبوننظرياتتصبحالميتالبحرمخطوطاتمميزاتمعيتوافق

حتمآ.ساقطةالباحثينمنوغيره

تتوافقالتيالمميزاتبعضأعلاهالمذكورالتاريخيالاطارهذاضمنيوجد

التالية:وهي،الميتالبحرمخطوطاتخصائصمع

احتلالإثررومالسلطةفلسطينوخضوعالسلوقيةالمملكةانهياربعدا-

اليهودييقنق.م.،63سنةهيكلهاوتدنيسهأورشليممدينةبومبيوسالقائد

روما،إلىترمز7(7:)دابمجيئهادانيالالنبيتنبأالتيالرابعةالمملكةأن

إلىأيضآيرمز3(.:11دا)دانيالسفرفيالواردة"كتيم"كلمةأنوفهموا

معنىإلىبالنسبةصحيحهو-صومردوبونرأيفإنلذلك.الرومانيالشعب

الاحتلالخلالممتبتالمخطوطةتلكولكون،حبقوقتفسيرفي"كتيم"كلمة

لفسلطين.الروماني

الرومانضدقمرانجماعةتظهرهاالتيالشديدةالخصومةإن2-

ذإ،هيكلهاوتدنيسأورشليمباحتلالالرومانقيامقبللهامبزرلا،(الكتيم)

وجوديثبت،الأخرىالمصادرفيأويوسيفوسمؤلفات.فيتلميحأفينجدلا

لفلسطين.الرومانيالفتحقبلوالروماناليهوديةالجماعاتإحدىبينعداوة

كانوالحشمونيين،بالمكابيينروماربطتالتيالصداقةمعاهداتفبفضل

de-ا la merك!!3ء.A DUPONT- SOMMER, Les Ecrits Esseniens decouverts

037..Morte,p
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التهديداتاماماليهوديللشعبالمناصرينبمظهردائمأيطهرونالرومان

دخولولكن.السلوقيينجيرانهممناليهودلهايتعرضكانالتيوالاخطار

علىالمحزمالمكانوهو،الأقداسقدسوتدنيسهأورشليمهيكلإلىبومبيوس

علىالمحافظيناليهودلدىرومالمعاداةقويأحافزأشكلأنفسهما،اليهود

لشعبه.والحريةالخلاصليحققالمسئالمجيءيتوقونكانواوالذين،الشريعة

معتتوافقالتيالمميزاتبعضوجودمنبالرغمانه،القولوخلاصة

الرومانيالفتحبدايةمنذفلسطينتاريخفيالميتالبحرمخطوطاتمضمون

،متعددةالتناقضأوجهتبقى،الأولالميلاديالقرنمنالأولالثلثلفاية

ومنها:

كاملجيلامتدادعلىهوالظلمةوأبناءالنورأبناءبينالصراعانا-

هذه.الرومانرأسهموعلىالأممضدالحروبمنيتقرييآسنة92تتخفله

منآخرعددفيأيضآوالثابتة،الحربنظاملمخطوطةالرييسةالميزة

فحركات.أعلاهالمذكورالتاريخيالإطارمعمطلقأتتوافقلا،المخطوطات

سواء،اليهوديةالأصوليةالجماعاتبعضبهاقامتالتيوالعصيانالتمزد

لتعبثءتتفاعلولم،بسرعةقمعهاجرى،وفاتهبعدأوهيرودسعهدبدايةفي

لأئةوجودلاذلكإلىإضافة.الزمنمنجيلمدىعلىفلسطينباستقرار

.المذكورةالتمزدحركاتفيالأسينييناشتراكتثبتتاريخيةإشارة

العنفمنبموجةفلسطينأغرقتالتيالأصوليةالانتفاضاتأنشكلا2-

مفهومأنغير.مشيحيبطابعنمئزت،هيرودسالملكموتبعدوالاضطرابات

التيذاتهاالتطوردرجةعلىيكنلماليها،المشارالفترةفيالمسئاانتظار

فييزاللاالمسئاانتظارمفهومكانفقد.الميتالبحرمخطوطاتبهانمئزت

اليهوديخفصيرملكمسيحانتظارمرحلةفيأيالتطور،منالأولىمرحلته

عنحديثهأيناءفييوسيفوسأكدهماوهذا.المحتلالوثنيسيطرةمن

التوارمحاصرةفأثناء.هيرودسوفاةبعدأورشليمعفتالتيالاضطرابات

مرةإليهالدخولفقطالأكبرللكاهنيحقوكان،أنفسههمالكهنةعلىمحرمأالأقداسقدسكان-ا

السنة.فيواحدة
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"وبعدمجنودهمعبالرحيلطالبوه،سابينوسالمؤقتالرومانيللوالياليهود

هوالقولاهذ.المفقود"1لوطتيالهماستقلاباستعادةيرغبونأناساضطهاد

استعادةالحقبةتلكفيينتظرونكانوااليهودالثوارأنعلىواضحةشهادة

زمنفيعليهالحالكانتكماالوثنيسلطةمنبلادهمونحريراستقلالهم

سواء،الأصوليةالحركاتتلكقادةانتظرهالذيالمسيحأنكماالحشمونيين.

سئدآ،أيباعهموبنظربنظرهم،يكنلم،وفايهبعدأوهيرودسعهدبدايةفي

الوطنيالمستوىعلىوملكأ،اليهوديللشعبمحزرأقائدآكانبل،العالمعلى

كانالتيالميتالبحرمخطوطاتجوهرمعيتناقضالمفهوموهذافقط.

جميعها.والشعوبرومالهتخضعمسيحآيفتظرونأصحابها

الأسينيينوجودعنالمصادرذكرتهماصدقإذا:التساؤلمنبدلاوهنا

ممئزاتيتوافقلافلماذا،المسيحيةلنشوءالسابقةالحقبةخلالفلسطينفي

الحقبة؟لتلكالعائدالتاريخيالسياقمعيقم3مخطوطا

,JOSEPHE,،)),4،4؟.53ا- Guerre
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ولبا!ولروب!

ا!أسينيينلدىالاسكاتولوجيةا!قبةبداية
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ولفمملولفول

الآوائلوالمسيحيونالأسينيون

الاسكاتولوجيةا!قبلابدايةأولا-

وانتهتالمسيحيةنشوءتقتالتيالحقبةفيفلسطينتاريخفييدفقمن

المشيحيالزمنمكؤناتعلىيعثرروما،ضدالكبرىاليهوديةالحرببنهاية

فقد.قمرانوجماعةالميتالبحرمخطوطاتبهتتمئزالذيالإسكاتولوجي

القرنمنالرابعالعقدخلالالأمنيالصعيدعلىبالاستقرارفلسطينتمئعت

الأوساطفيالمسيحيةنشأةأحدثتهاالتيالبلبلةمنبالرغم،الأولالميلادي

تصاعديلاحظفصاعدأ،الرابعالعقدأواخرمنذلكن.اليهوديةالدينية

يجاهاليهوديةالجماعاتبعضلدىوالأصوليةالعنفوتيرةفيتدريجي

سلطةمنالتحررإلىدعوةمنذلكرافقوما،الشريعةومخالفيالأغراب

لاحقآ.سترىكما،الرومان

والمسيحيونالأسينيونعاشهامشتركةزمنيةحقبةوجودمنوبالرغم

لاسمذكرأينجدلا.،م07سنةأورشليمسقوص!قبلفلسطينفيالأوائل

تشيرلاالميتالبحرمخطوطاتأنكما،الانجيليةالنصوصفيالأسينيين

فيوالأسينيينالمسيحيينتواجدأنعلمآ.المسيحيةالجماعاتإلىصراحة

خلالمنوأكيدثابتأعلاهاليهاالمشارالزمنيةالحقبةخلالفلسطين

.متعددةمصادر

وانتشارهاالمسيحيةنشوءمنذتبدأالتيالزمنيةالحقبةأنعلىوالدليل

حقبةتعتبر،الكبرىاليهوديةالحربنهايةحتى-الرومانيالهلينيالعالمفي

ذلكفياليهوديةالجماعاتمعظمإلىبالنسبةإسكاتولوجيةمشيحية

الذيناليهودر3الثوامنالكثيرينأنهو،منهمالأسينيينوخاصة،الزمان

المعركةخضغفييحاربونأنهميعتقدونكانوا،الحربتلكفيشاركوا

223http://kotob.has.it



اليهودالثوارأنيوسيفوسأكدوقدا.المسئام!كسيعقبهاالتيالإسكاتولوجية

العالم.علىسيملكأنهاعتقدوا،آنذاكالمسئامجيءينتظرونكانواالذين

إلىأئتالتيالرييسةالأسبابأحدالعقيدةتلكمنجعلنفسهالمؤرخأنكما

يعلمكانيوسيفوسأنيعنيوهذا2.روماضدالكبرىاليهوديةالحرباندلاع

مشيحية،حقبةهيالحربتلكلاندلاعمفدتالتيالزمنيةالحقبةأنجيدآ

تتجزأ.لاوحدةالمذكورةالحربمعيشكلوأنها

بالنسبةاليهوديالدينيالوعيأنأيضآ،يوسيفوسذكرهمماويستنتج

ذإ،الثانيةمرحلتهإلىليصلالحقبةتلكخلالتطؤرقدالمستامفهومإلى

توافقيعنيوهذا".العالم"علىالمنتظرالمسئايملكأنالمفترضمنكان

الحقبةبتلكالخاصالتاريخيالسياقمعالميتالبحرمخطوطاتمضمون

مغاورفيأخفيتالمذكورةالمخطوطاتأنعلمأ.فلسطينياريخمنالمضطربة

.الرومانضدالكبرىاليهوديةالحربإئانقمران

الحربنهايةقبلأي،بالذاتالناصرييسوعزمنفيأنهالمعروفومن

تترقباليهوديةالجموعكانت،الزمنمنجيلأيقارببماالكبرىاليهودية

الأممجميععلىملكآوليس3،فقطاليهودعلىملكأليكونمسيحمجيء

مرحلتهإلىوصولأاليهودلدىالمسئامفهومتطؤرأنوباعتقادنا.والشعوب

فلسطينحدودخارجإلىالمسيحيةانتشارتوسئعبعدحصل،والأخيرةالثانية

بحيث4،المسيحيةالجماعةفيالوثنيينمنبهيستهانلاعددوانخراط

فقط.اليهودإلىموجهآبهاالتبشيريعدولم،عالميةرسالةالمسيحيةصارت

الديانةإلىبالنسبةمهمأتحديآالمستجذالدينيالتطؤرهذاشكلوقد

فلسطين،حدودخارجإلىالتحديرقعةاتساعومععليها.والقئميناليهودية

ذإ،العالمعلىليملكمسيحترفبإلىتلقائيأاليهوديالدينيالوعيتطؤر

-',Z.WERBLOWSKY, The Encyclopedia of the Jewish Religion, London

.925,6591.p

-1312.§4,JOSEPHE,Guerre, VI, v

21.و91و33:9114؟18:يو3-

ة44-48:ا.)رسلالختانمنإعفاؤهمهو،الوثنيينبينالمسيحيةالبشارةنجاحأسبابمن-4

الشرلمة.أحكاموفقالختانممارسةعلىيهوديأصلمنالمسيحيونحافظوقد.5-92(:ا5
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الشريعةمخالفيعلىيقضيأنالمنتظرالمسيحهذاعلىالمفترضمنكان

وجدوا.أينماالموسوية

للفترةالعايدالتاريخيالسياقمعقمرانجماعةممنزاتتتوافقفهل

؟الكبرىاليهوديةالحربنهايةحتىالمسيحيةنشوءمنذالممتدة

الشريعةلفومخا-ثانيآ

ممنزاتأبرزمنكانالذيالموسويةللشريعةالزائدالتعصئبأنشلثلا

فيهايعزضتظروففينشأتالجماعةتلكأنعلىدليلهوقمرانجماعة

بإشاراتنحفلالميتالبحرمخطوطاتفإنوبالفعلتجذي.لتهديدالشريعة

لممشمخالفة،اماكرةسيرةتسيرأخرى.يهوديةجماعاتوجودتؤكدتاريخية

العهد"3،نجاوزواالذين"الكفارمنالكثيرفهناكالموسويلة.والشريعةالآباء

الخونة""حلقةهمهؤلاء3.وأضفوهمالشعبأغوواالذينالكذبةوالأنبياء

"4.الطريقعن"حادواالذين"الكذبو"مخترعو

الذينالخبثاءمنهمالخونةهؤلاءأنأيضأآ،"المدائح"كاتبذكروقد

إلهعنوبحثهم.الحقفييثبتونلاأنهمغير،همزدوجبقلب"يهوه"يطلبون

جماعةلإيمانمغايرةعقيدةوفقإنما،المؤمنينمنكانواأنهميعنيإسرائيل

الموسويةالشريعةأحكامتطبيقعدمعلىالمرتكزةتعاليمهمأنويبدو6.قمران

الرييسةالأسبابمنكانتالآباء،سشومخالفتهم،دقيقآتطبيقأوفرايضها

ودعوتهم،موسىشريعةنجاهالزائدالأسينيينتعصئبإلىأذتالتي

الذينعلىالمعذةالدينونةوفيالقضاء"فيللمشاركةصفوفهمفيالمنضوين

"7.الفرائضمنفريضةعلىيتعذون

015,1QpHab,Xا-

-22.1,,1QM

!1811،اكر.313.1-

-413-12..CD-,A I

-514.,XIIولهأ!،

-6Jean CARMIGNAC - Pierre GUILBERT, Les Textes de Qumran: traduits

02.et annotes, vol. ,1 .p ,702 note

-77-6.,QS,Vا
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:ناحومسفرمن(4)3:الآيةعلىتعليقآالمفشرقال

ولسانالماكربتعليمهمالذين،افرائيميضفونالذينأولئكيعنيهذا!تفسير

جميعمعوالعواموالكهنة،والأمراءالملوك،كبيرآعددأيضقونمفافقةوشفةكاذب

مشورتهم.بسببوالعشائرالمدنتهلك.أسرائيلالىانضفواالذينالمرتذين

.،11لسانهمحذةبسببيسقطونوالحكاموالوجهاء

العهد"خونةهمالكذبةالأنبياءهؤلاءأنالمخطوطاتبعضفيوجاء

يوخهونهنمفقكلاح!،قلبيفيحفرتهاالتيبالشريعة"بادلوافقدالجديد"2،

أسقوهمعطشواوحين.المعرفةشرابشربمنالعطاشومنعوا.شعبكإلى

كلفيجعلونشعبكيكفمونغريبةوبلغةمتوخشة"بشفاهأنهمكماخا"3.

هي"4.ليست:قلبكيحبهاالتيالطريق...عنوقالواوكذلآ...جهلأأعمالهم

المناوية،الجماعاتتلكمثذتهالذيالكبيرالدورالسابقةالعباراتتؤكد

بينفقطليسوتعاليمها،أفكارهانشرفي،العقيدةحيثمنللأسينيين

فلسطينفيالسلطةوذويوالأمراءالملوكلدىأيضأبل،هاليهوديالشعب

تفسيركاتبأكدوقد.غريبةبلفةيكرزونكانواحيثالبلدانمنوغيرها

الأزمنة،نهايةفيإسرائيللبنيأعمالهمشزينكشفسوفأنهناحوم

مجد"ينكشفوعندماوخطيئتهم.وقاحته!ابسببويمقتونهمفيبغضونهم

الذينعنولتخفون،جماعتهموسطمنإفرائيمبسطاءيهرب،يهوذا

يضفونيعودونفلاحلقتهموتخل...إسرائيلإلىوينضفونأضفوهم

للعهد"7."المنتقمللسيفوسمئمون"6،الجماعة

تبشيرينشاطوجودقمرانجماعةنشأةرافقتالتيالممئزاتمن،إذآ

.4QpNah,frags.،11-0.18-ا 4-3 col

أQpHab,،311(ح.26-

-311.،!11,XII"ا

-418-16.،!+15,XII

.J CARMIGNAC - .E COTHENET - .H LIGNEE, Les Textes de Qumran: - a

7.traduits et annotes, vol. ,2 .p ,98 note

-17-3.111،.4QpNah,frags. 4-3 col

CD- ,A .I .18-17 - v
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بدعةاعتبرتهاقمرانجماعةأنغير،إسرائيلبإلهتؤمنيهوديةلجماعة

ذلكحصلوقد.دقيقبشكلالموسولةالشريعةأحكامأعضائهاممارسةلعدم

المستقيم،الصراص!عنأورشليمفيالكهنوترجالفيهانحرفزمنفي

توخهالأسبابلهذه.فلسطينفيعامبشكلالشرتفاقمالىبالإضافة

والاستعداد،اليهوهالطريقلإعداداليهوديةبريةنحوقمرانجماعةمؤشسو

الشريعة.مخالفيمنللانتقام

الأولى،المسيحيةالجماعةيعنيأعلاهالواردةالتاريخيةالإشاراتأنفهل

؟المذكورةالجماعةعلىالمخطوطاتفيالواردةالاتهاماتتنطبقوهل

وانتشارهاالمسيحيةنشاةثالثآ-

بدأ،الانجيليةالنصوصمنوغيرهاالرسلوأعمالالأناجيلإلىاستنادآ

السماواتملكوتباقترابيبشر،المسيحيةالديانةمؤسس،الناصرييسوع

خاطبم.(.)26-36اليهوديةعلىمحصئلأالبنطيبيلاطسكانعندما

موسى،مثالعلىنبيأنهبعضهمفاعتقد،بالآراميةاليهوديةالجماهيريسوع

3.المخفصالمسيحأنهآمنمنومنهم

أورشليم،إلىيشوعجاء،الجليلمنبدءأالتبشيرمنيقريبأسنتينوبعد

وكان(3.السنهدرين)الأعلىاليهوديالمجلسسلطةعلىخطرأمجيئهفشكل

الشريعةبظاهرنمشكواالذينالفزيسيينالكتبةرياءبشذةانتقدقديسوع

والكهنةالأحبارفتآمر.ءوالوفاوالزحمةالعدلأي،جوهرهاوأهملوا

الأحبارعظيمفائقمه4،ليقتلوه7يسوععلىالفزيسيينالكتبةمعالصذوقئون

مدينةفيصملبأنهالأناجيلوتذكر.الموتيستوجبأنهورأى،بالكفره

-114.,IQS, VIII

38.ا:.31؟5:رسل04؟7:و614:يوة828:مر14؟16:متى2-

-3,Paris,إEugene ALBERTINI, 'L Empire romain, (Peuples et Civilisations

,0791.فى167.

95.و23:264،و2313:متى4-

.3601:متى5-
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3.مو.283سنتيبينماتأنهويرتجح.البنطيبيلاطسعهدعلىاأورشليم

الناصر!طالبرويسوعمعنمحياةسيرتىبينمقارنلا-1

ذكريهلماالكبرىخطوطهافيمشابهةالبزمعلمحياةسيرةأنشلثلا

تلاميذكان.المسيحيةالديانةمؤسس،الناصرييسوعسيرةعنالأناجيل

أنهلهمأكدنفسهيسوعأقكما"المعفم"،لقبالأخيرهذاعلىيطلقوقيسوع

هويسوعأنالإنجيليةالنصوصبعضفيأيضأوردوقد3.الأوحدمعقمهم

.قمرانجماعةمؤسسالبز"،"معلمبلقبيذكرناماوهذا"الباز"4،

بالإضافةدائمأالحقيقةقوكقمرانجماعةألزمتقدالأنظمةكانتاواذ

ألآتلاميذهمنوطلبالقشميسوعخزمفقد،والتقشفالزهدممارسةإلى

يذهبونالذينيمنعوكان.هالمالوراءيسعواوألآ،بالصدقسوىيتفؤهوا

6.ثوبينأوحذاءينأخذمنإتبشيريةبرحلات

ورد،يسوعصلبروايةحول-91:17.22يوة33-3334:لو02-32!:ا5مرت31-2744:متى-ا

انسانآيدغىانجائزأكاقانيسوعاسمهحكيم"رجكيلي:ما"اليهودييوسيفوس"تاريخفي

منكثيرونتلاميذلهوكانالحقيتعلمواانأرادواللذينومعلمأكثيرةعجائبصانعأوكان

للصلبالبنطيبيلاطسوسلمهامتناواكابرروساؤناعليهاشتكىالذيالمسيحهووالامماليهود

قدكانكماصلبهبعدايامثلثةحتأالي!نطروقدينكروكللمالبداءةمنتبعوكلالذينكلههذاومع

يدعوناتناسبعضهذايومناإلىيزلولمكثيرةاخرمعجزاتوصفعالانبياءبعضتفبأ

214(.ص،اليهودييوسيفوستاريخ،)يوسيفوسلهم"رئيسأبهيعترفونالذينمسيحيين

,JOSEPHEجمه،XVIII,iii,3)"اليهوديةالعاديأت"كتابفيحرفيأيردالنصاوهذ Ant. Ju)

الرومانيالمؤرخأنذكرهوالجدير.صحتهوأنكروامضافأنصتأالباحثينبعضاعتبرهحيث

فيللمذابيسوعأخضعالبنطيبيلاطسالمحصلأن(15:44)لا*الحولياتفيأكد!ياسيت"

*.+،.!."12.1أنطر:.طيبيريوسالامبراطورعهد

-2168..EugeneALBERTINI, L'Empire romain, p

13:1و32:يوة260A:و238:ة228:متى3- 4 - Ir.

52رسل4- 7: 9 1 4 : r46-45ت92وا:2يوا؟2241:و : AوTA- TV ): A.

:524:06-متى V18:2و602:لوة91:23ة3-34اوT.

11..ا:مضة64:33-يو
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ماأيا،السماواتملكوتباقترابيسوعبشر،متىإنجيلإلىاستنادآ

فهو،النبويةالملامحمنالكثيرمسلكهفيونجد.الأخيرةبالأزمنةيتعقق

3؟نبيأنهيلاميذهمنعدداعتقدوقد2.نهايتهاويعلنالأزمنةعلاماتيكشف

،بسلطانهيعفموكان4.غزضأإلأاللقببهذانفسهيذكرلميسوعأنغير

اللهأسرارأنالتصريحعلىويجسر،أباهيخاطبكمناللهمعهـلتحادث

جاءأنهوباعتقادهبالآب"6."آفريداتصالأالمتصل"الإبن"لأنه،أمامهمكشوفة

نفسه،إلىيسوعينسبفلا،الكهنوتبخصوصأماوالأنبياء7.الشريعةليكمل

الرسالةفيالموضوعهذاحولوردماباستثناء،الكاهنلقب،واحدةمرةولو

8.العبرانيينإلى

كذلك،أورشليمفيالكهنةكبيريدعلىالاضطهادالبزمعفملاقىوكما

على،الشعبوشيوخوالفريسيينالصذوقيينمعقيافاالأكبرالكاهنتآمر

جبلفيعزلتهمكانفيعليهللقبضجنودآفأرسلوا9.ليقتلوهيسوع

صحابةآثروقد.الأعلىاليهوديالمجلسأمامللمحاكمةوأحضروه،االزيتون

أثناءأيضأيسوعتلامذةفعلهماوهذاا،عقابهاأثناءالصمتالبزمعفم

12.بهمعرفتهأنكربطرستلميذهأنحتى،معفمهممحاكمة

معفمهمأنيشوعتلامذةآمنفقدالقمرانيين،البزمعفميلامذةوبعكس

-TA؟4:7I-متى ):VT I.

867.و208ص،الكتابياللاهوتمعجم-

3.22:رسل؟716:لو.16:14مض-

57.:13متى-

22.:امر-

-YV:اامتىtAIAص،الكتابياللاهوتمعجم- YO.

.517:متى-

17-7.18:عب-

3-26.4:متى!18:14يو-

البزلمعلمالشريرالكاهناضطهادإلىالقمرانيةالنصوصمنعددأشاروقد22.93:لوا-

,1QpHab,XI,.8أنظر:.بموتهوالتسبب ;7-4 ,171Q4 IV

QpHab, ،7 -.01-9 iا

66-72.:41مر-ا
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منالبشريخفصلكيالآبعندمنخرجوأنها؟الحياللهابنالمسيحهو

أبيهإلىموتهبعدعادأنهالإنجيليةالنصوصوتذكر3.الخطيئةسلطان

3.السماوي

المشتركةوا!ياةالأولىأورشليمكنيسة2-

والبشر،بالإنساناللهتربطالتيالمحئةعلاقةعنجديدآتعليمأيسوععفم

فيوانتظموا،وتعاليمهذكراهعلىتلاميذهفحافظ.البعضبعضهمبين

على،يعيشونالأولىأورشليمكنيسةفيالمؤمنونوكان.المؤمنينمنجماعات

والأخؤةالمحبةروابطبينهميجمع4،وقداسةدزحياة،قمرانجماعةمثال

منهمأحديذعيلا،واحدةوروحأواحدأقلبأكانوافقد.المشتركةوالحياة

فيبيعونبينه!ا،مشتركأعندهمماكليجعلونكانوابليخصئه،مامكلث

ليوزعوهالرسلأقدامعندفي!قونه،المبيعبثمنويجيئون،وخيراتهمأملاكهم

تعليمإلىالاستماععلىيواظبونوكانوا.همنهمواحل!كلاحتياجقديىعلى

لتناولاجتماعهموعند.سليمانرواقلهينقالالهيكلمنموضعفيالرسل

كانوا،يلاميذهمعيسوعجمعالذيالأخيرالعشاءلذكرىءإحيا"،الريث"عشاء

،الناصرييسوعمعفمهملآلامتذكارأوالخمر،الخبزلمباركةالصلاةيرفعون

منتهىفيبهوعدالذيللملكوتوترقبآ،بدمهأقامهالذيالجديدوللعهد

6.الدهر

الأسينيينبينالتمييزالرومانيةالسلطاتعلىجدآالصعبمنكانوقد

فلسطين.فيالمشتركتواجدهمفترةفيالأولىالمسيحيةوالجماعة

علىنعثرلاأنناكما7،لاحقةفترةفيإلأالاسمبهذايعرفوالمفالمسيحيون

64متىا- : nمر07؟22:و35لوا:ةCIY- )I Otت854:يوةrr: Ir, -j?%?!:4ا.

01.ا:طي!ا132؟4:2؟ا:طي15.3:كورا31؟45:15؟.ا:مرث1603:يو2-

و28-165.03:يو37-38..اةو401:ة236:رسل2.اا:بطا9؟.ا:روم.اةا:تسا3-

15.25:ل!م-4

-45رسل5- U:؟r:4-32ro.

26-26.03:متى24-25؟ا:ا1!6.ا:وركا42؟2:رسل6-

26.>>:رسل7-
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هايينبينيجمعوكانت.الميتالبحرمخطوطاتفي"أسينيين"اسم

ييرقبونالأسينيونكانوكما.اوالجسديالروحانيالشفاءمواهبالجماعتين

الرسولي،العهدفي،المسيحيونكانكذلكالمسئا،ومجيءالأزمنةنهاية

2.الدهرمنتهىفيالمسيحوعودةاللهملكوتمجيءاقترابيتوفعون

النورأبناءالمسيحيون3-

تناولتالمسيحيةالنصوصبعضأنغير،ثنائيةديانةالمسيحيةليست

والشرجهة،منوالنورالخيربينفوازت،والظلمةالنوربينالصراعفكرة

التيذاتهاالتطؤردرجةعلىالمفهومهذايكنولميانية.جهةمنوالظلمة

ضمنمحصورآظلبل،الزرادشتيةبالمعتقداتالمتأثرالقمرانيالأدبمئزت

مكانةلهكانالذي،أشعيافالنبيوالشر.الخيربينللصراعالتوراتيالمفهوم

كما،المفهوماهذتناول،السواءعلىوالمسيحيينالأسينييننفوسفيمحترمة

الأمم،جليل،الأردنعبزالبحر،طريقسيمخدالأخير،الزمانفيأنهتنبأ

علىالنورسيشرقكماعظيمأ،نورأالظلمةفيالسايرالشعبيبصروسوف

3.الظلامبقعةفيالمقيمين

نأيسوعتلامذةاعتبر،الأولالميلاديالقرنفي4المسيحيةنشوءومع

لسانعلىيوحناانجيلفيجاءفقدأشعياه.بنبوءةالمقصودهو"معفمهم(!

يسوعأيديعلىجرتالتيبالشفاءاتالمتعلقةالرواياتمنالكثيرالإنجيليةالنصوصفييوجد

ساميةهيالكلمةتلكأنالمعروففمن.الموضوعابهذع!رقة"آيمتتين"للفظةكانوربما.وتلاميذه

فعلالسريانيةاللغةفيوهناك.قمرانجماعةأفرادعلىالبلادسكانأطلقهاوقد،الأصل

اللفةفي"أسا"فملولتضمن.الطبيبتعني)أوسيو(كلمةأنكما،طببأوأبرأبمشىأسي()

تعنيوالإساءوالأسوداواه.أيوأسأ،أسوأالجرجأسافيقال،والعلاجالمداواةممنىالمربية

يسانمنطور،ابن)واساءأساةوالجمع،والمعالجالطبيبهووالآسي.آسيةوالجمعالدواء،

(.يليهاوما34ص،تاريخبدون،بيروت،14المجلدصادر،دارمفشورات،ايعرب

.417:بطا

.ا23:9-8:و02،:هاش

فيالأولىللمرة،مسيحيين"باسمعرفوالكنهم.الأوائلالمسيحيونيدعىكانماذانعرفلا

يسوعأنيبشرون،الأرجحعلىكانواالأنهمم.،42سنةحوالى26(ا:ا)رسلانطاكيةمدينة

المسيح.هو

4.16:متى
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نورلهيكونبل،الظلاميمشصفيلايتبعنيمن.العالمنور"أنا:قولهيسوع

داتممافامشوا،قليلأوقتأمعكمالنور"سيبقىأيضأ:لتلامذتهوقال".الحياة

لتصيرواالنور،لكمداممابالنورآمنوا...الظلاميباغتكملئلاالنورلكم

فييمكثلابييؤمنمنفكل،العالمإلىنورآ"جئتا:وأضافالنور".أبناء

3.للنورليشهدجاءالمعمدانيوحناأنيؤمنونيسوعتلامذةوكان"1.الظلمة

الدزدروبفيأيالنور،فييسيرواأنالمؤمنينيوحناالرسولدعاوقد

وذلكوالشز،الخطيئةدروبفيأي،الظلامفيالسيريتجئبواوأن،والمحبة

فيه"3.ظلاملا"نوراللهلأن،ملكوتهفياللهمشاركةمنييمكنوالكي

الذينانتماءيؤكدالتيالأدلةمنالكثيربولسالقديسرسائلفيويوجد

ينشغلونالذينأنحينفيالنور،عالمإلىوالإيمانالبزطريقفييسيرون

واليهاالظلمةفييسيرون،الجسدشهواتوباثباعالعالماهذاتبملذ

القوىفقط9!حونيكالاوهمالنوره،أبناءهمالأبرار*فالمؤمنون4.ينتمون

الرئاسةأصحابيسيطرحيثالظلمةعالمفيتعيشالتيالبشرية

رأسهاوعلىالخبيثةالأرواحوهي،قدرةيقوقهاقوقىأيضأبل،والسلطان

6.الشيطانأيبليعار،

المسيحيةوانقشارالرسولبولس-!ا

سمخطأثارما7،يومبعديومأتلاميذهعددتزايد،يسوعموتبعد

رجمالاضطهادذروةوكانت8.فاضطهدوهم،عليهموالقزيسيينالصذوقيين

12.46:ة12:1236!8:يوا-

ا:2.8-يو

.3-ايوا:ه

ا-13:2.14لومة5:4-5تسا4-

6.14:كور2إ5:5تسا5:8؟5-اف

11-6.16:كور6-2

فيالمؤمنينعددتضاعف،الناصرييسوعموتمنقصيرةفترةبمدانهالرسلأعمالفيجاء7-

اليهمانضمثم،مؤمنآلافثلاثةإلىوعشرينمائةمنأورشليمفيالاولىالمسيحيةالجماعة

7(.6:و440:514:ة150:241:ا)رسلال!نةمنهؤلاءبعضوكان.آلافخمسةزهاء

A-و32.ا-4:0718؟و.518:!ا4:رسل
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كنيسةعلىشديداضطهادذلكبعدوقعثمم.36سنةحوالىإسطفانوس

اليهوديةنواحيفي،الرسلعداما،أجمعابفاؤهافتشئتأورشليم

لمعالفترةتلكفي2.وانطاكيةوقبرصوفينيقيادمشقإلىوصولأ،اوالسامرة

طرسوسمدينةمنوهويهودي،بولسباسمبعدفيمالمحيرفالذي،شاولنجم

كانفقد،بالولادةرومانيأمواطنآشاولكونمنوبالرغم3.كيليكياولايةفي

شاولاضطهد.والشرييةالدينعلىالغيرةأصحابومنمتعصئبآ،فزيسئأ

يبشر،دمشقأبوابعنداهتدائهبعد،راحيمتنصئره.قبليسوعتلامذة

4.تدميرهقبلأيريدكانالذيبالإيمان

أيبضآ.أورشليموفي7،هالعربوبلادالشامفيبالمسيحليبشربولسذهب

بثلاثفقام6،الرسلإليهاسبقهالتيالمناطقفييبشرألأعلىحرصثم

وغلاطيةآسيةوولايةقبرصفيالمناطقبعضخلالهازار7رسوليةرحلات

فياليهودمجامعيمصدوكانوغيرها.ومقدونيةاليونانوبلادوفريجية

علىالأخيرينمنفآمنالوينيين؟إلىتحؤلرفضوهفإق،يزورهاالتيالمدن

الوثنيالمجتمعفيللمسيحيةالتدريجيالانتشارهذا.بهيستهانلاعدديده

فقطليس،طوائفهمبمختلفاليهوديةالديانةعلىللقثمينكبيرأنحديأسئب

"مئقيمنكبيرأعددألاستقطابهاأيضأبل8،وهرطقةبدعةاعتبروهالأنهم

المنتشرةاليهودمجامععلىمضىفيمايترذدونهؤلاءوكان.الوثنيين"الله

دينأاليهوديةلاعتبارهم،الرومانيةالامبراطوريةمنمتعددةأماكنفي

8:ا.ا-رسل

11:91.و29:2-رسل

5سنةرومانيةولايةكيليكياصارت3- Vتركيادولةمنالشرقيالجنوبيالقسمفيتقعوكانت.ق.م

مدنها.أهمطرسوسوكانت،الحالية

5-2.6:فلو13.22:اغلا.9-ا26:ث2واا-830:92:رسل4-

الأحمرالبحرمن،فلسطينشرقيتمتدكانتالتيالأنباطمملكةالمربببلادوالمقصود.17:اغل5-

وصلخد.وبصرىوصلعبتراقواعدهمأهمومنسيناء.جبلذلكفيبما،دمشقحدودحتى

.15:02لوم28-9.92:رسل6-

لفاية94سنةمنوالثانية!94سنةلفاية.م45سنةمنالأولى:رسوليةرحلاتبثلاثبولسقام7-

58.و53سنتيبينوالثالثة52،

.2414:رسل8-
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استقطبتوقد.المفروضةالسشبعضبسببيتهؤدوالملكنهم،ساميأ

الختاقواجبمنإعفائهمبعدخاصةهؤلاءمنكبيرآعددأالمسيحيةالبشارة

الموسولة.الشريعةوفق

فيثمأولأ،أرضهاعلى،اليهوديةللديانةتحذيأالمسيحيةشكلتإذآ،

لافكان.بالذاتروماإلىوصولأ،الرومانيةالامبراطوريةمنمتعددةأماكن

يم،أولأافلسطينفيالمسيحيةالجماعةباضطهاد،التحذيعلىالرذمنبذ

إلىفشيئآشيئآالمسيحيةفمالت3.الشتاتبلدانفيالمسيحيةانتشارمقاومة

منوالتمفصكهنوتها،رجالسلطةونبذ،اليهوديةالديانةعنالانفصال

3.اليهوديةوالعاداتالطقوسبعض

4والمتهؤدونالأخرىالبشارة5-

فعلردودحصلت،الوثنيينإلىالتبشيربةبولسرحلاتنجاجإهتجا

رحلتهمنإنطاكيةإلىبولسعودةفبعدة(Judaisante)ومتهؤدةيهودية

12-23.16:ا-3؟):Y!:84رسل8؟لوما:

13:0513!رسل :IV13-12؟ 2:14.اتسة23ة28ثAI؟02:91:

916..EugeneALBERTINI, L'Empire romain, p

علىتدلالتيالتاريخيةالإشاراتمنالكثيرذجد،الرسولبولسرسائلقراءةفيالتمغنعند

الموسولة.الشريعةبأحكامللالتزامالمسيحيينيدعونكانواالمتهؤدين،النصارىمنتياروجود

كورنتزأهلإلىالثانيةالرسالةأجزاءبعضإلىبالاضافةصحلاطيةأهلإلىالرسالةوتشكل

التحريضيةوأعمالهمالمتهؤدينهؤلاءبشارةعلىفعلردود(12:12-ا:11؟7-317:كور)2

اليهود-منعددوجودإلىتلمحبولسرسائلبعضفيتاريخيةإشاراتنجدكما.بولسضد

إلىالرسالةففيبالمتهؤدين.علاقةعلىكانواأنهميحتمل،أسسهاالتيالكنائسفيالنصارى

الملائكةوعبادةاليهوديةالماداتفرضيحاولونكانواأشخاصإلىإشارةتوجدقولوسيأهل

يثيرونالكذبةالإخوةبعضوكان(.ا-2618:)قولالمدينةتلكفيالمسيحيةالجماعةعلى

17-16.911:)رومالصحيحالتعليمعلىبخروجهمفسادأهـلميثونروماكفيسةفيالشقاق

.-17ا5:ا)فلنيةسوءوعنالكيدبدافعوذلكفيليبيكيسةفيبالمسيحالختانأنصاروبشر

وراحوا،الشريمةعلماءمنأنهماليهود-النصارىبعضاذعىأفسسكفيسةوفي2-3(.3:

وفيليطسهومفايسنذكرهؤلاءومن3-7(.ا:طيم)1بولسلبشارةمخالفأتعليمأيعفمون

18-17طيم)2أتتقدالقيامةأنزعمااللذين :.)Yبالمناغمتأثرتعليمهماأنشكولا

الأصوليةالجماعاتمنوغيرهمالأسيفيينلدىفلسطينفيسائدأكانالذيالاسكاتولوجي

.الكبرىاليهوديةالحرباندلاععشغة
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قومجاء.،م94و45سنتيبينبرنابابرفقةبهاقامالتياالأولىالرسولية

بعدماإنطاكيةكنيسةفيبلبلةوأحدثواأورشليمكنيسةفيالختانأنصارمن

يختتنوالماإذللوثنيينخلاصلاوأن،للجميعملزمالختانأنيعفمونراحوا

2.موافقتهمأوالرسلعلمدونهؤلاءتصرفوقد.موسىسثةعلى

لأنالكنيسةعهدبدايةفيمطروحةيكنلمالختانمسألةأنالمعلومومن

وافقوا،الرسلمنوغيرهبطرسأنكما.المؤمنينأكثريةيشكلونكانوااليهود

3،ختانهمإلىالحاجةدونالمؤمنينجماعةفيالوثنيينقبولعلىالبدء،منذ

فكيف،مستحدثأمرهيالوئنيينإلىبالنسبةالختانمسألةفإنوبالتالي

الأمر؟هذايفشر

فقد،فلسطينفيوالسياسيةالدينية.الظروفإلىعائدذلكأنشكلا

للجماعاتملموسأنشاطأ،الكبرىاليهوديةللحربالممهدةالفترةشهدت

ضدوالثورةالشريعةمخالفيعلىالقضاءإلىتدعوكانتالتيالأصولية

لاحقآ.تفصيلهسيأتيكما،اليهودمنمعهموالمتعاونين4الرومان

إلى،إنطاكيةكنيسةفيبلبلةأحدثتالتي،الوثنيينختانمسألةأحيلت

نيابةبطرسفتكقممناقشتها.أجلمنأورشليمكنيسةفيوالشيوخالرسل

بولسرأيفأئدا،الكنيسةشيوغعننيابةيعقوبنحذثكما،الرسلعن

رجساجتنابالزموالكنهم،الختانمنالوينيينإعفاءبالنتيجةونغ،وبرنابا

ه.والزنىوالميتةوالدمالأصنامبايحذ

بعضفيفبشرالثانيةالرسوليةبرحلته،.م05سنةبدايةفي،بولسقام

انتقليم،بسيديةوانطاكيةوأيقونيةوليسترةدربةمثلسابقآزارهاالتيالمدن

جنوبالواقعةوليقونيةوبيسيديةبمفيليةمدنوبمضقبرصالأولىالرسوليةالرحلةشملتا-

الصفرى.آسية

24.ووها:ا5رسل2-

44-48.:01رسل3-

استعدادعلىكانتاليهودالأصوليينمنجماعةوجودالىإشارةالرسلأعمالكتابفيوردت4-

r-232:)رسلالشرلعةأحكاميخالفمنكللقتل I(،)أصوليةجماعةإلىإشارةتوجدكما

.38(21:)رسلالرومانضدللثورةعلنأتدعوكانتأخرى

92.:51رسل5-
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وميسية.الشماليةوفريجيةغلاطيةمنقسمأشملتأخرىمناطقإلى

أل!س!حيثأوروباقارةإلىانتقالههوالرحلةهذهمئزالذيالمهموالحدث

فيكورنتسكنيسةإلىبالاضافة،مقدونيةفيوتسالونيكيفيليبيكنايس

آخائية.

بغلاطيةمجددأفمز،الثالثةالرسوليةبرحلتهم.53سنةبولسوقام

حيثالرومانيةآسيةولايةفيأفسسمدينةالمرةهذههدفهكانوفريجية.

تلكفيوينفلوآخائيةمقدونيةإلىرحلذلكبعد.سنواتثلاثطوالمكث

المسيحيينمساعدةأجلمنالهباتوجامعآالإيمانفيالكنائسمثئتأالمناطق

للاضطهادا.يتعزضونكانواالذينأورشليمفي

بينغلاطيةأهلإلىرسالتهبولسكتب،الرسوليةالرحلةتلكوخلال

مهملجزءمشابهالرسالةهذهموضوعأنذكرهوالجدير.م57و54سنتي

تتكرر،المذكورتينالرسالتينففي2.كورنتسأهلإلىالثانيةبولسرسالةمن

بشكلأورشليممجمعفيهاوبثانطاكيةفيسابقأحصلتالتيالحادثة

)\بشارةعلىفعلرئةالحقيقةفيهيغلاطيةأهلإلىوالرسالة.نهائي

أنهمزاعمينفلسطينمنجاؤواالذينالمتهؤدينمنجماعةبهاقامت"أخرى

لاأنبشروابعدماغلاطيةكنائسفيالبلبلةفأياروا،يعقوبجماعةمن

إلىالثانيةالرسالةوفي3.موسىشريعةعلىاختتنواااذإلأللوثنيينخلاص

عليهمأطلقالمتهؤدينمنأخرىجماعةمرورإلىبولسأشار،كورنتسكنيسة

أنهمويزعمونبالختانيتباهونكانواأيضأهؤلاءالأكابر".الرسل"اسمتهكمأ

8:3-4.كور2:1402ا-اتس

مناسبتينفيبولسكتبهمارسالتينمنالأرجحعلىكورنشىأهلإلىالثانيةالرسالةتتألف3-

بعدمامقدونيةفيالأولىكتبتنجهلها.ضلروففيالبعضبدضهماإلىضفتاثم،مختلفتين

بإرشاداتوتفتهيو)7-91،(ا-ه)الفصولتضموهي،أفسسمنقادمأبولسإليهاوصل

الفقراءإخوانهملمساعدةالهباتحملةلتنظيمالاعدادأجلمنكورنشىكنيسةإلىبولسوجهها

أهلالىللرسالةمشابهوموضوعهـا(،ا-13و.)6الفصولمنالثانيةوتتألف.أورشليمفي

إلىفيهايشيرلأنه،ثانيةمرةكورنش!كنيسةبولسزاربعدماكتبتأنهاالمرجحومن.غلاطية

r!2كور)2الكنيسةتلكلزيارةثالثةمرةعودتهاحتمال 01I)?:(.

.612:ث6:312-7؟:اضكل3-
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بهبشرالذيذاكغيرآخر"1،"بيسوعيبشرونوكانوا.وخدمهالمسيحرسل

يعقوبلإيمانمغايرتعليمهوأنذبكارسولهوالأخيراهذأنزاعمين،بولس

أورشليم.كنيسةفيوالرسل

وشيوخالرسللإيمانمخالفأكان2بولستعليمأنصحيحهلولكن

فيأبدأيختلفلابولستعليمإن؟يعقوبرأسهموعلىأورشليمفيالكنيسة

رحلتهمنرجوعهبعدأنهذلكعلىوالدليلهؤلاء3.تعليمعنجوهره

علىكانواالذينالكنيسةوشيوخيعقوبمعبولساجتمعالثالثةالرسولية

الذيالنجاحلمسوابعدما"4الله"فمخدواضده،الموجهةبالاتهاماتمعرفة

اليهوديعف!اأنهعنهاشيعمالناحيةنحفظواأنهمغير.الوثنيينبينحققه

الس!ة.يتبعواولاأولادهميختنواوألأموسىعنالتخفيالوثنيينبينالمنتشرين

الهدفولكن،الخلاصيحققالختانبأنقناعتههـاعلىيدكلاهذاونحفظهم

المتعصبينمنعددوجودبسببالمؤمنينبينمحتملةبلبلةتداركهومنه

فيالسائدالأصوليالمناخأنذلكإلىأضف.صفوفهمفيللشريعة

إخوةوجودبسببخاصةوالحذر،الحيطةجانباتخاذيلزمكان،أورشليم

التجسسبهدفالمسيحيةالجماعةصفوففيالمندشيناليهودمنكذبة

علىموافقينكانواأورشليمكنيسةوشيوخيعقوبأنعلىوالدليلعليهاه.

أشيعلاماأنأورشليميهودينفنعكيفعقموهأنفسهمهؤلاءأنهو،بولسيعليم

6.موسىشريعةبأحكاممثلهميتقئدوأنه،صحيحغيرهوعنه

معتتناقضأعلاهالمذكورةالمتهؤدةالجماعاتتعاليمأن،سبقممايشتنتج

22-23.و13-15و4-1:15كور3ا-

جاءوقد،اللهابنهوالمسيحيسوعأنيولسبشر،الرسلوأعمالبولسرسايلإلىاستنادأ2-

أيضأوبشر.الأبديالخلاصينالبهيؤمنومن،بموتهجميمأالبشرفافتدى،الخطأةليخقص

الآب.اللهجانبإلىالمجدعرشعلىجلسثم،صلبهمنأياميلاثةبعدالموتمنقاميسوعأن

!902:)رسل.الصارمةالموسويةالشريعةمكانوالتسامحالمحبةشريعةالمسيحمجيءأحلوقد

14(.2:قولا.3-25:افة28-392:روماة3-اا:5كورا15؟ا:طيما

38-31:01.43؟12:5؟4:ا-16؟36:35؟و32وو.233-224:رسل3-

21.02:رسل4-

.24:غل5-

i.6:212-رسل
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التبشيرينشاطهممحورأنكماةالكنيسةوشيوخويعقوبالرسلقناعات

رئيستين:نقطتينفيينحصر

الموسوية،الشريعةأحكامممارسةدونييحققلاالخلاصبأنالإيمانأ-

.الخلاصعمليةفيضروريالختانأنأي

بولستعليمأنعلمأ.بولسبهبشرالذياكذغيرآخر،بيسوعالتبشيرب-

أورشليم.فيالكنيسةوشيوخالرسلتعليممحجوهرهفييتوافق

يتحققالخلاصوأنالمخقص،المسيحهويشوعانيؤمنبولسكانفإذا

الجماعاتتشذدفإن،الشريعةأحكاممراعاةإلىالحاجةدونبالإيمان

أنهايؤكد،الموسويةالشريعةأحكامبتطبيقالخلاصعمليةربطفيالمتهؤدة

بعضمثالعلى،سماويكمخفصوليس،فقطكإنسانيسوعإلىتنظركانت

القرنأواخرمنذظهرتالتيالهرطوقية-النصرانيةاليهوديةالجماعات

حولالهرطوقيةالجماعاتيلكعقائدنمحورتفقد.فصاعدأالاولالميلادي

ونفي،للخلاصكسبيلالموسويةبالشريعةالمطلقالالتزام:التاليةالنقاط

هوالمسيح،يسوعيكونأنبعضهمنفىوربما،الناصرييسوععنالألوهةصفة

نظرةمعتتوافقالأموروهذه.الرسلمنوغيرهبولسبهبشرمابخلافوذلك

ومئزوه،فقطبارأإنسانآاعتبروهفقدالبر.معفمإلىالقمرانيجنالأسينيين

السبيلهوالشريعةأحكامبمراعاةالتشذدأنآمنواكماالمنتظر،المسئاعن

الخارص.ونحقيقالقداسةإلىالوحيد

الجماعاتبتلكالشبهشديدةكانتفلسطينفيقمرانجماعةفإن،لذلك

العهدلتكرزالميلاديالخامسالعقدفيفلسطينمنرحلتالتيالمتهؤدة

فكريأنهجأهناكأنوباعتقادنا.وغيرهاغلاطيةكنائسفيالجديد

منغلاطيةفيالمتهؤدةوالجماعاتقمرانجماعةبينيربطأواحدوعقائديأ

التيالهرطوقيةالنصرانيةاليهوديةوالجماعاتجميعأهؤلاءوبينجهة،

فلولانخراطأنبحيثفصاعدأ،الأولالميلاديالقرنأواخرمنذظهرت

الحربنهايةبعدلهايأسيسهمربماأوالأبيونيةا،الجماعةفيالأسينيين

جماعةإلىل!شارةلا37المزمور"تفسيرفي(ابيونيم:)بالعبرية"الفقراء"جماعةعبارةيتكرر-ا

نفسها.قمران

Q4,,171;11،21;01،)1).01أنطر: I
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للتحدينتيجةهوالنهجفهذا.الطبيعيمسارهضمنحصل،الكبرىاليهودية

اليهوديةالديانةنجاءللميلادالأولىابقرونفيالمسيحيةشكلتهالذيالكبير

عليها.والقئمين

ا!ماعةتار-فىالمهمةالشخصياتهويةلخديدرابعآ-

غير،قمرانجماعةتاريخفيمهفةشخصياتثلاثالمخطوطاتذكرت

يربطواحدعقايديفكروجودضوءعلىإلآأصحابهاهوئةنحديديمكنلاأنه

ويلك.الرسوليالعهدفينشأتالتيالمتهؤدةبالجماعاتقمرانجماعة

البر،ومعقم،الكذبرجل:التاليةهيالمخطوطاتفيالغامضةالشخصيات

الشرير.والكاهن

الكذبرجل-ا

جماعةأعداءألذمنكانتشخصيةإلىالمخطوطاتمنعدديلقح

عددأأضلالذي"،الكذب"واعظأو"،الكذب"رجلبذلكوالمقصود،قمران

اسرائيلعلىبوقاحتهصبأالذيالساخر"إنه.االغشبكلامالناسمنكبيرأ

الكذبرجلاحتقرفقدفيها"2.طريقلابريةفيوأضقهمالكذبمياه

العهدو"خانوااللهشريعةأيضأاحتقرواوراءهسارواالذينأنكما3.الشريعة

يتمأنالاسكاتولوجي،الزمننهايةفيقمرانجماعةتوفعتوقدالجديد"4.

"5.الكذبرجلمعالوراءإلىعادوا"الذينكلعلىالقضاء

جماعةمن"الكذب"رجلموقعيوضححبقوقتفسيرفينصوهناك

.الكذبرجلمعكانواالذينأولئكيعنيهذا"تفسيريلي:مافيهجاء،قمران

الذينأولئكويعني.إيلفممنتلفاهاالتيالدرمعف!أأقواليصذقوالملأنهم

Q41frags.;4,01-8,،*09-ا 4Q,171،1;27-26 lQpHabا
'CD-.A col. .I.15-14 - t

1QpHab,،كلأ.312-11-

-46-1.(1،11;,IQpHab,I

CD-B,،كر*.515-14-
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"1.القدوساسمهونخسواإيلعهديصذقوالملأنهمالجديد،العهدخانوا

،أنصارهمعالكذبورجل،جهةمن،النصكاتبأنأعلاهوردممايستنتج

البرمعفمهوواحدشخصبهبشئرجديد""عهدإلىينتمون،ثانيةجهةمن

زعمهماوفقالبز،معل!ادعافقدإسراييل.إلهفممنالوحيتلقىالذي

أماالجديد.العهدركيزةإياهامعتبرأالموسولةالشريعةاحترامإلى،الكاتب

الجديدالعهدوخانواالبز،معفمأقواليضذقوافلم،وجماعتهالكذبرجل

النصكاتبموقفأنذكرهوالجديرالموسوية.بالشريعةالالتزامبرفضهم

.الرسولبولسمنغلاطيةفيالمتهؤدةالجماعاتلموقفيمامآمشابه

تختلفالجديدللعهدأخرىبشارةوجودغلاطيةأهلإلىالرسالةتؤكد

فيالكنيسةشيوخإيمانمعبرأيهيتوافقالتيبولسبشارةعنجوهرهافي

بولسموقفهوواحدمحورحولالمذكورةالرسالةموضوعيدور3.أورشليم

بالإيمانيتحققالإنسانخلاصبأنقناعتهمنانطلاقأالموسويةالشريعةمن

فيهذاموقفهعنبولسدافعوقد3.يحيابالإيمانالبارلأن،بالشريعةوليس

عنالمنفصلبالايمانالبزينال"الإنسانأنأكدحيثرومةأهلإلىرسالته

كورنشى،أهلإلىالثانيةرسالتهفيانتقد،كما"4،الشريعةبأحكامالعمل

عبرانيونبأنهممتباهينآخر"،"بيسوغيبشئرونكانواالذينالأكابر""الرسل

مماثل،بهب!ثئرواالذي"يسوع"أنيعنيما،ابراهي!اهذريةمنإسرائيليون

الشريعةأحكاممراعاةإلىدعاالذيالبازالرجلذلك،القمرانيالبرلمعفم

الموسولة.

رحلتهمنعودتهبعد،أورشليمفياعمتملالرشولبولسأنالمعروفومن

ولايةفيالمقيميناليهودبعضمنضدهقبمتشكوىإثر،الثالثةالرسولية

يسيءتعليمأمكانكلفيالناشيعفمالذيالرجلهو"بأنهفيهااتهموه،آسية

1QpHab,،4.11-1-ا

2:6-01.ة2-غلا:7-6

01-3:3.12-غل

3.28:لوم4-

21-22.و4-5:ا1كور52-
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فيهاوالكنيسةأورشليميهودنقغوكان...01(1الهيكلوهذاوشريعتناشعبناإلى

شريعةعنيرتذواأن11فيدعوهمالوينيينبينالمنتشريناليهوديعفمبولسأق

التهمةوهذهالآباء"2.ستنيئبغواولاأولادهميخملوا"بألآويوصيهم(1موسى

الشريعةاحتقرالذيالكذبرجل11حول"حبقوق"تفسيرفيوردمامعتتوافق

"3.جماعتهمكلوسط

فلسطين،أرضعلىوالأسيثيينالمسيحيينلتواجدالمشتركةالفترةفي،أإذ

أنهالرسولبولسإلىينظرون،الأسينيونبينهمومناليهود،منالكثيركان

علىالفيورينمنبولسنجاهالعداوةهذهالموسوية.للشريعةاللدودالعدو

النصوصفيلهاأثرآنجدإذ،الزمنمنطوللةفترةاستمرت،الشريعة

انجيلإلىبالنسبةالحالهوكما،اللاحقةالهرطوقية-النصرانيةاليهودية

يلي:ماورد،المنحولالانجيلهذامقدمةففي.برنابا

بئبئهالأخيرةالأيامهذءفيتفقدناقدالعجيبالعظيماللهانالآعزاءاا...آيها

لتضليلذريعةالشيطاناتخذهاالتيوالآياتللتعليمعظيمةبرحمةالمسيحيسوع

ورافضيناللهابنالمسيحداعينالكفرشديدبتعليممبشرينالتقوىبدعوىكثيرين

أيضأعدادهمفيضكالذيننجسلحمكلمجؤزيندائمآاللهبهأمرالذيالختان

...،،ث.بولس

التالية:الأسسعلىأعلاهالمذكورالنصيرتكز

الشريعةأحكامأهممنوهوالختانلرفضهكاذبآرسولأبولساعتبارا-

ومعغلاطيةفيالمتهؤدةالجماعاتتعاليممعيتوافقالنهجوهذاالموسوية.

الشريعة.أحكامتطبيقعلىتشذدالتيالأسينيينتعاليم

نبيبمنزلةيسوعواعتبار،اللهابنهويسوعبأنبولسبشارةرفضب-

تبشركانتالتيالمتهؤدةالجماعاتتعاليممعالمفهومهذاويلتقيفقط.

.م36سنةحوالى،المسيحيةشهداءأوليعتبرالذياسطفانوسالقديسوجمr.:.28رسلا-

.(ا-14ا6:)رسلممايثةتهمةإليهوجهتبعدمانفسهالرسولبولسبحضوروذلك

.2121؟رسل2-

lQpHab,،كلأ.312-11-

الأزهرانبميدواولادهصبحعليمحمدومطبمةمكتبةتوزيع،سعادهخليلترجمةبرنابا،انجيل4-

.3ص.8091،هرةلقاا،مصر
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هويسوعأنيعفمكانالأخيراهذأنوبما.بولسبهبشرالذيغيرآخربيسوع

الجماعاتمنوغيرهمغلاطيةمتهؤديأنالاستنتاجيمكنلذلك،االلهابن

يسوعأنواعتبروابولسبهبشرمارفضوا،الهرطوقية-النصرانيةاليهودية

البزمعقمبمنزلةأنهأي،النبوءةموهبةاللهمنحهوقدفقط،إنسانهو

منإذ،إسراييلمسيح،قمرانجماعةبنظرالأخير،هذايكنولم.القمراني

2.البرمعفموفاةمنسنةالأربعينحوالىبعدالمنتظرالمسئايأتيأنالمقترض

هو،استحقلذلك،الأرضعلىاللهملكوتلتثبيتيأتيالمنتظرالمسثاأنوبما

الرؤيامنيتضحكما،قمرانجماعةبنظر"الله"ابنلقبالبر،معفموليس

فيالمتهؤدةالجماعاتأنوباعتقادنا)24604(.الرمزنحملالتيالآرامية

مرحلةفي،العقائديةالدينيةالناحيةمنتعتبر،كورنش!وفيطيةغ!ر

التيالهرطوقية-النصرانيةاليهوديةوالجماعاتقمرانجماعةبينمتوسطة

بسببالبعضبعضهاعنالجماعاتتلكنمايزمنوبالرغمبعد.فيماظهرت

التطؤربسببأوالجغرافينشاطهامسرحويتذلنشأيقاظروفإختلاف

الكبيرالتحديعننتج،متشابهعقائدينهجكفهابينهاجمعفقد،التاريخي

اليهودية.الديانةنجاهالناشئةالمسيحيةشكلتهالذي

الشريروالكاهنالبزمعنم2-

الحياةلناحيةالأولىالمسيحيةالجماعةمعقمرانجماعةلتشآبهنظرأ

معوضوحآالأكثروللتشابه،الأخويةوالمحبةالقاضلةوالسيرةالمشتركة

الشريعةبتطبيقيقضيالجديدالعهدأنزعمتالتيا!لتهؤدةالجماعات

الصقاتمنالعديدوجودوبقضلبدونها.للانسانخلاصلاوأنه،الموسوية

اللقمثلناحيةسواء،الناصريويسوعالقمرانيالبرمعفمبينالمشتركة

الأخيرالزمنافتتاحهمالناحيةأووالنبؤة،المعرفةومواهبالبيزوفضيلة

نأالافتراضيمكنالشرير،الكاهنيدعلىللاضطهادمنهماكلوتعزض

02.!:ا-رسل

-215-13.et*ا*،كر35-ا،ثر,CD-B
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إليهاننهرواحدةتاريخيةشخصيةهماالناصريويسوعالقمرانيالبزمعفم

كلتذعي،معاصرتينيهودثتينجماعتينبواسطة،مختلفتينزاويتينمن

الجماعتينإحدىنمننكتوقدالجديد.العهدنمئلأنهامنهماواحدة

لاالجديدالعهدأنمعتبرةشديدأ،نمشكأالموسولةبالشريعةالمذكورتين

روابطمنتحزرتالأخرىالجماعةأنحينفي،أحكامهابمراعاةإلأيتحقق

.الخلاصإلىالوحيدهوالسبيلالايمانأنواعتبرت،الآباءاوسشالناموس

بين،أخرىأحيانأومتناقضةأحيانأ،مشتركةقواس!اوجودسببيمشروهذا

الأناجيلذكرتهوماالبر،معفمعنالميتالبحرمخطوطاتذكرتهما

.الناصرييسوععنالقانونيةالمسيحيةوالنصوص

الإسكاتولوجيالعصرافتتحالبزمعفمأنإلىنشير،الرأيلهذاتأكيدأ

فيهانتظرالذيالزمنمنسنةالأربعينحوالىقبلوتوفي،الأسينيينلدى

المشارالحربأنوبما.الأزمنةنهايةبحربللاشتراكالمسثامجيءهؤلاء

أورشليمبسقوملانتهتالتيالرومانضدالكبرىاليهوديةالحربهيإليها

التيالوحيدةهيالحربتلكوأنكما.(.م)73مسعدةوقلعة.(م07)

الأولالميلاديالقرنخلالاليهودتاريخفياسكاتولوجيةحربصفةتستحق

المصادرخلالمنفيهاالأسينييناشتراكثبتوقد.عديدةبقرونوقبله

فيهاالمشاركيناليهودالثواروكان.قمرانخربةفيالأيريةوالتنقيبات

إلىسنةأربعينمدةاحتسبناافإذ.العالمعلىليملكالمسئامجيءينتظرون

قامالتيالأعمالبعضالشريعةومعلموالفريستوناعتبر،الرسلوأعمالالأنأجيلإلىأاستناد

سبيلعلىمنهانذكر،القدماءلتقاليدومخالفةموسىلشريعةخرقبمثابةتلاميذهأويسوعبها

يدعلىالسنبلقطفحادثةا-6(-ا:4لو)السبوتفييسوعفعلهاالتيالمعجزات:المثال

إلىبطرسدخول2(-:51-2؟ا:21)متىالطعامقبلأيديهمغسلوعدم،السبتيومتلامذته

نأكما،r(r-:اا34-28؟:ا.)رسلالوثنيينمعالطعاموتتاولقيصريةفيكرنيليوسبيت

ماو!يبذل"بموسى"يكفرأنههي.المسيحيةشهداءأولاسطفانوس،إلىوخهتالتيالتهمة

يمقوبإلىأيضأالشريعةمخالفةتهمةوجهتوقد(.-15اا6:)رسلسش"منموسىأورثنا

.JOSEPHE,Ant,,1؟002)اورشليمكنيسةرئيس،الثاني Jud., XX, ix)،عليهفحكم

-النصرانيةاليهوديةالأوساطفيعنهأشيعممابالرغم.م63سنةبالرجمالسنهدرينمجلس

الشريمة.تطبيقفيمتشددأكانأنهالهرطوقية
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معاصرآكانالبرمعفمأنلنايتبثن،الكبرىاليهوديةالحربنهايةمنالوراء

،ذكرهوالجديرم.33و03سفتيبينماتمنهماكلأوأن،الناصريليسوع

لتواجدالمشتركةالزمنيةللحقبةالعائدةالمصادرشئىفيبوجدلاأنه

شخصيتينلوجوديلميحأفيفلسطينأرضعلىوالأسينيينالمسيحيين

النصوصذكريقاكماالناصرييسوعبصفاتإحداهماتتمثزتاريخيتين

فيوردتكماالبرمعفمبصقاتالأخرىوتتمئز،القانونيةالانجيلية

نظروجهتيعامبشكلنجدفإننا!بالعكسبل.الميتالبحرمخطوطات

ورسولأبارآرجلأتعتبرهواحدة،نقسهالناصرييسوعحولمختلقتينرئيستين

ناوتعتبرباز،كرجلاليهتنظروأخرى،بهللمؤمنينالخلاصيحققسماويآ

الموسوية.الشريعةتطبيقإلىالعودةهوفيالجديدالعهد

وفقالناصرييسوعإلىبرمزالقمرانيالبزمعفهـاأنالقوليمكنلذلك

الكاهنهويلةفورآتتضئحالرأيهذاصغفإذا.إليهقمرانجماعةنظرة

أورشليمفيالكهنةكبيرقيافا،بذلكوالمقصود،اضطهدهالذيالشرير

ترأسوقد.الصدوقيينشيعةإلىينتميقيافاأنالمعروفومن.(.م-36)18

ا.الرسلاضطهدأنهكما،اعتقالهإثريشوعمحاكمة

-01A:رسلة57-2666:متىا- I V.
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لرلثانعولفممل

الاسكاتولوجيةا!قبةظلال

الشتاتوبلدانفلسطينفى

اليهوديةالحربنهايةحتىالمسيحيةظهورمنذفلسطينتاريخيمرأمن

الاستقرارحالةمنيدريجيأيتحؤلبدأاليهوديالمجتمعأنيلاحظ،الكبرى

منذلكرافقوماوالأصوليةوالعنفالفوضىيشوبهامرحلةإلىوالسلام

فيالمتأزمالوضعهذاأتروقد.الرومانيةللسيادةورفضللتحرردعوات

يوئرتبحيثاالشتاتبلدانفياليهوديةالجالياتبعضعلىفلسطين

الوينيين.وبينبينهمالعلاقات

الأولأغريباالملكعهدفىفلسطين-أوفى

الملقبقيصرغايوسخلفهم.37سنةطيباريوسالإمبراطوروفاةبعد

.-.مق-019)الأولأغريبالهيرودسصديقةوكان،(.م3714-)ب"كاليفولا"

ومنطقةفيليئستترارخيةعلىفولأهالكبير،هيرودسالملكحفيدم.(44

هيرودسوزوجهاهيروديةقلبيالحسدفعصر.ميلادية37سنة2أبيلينة

بنفيالأخيراهذفأمركاليفولا.لاستعطافروماإلىبدورهمافأقلعاأنتيباس

تربعولما.م93سنةالأولأغريباإلىتترارخئتهوأعطى3إسبانياإلىأنتيباس

-ofا)العرشعلىكلوديوسالامبراطور f،).فيالمحصئليةنطامألغىم

أغريبا.بمملكةوالسامرةاليهوديةمنطقتيوألحق،اليهودية

عن8يزيدبماالكبرىاليهوديةالحرباندلاعوقبلالأولالميلاديالقرنفياليهودعدديقذر-ا

توزعبىافقد،الشتاتيهودأي،الباقوناما.فلسطينفيفقطثلثهميعيشكان،نسمةملايين

أنظر:.سماءكلتحت

،1891'1,heure de Jesus: histoire politique, ParisةiولزنمAndre PAUL, Le Monde

001.".

عنهاويتعد،دمشقمنالشمالإلىيقعوكانت،أبيلةعاصمتها.الشرقيةلبنانسلسلةمنمنحلقة2-

تقريبأ.كلم03مسافة

,JOSEPHE,Guerre,،6؟.3183- ،11 ix
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فسك،االيهوديةأراضيخارجالهلينستيةالثقافةالأولأغريباالملكشخع

قيصر""محمثعبارقبعضهاعلىظهرالامبراطور،رسمأورسمهيحملنقودأ

يشأفل!اأورشلي!أفيأما.بالتماثيلقيصريةفيقصرهوزئن"الروم"محبأأو

ومشاعرهم.اليهودلسمتنمنهاحترامأ،رسمأيالمسكوكةالنقوديحملأن

اليهوديالملكبمظهرفيهاوظهر،العاديمقزءالمدينةتلكمنجعلوقد

مملكته.حدودخارجويقاليدهماليهودعنيدافعوكان.المحافظ

وخاصة،لليهودإرضاءالمسيحيةالجماعةأمرفيالأولأغريبانظر

،زبدىبنيعقوبرأسبقطعوأمرأورشليمكنيسةفاضطهد،منهمالفزيسيين

3.السجنفيوزخهبطرسسمعانعلىقبضكمايوحنا.وشقيقيسوعتلميذ

الاهتماموتزايداليهوديالمجتمعفيالأصوليالمذتصاعدالأعمالتلكوتؤكد

اليهودية.السثنتخالفالتيالعناصرجميعبقمعهؤلاءلدى

الاسكندريةفياليهـودوانتفاضةالأباطرةعبادةثانيآ-

وفلسطين

بهذالهويئهتفيئغبدكإلهأمبراطوريتهشعوبتكزمهأنفيكاليغولارغب

اضطراباتحصولإلىأذتالتيالرئيسةالأسبابمنذلكفكان3.الاسم

نأالأخيروناذعىفقد.واليونانييناليهوديةالجاليةبينالاسكندريةفي

للإمبراطور،والمعابدالمذابحيشيدونالامبراطوريةفيالرعاياجميع

رفعت4.اليهودباستثناء،للآلهةالواجبالإكراممكانكلفيلهويظهرون

عنللدفاعوفدآفريقكلفأرسلكاليغولا،الإمبراطورفيهالينظرالمسألة

أنويلبدو.الإسكندريفيلونالفيلسوفاليهوديالوفدرأسعلىوكان.قضيته

أنهلدرجةاليهودضذالموجهةالاتهاماتمنجدأمستاءكانالامبراطور

ه.حضرتهمنوصتزفهفيلونمنالمقدمللدفاعالاستماعرفض

-1002..BoREICKE, The New Testament Era, p

Yا-12.4:-رسل

-3185.§1,,JOSEPHE,Guerre, ،)) x

-4258-257.§1،,XVIII,viii!ءولمم".JOSEPHE,Ant

.026 - c1،؟,Ibid.,XVIII, viii
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مدينةفيجوبيترلكاليغولامذبحآم.38سنةشيدواقداليونانيونوكان

شريعتهملأن،االمذبحودفروااليهودفهاجالإمبراطور،بأراضيالملحقةيمنة

فيذلكأكانسواء،إنسانلأقيأوللهصورةوضعمننمنعهمآبائهموسش

الشعبنمئعوغذكاليغولافاغتاض!2.بلادهممنآخرموضعأفيفيأمالهيكل

مكانسورياعلىواليآبترونيوسفعئن.لهاحتقاراعباديهعنوحدهاليهودي

ل!مبراطورتمثالووضعاليهوديةإلىجيوشهمعبالدخولوأمره،فيتاليوس

صناعةأمرالواليفأوكل.أوامرهعصوااإذاليهودوسحق،أورشليمهيكلفي

طبريةإلىاليهودمنالألوفعشراتفتوافد.صيدامنحرفيينإلىالتمثال

يذبحأن"فمليهمهفتهبإكمالرغباإذإنهقايلينبترونيوسأمامللاحتجاج

نسائهممعذبيحةأنفسهمسيقدمونلأنهم،بكاملهااليهوديةالأمة

مخاوفهأبلغهأنبعدالإمبراطورأوامربتنفيذبترونيوستباطأ"3.وأطفالهم

بسبببترونيوسعلىكاليفولافغضب4،روماضدللثورةيستعذوناليهودبأن

اغتيالولكنبالانتحار.وأمره،إليهالصادرةالتعليماتتنفيذهوعدميرئده

معآ.واليهودبترونيوسأنقذ.م41سنةمطلعفيكاليغولا

بينالاسكندريةفيالاضطراباتنجددتكلوديوسالامبراطورعهدوفي

كاليغولاعهدفيالذكلاقواالذيناليهوديشخعفقد.واليونانييناليهود

فأصدر؟السلاجإلىفاحتكموا،الاسكندريةسكانمنالمعاملةلسوءوتعزضوا

منحبراءتينأصدركما،هالثورةهذهبقمعأمرآمصرحاكمإلىكلوديوس

حقالإمبراطوريةأنحاءفيالمقيمينواليهودالاسكثدريةيهودبموجبهما

إلىشرائعه!اعلىمحافظتهمتفضيألأشرط،آبائهمسشعلىالمحافطة

6.الأخرىالشعوببمعتقداتالازدراء

الأباطرةعبادةفرضأنإلىنشير،أعلاهالمذكورةالأحداثعلىتعليقأ

,BoREICKE..691-ا The New Testament Era, p

,JOSEPHE,Guerre,،4؟.2-591 ،11 x

-3791.§4،,xب!؟5لا((،

-4203.§8,,XVIII,viii!ب!ولل".JOSEPHE,Ant

Ibid., XIX, ,v ,2 § .278 - c

-1092.§3,,Ibid.,XIX, v
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علىبرهانهيالمكابيةوالحرب.للثورةحافزآذاتهبحذيشكلاليهودعلى

يحصللمالسلاححملإلىالاسكندريةيهودلجوءأنغير.الرأيهذاصحة

الحافززوالبعدأيا،كلوديوسالإمبراطورعهدفيبلكاليغولا،عهدفي

الاسكندريةيهودتمزدبأنالافتراضيجيزما،والثورةالتمزدإلىالداعي

ذلكعلىوالدليلالمشيحي.الزمنخضغفيوجودهمإلىوعيهممنينطلق

وأهلاليهودبيننيرونعهدفيحصلتحادثةعنيوسيفوسرواهما

قال.فلسطينفيوالاضطراباتالفوضىانتشارمعوتزامنت،الاسكندرية

مدزجفياجتماعأيعقدونكانواالاسكندريةسكانانمعناهمايوسيفوس

معاليهودمنعدددخلأنوصادف،نيرونإلىبعثةإرسالبخصوصالمدينة

الحاضرينبعضفوخهمعآ.آنفيالمكانذلكإلىاليونانيينأخصامهم

معهمواشتبكواعليهمهجمواثم،وجواسيسأعداءبأنهماليهوذالىالتهمة

منهميلاثةعلىالقبضألقواأخصامهمأنغيراليهود،فهرب.بالأيدي

وهتواالسلاحالاسكندريةيهودامتشقعندهاأحياء.وهمإحراقهموقزروا

مشاعليناولواثم،اليونانيينعلىالحجارةبرميأولأأوافبد،إخوانهملنجدة

واليفتدخل.أبيهمبكرةعنالمجتمعينبإحراقوهددواالمدزجإلىوهرعوا

وتجهيرتدعوا،لمولماالهدوء،إلىودعاهم،الكسندروسطيبريوس،المدينة

فيوجودهمصودفليبيجنديألفيإلىبالاضافةرومانيتينكتيبتينلهم

قداليهودوكان،،دلتا".المسفىاليهوديالحيالجنودفهاجم.الاسكندرية

لاقىسلاحأ.منهمحملمنكلمقدمتهمفيووضعواواحدةكتلةنجفعوا

صفوفهم،خرقمنالنهايةفينمكنوالكنهماليهود،منمقاومةالمهاجمون

فيومات.والأطفالوالشيوخبالنساءآبهينغيررقابهمفيالسيفوأعملوا

ألفا05.3اديقاربمااليهودمنالمذبحةتلك

ذلكفعلأنهالمرجحومن2(.:18)رسلروماعناليهودجميعبإبعادكلوديوسالإمبراطورأمرا-

بالمناختأيرتقدتكونأنيحتملالتيأليهوديةالجاليةلدىوالانعزاليةالأصوليةتزايدبسبب

اعتبرحينيوحنارؤلاكاتبإليهأشارماالرأيهذاولدعم.فلسطينفيالسائدالاسكاتولوجي

A-:18)رؤالاسكاتولوجيةللحربالممهدةا!لراحلكإحدىرومامناليهودخروج i.)

-28-7.,JOSEPHE,Guerre, ،)) xviii
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المشيحيةواذمالالثيرابوتيوقثالثآ-

معاصرةجماعةعن"1التأمليةةالحيا"مبحثفيالاسكندريفيلونتحدث

في،الإسكندريةمدينةبجواريعيشوقكانواالذيناليهودالمتزهدينمنله

وقد"الثيرابوييين"2.باسمهؤلاءلمحرف.مريوطبحيرةعلىيشرفمكان

معرفتهمنبالرغم،فيهنشأواالذيالزمنيحديدعنفيلونتغاضى

المرجحومنفيها.عاشالتيالمدينةمنبالقربلتواجدهمنظرآ،بتاريخهم

3.عصرهفينشأتالطائفةتلكأن

أولادهمإلىوأموالهمأملاكهمعنفتخفوا،الدنيافيالثيرابوتيونزقد

أحباءهمتاركين،وراءهمالالتفاتدونوانصرفوا.وأصحابهموأقاربهم

فياستقزوا،المادةعالممنللتحررسعيهموفي4.فيهاعاشواالتيوالبلدان

بالقربلهممستعمرةأهمأنشأواوقد.المدنأسوارخارج،المنعزلةالأماكن

-109-1.,PHILON,De Vita

المداواةإلىبالاضافةوخدمتهاللهعبادةمعانيتتضمنوهي،الأصليونانية"ثيرابوتيين!كلمة3-

إخوانهمعلىاطلقتالتيالسامية"أسينيين"كلمةمعالأخيرالمعنىحيثمنوتتوافق،والشفاء

فلسطين.في

عنأخبرالذيالوحيدالمصدرهوفيلونأنمنها،الفرضيةهذءتدعمعديدةموشراتهناك3-

34)القيصريأوسابيوساعتقدوقدالئيراروتيين. -. o7r،).علىقيصريةمدينةأسقفم

ذكركما".الأوائلالمسيحية"مبشريعلىينطبقبخصوصهمفيلونذكرهماأن،فلسطينساحل

زمنفيروماإلىقدومهمنطويلةمدةبعد"التأمليةالحياة11كتابأئففيلونأنأوسابيوس

لأنأو،حياتهمنمطمعتوافقآعليهمأطلقت"ثيرابوتيين"تسميةأنوأكد.كلوديوسالإمبراطور

.مكانكلفياستعمالهشاعقدالمسيحييناس!ايكنلمحين،البدءمنذعليهمأطلقالإسمهذا

وعلىالرسلوأعمالالأناجيلذاتهاهيلديهمالأقدمينكتبتكونأن11احتمالإلىأيضأواشار

إلىالرسالةتحولهاالتيتلكمثلالقدماءالأنبياءأسفارعلىالشروحاتبعضالأرجح

عنبميدالقيصريأوسابيوسرأيأنمنوبالرغم"،.بولسرسائلمنغيرهاوالكثيرالعبرانيين

المسيحيةالجماعةكتبذاتهاهيالمقدسةالثيرابوتيينكتببأنافترأضهلناحيةخاصة،الصحة

لوالأوائلبالمسيحيينالثيرابوتيينممايثةعلىليجرؤكانماأنهكلامهمنيستدللكن،الأولى

المسيحية.ظهوربعدنشأوابأنهمتاميقينعلىيكنلم

,EUSEBE.24أنظر: H .3, ،11 ,17 ,1 ,4 ,12 18 et

ومنفلسطينمنيهودأالاسكندريةمنبالقربتأسستالتيالثيرابوتيينجماعةاستقطبت4-

أيضأ.الشتاتبلدان
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البقعةتلكفيالعددا.كبيرةيهوديةجاليةيوجدحيثالاسكندريةمدينةمن

شبيهةغرفةعلىمنهاكليحتويجدآبسيطةمنازلفيعاشوا،المنعزلة

العلميزيدماكلبل،شرابأوطعامإليهايدخللامحبسة،أوبمحراب

كتبهممنوغيرهاوالمزاميروالأنبياءالشريعةكتبمثلكمالأ،والتقوى

المقدسة.

الشتاء،فيسميكمعطفمنتتألفوهيجدآ،بسيطةملابسهمكانت

فكانوا،ويقشفزهدحياةهؤلاءعاش.الصيففيالكتانمنوقميص

الممزوجالملحمعالخبزمنعادةيتألفالذيالقوتمنبالقليليكتفون

وأطعامأيتناولمنهمواحدأقييكنولم.النبعماءمنشرابهموكانبالزوفا.

وكان.بالظلامجديرةبنظرهمالجسدحاجاتلأن،الشمسمغيبقبلشرابأ

تناولقبلأيامستةأوثلايةلمدةالطعامتناولعنيتغاضىمنهمالبعض

2.الضروريالطعا-م

3،وغروبهاالشمسشروقعندايوميآمرتينالصلاةالقومهؤلاءاعتاد

علىأيضأيعكفونوكانوا.المقدسةكتبهموقراءةللتأملبكاملهالنهارفكزسوا

ستةمدةمحبستهفيواحدكلفيمكث،للهتكريمأوالمزاميرالتراتيلتأليف

مخصئصمكانفيسويةيجتمعونكانوا،السبتأي،السابعاليوموفي.أيام

مخصصةوهياليمينلجهةالأولىالمقاعد،منمجموعتينعلىيحتوي

فاصل.بينهماولوجدللنساء،مخصصةوهياليسارلجهةوالثانية،للرجال

وتاريخأعمارهمالاعتباربعينتأخذمعئنةتراتبيةوفقالرجالفيجلس

فينمزسآوالأكثربينهمسنآالأكبرالرجلييقدم،الاجتماعوخلال.انتسابهم

عقيديه.ضوءعلىالمقدسةالكتبفيشرح،العقيدة

الحواضرأهممنكونهاإلىبالاضافةمصر،فيمدينةاهمآنذاكالاسكندريةمدينةكانتا-

أض!لبيةيشكئوناليهودوكانأحياء،خمسةمنتتألفكانتأنهاإلىفيلونأشاروقدالهلنستية.

منها.اثنينفيالسكان

,PHILON,In Flaccum,;55 Cf. The Works ofPhilo, translated by .C .D YONGE

972..USA,,7991 p

-235-34.,PHILON,De Vita

Ibi،ب!.327-
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السبوتفيفكانواوممئزأ.مقدسأالسابعاليومالثيرابوتيوناعتبر

بل،إعجابهممثارفقطسبعةالعدديكنولما.بالزيتأجسادهميدهنون

2.الزاويةقايمالمثلتأضلعمربعاتجمعحاصلوهوالعدد،هذامربغأيضأ

يومأ.خمسينكليقعكبيرلعيدنمهيدانه

المكانيفمروبعدما3.الأبيضباللباسيجتمعونالعيد،ذلكفيوكانوا،

إييضاحأوالمقدسةالكتبمنآياتشرحفيالرئيسيشرع،عظيمسكوق

الكلامفيطيلبالتعليميبدأثم.أحدهمعليهيعرضهاالتيالغامضةالمسائل

بترتيلكلامهوينهي.المقدسةالنصوصفيالكامنةالمجازيةالمعانيشارحآ

أماالمزامير.بعضفيرتلون،رتبةدونههممنيقوميملله.موخهمزمور

ترتفعحينها،اللازمةترديدموعديحينحتىكبيربصمتفيترفبونالآخرون

يصطفونالمزامير،ترتيلمنالانتهاءوبعدمعأ.والرجالالنساءأصوات

العذارىمنومعظمهن،النساءوكانت.المقدسةالمائدةحولبانتظام

منيتألفالطعاموكان.الولايمتلكفيأيضأآيشتركن،السنفيالمتقدمات

بليالمأدبةتلكخلالتقذمالخمرةتكنولمبالزوفا.الممزوجوالملحالخبز

4.فقطالعذبةالمياه

المزامير،بترتيلالليلطواليحتفلونكانوا،المقدسةالمأدبةمنالانتهاءبعد

جوقةمعأفتشكلانوالنساء،الرجالجوقتاتختلطثمهـيرقصون.فينشدون

الماضيفيحصلمايتكرركانالاحتفالذلكخلالأنهفيلونويذكر.واحدة

للبعضخلاصأاللهمنبقرارالبحرصارعندماالأحمر،البحرضفافعند

صلب،سورالجهتينكلافيوارتفعالمياءانحسرتفقد.للآخرينوفناء

PHILON,De,.36ا- Vita

والمصريين،الفيثاغوريينعندخاصةالزمنذلكفيومشهورأمقدسأالزاولةقائمالمثلثكان2-

الأضلعهذهمربعجمعحاصلهـلبلغ.قياسوحدةهو4و3:التواليعلىأضنلعهطوليبلغوكان

أيضأمقذسهوالرقمهذا.ه.=25+16+9=(5*ه)+4*4()+)3*3(أي،الخمسين

05يساويالذيزلأالحرفقداسة"سموإلى!الجماعة!نطامأشاربحيث،قمرانجماعةلدى

.X(,IQS,)4حساباتهموفق

-366-65.,PHILON,De Vita

-481.!"Ibi
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الاقدامعلىسيرأاليهوديالشعبغذرهطويلأدربآالفاصلةالمسافةوصارت

الثيرابوييونيتذكرأنوبعدغرقآ.فماتواأعداؤهمأما.المقابلالشاطئنحو

امتلأواقديكونواأنوبعد،وتصوراتهمإدراكهميفوقالذيالحدثذلك

اللهإلىالمدائحبترتيلولبدأون،واحدةجوقةوالنساءالرجاليشكل،حماسآ

يشرقوحين.الشرقنحوأبصارهميوخهونثغ.الصباححتىمخقصهم

ذلكوبعد.سعيدأيومأبالصلاةسائليننحوالسماءالأيدييرفعون،الشمس

علىاعتادالتيالتأملفلسفةيمارسلكيالخاصةمحبستهإلىواحدكليعود

ا.ممارستها

تعيشكانتالجماعةتلكأنييبتالثيرابوتيين،عنفيلونذكرهماإن

يتعلقمافيخاصةلها،المعاصرةقمرانجماعةغرارعلىالمشيحيالزمن

لشعبهحققالذيموسىالنبيبقيادةالأحمرالبحراسراييلبنيعبوربمشهد

رغبةإلىالمشهدهذاتكرارويرمز.فرعونعبوديةمنفحزره،الخلاص

إطارضمنيندرجفإنهوبالتالي،الوثنيينسيادةمنبالتحررالثيرابوييين

المشيحي.الزمن

منمقربةعلىالثيرابوتييناستقرارمنالهدفيكونأنيرخحلذلك

المدينة،تلكفيالعددالكبيرةاليهوديةالجاليةعلىالتأثيرهو،الاسكندرية

الجالية،تلكتقومأقبفية،المشثامجيءموعدباقترابلهاالإيحاءطريقعن

لهاالاستعداديتغكانالتيالاسكاتولوجيةالمعركةبدعم،المناسبالوقتفي

سيطرةمناليهوديوالشعبأورشليمنحريرإلىوالهادفة،فلسطينفيسزأ

.الأغراب

النهرينبينمابلادفىاليهوديلاالانتفاضةرابعآ-

فياليهوديةالانتفاضةأخبار"اليهودية"العادياتكتابفييوسيفوسروى

القرنمنالخامسالعقدبدايةفيحصلتالتي2النهرينبينمابلاد

فياليهوديةالجاليةعلىومصايبهـيلاتمنعنهانتجوما،الأولالميلادي

-198-85.,PHILON,De Vita

-29-1.,XVIII,ix,!بJOSEPHE, Ant. Ju
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كانتاولisibis)ونصيبينولarada)نارادامدينتيأنذلكومفادالبلاد.تلك

لهماوفرتهوماالشاهقةأسوارهمابفضلالفراتعلىحصينينموقعين

وضعصحلىاعتادواقدالبلادتلكفياليهودوكان.الحمايةمنالطبيمة

المكزسةوالأموالالتقدماتذلكفيبما،المذكورتينالمدينتينفيكنوزهم

يعذيمنخوفأمشئدةبحراسةأورشليمإلىنقلهايتمكانالتيللهيكل

.اللصوص

1("أنيلايوسوهمانارادامدينةمنيهوديانشقيقانقام،الزمنذلكفي

بينويضع،المستنقعاتفيهاتتكاثر،نائيةمنطقةإلىحلا9).و"أسينايوس"،

وتسفطاحصنآوشئداالأنصار،منعددآحولهمافجمعا.والفراتدجلةنهري

فجزد،للبرثيينسياسيأخاضعةالنهرينبينمابلادوكانتالجوار.أهلعلى

ووصل.الهزيمةشزفلاقىوأنصارهمالشقيقينعلىللقضاءجيشأحاكمها

إلىالشقيقينيدعووأرسلغيظهفكتمالبرثيين،ملكأرطبان،إلىالخبر

إعادةأسينايوسالبرثيينملككففحضرا،فلماوذهما.كسببغيةبلاطه

منيتمكنريثما،اللصوصمنوتطهيرهاالنهرينبينمابلادإلىالهدوء

مملكته.أنحاءباقيفيظهرتالتيوالتمردالعصيانحركاتإخماد

الذيأنيلايوسشقيقهيدإلىالمطلقةالسلطةفآلتأسينايوس،ماتيم

أحدوهو،لمترداتسالخاضعةالقرىبعضعلىعسكريةحملاتجزد

منالكثيرفغنمنهبها،فيوشرعأرطبان،الملكوصهرالبرثيينالأشراف

فشللكنه،أنيلايوسلمحاربةجيشأمترداتسفجمع.والماشيةوالعبيدالأموال

ملكقياممنخوفأحريتهفأطلقعادالذيالأخيرهذاقبضةفيأسيرأووقع

حرييهمترداتساستعادفلما.النهرينبينمابلاديهودمنبالانتقامالبرييين

عشراتوقتلعليهالانتصارمنفتمكنخصمهمنللانتقامجيشأجفز

أتباعه.منالألوف

الدساكريغزووراج،المحاربينمنبالمزيدالمهزومجيشهأنيلايوسعزز

الحربأهلفضغطكبيرأ.خرابأفيهامحدثأالنهرينبينمابلادجنوبيفي

وفدأإليهموأرسلواالمدينةتلكيهودعلىلناراداالمجاورةالمفاطقوسكان

وانتدبوااليهودفوافق،السلامنحقيقأجلمنأنيلايوسمعللوساطةدعاهم

أنيلايوسفيهيتحصئنالذيالمكانخبرتسزبفلماالوفد.لمرافقةمنهمعددأ
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.أنصارهمنكبيرعددمعوقتلوهليلأعليههجموا،أخصامهإلى

بينمابلادفياليهودهيبةضعفت،وجيشهأنيلايوسعلىالقضاءبعد

إلىمنهمقسمفارنحل،مواطنيهمقبلمنللهجومعرضةوصارواالنهرين

وكان.والسرياناليونانيينمنكبيرعدديقطنهاكانالتيسلوقيةمدينة

اتفق،المدينةتلكإلىاليهودجاءفلم.بينهمفيمادائمخلافعلىهؤلاء

بهجوماتفاقهماالطرفانوأثبت،المصالحةعلىالسريانمعاليونانيون

وهرباليهود.منالفأخمسونفيهاقتلمجزرةفحصلت!اليهودعلىمفاجئ

دجلةلنهراليسرىالضفةعلىالواقعةقطيسفونمدينةإلىمنهمتبقىمن

فيالنهرينبينمابلاديهودمنالأكبرالقسمتجفعكما،سلوقيةمقابل

الحصين.لموقعهمانظرأونصيبيننارادامدينتي

يهودمنجماعةبينوتمزدعصيانحركةنشوء،أعلاهذممرممائشتنتج

بغيةالسلاجامتشاقإلىبهمدفع،النهرينبينمابلادجنوبيفيالشتات

يلكاستغرقتوقد.السلطةوممارسةالتحررإلىالعبوديةمنالانتقال

الحقبةخلالحصلتوهي2،سنةوعشرينإحدىعنينوفماالانتفاضة

فياليهودالثواركانالتيالفترةأي،الكبرىاليهوديةالحربلاندلاعالممفدة

نأالفراتنهروراءفيماالقاطنينجنسهمبنيمنفيهايأملونفلسطين

3.معهمييوروا

الثانيةا!صليةزمنفىفلسطينفىالفتفةخامسأ-

فييزاللا4الثانيأغريباابنهكان،الأولأغريباهيرودسالملكوفاةعند

المحصئليةنظامبإعادةكلوديوسالامبراطورفرغبالعمر.منعشرالسابعة

دجلة،لنهرالغربيةالضفةعلى"سلوقية"مدينة.(ق.م28.)312-نيكاتورالأولسلوقسأسس-ا

بغداد.مدينةجنوبي

,XVIII،،8؟,2373.933- ix, 4e,!يJOSEPHE, Ant. Ju

-3§5.2،,JOSEPHE,Guerre, Preambule

عنجر()خلقيسعلىملكأكلوديوسالأمبراطورعيفه..مب27سنةالثانياغريباهيرودسولد4-

مبراطوريةل!راخلاصهوبسبب.فيليبشبتترارخية53سنةمملكتهأراضيفاستبدل.م48سنة

فيالكائنةالمدنبعضفاعطاه.م56سنةمملكتهحدودنيرونالامبراطوروشع،الرومانية

.الكبرىاليهوديةالحربخلاللروماوفيأالثانيأغريباظلوقد.والجليلبيرةمنطقتي
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ا.والجليلوالسامرةاليهوديةالنظامهذافشمل.فلسطينإلى

أنحاءفيوالفوضىالشغبأعمالبتفاقمالثانيةالمحصثلثةعهدنمثز

والوثنيين،اليهودبينالعداءوتعاظم،الزيلوتنشاطوازدياد،فلسطين

2.الرومانضداليهوديةالحربلاندلاعالحقبةتلكفمفدت

رواهاكماالفترةتلكخلالحصلتالتيالحوادثأهمتعدادمنبذولا

.يوسيفوساليهوديالمؤرخ

فادوسكسبيوسعهد-ا

فمارس،فلسطينعلىمحصئلأ(CuspiusFadus)فادوسكسبيوسلمحئن

يلي:ماعهدهفيحصلتالتيالأحداثأهممن46.و44سنتيبينالسلطة

فيلادلفيا3مدينةوسكانبيرةمنطقةيهودبيندمويصراعحصول-

"زيا".يدعىبلدةحدودحولالخلافسببه

أحدث،الطرققطاعمنعصابةرييسوهو،طولومايوسعلىالقبض-

بقتلهفادوسالمحصلفأمر.العربوبلادأدوممنطقةفيالضررأشذ

4.اللصوصمناليهوديةمنطقةوبتطهير

نأومفادهالمشيحي،الزمنإطارضمنيندرجحدثأيوسيفوسروى-

،الاردننهرإلىأموالهممعبهباللحاقاليهودمنكبيرةجماعةأقنع"توداس،(

فتبعه.سهلأممرألتؤقنفتنشقالنهرمياهيأمرأنوبإمكانه،نبيأنهزاعمأ

فتكبعدماوقتله"توداس"علىقبضالرومانيالمحصتللكنغفير.جمهور

ه.أتباعهمنبالكثير

معبهاللحاقإلىالناسدعاأنه"توداس"،تصزففيالنظرينلفتوما

عليهمينفرضكانالذينقمرانجماعةفيالدخولكطالبينمامأ،أموالهم

الجماعة.فيانخراطهمعندالمسؤولالمفت!ثىإلىوممتلكاتهمأموالهمتقديم

-1202..BoREICKE, The New Testament Era, p

-2302.I"ب!أ".

الهاشصية.الاردنيةالمملكةعاصمة،عمانلمدينةالقديمالأسمهيفيلادلفيا3-

.JOSEPHE,Ant,،أ,1ؤ.3-ا4- Jud., XX

Ibid., XX, ,v ,1 § .99-79 - c
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ترفبمعيتوافق،النبؤةيوداسفيهاذعىالذيالزمنأنذلكإلىأضف

علامة،اليهوديالدينيالفكرفي،ظهورهيبدوالذياالنبيلمجيءالأسينيين

المسئا.لمجيء

الكسفدروسطيباريوسعهد2-

مهاماستلم.الاسكندريةمدينةمنيهوديهوالكسندروسطيباريوس

4و46سنتيبينالمحصئلية Aلدينالوفاءعلىيحافظلمأنهعنهوكعرف.م

آبائه.

وسمعانيعقوباعتقالمن،المحصئليةمهمةتوثيهخلال،طيباريوسنمكن

هوالجليلييهوذاأنالمعروفومن2.بصلبهمافأمر،الجليلييهوذاابني

.م6سنةروماضدالثورةعلىالشعبحزضقدوكان.الزيلوتحزبمؤسس

والدهماسياسةيابعاوسمعانيعقوبأنويظهرالضرايبي.الإحصاءبسبب

يولىمناحيمشقيقهماأنبدليل،الرومانضدالثورةعلىالتحريض!في

الحرباندلاععندالأصوليينالزعماءأبرزمنفكان،بعدهماالزعامة

لاحقآ.سنرىكما،اليهودية

كومانوسفنتيديو!هعهد3-

53-4)كومانوسفنتيديوسالمحصئلعهدفي Aفيفتنةحصلت،(م

غفيرجمهورمنهميجمعفقداليهود.منكبيرعددفيهاقتليأورشليممدينة

مفرزةكومانوسأمر،اضطراباتحصولمنوخوفآ.الفصحبعيدللاحتفال

قدعصيانكللقمعالهيكلأبوابقربوالتمركزالسلاحبحملجنودهمن

الجمهور،أمامعوريهعنكشفالرومانالجنودأحدأنويبدو.يحصل

فشتم.لشعبهمموجهةإهانةذلكواعتبروا،رأوهالذيناليهودفاغتاض!

كومانوسغيمفلما.هناكالجنديوضعهوالذيأنهزاعمأكومانوسأحدهم

قلعةإلىوالتوخهالسلاحبامتشاقالجنودوأمر،شديدأغضبأغضببذلك

IX,301،.11ا-

,JOSEPHE،2،7،كللا،ب!§.2301-201- Ant. Ju
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وتدافعوا،الجنودتأهبمناليهودفخاف.الهيكلعلىتشرفالتيانطونيا""

تحتسحقأكبيرعددمنهمفمات،الضئقةأورشليمشوارععبرللهرب

جدادا.إلىالعيدبهجةونحؤلت،الأقدام

بعضقامعندما،أورشليمفيأخرىمصيبةحفت،قصيرةفترةوبعد

الامبراطور،عبداسطفانوس،موكبعلىهجومبشنالثورةإلىالداعين

طرققطاعصفةهؤلاءعلىيوسيفوسأطلقوقد2.مقتنياتهمنفجزدوه

منالتحررفيرغبواالذينالزيلوتالثوارمنكانواأنهمغير.ولصوص

اليهوديالشعبداعينعليهمعصاباتحرببشنفبدأوا،الروماقأسيادهم

.والثورةالتمزدإلى

المحصثلعهدفيوالسامرييناليهودبينحصلتحادثةيوسيفوسوروى

عندالسامرةبلاديعبرواأناليهودالجليليينعادةمنكانفقدكومانوس.

معاشتبكوا،الطريقفيكانواوفيماالأعياد.زمنفيأورشليمإلىذهابهم

والسهلالسامرةبلادتخوممنبالقربتقعوهي"غيناي"،تدعىبلدةسكان

سبقوهم،الذينرفاقهمإلىالخبروصلفلمااليهود.منعددفقتلالكبير،

طلبهم.فأهمل،حقوجهبدونقتلواللذينالثأروسألوهكومانوسإلىجاؤوا

ويأييدالسلاحإلىللاحتكامالجموعفدعوا،الجليليونغضبعندها

كومانوسبإقناعووعدوهم،تهذبتهمرؤساؤهمحاول.الحريةفيقضيتهم

المساعدةوطلبواالسلاجفامتشقوا.إليهميصغوالملكنهمللضحايا،بالثأر

فنهبواسكندر،ديناوسبنأليعازرمثلالأصوليةالجماعاتزعماءبعضمن

بماكومانوسغيمفلما3.سكانهاوقتلواوأحرقوهاالسامريينقرىبعضهؤلاء

أعيانرأىفلما.منهمبعدبففتكاليهودالثؤارعلىحملةشناحصل

التواروزتجؤا،رؤوسهمعلىالرمادوحثواالمسوحلبسواالوضعخطورةأورشليم

بكلمنازلهمإلىوالعودةالسلاحوالقاءمخططهمعنللرجوعالطرقبكافة

الهيكلوتدميربلادهمبزوالينذرماالحالةفيرأوابعدما،هدوء

.JOSEPHE,Ant,.3ا- Ju،! XX, v
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الئائرين،الأقوالهذهفأقنعت.وأولادهمنسائهممعللعبوديةوخضوعهم

تعزضتالوقتذلكومنذ.الحصينةأماكنهمإلىوانسحبوافتفزقوا،

اللصوصية.وأعمالهملغزوانفمبكاملهااليهودية

اوميديوسلمقابلةذهبواالسامرةوجهاءأنيوسيفوسوأضاف

بحرقاليهودفاتهمواصور،فياكآنذيقيمكانالذيسورياوالي،كوادراتوس

ليسواالرومانأنلوكمابذلكقامواأخصامهمأنواذعواونهبها.قراهم

همالسامريينأنمننحفق،السامرةإلىكوادرايوسجاءفلما.لهمأسيادأ

أمر،بالثورةفكروااليهودبعضأنعلمعندماولكن.بالفتنةتسئبواالذين

علىفجلس،لذةتدعىبلدةإلىانتقلثمكومانوس.اعتقلهمالذينبصلب

دورتوسأنأحدهمفأخبره.السامريينإلىثانيةواستمعالقضاءكرسي

كوادرايوسفأمرروما.لعصيانالشعبدعوااليهود،التوارمنغيرهوأربعة

مكئلينوهمروماالىغيرهوآخرينحنانياالكهنةكبيرأرسلكما،بقتلهم

.كلوديوساالامبراطورأمامموقفهملتبرير،بالسلاسل

فياليهوديالمجتمعفيويورةعصيانمناخوجود،أعلاهذكرمما،يتضح

فدعوا،العبوديةبمرارةالجليليونشعرفقد.الرومانيالاحتلالضدفلسطين

فيقضيتهملتأييدأيضأبل،لقتلاهمالثأرأجلمنفقطليساليهود،جموع

يعنيما،الرومانيةالسلطاتاستئذاندونالسلاحإلىواحتكمواةالحرية

بنأليعازرمساعدةالتمسوافقد،ذلكإلىإضافة.المحتللسيادةرفضهم

طاعةعلىوالخارجينالشريعةعلىالغيورينالثوارأحدوهو،ديناوس

فيأنصارهمععديدةسنواتمنذيحصئنقدالأخيرهذاوكان.الرومان

السلوقيينضدثورتهمبدايةفيالمكابيونفعلكمانمامأ،العاصيةالجبال

الجليليينبطلبالمذكورأليعازرسمزوقدالموسوية.الشريعةعندفاعأ

حربفيإسرائيلبنيءاأعدلائحةفييندرجونفالسامريون،لهممساعدته

الجليليونهجموهكذا.تاريخيهوعداءالشعبينبينالعداءلأن،الأزمنةآخر

ونهبوها.فأحرقوهاالسامرةقرىبعضعلىأليعازربمؤازرة

,JOSEPHEء,XX,vi,.3-1ا- Ant. Ju
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فيليكسانطونيو!هعهك-!ا

لجليلواوالسامرةاليهوديةعلىآجديدمحصثلأكلوديوسالامبراطورغثن

فيالأمنيالوضعتدهور(.م)52-06"فيليكس"أنطونيوسيدعىوبيرة

ايطرقبقطاع"اليهوديةبلادوامتلأتالأخير،اهذعهدفيفلسطين

عددعلىيوميآيقبضفيليكسوكان"1.الشعبيخدعونالذينوالدجافي

اليعازرويدعىزعمائهمأحدعلىالقبضألقاءمننمكنوقد.منهممنكبير

على"اليهودية"الحروبكتابفيعليهالقبضالقاءخبرووردديناوس.بن

التالي:الشكل

كان،الطرققطاعمنعصابةرئيسوهوأليعازر،علىالقبضافيليكس!ألقى11

وأرسلهم،أتباعهمنكبيرعددعلىالقبضألقىكما،سنةعشرينمنذالبلدديخزب

فكان،عاقبهمالذينالمقواطئينالبلادوأهلصلبهمالذينالطرققطاعأماروما.إلى

جدأ،(3.كبيرأعددهم

للثأرديناوسبنبأليعازراستنجدواقدكانواالجليليينأنالمعروفومن

وقدكومانوس.ا!لحصئلعهدفيحصلتالتيالحوادثخلالالسامريينمن

ثئتالذي(م54-68)نيرونعهدفيعليهالقبضإلقاءخبريوسيفوسجعل

منذالبلاد"يخزبكانأليعازرأنوبما.اليهوديةبلادعلىمحصلأفيليكس

روماعلىيمزدهيكونأنالمرخحفمن،أعلاهالنصفيوردكماسنة"عشرين

.الأولالميلاديالقرنمنالرابعالعقدأواخرفيحصل

الدجالينعددكثرةوهو،الأهميةمنتهىفيأمرأعلاهذكرمفاويلاحظ

الخلاصزمنبدنويبشرونكانواهؤلاءأنريبولا.الشعبيخدعونالذين

المنتظرالمسئابمجيءيتحققسوفالخلاصهذاوأن،روماعبوديةمن

الشاملة.الدينونةوحصول

لمحيرف،أورشليمفيالأشرارمنجماعةظهورإلى-يوسيفوسأشاروقد

.JOSEPHE,Ant,,5؟.161-016ا- Jud., XX, viii
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وضحفياءهمأعديفتالونهؤلاءوكان."الاسخريوطيين"1باسمأتباعها

تحتيخفونوهمبالجموعفيختلطون،المدينةشوارعوسطوفيالنهار،

ضحئته،سقوطعند،القاتلوكانبها.أعدايهملطعنصغيرةخناجريثابهم

بدايةفيقتلواوقدامساكه.هـلتعذرثقتهمفيكسب،سخطهمالجموعيشارك

يومكلوكان2.بعدفيماغيرهالكثيرواغتالوا،يوناثانالأكبرالكاهنالأمر

كلوانتظر.ذاتهبحذالشرمنأسوأالخوففصار.جريمةخبرمعهيحمل

3.الحربفيكمالحظةكلفيالموتواحد

الكثيريالمنافقينمنجماعةظهورعنأيضآيوسيفوستحدثوقد

أثارفقد".الالهيالوحيغطاءتحت"الفتنةإلىيسعونكانواالذين،التطواف

لهمينههرسوفاللهانقالواحيثالبريةإلى"وقادوهمالجماهيرهؤلاء

أرسل،ثورةنذيرتصزفهمفيفيليكسوجدفلما"4.الحريةاقترابعلامات

إربأ.منهمكبيرأعددآفقطعوأبالأسلحةمدججينومشاةختالةوراءهم

يوسيفوسذكرهمافييامبوضوجالمشيحيللزمنالمكؤنةالعناصرتبدو

1(،الالهيالوحيغطاء"تحتفتنةلإحداثاليهودمنجماعةفشعي.أعلاه

الدينونةالىبالنسبةعصرهمفيالأنبياءنبوءاتبتحققإيمانهميؤكد

حولأشعيابنبوءةمتأثر"إلى"البريةرحيله!اأنكماالمسئا؟ومجيءالشاملة

الكبرىاليهوديةالحربخلالمسعدةقلعةعلىسيطرواالأسخريوطيينأنيوسيفوسذكر

,JOSEPHE,Guerre,,2؟004) IV, vii.)يؤكد.الحربتلكخلال،الأحداثتسلسلأنوبما

بدايةفيمباغتأهجومأشنالذيهوالزيلوت،حزبزعيم،الجليلييهوذابنمناحيمأن

تحتظثتالقلعةهذهوأنعليها،واستولىمسعدةقلعةفيالرومانيةالحاميةعلىالحرب

فمن66.سنةمناحيممقتلبعدجائيربنأليعازرقادهمالذينالزيلوتمنأنصارهسيطرة

تطرفأ.الأشذالزيلوتمنالأسخريوطيونيكونأنأإذالمرخح

بنوحناننيدبا،بنحنانياومنهم،اليهوديةالحربخلالالكهنةكبارمنعدداغتيالجرى

التعاطفهيضدهموتجهتالتيالرئيسةالتهمةأنهـلبدو.وغيرهمغملائيلبنويشوع،حنان

أصحابيكئهالذيالعداءمعاليهودالأصوليينيدعلىالكهنةكباراغتيالويتوافق.الرومانمع

معالميتالبحرمخطوطاتمميزاتتوافقيؤكدما،أورشليملكهفةالميتالبحرمخطوطات

.الكبرىاليهوديةللحربالعائدالتاريخيالسياق

.3,JOSEPHE,Guerre, ،11 xiii
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سياقفييقع،البريةفيالربلطريقالإعدادهذاا.ليهوهالطريقإعداد

العديدالاعتقاداهذفيشاركوقد.سابقأرأيناكمامقدسةلحربالتحضير

وكانالأسينيون.ومنهم،الأحداثلتلكالمعاصرةاليهوديةالجماعاتمن

للاشتراكيستعذونكانواالتيالمقدسةالحربأنيقينعلىجميعأهؤلاء

شعبهم.لأبناءوالحريةالخلاصستحقق،فيها

روى،فلسطينياريخمنالمضطربةالفترةيلكعنالحديثسياقوفي

سنةحوالىأورشليمفيظهرالذيالدخال"المصري"النبيخبريوسيفوس

منبهموانطلقالأنصار،منكبيرأعددأحولهوجمع،النبوةاذعىفقد57.

عليهاويشتولياورشليمعلىالزحفينويوكان.الزيتونجبلإلىالبرية

فيليكسأنغير.الشعبعلىيملكث!ا،الرومانيةالحاميةيهزمأنبعدبالقوة

هرب،المعركةوخلالالجنود.منكبيربعددلملاقاتهوراحالهجوماستبق

الأسر،فيوقعواأوأتباعهمنالكثيروقتل،مناصريهمنعددمعالمصري

2.واختبأواالناجونوتفزق

الجاليةإلىانتمائهعلىللدلالة"ب"المصريالدخالالنبيهذاثفبوقد

ضفةإلىالعبورزمنباقترابأيضآالشعورنماحيثمصرفياليهودية

)تثإلىاستنادآالنبؤةاذعىوهو.موسىالنبيأيامفيحصلكماالحرية

كجماعةتمامأ"البرية"،منبأنصارهانطلقأنهالملاحظومن.01(18:

الجماعاتمنعددغرارعلىيهوهلمجيءالطريقيعذكانأنهيعنيما،قمران

بعدالشعبوقيادةالسلطةلاستلامترفبهأنكماله.المعاصرةالأصولية

بأنهمناصريهاعتقاديؤكد،اورشليمفيالرومانيةالحاميةعلىالانتصار

المنتظر.المسذا

المخادعونيوافقفقد.جديدمنالفتنةنارظهرتقصير،بوقتذلكوبعد

الخضوعارتضىمنكلبالموتوهذدواللتحزر،الدعوةعلىالطرقوقطاع

بيوتوغزواالبلاد،فيفرقأتوزعوا،عددهمتزايدولما.الرومانيةللسيادة

اليهوديةفامتلأت.القرىوأحرقواأصحابهافقتلوا،المواطنينمنالوجهاء

04:3.ا-اش
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ا.يومبعديومأالعنفوتزايد!بجنونهمكفها

اثعىفقد.والسرياناليهودبينخلافوقعالساحليةقيصريةمدينةوفي

الذيالكبيرهيرودسالملكأنوحختهم،يهوديةمدينةهيقيصريةاناليهود

ارادلولأنه،هفينيةالمدينةاعتبروافقدأخصامه!ا،أما.يهوديهوبناها

إلىالخلافوتطؤرومعابد.نماثيلفيهاشثدلمالليهود،إعطاءهاهيرودس

الطرفينأعيانمنعددأوأرسلفيليكسفتدخل،الفريقينبينمسلحنزاع

المسألة.هذهفيحكمهإعطاءبغية2نيرونالأمبراطورأمامللمثول

مدينةبناءمنطويلةمدةبعدأي06و95سنتيبينالنزاعهذاحصلوقد

المذةهذهكلقيصريةيهودانتظرفلماذا3.الفلسطينيالساحلعلىقيصرية

المدينة؟تلكشؤونإدارةبحقليطالبوا

فلسطين،فيآنذاكسائدةكانتالتي،المشيحيةالآمالتكونأنيستبعدلا

تلكوأنخاصة،قيصريةفيحصلتالتيالأحداثمجرىعلىأثرتقد

.الكبرىاليهوديةالحرباندلاعمنمعدودةسنواتقبلحصلتالأحداث

نيروبئنظرفقدالحذ،هذاعندتنتإلمالقضيةتلكفصولأنالملاحظومن

وقد.اليونانيةللجاليةقيصريةمدينةشؤونإدارةمنحوقررفيها،قيصر

واليونانييناليهودبينقيصريةفيجديدنزاعحصولمعالقرارهذاتزامن

لاحقأ.تفصيلهسيأتيكما،الكبرىاليهوديةالحرباندلاعومع

سنوسبوركيوسعهد5-

الامبراطورعهدفيالمحصليةمهام(.م'Y-06)فستوسبوركيوستولى

كانواالطرققطاعلأنلهايرثىحالفيوجدهااليهوديةإلىوصلولما.نيرون

كثيرأ.ازدادقدالاسخريوطيينعددوكان".القرىجميعوينهبون"يحرقون

1-6.13,11،,JOSEPHE, Guere

Ibi،)1ء27.13,4-

سطرون،برجيسقىموضعفيق.م9و12سنتيبينقيصريةمدينةالكبيرهيرودسالملكبنى3-

مرفأوأنشأالبرجرفمأنبمدوذلك،تقريبأكلم03مسافةعنهاويبمدحيفامدينةجنولييقع

صارالذيالفخمقصرهفيهابنىوقد.والتماثيلبالنقوشالمزئئةالفخمةالأبنيةمنعددأوشتد

الروماني.للمحصئلمقزأبعدفيما

262http://kotob.has.it



قدكاندخالخدعهمالذينضدوالمشاةالخيالةمنفوجأفستوسفأرسل

جميعمعالدخالفقتل."1اليريةإلىتبعوهإنالآلامونهايةبالخلاص"وعدهم

مرافقيه.

الحقبةمشاهدبعضيتكرر،يوسيفوسنقلهاالتيالدجالذلكروايةوفي

ومفها:،المشيحية

الذيناليهودالأصوليينمنعددبهقاماليهوديةقرىعلىعدوان-

.ولصوصطرققطاعبأنهميوسيفوسوصفهم

الزمنفيالأولىالمحطةتشكلالتيالبريةإلىللرحيلاليهوددعوة-

منالخلاصفيهسيتحققالذي"يهوه"ليومالاستعدادبهاويرادالمشيحي،

.الأغرابسلطة

ألبينوصألوتمثبيوصأعهد6-

لوتشيوسالمحصئلعهدفيكثيرأفلسطينفيالأمنيةالأوضاعترذت

أورشليمإلىالبينوسوصلعندماأنهيوسيفوسروى.(.م6264-)ألبيفوس

علىحربأفشنالبلاد،إلىالسلامإعادةأجلمناهتمامهجلصرف

المديفة،إلىليلأمنهمعددصعدالأعيادأحدوفي.بهمونكلالأسخريوطيين

-وأرسلوا.الكهنةعظيمحنانياوابنالهيكلحافظأليعازر،سزأمينواعتقلوا

بتحريرقامإذاإلآأليعازرسزأمينعنيفرجوالنأنهمحنانيايخبرمن

علىألبينوسحنانيافحضنألبينوس.لدىمحتجزينكانوالهمرفاقعشرة

فقد.أعظممصائبمصدركانذلكأنغيرأراد.مالهفكانالعملهذا

وكانوا،حنانيامنالمقربينبعضلأسرالأساليبمختلفالطرققطاعاستعمل

هؤلاء،عددكثرفلما.الاسخريوطيينمنبعددمقايضتهمبعدإلآيحزرونهملا

بأسرها.البلادلتخريبوعادواتشخعوا

ينههرأنأراد،ليخلفهجاءفلوروسغيسيوسأنألبينوسعرفوعندما

بقتلوأمر،الأسرىفجمع،لصالحهمبعملالقيامفيرغبتهأورشليملأهل

أطلقفقد،بسيطخطأبسببسجنواالذينأماعلنأ،الموتيستحقمن

,JOSEPHEءب!XX,viii,.01ا- Ant. Ju

263http://kotob.has.it



البلادوامتلأت،الأسرىمنالسجونففرغت.المالمنمبلغمقابلسراحهم

الأشرار،منعصابةيترأسشريركلفكان.االطرقبقطاعجديدمن

2.وأرزاقهمأموالهموينهبونالموسرينعلىفيعتدون

مسؤوليةإلقاءأراديوسيفوساليهوديالمؤرخأنسابقأ،ذكرممايتبئن

بسبب،الرومانالمحصلينعلىفلسطينفيوالاضطراباتالفوضىحصول

الثورةإلىدعواالذيناليهودالأصوليينعلىوأيضأ،ادارتهموسوءجشعههـا

اليهود،منالموسرةالطبقةأملاكينهبونالثواروكان.الرومانضد

نأذلكإلىأضف.الرومانيةالسلطةمعالمتعاونينمنكانواأنهملاعتقادهم

بغيةالأموالمنكأالكثبتستلزم،لهايشتعذونكانواالتيالأزمنةآخرحرب

الأمد.طويلةلحربوالتحضيربالأسلحةأنصارهمنجهيز

وخئم.أورشليمفيوخاصة،فلسطينفيالعنفأعمالتزايدت13وهكذ

المقبلة.بالكارثةينبئالرهبةمنجؤالمدينةتلكسكانعلى

JOSEPHE.Ant.".يولرXX,ix,.5-3ا-
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ولثال!ولفممل

الكبرىاليهوفىيةا!رب

ا!رباندلاعأولا-

فيم66سنة-أيارنيسانخلالروماضدالكبرىاليهوديةالحرباندلعت

و64سنتيبينالمحصفيةمهاميوفىالذيفلوروسغيسيوسالمحصئلعهد

كانحيثقيصريةمدينةمننيرانهاأشعلتالتيالشرارةانطلقتوقد.م66

نأيوسيفوسزعم.اليونانيينأحدتخصنأرضمنبالقربقائممجمعلليهود

المؤديةالدرببمحاذاةمحلاتبإنشائهالمصفيناستفزالأرضتلكصاحب

اليهوداجتمعولمااليناء.أعمالمتابعةعنمنعهبعضهمفحاول4المجمعإلى

رفاقهمنزمرةمعقيصريةمنالوثنيينأحدقام،السبتلصلاةكعاديهم

بتقدييموشرعوا،المجمعإلىالمؤديةالطريقمدخلمنبالقربمذبحبانشاء

وتدنيسأللشريعةإهانةالعملهذااليهودفاعتبر.لآلهتهمالطيورمنذبيحة

لهدمالرومانالجنودفتدخل.بالأيديالطرفانواشتبكالمقذس،للمكان

"نرباتا"قريةإلىالمقدسةكتبهمبنقلاليهودوقام.النفوسويتهدئةالمذبح

سبسطيةإلىوجهائهممنعددذهبكما،غلوة06قيصريةعنيبعدالتي

بسببفلوروسفاعتقلهم.شكوىوتقديمفلوروسلمقابلة(السامرة)

إلىعمدبلهذا،بعملهيكتفولم.قيصريةمنالشريعةكتبإخراجهم

احتجاجأوتظاهرواأورشليميهودفاغتاض!2.الهيكلكنوزمنوزنة17سحب

.سلالفيلهصدقةبجمعبفلورس،تهكمأ،بعضهموقام.العملهذاعلى

وقتلأحيائهابعضفنهببعسكرهأورشليمودخل،سخطهالعملهذافأثار

الأهالي.منعددأ

,JOSEPHE,Guerre,,6§.692ا- II, xiv

الجزيةدفععناليهوديالشعبتقاعسعنناتجالهيكلأموالمنقسمبسحبفلوروسقياململ2-

علىاليهودوحضقالتقاعساهذإلىالثانيأغريباالملكأشاروقدالإمبراطور.إلىعليهالمترتبة

,JOSEPHE,Guerre,§,504.1أنظر:.عليهميتوخبمابدفعالإسراع II, xvii
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لكتيبتينلائقأاستقبالأالشعبيعذأن،الكهنةرؤساءمنفلوروسطلبثم

رؤساءفأقنع.والطاعةالولاءعلىدلالة،قيصريةمنقادمتينرومانيتين

فلوروسلخواطرتهدئة،بالتحيةالرومانيالعسكرباستقبالالجموعالكهنة

الرومانيالعسكريرذلمالتحيةاليهودأذىفلما.اليهوديةالأمةعلىوحفاظأ

منهمالمتطرفينبعضووجهاليهود،فتذقر.العادةجرتكما،بالمثلعليها

بالهراواتضربآالجموعفيوأعملواالجنودفهجم.لفلوروسشتائم

أحياءنحوهربواالذينالمحتشدينفطاردواالخيالةوتقذم،والسيوف

حوافرنحتسحقآمنهمالعديدفمات.بأنفسهمللنجاةالداخليةأورشليم

وتدافعالممراتضيقبسببوذلك،البعضبعضهمأقدامنحتأوالخيول

.الجموع

تصلهالتيالأروقةوهدموا،الهيكلعلىالثوارسيطر،الحدثهذاإثر

إلىالانسحابفلوروسففضتل.الرومانيةالحاميةمركزوهيانطونيا،بقلعة

مسؤوليةالشعبأعيانومحقلأ،أورشليمفيواحدةكتيبةتاركأ،قيصرية

إليها.والنظامالأمناعادة

مسرعآفغادرها،الاسكندريةفيالثانيأغريباالملككان،ذلكأيناءفي

لروما.ولايهمواظهارالصوابإلىالعودةالمتمردينمنوطلب،اورشليمإلى

أمثولةمنهويجعلوناليهوديالشعبمنسينتقمونالرومانبأنأنذرهمكما

قيامبانتظارلفلوروسالطاعةبتقديمالشعبينةنعأنحاولثم.الأمملباقي

منومنعوهالملكشتمواالثوارمنجماعةلكنله.خلفبتعيينقيصرنيرون

إلىفعاد،بالحجارةرميهعلىمنهمالبعضونجزأ،أورشليمفيالإقامة

مملكته.

بإقناعا،حنانياالأعظمالكاهنابنأليعازر،الهيكلحافظقامذلكبعد

إلفاءيعنياوهذ.اليهودغيرمنوالذبائحالتقدماتقبولبعدمالكهنة

الروماني،والشعبالامبراطورنثةعلىتقذمكانتالتياليوميةالذبائح

،السلامإلىالداعينأصواتفارتفعت2.الرومانعلىالحربإعلانوبالتالي

.م95و47سنتيبينالكهنوترئاسةتولى.ندبيابنحنانياهوا-

-2904.§2,,JOSEPHE,Guerre, ،)) xvii

266http://kotob.has.it



حزبرأىولما.جدوىدونلكن،الخطوةهذءعنبالعودةالمتمردينلاقناع

نا،المالكةالعائلةمنوالمقزبينالبلادوأعيانالكهنةرؤساءأي،السلام

فيالثورةلقمع،القوةإلىاللجوءقرروا،نافعةتعدلمالسلميةجهودهم

حزبونمكن.افارسبألفيمذهمالذيالثانيأغريبابالملكفاتصلوا.مهدها

جبلعلىالثوارسيطربينما،المدينةفيالعلياالأحياءاحتلالمنالسلام

أماموتراجعتعادتالسلامحزبقؤاتأنغير.السفلىوالأحياءالهيكل

ومنها،المبانيمنعددفيالنيرانأضرمتالتيالغاضبةالجماهيرزحف

دائرةإلىبالإضافة،بيرينيسوشقيقتهالثانيأغريباالملكقصري

إلىالفقراءانحيازفيطمعأوذلك،الديونتسخلحيثالعامةالمحفوظات

الأغنياء.لصالحعليهمالمتوجبةالديونمنيحزرهمبعدالثورةدعاةجانب

حاصرواثمم.66سنةآبشهرمنتصففيانطونياقلعةالثواراحتل

تحصئنوالذيللمدينةالغربيالسوربمحاذاةالكائنهيرودسالملكقصر

كبارمنعددإليهلجأكما4الرومانيالعسكروفلولأغريباالملكفرسانفيه

.والأعيانالكهنة

حصنفيالأسلحةمخازنعلىأغارقدالجليلييهوذابنمناحيموكان

أورشليمودخلأنصارهوستحفنهبهالكبير،هيرودسالملكشثدهالذيمسعدة

،هيرودسقصرعلىالحصارمناحيمشذديم2.الثورةزعيمفصارملككأنه

ثلأثةفيفتحصثنتالرومانيةالقواتأما.الاستسلامأغريباقواتفآيرت

حزقياشقيقهمعحنانياالأكبرالكاهنعلىالثواروعثرالقصر.منأبراج

فقتلوهما.القصرمنموضعفيمختبئين

بيدهالحصينةالمواقعبعضسقوطإثرالانتصارنشوةمنمناحيمثمل

لابسأالهيكلإلىوصعدمستبدكزعيمفتصزفالأكبر،الكاهنمقتلوبعد

أليعازر،أنصارفترصئدهمالمسفحين،أنصارهمنعددبرفقةالملوكرداء

مننمكنبعضههـاأنغير!منهمعددآفقتلواعليهموانقضئوا،الهيكلحافظ

وكان.مناحيمنسيبجاييربنأليعازرومنهم،مسعدةحصنإلىالفرار

-'421.§4،,JOSEPHE,Guerre, ،1) xvii
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أليعازر،أنصارعليهعثرفلما،)عوفل".تدعىمحفةفياختبأقدمناحيم

.قتلوهثموأهانوهعذبوه

أبراجفينحصثنواالذينالرومانالجتودبوجهالفرجابوابسذتبعدما

مقابلأسلحتهموالقاءاستسلامهمبخصوصالثوارفاوضوا،هيرودسقصنر

عنالرومانتخفىإنمالكن.ذلكعلىفوافقوا،حياتهمعلىالحفافل

عليهمأليعازرأنصارانقضنحتىالمدينةأسوارخارجقليلأوابتعدواأسلحتهم

باعتناقغبتهلرعنهلمحفيالذي"ماتيليوس"قائدههـاباستثناء،جميعأوقتلوهم

أولىالثورةحققتوهكذا.الشريعةوفقالاختتانوقبولهاليهوديالدين

.م66سنةايلولبدايةفيروماسيادةمنأورشليمفتحررتانتصاراتها.

فيالوثنيونانقضن،أورشليمفيبالنصريحتفلونالثواركانوبينما

نارواشتعلت.نسمةألفعشرينمنأكثروذبحواالمدينةيهودعلىقيصرية

ويعملونوييخزبونيغزوناليهودراححيثفلسطينأنحاءباقيفيأيضأالثورة

أكثريةاليهودشكلفحيث،المختلطةالأماكنفيالمذابحوكثرت.القتل

فلسطينخارجالاضطراباتوامتذت.فعليهموالأ،لهمالفلبةكانت،السكان

إلىواليهوداليونانيينبينالعداوةتطؤرتحيثالاسكندريةمدينةإلىوصولأ

حاكمألكسندروس،طيبريوسفأصدر،الأخيرينلدىونمزدعصيانحركة

مذبحةفحصلتالتمزد،هذابقمعالرومانيالجيشإلىالأمرآنئذ،مصر

ا.ألفأالخمسينيقاربماحصيلتهاكانتاليهوديالحيئفي

سورياواليفزحف.أورشليمفيحصلمماتنتقمانروماعلىوكان

بعضاليهوانضم.الثورةعلىللقضاءجيشرأسعلى"غالوس"كستيوس

تشرينشهرفياليهوديةكستيوسفدخل،الثانيأغريباالملكومنهمةالحلفاء

انطاكية.إلىآعائدانسحبثم،اورشليمعلىفاشلأهجومآوشن،.م66الأول

تركأنبعدإلأالافلاتمنيتمكنولم،حورونبيتقرباليهودالثوارفحاصره

انقضئواغالوسبهزيمةدمشقسكانعلمفلماوالعتاد.العذةمنالكثيروراءه

2.شخصوخمسمائةآلافعشرةحوالىمنهموذبحواالمدينةيهودعلى

,JOSEPHEأ,,8§.1794- Guerre, II, xvii
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الدفاعشؤوقوتنطيمالاولىا!ربحكومةثانيآ-

بالنصر،للاحتفالأورشليمإلىالثوارعاد،سورياواليعلىالانتصاربعد

أمورلتنظيمالهيكلفياجتمعواثم.السلامإلىالداعيةالأصواتفقمعوا

غريونبنيوسفمنكلأإلىأورشليمفيالقيادةأمرفأوكلوا،الدفاع

هماأدوممنطقةعلىقائدينتعيينوجرى،ي!(a.1)ولحنانالأكبروالكاهن

حافظمنصبشغلالذيحنانياالأكبرالكاهنبنوأليعازرصفا،بنيشوع

فيالعسكريةالمنطقةقيادةسمعانبنيوسفتوفىكماسابقأ.مزكماالهيكل

لقيادةالأسينيويوحنا"،"بيرةمنطقةلقيادةمناسىيكليفونغ.أريحا

ويافا.وعماوسلئةمدنإلىبالإضافة،افرائيمجبلفيالواقعةتمنةمنطقة

بنيوسيفوسأما2.وأكربتانغفنةمنطقتيعلىحاكمآحنانيابنيوحناوغئن

منطقتيعلىحاكمأتعيينهجرىفقد،نفسهاليهوديةالحربمؤرخمميا،

.الجولانفي(Gamala)تجقلةمدينةإلىبالاضافةوالسفلىالعلياالجليل

زماميسفمتالتيهيالارستقراطيةالطبقةانالمرحلةهذهيمثزوما

وسايلنطمواالذينهمالفريسيينوأعيانالكهنةرؤساءأنذلكالأمور،

"الحربحكومة)عنالزيلوتالمتطزفينغيابيلاحظكما3.البلادعنالدفاع

.الرومانضدالثورةإلىعلنأالداعينمنكانواالذينهؤلاءأي،هذه

يوحنابشخصالمذكورة""الحكومةفيالأسينيوناشتركفقدوبالمقابل

أنهمحينفي،الرومانضدللحربسزأالداعينمنهموهؤلاءالأسيني،

فقدلهذا.القائمةللسلطاتواحترامهمبالمسالمةالعلنفيييظاهرونكانوا

هوالسياسينهجهمأنيبدوإذ،يوسيفوسمنوالإطراءالثناءاستحقوا

لديه.المفضل

لتسفمألبينوسقدومعندالكهنوترئاسةمنصبفيحنانبنحنانالثانيأغريباالملكعئنا-

م.62سنةأورشليمكنيسةرئيسالثانييمقوببرجمعهدهفدشن،المحصئليةمهام

.JOSEPHE,Ant,§,002.1أنظر: Jud., XX, ix

كلم.13مسافةعنهاوتبعدنابلسمدينةمنالشرقيةالجنوبيةالناحيةفيتقع2-

Emil SCHURER, The History of the Jewish people in the age of Jesus Christ, - r

948..vol.,1 p
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عسقلانعلىالهجومثالثآ-

الهجوممنهمعددقرر،سورياوالي،غالوسعلىاليهوبالثوارانتصاربعد

غزة.مدينةمنالشرقيالشمالإلىالواقعةالساحليةعسقلانمدينةعلى

الأسيني.ويوحنا،البابليوسيلاس،بيرةحاكمنيجر،منكصاالحملةقاد

الرومانيةالحاميةتمكنتفقد،واستبسالهمالمهاجمينعددكثرةمنوبالرغم

يقاربماالمعركةفيفسقط.ومطاردتهمالمهاجميندحرمنالعددالقليلة

منيسقطولموسيلآ.الأسينييوحناالقايدينبينهميهوديآلافالعشرة

ا.الجرحىمنقليلعددسوىالرومان

وحماسآ،شجاعةازدادوابلاليهود،الثوارعزيمةالهزيمةهذهتثنصلم

المرةهذهوفي.يانيةمرةعسق!ثصنوهاجمواالمحاربينمنأكبرعددأفجمعوا

التنظيمحسنبفضلالمهاجمينعلىالرومانيةالحاميةانتصرت،أيصدأ

.يهوديمحاربآلافالثمانيةيقاربماالمعركةساحةفيوسقط،والخبرة

)\بلصدق"محفةفيحصينبرجفيوالاختباءالهربمننيجرالقايدوتمكن

أعاليألسنتهاطاولتفلما.أسوارهفيالناروأضرمواالرومانتعفبهحيث

قفزالأخيرهذاأنغير.حتفهلاقىنيجرأنيعتقدونوهمانسحبوا،البرج

بعضكانوفيما،أيامثلايةوبعد.الخنادقأحدفيواختبأالبرجأسفلإلى

ظهرثم،صوتهسمعوا،عليهينوحونوهملدفنهاجثتهعنيفئشونمناصريه

حفطتالالهيةالعنايةاناعتقدواإذكبرىفرحةلهمفكانت،فجأةأمامهم

2.القادمةالمعاركفيللمشاركةقائدهمله!ا

الشماليلاا!بهلا-رابعآ

3،رجلالفمئةمنأكثرقوامهجيشأوأنشأ،الجليلمدنيوسيفوسحصثن

أنهغيرم.،67سنةربيتصفيزحفهايوفعالتيالرومانيةالجيوشليحارب

منقائدوهوب"الكوشالي"،الملقبلاويبنيوحنامنقويةمعارضةجابه

1-02-91.§2,,JOSEPHE,Guerre, ،111 ii
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وحاول،رأسهمسقطوهي)الجش(،كوشالةمدينةفيتحصئنالزيلوت

الجليل.علىالسيطرة

آخائية.فيكانعندماغالوسكستيوساندحاربنبأقيصرنيرونسمع

هذافجاءاليهود.ثورةبإخمادوأمرهسوريا،علىواليأفسبزيانوسفعثن

،والعاشرةالخامسةالكتيبتاننوايهشكلتجيشأوجفز،انطاكيةإلىالأخير

رحلثمالجنود.منبعددروماحلفاءوبعضالثانيأغريباالملكوأمنئه

الخامسةبالكتيبةتيطسابنهلاقاهحيث)عكا(بطلمايسإلىفسبزيانوس

ستينحوالىفسبزيانوسجيشعددفبلغمصر،منأحضرهاالتيعشرة

.امقايلألف

فسبزيانوسبمجيء،الجليلمدنكبرىوهي"صفوريس"،أهاليغيمولما

الحصينةالمدينةيلكفعزز.السلامسائلينهأهلهالاقاه،بطلمايسإلى

جنودمعنويياتفانهارت،نحوالجليلبجيشهزحفي!ا.رومانيةبحامية

معاشتباكهمقبلوتفزقوا،الرومانباقترابشعرواعندمايوسيفوس

إلىثمأولأطبريةإلىجيشهمنتبقىمنمعيوسيفوسورحل2.أعدائهم

شهرفيبقبضتهمالحصنوسقط،الرومانفحاصرهم"يوتبات".حصن

فيوالاختباءالفرارمنتمكنيوسيفوسانغير.عنيفةمقاومةبعدم67تموز

،الاستسلامحاولمخبأهاكمتشففلماجنوده.بعضإليهاسبقهكانمغارة

سبيل)فيبالاستشهادينصحهمكانبأنهوذكروهذلكمنرفاقهفمنعه

منأفضلبرأيهمالموتلأن،الجميعينتحرأنقرروالذلك"3.الحرية

الواحديقتلبأنفأقنعهم،نفسهخلاصعلىيوسيفوسفاحتال.العبودية

يبقىأنالالهيةالعنايةوشاءتفوافقوا.،القرعةلقاعدةوفقآرفيقهمنهم

ماوهذا،للرومانبالاستسلامفأقنعهآخر،رجلمعالنهايةإلىيوسيفوس

الأخيرهذابأنتنبأعندمافسبزيانوسعطفيوسيفوسنالوقدحصل.

4.العالمسئديصبحسوف

,JOSEPHE,Guerre,,2§.96ا- III, iv

2-912.§3,,Ibid.,،111 vi
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هذهوأننبيأ،ليسأنهنفسهقرارةفييعلمكانيوسيفوسأنشكلا

ضدالحربفيشاركواالذيناليهودفجميع.صنيعهمنليستالنبوءة

ليحزرالمنتظرالمسئامجيءيترفبونكانوا،نفسهيوسيفوسومنهمالروماق،

أحدالنبوءةتلكمنيوسيفوسجعلوقد.العالمعلىويملكإسرائيلشعب

يوسيفوستيفنفلما.اليهوديةالحرباندلاعإلىأذتالتيالرييسةالأسباب

وهذا.هزمهالذيالقائدفيتتحققسوفالنبوءةتلكانعرف،الهزيمةمن

فييزاللاكانعندماامبراطورأبفسبزيانوسنوديفقدفعلأ،حصلما

اليهودية.

قيصرية،فيقصيرةاستراحةبعدزحفهاالرومانيةالجيوشاستأنفت

الدفاعفيالجولانفي"تجقلة"سكانواستبسلأبوابها.لهمطبريةففتحت

المهاجمونتكثدبعدمام67سنةالثانيتشرينفيفسقطت،مدينتهمعن

فادحة.خسائر

وكوشالة.طابورجبلوهماللمقاومةمعقلينسوىالجليلفييبقولم

فيهانحصئنالتيكوشالةنحووتقدموابسهولةطابورجبلالرومانفاحتل

اورشليم.إلىأنصارهمعالأخيرهذافهرب.لاويبنيوحنا

الساحلعلىسلطتهليثبتم68سنةآذارشهرخلالفسبزيانوسانطلق

نبأوصلهأورشليهـا،علىللزحفيستعدكانوبينما.بيرةومنطقةوالسامرة

مترقبآالحربيةالعملياتفأوقف،(م68حزيران9)نيرونالأمبراطورانتحار

بينروما،فيالسلطةعلىينازعإذ،كاملةسنةانتطارهوطال.التطورات

.وفيتاليوسوأويوغلبامنكل96،و68سنتي

السلطلاالمتطزصاعد(سيطرةخامسآ-

الغيورينبعضحولهجمعقدالكوشاليلاويبنيوحناكان،الأثناءتلكفي

معاستقزيم.أموالهموأخذالأغنياءعلىفقبض.أورشليمعلىسلطتهوبسط

الكاهنفعزل،الكهنوترئاسةشؤونفيوتدخلالهيكلحرمفيأنصاره

الطبقةقاومته،شزهكثرولما.الكهنةعواممنرجلأمكانهوعئنالاكبر

,JOSEPHE,Guerre,4§.312ا- VI, v
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بسكانيوحنافاستنجد.الفريقينبينأهليةحربفاندلعت،الارستقراطية

معتقدينأورشليمإلىوجاؤواالسلاحهؤلاءفحمل.سلطتهلتثبيتأدوممنطقة

منالأدوميينيوحناأخصاممنعا.للرومانيسلمونهاسوفالكهنةكبارأن

وكسرواالمساءفييوحفاأنصارفتسقل.بوجوههمأبوابهاوأقفلواالمدينةدخول

سكانها،منكبيرآعددآوقتلواالأدوميونفدخل،أورشليمبابوفتحواالأغلاق

بلادهم.إلىراجعينانصرفواثم،الموسرةالطبقةمنوخاصة

غيروالقراربالسلطةالتفزدإلىوسعىواستبذ،يوحناطغى،ذلكبعد

وتسابقا،الشعباضطهدافريقينإلىحزبهفانقسم،مناصريهبآراءعابئ

أورشليم.علىوالكآبةالارهابمنجوفخئم،والسلبالنهبعلى

الحربيةالعملياتتوقف،الزيلوتقادةأحدوهو،الغيورةبنسمعاناستغل

بينالذعرناشرآأدوممنطقةتخومفيالقرىيغزوفراج،الرومانجانبمن

كستيوساسورياواليجيشضدالمعركةفيشاركقدسمعانوكان.السكان

،حورونبيتنحوالمنسحبالرومانيالجي!ث!مؤخرةهاجمحين،غالوس

3.أورشليمإلىأحضرهاثمالماشيةمنوافرعددعلىواستولىالجنودفشئت

فيالأغنياءبيوتينهبفراح،الزيلوتالثوارمنزمرةعلىتزغم،ذلكبعد

وشيوخحتانالأكبرالكاهنقزرفلما.بقسوةأصحابهاويعاملآكربتانمنطقة

سمعوعندما.مسعدةقلعةإلىأنصارهمعهربضدء،جيشإرسالآورشليم

أشاعبعدماالجبالفيواختبأمسعدةعنرحل،حنانالأكبرالكاهنبموت

السيطرةمنبفضلهنمكنجيشآفشكل"3.يعتقونسوفالعبيدآن11البلادفي

معظمعلىمجددآسيطرتهمفرضمنالرومانيتمكنانقبل،أدومعلى

الأدوميونأما.مثلأمسعدةكقلعة،الحصيتةالمواقعبعضباستثناءمناطقها

تركوهث!ايوحنا،وناصرواأورشليمإلىارتحلوافقدسمعانشثتهمالذين

.ادهواستبدطغيانهبسبب

التي،أورشليمنحوموجهةكانتالعسكريةسمعاناستعداداتأنويبدو

,JOSEPHE,Guerre,،7§.347ا- IV, v
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الذينالعمالوهدذأسوارهاوطؤقإليهافرحل.مقصدهغايةيعتبرهاكان

أكثرالأسوارخارجسمعانفكان.حقولهملزرعمنهابالخروجيغامرونكانوا

عنفأأكثريوحناأنصارفكانالداخلفيأما.الشعببنظرالرومانمنشرأ

ا.سمعانومنالرومانمنوشرآ

ارتأوا،وطفيانهيوحنااستبدادمنوكهنتهااورشليمأهلينضفلما

سنةوأيارنيسانبينالمدينةفدخل،عليهليعينهمالغيورةبنسمعاناستدعاء

وائصلتفيه.ونحصثنواالهيكلحرمإلىوأنصارهيوحنافتراجعم.،96

سابقآ،عليهكانمماأسوأأورشليمفيالوضعفصار،الفريقينبينالحروب

السلطة.علىللاستيلاءييصارعانطاغيتينرحمةتحتسكانهااصبحبحيث

بعضاليهانحاز،سمعانبنأليعازراسمهيالثزعيمأورشليمفيبرزثم

وضبطوه،حولهوماالهيكلفملكوا،الغيورينمنوأنصارهمالأعيان

نأحينفي،المدينةمنالسفلىالمنطقةإلىوأنصارهيوحنافتراجع.بالمقاتلين

الئلاثة،هؤلاءبينالحروبواتصلتالعليا.المنطقةعلىمسيطرآكانسمعان

الجوعشبحوبدأ2،القمحمخزونمنالأكبرالقسم،صراعهمفيفأحرقوا،

أورشليم.علىيطل

وثيقةعلاقةعلىهووأليعازروسمعانيوحنامنكلبينالصراعأنشكلا

أوردهاالتيالتلميحاتخلالمنذلكعلىينستدؤالمنتظر.المسثابمفهوم

قائدكلورغبةملك"3،"كأنهلقايدهمسمعانأنصارخضوععنيوسيفوس

الثواركانالذيالزمنفي"4المطلقةبالسلطة"بالاستئثارالثلاثةهؤلاءمن

المسئا.مجيءيترفبوناليهود

المقاوملامعاقلوآخرأورشليمسقو!سادسآ-

حتىوانتظراليهود،بينالأهليةالحربخبرلسماعهفسبزيانوسفرج

فيامبراطورأالمصريةالفيالقبهنادتفلفا.بعضآهبعضهمهؤلاءيهلك

,JOSEPHE,Guerre,,01§.558-ا IV, ix

-224.§4,,Ibid.,,V i

-3051.§4,,IV,ix,"أ*

§5.-42,,Ibid.,IV, vii,،1 § ;593 IV, ix,,11 §;576 ,V i
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وسوريا،فلسطينفيالرومانيةالفيالقبقيةذلكفيوأئدتهام96نموزأوائل

بتثبيتالمتعلقةبالأمورشخصيأيهتموراج،جيوشهلقيادةتيطسابنهعئن

كانعندماقضيتهونجاحفيتاليوسالامبراطوراغتيالنبأوصلهوقد.عرشه

(.م96الأول)كانونالاسكندريةفييزاللا

ذلك،اليهودرأىفلما.أورشليمبحصارم07سنةفصحقبلتيطسباشر

الذيالفطيرعيدوفي.بينهمفيماالدائرالصراععنمؤقتآوتوففواقلقوا

ابوابأليعازرفتحمصرا،عبوديةمناليهودنحرربدءكرىفيإلىيرمز

أخفوابعدما،الهيكلداخلإلىيوحناأنصارفاندش.بالعيدللمحتفلينالهيكل

بعددوفتكوافجأةانقضواثم،سوءآأحدبهميظنفلم،ثيابهمنحتأسلحتهم

إلىوحاربسمعانإلىالاخيراهذفانضمأليعازر.وأصحابالكهنةمنكبير

2.فيهاونحصئنالقرىإحدىإلىاورشليمغادرثم.يوحناضدجانبه

لكيأهلهاولخاطبأورشليمأسوارحوليدورأنيوسيفوستيطسكفف

نأجيدأيعلماليهوديةالحربمؤرخوكان.الرومانعفوفينالوايستسلموا

عانواالذينهؤلاءخاصة،الرومانمسالمةفييرغبالمدينةسكانمنعددآ

أنصارأنغير.وسمعانيوحنامنكلطغيانبسببوالحرمانالظلم

المعسكرإلىالانتقالحاولمنبكلوفتكوا،بالمرصادوقفواالطاغيتين

الروماني.

البابأماممز،أورشليمأسوارحولجولاتهخلال،يوسيفوسأنشكولا

الدفاعالأسينيونتولىالذيالباببرأيناوهوالأسينيين"،"بابدعاهالذي

المدينة.منالغربيةالجنوبيةالناحيةفيولقح،اليهوديةالحربخلالعنه

آنفآ.مزكمابالموتواستهزائهمالأسينيينلشجاعةيوسيفوسنفسفعظمت

مننمكنواالرومانأنإلىنشير،أورشليمفيالقتالجبهةإلىوبالعودة

أنصاراستبسلوقد.متكررةومحاولاتمريرقتالبعدالمدينةأسواردلث

,JOSEPHE,Guerre,,1؟.99ا- ,V iii

حاصرتهمفلمااليهود.الثوارمنعدداليهانضغحيث"ماصيوتسمىقريةفيأليعازرتحضمن2-

ثم.الترابعليهموردمواالآبارفيوطرحوهموأولادهمنسايهمجميعالثوارقتل،تيطسجيوش

أنظر:جميمأ.بهمالرومانفتكأنإلىيحاربونهمفظلواالرومعسكرإلىذلكبعدخرجوا

333.ص،اليهودييوسيفوستاريخ،يوسيفوس
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سنةآبوفي.عنهاالدفاعفيوالأسينيينالزيلوتمنوغيرهموسمعانيوحنا

يوحناونمكن.فيهالنيرانوأضرمواالهيكلالرومانالجنوداقتحمم07

حتىسمعاقمعدافعحيث،المدينةمنالعلياالمواضعإلىالفرارمنالكوشالي

منخرجيوحنا،علىوالعطشالجوعاشتذولمام.07سنةايلولشهرأواخر

هذافأمر،تيطسإلىالاستسلاموقرر،وزئه"1الملكلباسلبس"وقدمخبئه

تحتكائنهدهاليزعبرالهربفحاولسمعانأما.الحياةمدىبسجنهالأخير

منومعطفةأبيض"رداءيرتديوهوخرج،المؤونةمنهنفذتفلما.الأرض

بهفاحتفظ.للروماناستسلمثم!والملكالقداسةعلىدلالة"2الأرجوان

بالنصر.الاحتفالمسيرةخلالالكابيتولادراجعندلقتلهتيطس

أورشليهـاسقوطأنمنبالرغمالحدهذاعندالحربفصولتنتهلم

المواقع،بعضفيالمقاومةاستمزتبل،الرومانلصالحنهائيآالنتيجةحسمت

أنصارهمعجائيربنأليعازرنحصتنحيثمسعدةقلعةوأهمها

الرومانيبالحكمرضواالذيناليهوديعتبرونهؤلاءوكانالأسخريوطيين.

ماشيتهمويسرقونأملاكهموينهبونيطاردونهمفكانوا3،لهمأعداءبمثابة

عسكريةحملةسيلفا""فلافيوساليهوديةحاكمفجزد.منازلهمويحرقون

آثر،73(أيار)السقوطعلىشارفتفلما.وحاصرهامسعدةقلعةعلى

عشرةبينهممنبالقرعةفاختاروا،العبوديةعلىالانتحارالمحاصترون

هؤلاءيختارأنعلى،والأطفالالنساءفيهمبمنالباقينليقتلواأشخاص

تلكمنينجلم.بدورهينتحرثمالباقينالتسعةليقتلبالقرعةمنهمواحدأ

بعيدآالدهاليزأحدفياختبأواقدكانواأطفالوخمسةامرأتينسوىالمذبحة

شخصآ".069المنتحرينعددوبلغالأنظار.عن

بالنسبةالوطنيالمستوىعلىكارثةالمذكورةالإسكاتولوجيةالحربشكلت

يقاربماأورشليمحصارخلالقتلواالذينعددبلغإذ،اليهوديالشعبإلى

.231صييهودي،ايوسيفوستاريخ،يوسيفوس-ا
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منكبيرآعددآالرومانوأرسل.اليهودامنوجقهم،ألفوالمائةالمليون

حلباتعلىآخرعددأووزعوامصر،فيالشاقةالأشفالفيللعملالأسرى

أنيابتحتأوالسلاحبواسطةللموتالرومانيةالولاياتفيالمصارعة

الشرقفيالرقيقأسواقفيمنهمكبيرعددوبيع.المفترسةالوحوش

إلىمفاطقهابعضوهبتكما.امبراطوريةولايةفلسطينوأمست.والغرب

الامبراطور.عطفنالممنغيرهمإلىأو،الجيشأبطالمنعدد

فيآسائدكانالذيالاسكايولوجيوالمفاخاليهوديةالحربتأثيرامتذوقد

كانتحيثإنطاكيةففي3.الشتاتبلدانفياليهوديةالجالياتإلىفلسطين

لحرقبالتخطيطاليهودالىالتهمةوخهتالعدد،كبيرةاليهوديةالجالية

الاضطهادطالوقد3.مفهمكبيرعددومقتلاضطهاده!اإلىأدىما،المدينة

حصلتوحدها،دمشقفيإنهولثال.السوريةالمدنفيالمقيميناليهود

النساءفيهمبمنيهوديألفعشرثمانيةمقتلنتيجتهاكانتضدهممذبحة

4.ألفآالستيناليهودالقتلىعددتجاوزفقدمصرفيأما.والأطفال

نجواالذينالاسخريوطيينمنعددالاسكندريةمدينةإلىلجأقدوكان

بالمطالبةهناكاليهوديةالجاليةإقناعفحاولوا.فلسطينفيالحربمن

سئده!اإسرائيلإلهواعتبارعليهمالرومانسيادةورفضباستقلالهم

وراءهمالانقيادبعدماليهودإقناعمنتمكنتالمحلئةالسلطاتلكنالأوحد.

علىكدليلالمتمزدينهؤلاءبتسليمطالبتهمكما،سلامتهمعلىحفاظأ

مصر.إلىلجأواالذينالأسخريوطيينجميعاعت!قالفجرى.للرومانولائهم

"يهوه،(5.غيرآخربسيدالاعترافعلىالموتهؤلاءفضئلوقد

منعددلجأحيثالقيروانفيحصلماإلىأخيرأالإشارةمنبذولا

أفرادمنكبيرآعددأ،يوناثانويدعى،أحدهمأقنعفقدالأسخريوطيين.

إشاراتبمشاهدةإياهمواعدآالصحراءإلىمعهبالسيراليهوديةالجالية

,re,VI,؟،042.3ا- ixء+JOSEPHE, Gu

3-804.§1,,VII,x,/54!ب
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الذينوالجنودالخيالةمنعددأوراءهمأرسلالرومانيالواليلكن.إلهية

عليهفقبضالفرار،منيونايانوتمكن.وابادتهمعليهمالقبضمننمكنوا

الواليلقياممناسبةبهاأدلىالتيالاعترافاتوكانت.لاحقوقتفي

ا.القيروانيهودمنشخصالألفيقاربمابقتلالروماني

الأسينيينتار-مناليهوديةاسربموقعسابعآ-

مفدتالتيوالحقبةالكبرىاليهوديةالحربمراحلأهماستعراضبعد

فيرئيسةمحطةشكلتالحربتلكانالقوليمكن،فلسطينتاريخفيلها

ضوءعلىإلأالميتالبحرمخطوطاتقهميمكنلابحيث،الأسينيينتاريخ

دورآمثلواالأسينيينأنالمؤكدفمن.المذكورةللحقبةالعائدالتاريخيالسياق

ومن.يوسيفوسذكرهماإلىاستنادآالرومانضداليهوديةالحربفيمعيتآ

الحقبةعناصرلأن،الميتالبحرمخطوطاتأصحابأنهمجدآالمرتجح

كما،عنهمنحدثتالتيالمصادرفيظاهرةتزاللاالاسكاتولوجيةالمشيحية

القرنفيالأسينيينعاصرالذيالكبيربلينوسأنذلكإلىأضف.آنفأرأينا

إخفاءفيهجرىالذيذاتهالموقعفيإقامتهممكانحذد،الأولالميلادي

مناورفيالمخطوطاتإخفاءواقعةعلىالآثارعلماءأجمعوقد.المخطوطات

القمرانيةالدراساتجميعفإنلذلك.الكيرىاليهوديةالحربخلالقمران

هي،الأسينيينتاريخفيرئيسةمحطةالحربتلكاعتبارمنتنطلقلاالتي

الموضوعية.وعنالحقيقةعنبعيدةدراسات

مععامبشكلتتوافقالميتالبحرمخطوطاتممتزاتأنالملاحظومن

فقد.فلسطينتاريخمنالمضطربةالحقبةلتلكالعائدةالتاريخيةالظلال

أصحابعاشهاالتيالاسكايولوجيةالحقبةمدةVT((المزمور"تفسيرحذد

الأربعينمذةأن"الحرب"نظامكاتبوأكد2.يقريبآسنةبأربعينالمخطوطات

الجهادمنسنة92ذلكيلي،سنوات6مدىعلىنحضيريةبفترةتبدأسنة

,JOSEPHE,Guerre,،1§.446-437ا- VII, xi
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فييدفقومنفيها.القتاليجوزلااسبتيةسنوات5إلىبالإضافةالفعلي

الهدوءأنيلاحظ،الأولالميلاديالقرنمنالرابعالعقدخلالفلسطينتاريخ

المناطقتلكفيالكنائسوأن،والسامرةوالجليلاليهوديةفيسائدأظل

فيبلبلةمنالمسيحيةالديانةنشأةأحدثتهممابالرغم3،بالسلامتفعمبقيت

منذفلسطينفييدريجيأيتصاعدالتوئربدأثم.اليهوديةالدينيةالأوساط

واللصوصية،الفوضىأعمالفتزايدت،فصاعدآالخامسالعقدبداية

للرومانببغضهمأعضاؤهااشتهرالتيالأصوليةالجماعاتويعئدت

الذيالأخيرالزمنهوزمنهمأنيعتقدونهؤلاءوكان.معهموللمتعاونين

ويملكإسراييلبنيليحزرالمنتظرالمسثاويأتيالأنبياءنبوءاتفيهستتحقق

فلسطينتاريخمنالمضطربةالمرحلةتلكتؤجتوقد.أجمعالعالمعلى

عليهاتنطبقالتيالوحيدةوهي.،م66سنةالكبرىاليهوديةالحربباندلاع

.عديدةأجيالخلالاليهودياريخفيالاسكاتولوجيةالحربصفة

بينالفاصلةالزمنيةالمدةأنأيضأأكدتدمشقوثيقةأنذكرهوالجدير

الثوارجميعأنوبما3.سنةالأربعينقرابةهيالمسثاومجيءالبرمعفمموت

الحربخلال،ينتظرونكانوا،الأسينيونفيهمبمن،للرومانالمناوئيناليهود

المفترضفمن4.بأسرهالعالمليحكمالمنتظرالمسئامجيء،الكبرىاليهودية

بدايةفيماتقدالأسينيين،جماعةمؤسسوهوالبر،معقميكونأنإذأ

معاصرةالأسينييننشأةتكونوبالتالي.الحربتلكلاندلاعمفدالذيالجيل

.معدودةبسنواتبعدهاأوالمسيحيةلنشأة

ا"،ول،111-4.9-ا

.2:931-رسل

-315-13.1.35.- XXا*،كر.CD-B

,JOSEPHE,Guerre,,4؟.4312- VI, v
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ولررب!ولفم!ل

هويتهموتحديدالأسينيينحولالنطرياتاهمنقد

ل!ثنطريةأولا-

لاالميتالبحرلمخطوطاتالتاريخيةالخلفيةأنإلىروث(1"سيسيلأشار

ضدالكبرىاليهوديةالثورةمعتتزامنبل،المسيحيةقبلمامرحلةمعتتفق

مخصصنشيدعلىمسعدةقلعةأطلالبينالعثورواقعةإلىواستندروما.

نامعفاهمافقالالقمراني،التقويمإلىيستند(Mas1K)السبتلذبيحة

قلعةفينحصثنواالذينالاسخريوطيينالزيلوتإلىتنتميقمرانجماعة

بحبقماشتهرواالذينبالأسينيينتربطهمعلاقةوجودواستبعد،مسعدة

الذيالجليلييهوذابنمناحيمالبزمعلميكونأن"روث"رتجحكما.اللسلام

أليعازريكونربماأو،م66سنةحنانياالأكبرالكاهنبنأليعازرأنصارقتله

وباعتقاد.مناحيماغتيالبعدالزييوتحزبزعامةتوفىالذيجائيربن

أعضاءوأق،سطحيمدلوللهاالأشخاصأسماءأنالنظريةهذهصاحب

جديدةأضواءيلقيالقمرانيالأدبأنكما،الزيلوتمنكانواقمرانجماعة

2.روماضمدكبيرصراعمنعنهانتجوما.م66سنةاليهوديةالثورةتاريخعلى

نأفاعتباره.دقيقةغيروأخرىصحيحةاستنتاجات"روث"نظريةيتخلل

هورأيالكبرىاليهوديةالثورةتاريخعلىجديدةأضواءيلقيالقمرانيالأدب

فيالأرجحعلىصيفتالأسينييهنلطائفةالعائدةالمخطوطاتلأن،صحيح

فروعأحدالأسينييناعتبارهوفيالخطألكن.الحربلتلكالممفدةالحقبة

التالية:للأسبابنظرآ،الزيلوتحزب

مخطوطاتهمفيبتياالأمراوهذ،اليهودالأصوليينمنهمالأسينيون-ا

للأجنبيوعدائهملمخالفيهاالشديدوكرههمالشريعةعلىغيرتهمتؤكدالتي

يهوذاأسسهالذيالزيلوتحزبوبينبينهمعلاقةتوجدلاأنهغير.المحتل

-'Cecil ROTH, (< Qumran and Masadah: a final clarification regarding the Dead

87-86.81,".64(،)9117°nءQول,((Seasect

Cecil ROTH, The Historical Background of the Dead Sea Scrolls, .p viii. - r
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وسمعانيعقوبأولادهبعدفيماوتزغمه،ميلادية6سنةالجليليحزقيابن

نأذلكعلىوالدليلآنفآ.ذكرناكماجائير،بنأليعازروأخيرأ،ومناحيم

كما"ب"القديسينووصفهم،مؤلفاتهفيالأسينيينطايفةعلىأثنىيوسيفوس

الزيلوتنجاهشديدأحقدآأظهريوسيفوسلكن،قبلهفيلونفعل

بارتكابوائقمهم،واللصوصالطرقبقطاعفوصفهممعأ،والأسخريوطيين

سيءا.عملكل

لاأنهغيركاهنأ.كانالبر""معلمأنالميتالبحرمخطوطاتأكدت2-

بنأليعازرأويهوذابنمناحيمأنعلىيدلمايوسيفوسمؤلفاتفييوجد

الكهنة.منعايلةإلىينتسبانأنهمااوبالكهنوتعلاقةعلىهماجائير

الحفةلابسآم66سنةاورشليمهيكليهوذابنمناحيمدخللقد3-

يتناقضالموقفاوهذالمنتطر.المستانفسهاعتبرقداهذبعملهفيكون.الملوكية

مسيحهوالبيزمعفميكونأنتنفيالتيالميتالبحرمخطوطاتمضمونمع

الأزمنة.نهايةفيقمرانجماعةانتظرتهالذيإسرائيل

المنتظرالمسثاومجيءالبرمعلموفاةبينالفاصلةالزمنيةالمدةتبلغ4-

سيرةمعيتوافقلاالمدةوهذه.سنةالأربعينيقاربماالأشرار،علىللقضاء

بدايةفيأيم.،66سنةخريففيقتلالذيالجليلييهوذابنمناحيم

النورأبناءبينالإسكاتولوجيالصراعذروةتمئلالتيالكبرىاليهوديةالحرب

لظلمة.اءبناوأ

الزيلوتعنمستقفةجماعةكانوا.بذاتهقائمكيانللأسينيينكانلقد

علىالغيرةسوىجميعأهؤلاءبيننجمعصلةولا،المتطرفينالتؤاروباقي

التيالمنتظرالمسثاعقيدةمنإنطلاقأ،الرومانيالاحتلالورفضالشريعة

فيلونرضىعلىحازواوقد.ومسيحهإسراييللإلهجملأهيالأرضأنتعتبر

شمحالسببولهذا،عامبشكلالارستقراطيةوالطبقةويوسيفوسالاسكندري

جرىبينما،الأسينييوحنابشخصالأولىالحربحكومةفيبالمشاركةلهم

الحكومةعن،وغيره!اوالأسخريوطيينكالزيلوت،المتطرفةالأحزابإقصاء

,JOSEPHE,Guerre,,1,8§.027-268ا- VII
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.كورةلمذا

يهوذابنهومناحيم،الجماعةمؤسسأيالدر،معقمانجدلأافترضناولو

نايعنيفهذا،بعدهمنالزيلوتحزبتزغمالذيأليعازرنسيبهأوالجليلي

الحربنشوببعدكتبتقمرانبجماعةالخاصةالميتالبحرمخطوطات

كتبتلأنها،المخطوطاتمضمونمعيتناقضالأمرهذالكن.الكبرىاليهودية

نأتؤكدإشارةأيةفيهانجدلاإذ،والدينونةالثأرليومالممفدةالحقبةفي

الانتهاء.علىشارفتأنهاأوفعلأبدأتقدالكبرىالاسكاتولوجيةالمعركة

الأركيولوجيةالمعطياتمعتتعارضروث""سيسيلنظريةأنذلكإلىأضف

اليهوديةالحربإتانقمرانمغاو!فيأخفيتالمخطوطاتأنتؤكدالتي

م()66الجليلييهوذابنمناحيموفاةبينالفاصلةالمدةوهذه.الكبرى

منالهائلالعددهذالكتابةمطلقآتكفيلام(،)68المخطوطاتواخفاء

.قمرانبجماعةالخاصةالنصوص

تايتشرنطريةثانيآ-

عددفي"ابيونيم"لفظةعلى،كامبردججامعةفيالاستاذ"تايتشر"،عثر

جماعةأعضاءإنفقال"فقراء(،،تعنيعبريةكلمةوهي،المخطوطاتمن

الهراطقةاليهود-النصارىمنهموهؤلاء"الأبيونيين"،منكانواقمران

سقوطبعدأي،الأولالميلاديالقرنأواخرفيالأرجحعلىنشأواالذين

يسوعهوالبرمعقمفإنتاييشر"،"نظريةإلىواستنادأ.الرومانبيدأورشليم

يسوعاعتبرواهؤلاءأنذكرهوالجدير.إليهالأبيونييننظرةوفقالناصري

وفقأ،النظريةصاحبوذكر.ألوهيتهعناشيعمارفضوالكنهم،الانبياءآخر

هوالميتالبحرمخطوطاتبعضفيالمذكور"الكذب"رجلأنبوروز،نقلهلما

ا.للإنجيلوخائنأكاذبأرسولأالأبيونيونيعتبرهالذيالرسولبولس

هينظرهوجهةلتأكيد"يايتشر"إليهااستندالتيالأدئةبعضأنشكلا

إلأالمخطوطاتفيالواردةالعباراتمنعددآتفسير.يمكنلاإذ،صحيحة

فيوردمامثالعلى-النصراني،اليهوديالأدبإلىانتمايهاضوءعلى

,BURROWS,Manuscrits..291-191ا- p
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حينأولأ:نقطتينفيالدعارةأمسكتهمالبناة"...هؤلاء":دمشق"وثيقة

"1.خلقهموأنثىذكرأهؤالخليقةمبدأأنمعحيايهمخلالامرأتينتزؤجوا

:الناصرييسوعلسانعلىالانجيلفيجاءلماموازيةالأخيرةفالعبارة

ذكرأاللهجعلهماالخليقةبدءفمنذ.الوصيةهذهلكمكتب،قلوبكم"لقساوة

استندالتيالبراهينأحدهوولفظأمعنىالنصثينبينالتشابهفهذا"2.وأنثى

اليهود-منجماعةعنصادرة"دمشق"وثيقةأنليثبت"تايتشر"إليها

.النصارى

القوللأن،المتخصصينغالبيةلدىقبولأتلقلم"تايتشر"نظريةأنغير

المخطوطاتبأنالاستنتاجإلىيؤديالمخطوطاتأصحابهمالأبيونيينبأن

الرأياوهذ.الكبرىاليهوديةالحربانتهاءبعدممتبتقمرانبجماعةالخاصة

منها،القريبةوالمغاورقمرانخربةفيالأيريةالتنقيباتنتائجمعيمفقلا

سابقأ.ذكرياكما

أيزنماننطريلا-ثالثا

لاحظ،فيهاالواردةوالمصطلحاتالمخطوطاتمضموندراسةبعد

للأدب-النصرانيواليهوديالأصوليالطابعتثبتأدثةوجود"أيزنمان"

هومالكلوالعداءالشريعةعلىبالغيرةعامبشكليتمئزالذيالقمراني

التقدماتضدأصوليئعداءمنالنصوصأحدتضفنهماإلىوأشار،أجنبي

خصائصمنذلكفاعتبر،الهيكلإلىالأغرابيرسلهاكانالتيوالذبائح

ركامبينالعثوربواقعةرأيهدعموقد.الرومانضدللحربالممهدةالفترة

عبارةمنهاواحدةعلىممتبصفيرةأثريةقطععلىقمرانفيالمواقعأحد

الحربخلالصهيونلتحريرالثانيةالسنةبذلكوالمقصود"،الثانية"السنة

3.الرومانضد

الأمةعنالغريبةالعناصرلكلالمعاديالأصوليالطابعهذاإلىاستنادأ

CD-,A,.21-02-ا IV

2.01:6-مر

Robert EISENMAN, The Dead Sea Scrolls and the First Christians, - Y
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وضع،الميتالبحرمخطوطاتمنعددفيجليأيظهرالذياليهودية

وفقأالمذكورةبالمخطوطاتالأسينيينعلاقةحولاستفهامعلامة"أيزنمان"

الذيالسلميالطابعلجهةوخاصة،عنهمالكلاسيكيةالمصادرذكرتهلما

ا.المخطوطاتمضمونمعيتعارضوالذيبهاشتهروا

ثلاثةإلىتلفحالمخطوطاتفيالتاريخيةالإشاراتبعضأنا!لعروفومن

الذيالبز""معقمهوالأول.الجماعةتاريخفيمهمآدورآمتلواأشخاس

منهوثابتكماالموسويةالشريعةبتطبيقمتشددآوكان،والتقوىبالبزاشتهر

الشرير"الكاهن"هووالثاني.بعدفيماقمرانجماعةعليهسارتالذيالنهج

الشريعةازدرىالذي"الكذب"رجلفهوالثالثأماالبر.معقماضطهدالذي

"العهدفخانوا،إسرائيلبنيمنكبيرآعددآوأضل2كفهاالجماعةوسطفي

الأوضاعبدراسة)،أيزنمان"قام،الأشخاصهؤلاءنحديدأجلومنالجديد"3.

وأجرى،اليهوديةللحربالسابقةالفترةفيفلسطينفيوالدينيةالسياسية

يمكنأنهفلاحظ،الميتالبحرمخطوطاتفيالواردةللمصطلحاتنحليلأ

التيأوالحقبةلتلكالمعاصرةالمسيحيةالنصوصضوءعلىمنهاالكثيرتأويل

بجماعةالخاصةالمخطوطاتمعظمإنالقولإلىوخلصبعدها.جاءت

4.الأولالميلاديالقرنإلىتعودقمران

كانتأورشليمفيالأولىالمسيحيةالجماعةأن"أيزنمان"لاحظوقد

رأسهاعلىوكان.قمرانجماعةغرارعلىالموسويةهالشريعةعلىمحافظة

واليهودية-المسيحيةالمصادرتتفقوالذي"الربب،)أخيالملفبالثانييعقوب

وعلى،الشريعةعلىالحفاض!فيبتشذدهالإشادةعلىالقديمةالنصرانية

معتبرأكانيعقوبأنالقيصريأوسابيوسذكرفقدالبار"6."بالرجلوصفه

والتقوىالتقشفيةالحياةفيسمؤهبسببالبشربينبازأعظمأنهالجميعمن

,N-WISE..276ا- Man. Rev., p*ملاEISE

1QpHab,،لأ.212-11-

-36-1.1(،11;1،,1QpHab

-48..rstChristians, pبرRobert EISENMAN, The Dead Sea Scrolls and the

C210:-رسلY.

-6112.،"..RobertEISENMAN, op. cit
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ا؟-.).هيجسبوسذكرهماأوسابيوسنقلكما.حياتهفيأظهرهاالتي

يوجدكانلأنه"بالبار"لقبوهالجميعانمعناهمافقال،يعقوبعن(م018

لمفهوأمه.بطنمنمقدسأكانأنهوأضاف.يعقوباسميحملونكثيرون

نفسهيدهنولم،موسىرأسهيعلولم،لحمآأكلولا،مسكرآولاخمرأيشرب

اسا.الأقدقدسإلىبالدخولوحدهلهمسموحوكان.بالزيت

الحفاظفيتشذدهجانبإلىيعقوببهااشتهرالتيالبيزصفةوبفضل

ولدعم.نفسهالبرمعفمهويعقوبأنأيزنمان""أعتقد،موسىشريعةعلى

معفمعدؤيمعصفاتهماتتوافقليعقوبخصمينوجودإلىأشار،هذارأيه

26سنةالأعلىاليهوديالمجلسجمعالذيحنانياالاكبرالكاهنأولهماالبر.

اشتهرالذيالرسولبولسوثانيهمارجمأ.قتلهفتقررايعقوبلمحاكمةم.

الجماعةفيهكانتالذيالوقتفيالموسوية،الشريعةعقدةمنبتحزره

علىالحفاظنهجعلىتسير،يعقوبرأسهاوعلى،أورشليمفيالمسيحية

2.أحكامهاتطبيقفيوالتشذدالشريعة

التالية:الملاحظاتنورد"ايزنمان"،نظريةعلىتعليقأ

وأهمهاأيزنمان"،"نظريةفيالصحيحةوالآراءالوقايعمنالكثيرهناك

التاريخيةالخلفيةيشكلالكبرىاليهوديةللحربالتاريخيالسياقأناعتباره

نمامأمشابهة"الكذبرجل"سيرةأنواعتقاده،الميتالبحرلمخطوطات

تئارينبوجودالأولىالمسيحيةالجماعةنمئزتفقد.الرسولبولسلسيرة

رأسهوعلىالموسوية،الشريعةتطبيقفيالتشذدإلىيدعوواحد3:فيها

إلىيدعووآخر.أورشليمفيالأولىالمسيحيةالجماعةرئيس،الثانييعقوب

نأأكدالذيالرسولبولسرأسهوعلى،الشريعةعقدةمنمتحررةمسيحية

4.الشريعةبأحكامالعملبفضلوليسالايمانمنيأتيالخلاص

مؤسسها.وشخصيةقمرانجماعةتحديدفيأخطأأيزنمان""أنغير

+.,EUSEBE..،6.23,11-2-ا E
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فيالأولىالمسيحيةالجماعةصفوففي"الشريعةأنصار"منفريقفوجود

الموسويةالشريعةمنوالشيوخوالرسليعقوبموقفأنيعنيلا،أورشليم

عمليةفيأساسيأركنأالشريعةاعتبرتالتيقمرانجماعةلموقفمشابه

لمواقفدائمأتففماوالرسليعقوبلدىنجدفإننا،العكسعلىبل.الخلاص

خلاصفيضروريةغيرلاعتبارهاوالداعية،الشريعةمنالمتطزفةبولس

فياكآنذالسائدالأصوليالجؤفإنيانيةجهةومن،جهةمناهذ.الانسانا

يهذدماولكلاليهوديةالأمةعنالغريبةالعناصرلكلوالمعادي،فلسطين

جانباتخاذأورشليمكنيسةفيالمسؤولينعلىفرضالموسولة،الشريعة

والضغوص!الاضطهادبسببوخاصة،الاستمراريةعلىحفاظأالحذش

نجدوالتياليهوديةمنطقةفيالأوائلالمسيحيونلهاتعزضالتيالاقتصادية

2.بولسرسائلمنعددفيعليهاالدالةالتاريخيةالإشاراتبعض

ذكرعندما"أيزنمان"أخطأفقدالبز.معفمهويةنحديدإلىبالنسبةأما

يعقوبسيرةفيكثيرةأمورفهناك.نفسهالبرمعفمهوالثانييعقوبأن

عنقيلفمامعها.تتعارضأخرىأمورجانبإلىالبزمعفمسيرةمعيتوافق

أخبرهمامعيتوافق،يعقوبجسديلطخلمالزيتبأنهيجسبوسلسان

نإالقوللكنوسخا3.الزيتفييرونكانواالذينالأسينيينعنيوسيفوس

بمنزلةكانأنهيعني،أورشليمهيكلفياسالاقدقدسإلىيدخلكانيعقوب

ذلكإلىالدخوللهيحقكانالذيالوحيدهوالأخيروهذا،الأعظمالكاهن

مخطوطاتفييوجدلاأنهغير.السنةفيفقطواحدةولمرة،المقذسالمكان

تجاهأورشليمفيالكفيسةوشيوخوالرسلليمقوبمتسامحينموقفينالرسلأعمالكاتبسخل

خلالأولهما،الخلاصعمليةفيضروريةالموسويةالشريعةلاعتبارالمعارضةبولسمواقف

منبولسرجوعبعدوثانيهعا،.م94سنةحوالىالمنعقد-92(ا:15)رسلالأولأورشليممؤتمر

5سنةالأخيرةالرسوليةرحلته A.بولسأنأورشليمفيالكنيسةوشيو!يعقوببلغقدوكانم

يختنوابألأولوصيهمموسىعنالتخفيإلىفيدعوهمالوينيينبينالمنتشريناليهوديعفم11

مثلهمسالك"أنهالشريعةلأنصارليثبترأسههـلحلقيقهرأنبولسعلىفاقترحوا".أولادهم

وعلىتفقمهمعلىدلالةهذاعملهموفي03-24(.21:)رسل"الشريعةعلىالحفافلطريق

لمواقفه.الضمنيتأييده!ا

4تسا : Y5-15.26:لومةا-915:ا-4؟8:كور2اثا
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الأعظم.الكاهنبمنزلةكانالبرمعفمأنيؤكدماالميتالبحر

القولوهذالحمأ.يأكلولمخمرآيشربلمأنهأيضأيبقوبعنذكروقد

المسكرغيرالخمروجودتؤكدالتيالمخطوطاتمنعددمضمونمعيتعارض

يباركأنالأنظمةأوجبتفقد.قمرانجماعةلدىالمشتركةالمآدبفي

نأصغولو.والخمراالخبزبواكيرإلىأولأيدهيمذوأن،المآدبتلكالكاهن

فيالمشاركةعليهلؤجب،قمرانجماعةفيالكهنةعظيمبمنزلةكانيعقوب

عنهذممرمالكنوالخمر.الخبزطلايعمباركةأجلمن،المقدسةالمآدبتلك

التيقمرانجماعةإلىينتمييكنلمأنهيثبت،حياتهفيخمرآيشربلمبأنه

لمبأنهيعقوبعنرويماأنكما.الجديدةالخمرةبعيدسنويآتحتفلكانت

خربةفيالأثريةالتنقيباتأعمالمعيتعارض،حياتهطوالاللحميتناول

وأوعية،جرارفيوضعت3،وبقروماعزغنمعظاموجودأكدتالتيقمران

العظامتلكأن"شيفمان"أكدوقد.بالأبنيةالمحيطةالفسحاتفيوطمرت

التيقمرانفيالمقدسةالمآدبأثناءفيتناولهاجرىطعاملوجباتبقاياهي

لميعقوبكانافإذ3.الأزمنةنهايةفيالكبرىالمشيحيةللمأدبةمقدمةتعتبر

المشيحية.قمرانمآدبفياشتراكهعدميعنيفهذا،حياتهفيلحمأيتناول

-النصرانيةواليهوديةالمسيحيةالمصادرفيعنهاشيعماآنذلكإلىأضف

التيالتهمةلأن،فيهمبالغأمرهوهالشريعةأحكاممراعاةفيتشذدهلناحية

"مخالفةهييعقوببرجمحكمهلإصدارالسنهدرينمجلساليهااستند

4.يوسيفوسلشهادةوفقأوذلك"،الشريعة

بولسإلىيرمزأنهجدآالمرخحفمن،الكذببرجليتعلقمافيأما

وماالرسوليةرحلاتهنجاحفبسبب.الباحثينمنالعديدذكركما!الرسول

ا،،3"،22.111-7-ا
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موسى،عنالتخفيإلىالوثنيينبينالمنتشريناليهوديدعوكانأنهعنهأشيع

أواسطمنذ،بولسأصبح،االستةيتبعواوألأأولادهميختنوابألأويوصيهم

اليهوديةالجماعاتمنلعدداللدودالعدوفصاعدآ،الأولالميلاديالقرن

فلسطينمنجاؤواالذينللمتهؤدينعدوآكانفقد-النصرانية.واليهودية

التيالكنائسفيالجديدللعهد3أخرىبشارقليكرزوام.،56سنةحوالى

رسولهوبولسأنهؤلاءزعموقد.كورنتسومدينةغلاطيةبلادفيأسسها

علىالحفاضلفيهوبنظرهمالجديدالعهدلأن،مختلقإنجيلهوأن،كاذب

جرىفقد،الشتاتيهودمنللكثيرعدوآبولسوكان.الموسولةالشريعة

ولايةفييقيمونأشخاصإليهوخههايتهمةعلىبناءم.85سنةاعتقاله

أيصأآ،فلسطينفيأعداءلهوكان.الشريعةعنتخفىبولسأقومفادها،آسية

إثرلاغتيالهوالشيوخالأحبارمعتآمرواالذينالأصولييناليهودهؤلاءومنهم

سمعواأنهمشلثفلا،لبولسالمعاصرينبالأسينيينيتعلقمافيأما3.اعتقاله

منتشرين،اعتقالهحين،كانواإذ،الموسويةالشريعةازدرائهوعنعنهأشيعما

إذآالمفترضفمنخاص.بشكلأورشليممدينةوفي،فلسطينأنحاءكلفي

بالتعصباليهودمعاصريهمفاقوالأنههـا،لهملدودأعدؤآاعتبروهأنهم

كونهم،الشريعةمخالفيمعاقبةتلزمكانتأنظمتهمولأن،الموسولةللشريعة

الذين"علىو"،الكافرينعلىالعقوباتواسقاص!الأرضعنبالتكفير"موكلين

العدؤيثتبرظلبولسأنذكرهوالجدير"4.الفرائضمنفريضةيخالفون

القرونفينشأتالتيالهرطوقية-النصرانيةاليهوديةللجماعاتالأول

التيالجماعةتلكالحصر،وليسالمثالسبيلعلىومنهاللميلاد،الأولى

ويعتبرهبولسالكاتبينتقدوفيه،لهامقدسأكتابآبرناباانجيلمناتخذت

ه.الختانولرفضهاللههوابنالمسيحإنلقولهضالأ

21رسلا- : 1r.28و

.6ا:غلة4ا:كورا22-

212:رسل3- : Y 3 . TI- YVا-ها.
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وسزنشأئهماخطوطاتبubwoأرابعآ-

إخفاءواقعةقمرانموقعفيأجريتالتيالأثريةالتنقيباتأثبتت

ومن.الرومانضدالكبرىاليهوديةالحربخلالالميتالبحرمخطوطات

بلينوسشهادةإلىاستنادآالموقعذلكيشغلونكانواالأسينيينأنالمعروف

منمعدودةسنواتقبلقصيرةنبذةعنهمكتبوالذي،لهمالمعاصرالكبير

المذكورةنبذتهعلىطفيفآتعديلأبلينوسأجرىوقد.اليهوديةالحرباندلاع

محلحفتأخرىحماعةأنأبدآيذكرلملكنه،الحربيلكنهايةبعد

البحرشاطئمنالغربيالشمالفيالكائنسكنهمموقعفيالأسينيين

المجاورةالمغاورفيالمخطوطاتبإخفاءقامواالذينأنعلىيدؤوهذا.الميت

البحرمخطوطاتأصحابأنهمأي،أنفسهمالأسينيونهمقمرانلخربة

الميت.

عددترذدمنفبالرغم.الرأيهذاتدعمالتيالبراهينمنالكثيرهناك

لمانظرأ،واحدةجماعةقمرانوجماعةالأسينييناعتبارفيالباحثينمن

تلكتحليلعندرأينافقد،للسلامالأسينيينإيثارعنالمصادرذكرته

قمرانجماعةغرارعلىاالمسئامجيءيترفبونكانواالأسينيينأنالمصادر،

سلطةمنالتحررإلىيشعىكانتالتيالأصوليةالجماعاتمنوغيرها

العقيدةهذهأنالمعروفومن.الكبرىاليهوديةالحرباندلاعقبيلالرومان

نأيعنيما3،اليهوديةالحرباندلاعإلىأذتالتيالرئيسةالأسبابمنكانت

اليهوديةالحربفيفعلأشاركوا،الأسينيونومنهم،بهاآمنواالذيناليهود

الأسينييوحناويدعىقادتهمأحدإسميوسيفوسذكرفقدوبالفعل.الكبرى

أكدكما،الحرببدايةفيعسقلانمدينةعلىالهجومفيشاركالذي

وأشاد،الرومانأيديعلىالعذابأنواعشتىونحفلللاضطهادتعزضهم

نأيعنيالأمروهذا3.الشريعةمخالفةعلىالموتوايثارهمبشجاعتهم

ومن.الشريعةومخالفيالرومانضدللحربسزأيشتعذونكانواالأسينئين

يليها.وما133ص،الكتابهذامنالثالثالفصل،الثانيالبابأنطر-ا

-2312.§4,JOSEPHE,Guerre, VI, v
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للحربوكرهه!اللسلامبحبفم،الحرباندلاعقبيلتظاهروا،أنهمالمرخح

السريةالعسكريةاستعداداتهمحولالشكوكإزالةفيمنهمرغبة،وأدواتها

الرومانجعلمااوهذ.قمرانموقعمنانطلاقألهاالتحضيريجريكاقالتي

.م68سنةبيدهمسقطالذيالموقعذلكيهاجمون

حروبمنغيرهادونالكبرىاليهوديةبالحربالأسينيينإسمبرتبطآإذ

تلكوتعتبر.الغامضياريخهمفيرئيسةمحطةأنهايؤكدوهذا،إسراييلبني

تأثيرهالأن،فيهاشاركواالذيناليهودالثواربنظرإسكاتولوجيةحربأالحرب

منذالصفةيلكتستجدالتيالوحيدةوهي،بأسرهاليهوديالشعبطاول

.الأولالميلاديالقرننهايةحتىالميلادقبلالثانيالقرنبداية

فيرئيسةمحطةم.66سنةاندلعتالتياليهوديةالحربكانتواذا

تتعارضهنا.فيهنشأواالذيالزمنحولالتساؤلمنبذفلا،الأسينيينتاريخ

فأبهما.الميتالبحرمخطوطاتمعأي،الأصولمعالكلاسيكيةالمصادر

؟الأصولأمالمصادرأصدق

زمننحذدأندونالغابرةالعصورفينشأواالأسينينأنالمصادرتذكر

تأسيسهامنذ،كانتقمرانجماعةأنفتؤكدالأصولأما.دقيقبشكلنشأتهم

المخطوطاتبعضنحذدكما،الأزمنةنهابةمرحلةيعيشالبز،معفمبدعلى

بالمعركةللمشاركةالمسئاومجيءالبزمعأمموتبينالفاصلةالزمنيةالمدة

اليهوديةالحربكانتولماسنة.الأربعينبحوالىالنهائيةالاسكاتولوجية

قمرانجماعةفيهاترفبتالتيالنهائيةالاسكاتولوجيةالمعركةهيالكبرى

قبلتأسستالجماعةيلكأنبعنيفهذاالأشرار،علىللقضاءالمسئامجيء

لنشوءمعاصرنشأتهازمنأنأي،الحربتلكنهابةمنتقريبأسنةأربعين

.قصيرةبفترةبعدهانشأتأنهاأوالأولىالمسيحيةالجماعة

جاءقدالمنتظرالمسئاأنمنهاينفهمإشارةأئةالمخطوطاتفينجدولا

وهذا،خسروهاأوالأشرارضدالنهائيةمعركته!اربحواالأسينيينأنأو،فعلأ

الاسكاتولوجيةالحربخلالمخابئهافيأودعتالمخطوطاتأنإلىعائد

بعدحسمتقدالنهائيةالنتيجةتكنل!اعندماأي،فيهاأصحابهاشاركالتي

.الرومانأعدائهملصالح

العصورفيالأسينيينيواجدبعدمالقائلرأيناتدعمأخرىأمورهناك
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يشيربهميتعفقمصدرأيالتاريخيذكرلاإذ،الأولالميلاديللقرنالسابقة

أقدمأنوباعتقادنا.للميلادالسابقةالقرونفيعاشصاحبهأنإلى

الاسكندريفيلونكتبهماهو،الأسينيينموضوعحولالاطلاقعلىالمصادر

الكبيربلينوسكتبهاالتيالنبذةإلىبالإضافةحر"،هوفاضلكل"مبحثهفي

التاريخيةالظلاليعكشانالنصثانانفهذ".الطبيعيالتاريخ"مؤلفهفيعنهم

أنهمالأسينيينبلينوسوصففقد.اليريةفيقمرانجماعةنشوءلمرحلة

في(،اليرية=)النخيلصحبةفيمنفردآيعيش،الشعوبأغربمنشعب

يعيشونوهم،(قمران=موقع)الأسفلتيةالبحيرةمنالغربإلىكائنموقع

يمارسونالذينالذكورمنمكؤنمجتمعأنه!اأي،مالولاح!ثولانساءدون

استنادآعنهمنحدثفقد.الأهميةهوفائقبلينوسذكرهماإن.المطلقةالعفة

إلىفلسطينمدنغادرواقدكانواحين،عصرهفيالمعروفةالمعطياتإلى

مجددأالعودةقزرواقديكونواولم،تاريخهممنالأولىالمحطةوهي،البرثة

"كلفيالاسكندريفيلونكرهذماالرأياهذهـيدعم.هجروهاالتيالمدنإلى

منآلافالأربعةيتجاوزالأسينيينعددأنفيلونذكرأنفبعدحر".هوفاضل

القرى"يشكنونأنهموأكدعاد،وبتوليةقداسةحياةيعيشونالذينالرجال

الكبيروبليفوسفيلونفيهنشرالذيالزمنفي،آإذ.،(1المدنويهجرون

مدنفيانتشارهمأعادواقدالأسينيونيكنلم،أعلاهالمذكورينكتابيهما

فلسطين.

الخاصةالقديمةالنصوصمنوهي(،،الجماعةنظام"مخطوطةفيوثجد

،أعلاهإليهاالمشارالمصادرذكريهلمامشابهةتاريخيةظلالأ،قمرانبجماعة

الفاسدالمجتمععنللانفصالاسرائيللبنيموتجهنداءفيهاوردحيث

أعضاءأنالمخطوطةيلكوتؤكدد"يهوه".الطريقلإعدادالبرثةإلىوالرحيل

كما3.الكمالإلىويسعونالقداسةينشدونالذينالرجالمنهمالجماعة

منهاالواحدةعدديقللاأخولاتعلىالجماعةأفرادتوزعإلىأيضآتشير

1.-763"PHILON, Quod Omni

،3 VIII, ;14-13 IX, .8 - Yكاا
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محصورأيزاللاكانالانتشارهذاأنالظنوأغلبأشخاصا.عشرةعن

إشارةلأية"الجماعة"نظامفيوجودلاإذ،الناييةوالقرىقمرانبمنطقة

غادروها.التيالمدنإلىالجماعةأعضاءعودةتؤكد

كتابفيالأسينيينلدىالاجتماعيالسلوكفيتطؤروجودويلاحظ

"كلكتابصدورمنعديدةسنواتبعدفيلوننشرهالذياليهود"عن"الدفاع

الرجالمنهمالأسينيينأن،الاسكندريةفيلسوفذكرحيثحر"هوفاضل

أنهمأكدلكنهوبتولية،قداسةحياةأخويياتفييعيشونالذينالناضجين

فيآإذ"2.بالسكانالآهلةوالأماكنوالقرىاليهوديةمدنمنعددأ"يسكنون

أوابدقدالأسينيونكاناليهود"،عنالدفاع"كتابهفيلونفيهكتبالذيالزمن

فلسطين.مدنفيمجددآانتشارهم

فيالأسينيينلدىالاجتماعيالسلوكفيالتطؤرمنالمزيدونلاحظ

منعهدآأحدثوهي،اليونانيةباللغةيوسيفوسنشرهاالتيالنصوص

جميعفييتوزعونأنهماليهوديةالحربمؤزخأكدفقد.السابقةالمصادر

منأخرىجماعةوجودذكركما.كبيرةبأعداديعيشونحيثفلسطينمدن

التطؤرهذاوييتزامن3.النسلعلىحفاظآالبتوليةعلىالزواجتؤثرالأسينيين

لهم،المعاصرةالمصادرإلىاستنادآالأسينيين،لدىالاجتماعيةالحياةفي

نظام"ملحقفينجدإذ،قمرانجماعةلدىالاجتماعيةالحياةتطؤرمع

تذكركماالأعضاء4،زواجإمكانيةوالىوالاولادالنساءالىإشارة(1الجماعة

وتؤكد.وأولادهمنسائه!امعمخثماتفييعيشونأعضاءوجود"دمشق"وثيقة

التطؤرهذاإن.هاليهوديةمدنفيالجماعةأعضاءانتشارالمخطوطةيلك

العودةثغومن،البريةإلىالمدينةهجرلناحيةوالمصادرالأصولبينالمتوازي

السماحثم،للمرأةمعابمبدئيموقفاتخاذالىإضافة،المدنإلىمجددآ

IQS,VI,.5-3ا-

.-25EUSEBE, Prep. ,.vE VIII, ,11 ,1 3 et

-3161-016.§13,12;§4,,JOSEPHE,Guerre, ،1) viii

1QSa, -.12-01te4,I t

CD- ,A VII, ;7-6 XI, .5 - o
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واحد.تاريخيسياقإلىوالمصادرالأصولانتماءعلىيدؤ،بالزواجبعدفيما

المسيحيةظهوربعدنشأواقدالأسينيونكاناإذ،التساؤلمنبذلاوهنا

يواجدواانهمالكبير،بلينوسوخاصة،معاصروه!ااقتنعفكيف،قصيرةبمدة

الدهور؟ألوفمنذ

وصالحةقائمةتزاللاالأبنيةكانت،قمرانموقعفيالأسينيوننشأعندما

الذينالمتزفدينمنعدد،الأرجحعلى،يشغلهاوكان.الموقعذلكفيللسكن

دورأالطائفةتلكمئلتوقدالحسيديين.طائفةفلولمنيكونواأنيكلتمل

زالفلما،المكابيةالحرببدايةفيالموسويةالشريعةعنالدفاعفيمهمأ

سكنوهرئيسآمقزآقمرانمنطقةفيلهمشئدوا،للشريعةالمهذدالخطر

اشتهركما،والتقوىالصلاجأهلمنبأنهمخلالهالمحيرفوا،طوييةفترةخلال

،الرومانيدعلىفلسطيناحتلالوبعد.المستقبلعنالتنبؤبموهبةبعضهم

النائي.الموقعذلكفيهادئبشكلوتنشكههـازهدهمقمرانأبنيةشاغلويابع

الديانةعنفشيئأشيئأتستقلالمسيحيةفيهبدأتالذيالزمنفيولكن

الشريعةأنفيهاأكدالتيالرسوليةبولسرحلاتخلالخاصة،اليهودية

خطرأيشكلالمسيحيةأصبحت،الخلاصعمليةفيضروريةليستالموسولة

استعدادعلى،ذلكقبلالفريسئون،كانفقد.اليهوديةالديانةعلىجذيأ

اليهودية.الديانةباعتناقالوثنيينأحدلإقناعالمعمورةأقاصيإلىللسفر

أحكامتطبيقصعوبةعرفواالوثنيينلأن،مهمتهمفييفشلونماغالبأوكانوا

تهبرحلابولسوقيامالمسيحيةنشوءمعلكن.الختانوخاصة،الشريعة

الكثيرمعاونيهوأيدييدهعلىآمن،-الرومانيالهلينيالعالمإلىالتبشرية

واجبمنالوثنيينإعفاء،بولسبشارةنجاحفيساهموقدالوينيين.من

إلىالوحيدهوالسبيل،الموسويلةالشريعةوليس،الإيمانأنويأكيده،االختان

شكلتهالذيالكبيرالتحذيوأمام،الظروفهذهأمام،أإذ.الخلاص

كانتالتيالدينيةالأصوليةمنموجةنشأت،اليهوديةالديانةتجاهالمسيحيه

والمهذدةاليهوديةالأمةعنالغريبةالعناصرمنفلسطينتطهيرالىيدعو

كالزيلوت،الأصوليةالجماعاتلدىالاعتقادوسرى.الموسويةللشريعة

ا-93.:15رسلا-
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خلاصانيعتقدونهؤلاءوكانفعلأ.بدأتقدالأزمنةنهايةأن،وغيرهم

المتعاونينعلىوالقضاء،الرومانمنبلادهمنحريرهوفياليهوديالشعب

المحتلضدللثورةعلنأدعواوقد.وجدواأينماالشريعةمخالفيوابادة،ممهم

آثروافقدالأسينيون،أما.عصاباتحربالرومانعلىوشثوا،الأجنبي

اسمفيهيكنلمالذيالزمنوفي.الرومانضدللثورةالهادئالاستعداد

هيوالجسديالروحيالشفاءصفةكانتبعد،استعمالهشاعقدالمسيحيين

عنهملمحرفكما.الناصرييسوعبتعاليمآمنواالذينعلىالغالبةالصفة

الرحمةبأعمالوقيامهم،المشتركوعيشهمالبعضلبعضهممحبتهم

الصفاتوهذهالجديد.العهديمئلونأنهميعتقدونوكانوا.والتسامح

منكانبحيث،لهمالمعاصرينالأسينيينمعمشتركأقاسمأنمئلوالمعتقدات

الجماعتين.بينالتمييزالرومانيةالسلطاتعلىجدآالصعب

لنايتضحالأسينيين،جماعةفيهنشأتالذيالتاريخيالسياقهذافي

الذيالبزفمعفم.المخطوطاتعنهاتتحدثالتيالغامضةالشخصياترموز

وفقالناصريليسوعصورةهوالأوحد،ومعفمهاالجماعةتلكمؤسسيعتبر

لكنهمللبز،ومعفمأإنسانأكانأنهعلىوافقوافقد.اليهالأسينييننظرة

المجديعيدملكآمسيحأينتظرونكانوالأنهمالمنتطر،المسثايكونأنرفضوا

موسىقطعهالذيالعهديجذد،هاروننسلمنكاهنأومسيحأداود،لمملكة

إلىفيرمز،بموتهوتسئبالبرمعفماضطهدالذيالشريرالكاهنأما.رثهمع

الشريعةاحتقرالذيالكذبرجلأقشلثولاس.أورضيليمفيالكهنةكبير،قيافا

اليهودية-الجماعاتمعظمتتفقالذيالرسولبولسهو،الجماعةأمام

اعتباريمكن،وبالتالي.بأكاذرسولأاعتبارهعلىالهرطوقيةالنصرانية

كانتالتيالهرطوقية-النصرانيةاليهوديةالمذاهبطليعةفيالأسينيين

الموسوية.الشريعةحظيرةالىالمسيحيينإعادةالىتهدف

كانواالتيالثورةحمايةأهمهالعل،الأسينيينلنشوءأخرىأهدافوهناك

تلكانكشفتااذحتى،الرومانيةالسلطاتضدقمرانفيسزآلهايستعذون

فتعمدبإشعالها،المسيحييناتهامجدآالسهلمنكان،أخفقتاوالثورة

بحاديتين،الرأياهذيأييدويمكن.اضطهادهمإلىالرومانيةالسلطات

القيامةأنوفيليالسهوممايشزعمعندماأفسسكنيسةفيالأولىحصلت
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منالكثيرابتعادإلىأذتالتيالأسبابمناذعاؤهماكانوربماأتتا.قد

هوقنايشيكونأنيرخحكما2.المسيحيةعنالرومانيةآسيةولايةفيالمؤمنين

لأن،أفسسكنيسةفيالمندشينالمتهؤدينالشريعةعلماءمنوفيليالس

التيروماضدالكبرىالإسكايولوجيةبالمعركةمريتطالقيامةبمجيءزعمهما

اضطهادبدءفهي،الثانيةالحادثةأما.عينهاالسنةفيفلسطينفياندلعت

الرومانيالمؤرخأشاروقدم.66سنةذلكحصلوقدروما،فيالمسيحيين

حرفيته:مادانيلو،نقلهلماوفقأ،فقالالحادثةتلكالى"تاسيت"

بسببمكروهيناشخاصأنيروناتقمروما،حريقحولالاشاعاتإسكات"بهدف

المسيحإلىنسبةالارطمبهذأ؟عواوقد.مسيحيونالعامةيشفيهم،الفظيعةأعمالهم

قبضالبدءففيطيبيريوس...عهدفيللعذابالبنطيبيلاطسالمحصلسفمهالذي

الكثيريناعتقاليغافادأتهموبفضل،المسيحيبالدينبإيمانهماعترفواالذينعلى

الجفسعلىحقده!ابسبببلفقط،المدينةاشعالبسببالتهمةيكنولم،غيرهم

"3.البشري

علىتنطبقلاالبشريالجنسعلىالحقدتهمةأنذكرهوالجدير

الذيناليهودالأصوليينعلىتنطبقبل،الرسوليالعهدفيخاصة،المسيحيين

والأسخريوطيينكالزيلوت،الفترةتلكفيالمشيحيةالآماليعيشونكانوا

تؤكد"الحرب"نظاممخطوطةأقذلكعلىوالدليل.وغيرهموالأسينيين

بنيضدموخهةالأسينثونلهاخططالتيالإسكاتولوجيةالحربأنبوضوج

بكامله.البشريالجنسضدأي4،ويافثوحامسام

.2:8Iا-اطيم

ا:2.15-اطيم
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اخاتمة

في،الماضيالقرنفيالتسعينياتأوائلمنذ،السريعالتقذممنبالرغم

أفييحصللمالانتهاء،علىشارفتالتيالميتالبحرمخطوطاتنشرعملية

آراءتعددتفقدأصحابها.يكتنفالذيالغموضجلاءفيملموستقذم

أصحابهمالأسينيينإنمعظمهمفقال،الموضوعهذاحولالباحثين

جماعةوبينبينهمالمشتركالعيشنمطفيالكبيرللتشابهنظرآالمخطوطات

أصحابلدىلمسوهلماالرأيهذارفضالباحثينمنعددآلكن.قمران

الزمنأنواعتقادهم،المحتلللغريبوعداء،دينيةأصوليةمنالمخطوطات

ليحكمالمنتظرالمسثامجيءسيتؤجهاالتيالأزمنةآخرهوفيهعاشواالذي

منالأسينيونبهاشتهرمامعبرأيهمتتوافقلاالمعطياتوهذه.بأسرهالعالم

الرأيابهذالقائلونافترضلذلك.وأدوايتهاللحربوكرهللسلاموايثارمحبة

نأواعتيروا،الشريعةعلىالغيورينالزييلوتمنهمالمخطوطاتأصحابأن

لمخطوطاتالتاريخيةالخلفيةتشكلالرومانضدالكبرىاليهوديةالحرب

في-نصرانييهودييأثيروجودالباحثينمنآخرعددولاحظ.الميتالبحر

اليهودية-الجماعاتإحدىهمأصحابهاإنفقالوا،المخطوطاتمنعدد

المسيحية.لنشوءالتاليةالقرونفيظهرتالتيالنصرانية

جميعالاعتباربعينتأخذتحليليةدزاسةأنهاالدراسةهذهفيوالجديد

موقعفيالأثريةالتنقيباتونتائجوالمصادرالأصوليوفرهاالتيالمعطيات

.قمران

الفرضيةإلىتوصلنا،والاستدلالوالمقارنةوالتحليلللبحثونتيجة

زعمهمالكن.الميتالبحرمخطوطاتأصحابفعلأهمالأسينيون:التالية

لكيرهوللميلادالسابقةالقرونفيالأسينيينوجودلناحيةالمصادرأصحاب

يأم.(،04)حوالىقصيربوقتالمسيحيةظهوربعدنشأوالأنهم،صحيح

التيالرومانضدالكبرىاليهوديةالحربلاندلاعالممفدةالحقبةبدايةفي

منظمة.كجماعةنهايتهمالحربتلكشهدتوقدفيها.الأسينيونشارك
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إلىتعودالأسينيينعنتحدثتالتيالمصادرأقدمأنذكرهوالجدير

إلىإشارةأية،اللاحقةالمصادرفيأوفيهانجدولا،الأولالميلاديالقرن

منوأقدمللميلاد.السابقةالعصورفيكتبتالأسينيينعنأخرىمصادر

سياقفيذكرهمالذيالاسكندريفيلوناليهوديالفيلسوفهوعنهمكتب

371-كاليغولاالامبراطورعهدمنذفيهنشطالذياليهودعنالعامدفاعه

فيهازعمالأسينيينعننبذةالكبيربلينوسكتب،قصيرةبفترةوبعده.(م14

أكثركانيوسيفوساليهوديالمؤرخأنشلثولاالدهور.ألوفمنذنشأواأنهم

الأسينيينتواجدإلى،باليونانيةالصادرةمؤلفايهفيفلفح،سابقيهمندقة

المتعلقةالرواياتلبعضهسردخلالمنللميلادالسابقةالقرونفي

المؤرخإلىمنسوبمصدرفيأيضةتردالرواياتتلكأنغير.بمشاهيرهم

وهو،القديمةالعبريةاللغةعنالميلاديالعاشرالقرنفيتعريبهجرى،نفسه

المواضعفيالحسيدييناسمذجدوفيه"،اليهودييوسيفوس"تاريخبعنوان

وهذا.باليونانيةالمنشورةيوسيفوسمؤلفاتفيالأسينييناسمفيهاذكرالتيئ

تاريخيآعمقآأعطيتقدالأسينيينطائفةتكونأنباحتمالالقائلرأينايعزز

.أخرىيهوديةطائفةحسابعلى

نشأتهم.منذله!ارييسأمقزآ"قمران"خربةبناءمنالأسينيوناثخذوقد

مأهولأ.أوشاغرآكانإذاندريلالكننا،للسكنصالحآآنذاكالبناءوكان

أنهانرخح،قديمةيهوديةجماعةمننحذرواأنهميعنيفهذامأهولأ،كانفإن

ضدالمكابيةالحربفيسابقآشاركواالذينالحسيديينطائفةفلولمن

لاحقآ،الأسينيونبهايمثزالتيالصفاتببعضهؤلاءاشتهروقد.السلوقيين

الأسينيينأنالمرخحومن.الشريعةعلىوالغيرةوالتقوىوالتزقدكالتنبوء

أنهمزعمواالتيالنصوصبعضحيازتهملتبريرالتاريخفيالعراقةاذعوا

وعددالمنحولالتكوينوسفرلاويووصيةأخنوخكسفر،آبائهمعنوريوها

يشكلونأنهممعاصروهمفاعتقد.المنحولةالتوراتيةالنصوصمنآخر

.البنيانالقديمة"قمران"خربةسكنىفيسبقوهمللذيناستمرارية

كانتالكبرىاليهوديةالحربأنونحليلها،المصادردراسةمنثبتوقد

الكبير،بلينوسشهادةمنيستنتجإذالأسينيين،تاريخفيرئيسةمحطة

.الحربيلكاندلاعقبلقمرانموقعيشغلونكانواهؤلاءأن،م97سنةالمتوفي
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الأسيني،يوحناالمدعو،قادتهمأحدإسميوسيفوساليهوديالمؤرخذكركما

ذاقواالأسينيينأنأيضأوأكد.عسقلانمدينةعلىالهجومفيشاركالذي

إلىأضفا.إليهاالمشارالحربخلالالرومانالجنودأيديعلىالعذابمز

منالقريبةالمغاورفيأخفيتالمخطوطاتأنمنالآيارعلمأثبتهماذلك

م.(.)68الرومانالجنوديدعلىالموقعذلكاحتلالقبيل"قمران"خربة

نأ،المصطلحاتونحليلالنصوصمضموندراسةمنأيضأوثبت

صاحبةقمرانجماعةغرارعلىالمشيحيةالآماليعيشونكانواالأسينيين

الكبير.بلينوسشهادةمنثابتهوكما،البريةفينشأوافقد.المخطوطات

لبنيالمقدسةالحروبخلالالمشيحيالزمنفيالأولىالمحطةهيوالبرية

منالعديدلدىممئزةظاهرةشكل،البريةإلىالاريحالأنكما.إسرائيل

ضدالحربلاندلاعالممهدةالحقبةخلالالأصوليةاليهوديةالجماعات

.الرومان

التيوالعباراتالمصطلحاتمنالكثيرالأسينيينمصادرفيويوجد

منفئةوجودومنهاالمنتظر،المسثاوعقيدةالمقدسةالحرببمفهومترتبط

بسببمخثماتهمإلىالدخولالمرأةعلىيحزمونكانواالذكورالأسينيين

المعسكرقداسةعلىالمحافظةيريدونهؤلاءوكان.والنجاسةالدناسةمفهوم

""يهوهوأن،مقدسةاسكايولوجيةمعركةخضثمفيأنهملاعتقادهم،وطهارته

أعدائهم.علىلينصرهمملائكتهجيوشمعوسطهمفيويقيمسيتفقدهم

يوسيفوسمنكلبهالهمشهدالتيالقداسةنحوالأسينيونسعىوقد

علىوواظبوا،والطهارةالنقاوةعلىبالمحافظةأنفسهمفألزمواوفيلون.

ومآدبهمباجتماعاتهماشتراكهمقبيلالأبيضاللباسوارتداءبالماءالتطفر

أجسادهم،إراحةعندالمعسكرعنالابتعادعليهموجبكما.المقدسة

هذهوكل.المكاننظافةعلىالحفاظبهدفبالمعولشبيهةأداةواستعمال

علىوبالتالي،وسطهمفيالإلهيالحضوربعقيدةإيمانهمعلىتدؤالأمور

الرومانبذلكونعني،أعدائهمضدمقدسةحربلشنيستعثونكانواأنهم

يجتمعونكانواالتيالمقدسةالمأدبةأنإلىالإشارةمع.الشرييةومخالفي

1-12.9-§،1,JOSEPHE,Guerre,،)1 viii, 1،5 § -1521;53 ،11 xx, ،4 § ;568-566,111 ii
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ترفبهمعلىودليل،الكبرىالاسكاتولوجيةللوليمةاستباقهي،يومكلحولها

الأسينيونكاناواذ.الميتالبحرمخطوطاتمنهوثابتكماالمنتظر،للمسئا

ضداليهوديةالحربفياشتراكه!ايثبتفهذا،المشيحيةالآمالعاشواقد

ا.الحربتلكلاندلاعالرئيسةالأسبابمنكانتالعقيدةتلكلأن،الرومان

ماغيرغنهمللغرباءيطهرون،باطنيةجماعةالأسينيونكانلقد

للحربوكارهون،مسالمونأنهملمعاصريهمبدوافقد.قلوبهمفييضمرونه

مقزهممنوانطلاقآالسز،فييستعذونكانواأنهمحينفي،وأدوايها

زمنفيوذلك،أعدائهمضداسكايولوجيةحربلشن،قمرانفيالرئيس

حربشمواالذينالشريعةعلىالغيورينالزيلوتأحزابفيهتعئدت

الأسينيينبينالفارقأنغير.معهموالمتعاونينالرومانعلىعصابات

صبةأنهحينفي،الأسينيينعلىالثناءفيبالغيوسيفوسلأنكبير،والزيلوت

المتطرفين.اليهودمنوغيرهمالزيلوتعلىغضبهجام

اليهود،تاريخفيمهمأحديأقمرانفيالأسينيينطائفةنشوءشكلوقد

معأ،والمصادرالأصولفيومتسلسلمتوافيبشكلالتاريخيةظلالهارتسمت

إلىفلسطينمدنالأسينيونهجرأنمنذ،عهدأأحدثهاحتىأقدمهامنبدءأ

أورشليم،إلىوصولأالمدنإلىتدريجيأعودتهمثم،الفائيةوالأماكنالبرية

الظلالهذهالأخير.الرمقحتىعنهادافعواالتيالمقدسةمدينتهموهي

الأسينيينومصادرالميتالبحرمخطوطاتأنعلىتدلالمتوازيةالتاريخية

عاصرواالمخطوطاتكتبةفإنوبالتالي،واحدتاريخيسياقإلىتنتمي

القرنمنالخامسالعقدمطلعإلىأقدمهايعودالتيالمصادراصحاب

.الأولالميلادي

هوقناعةواحدمحورحولالميتالبحرمخطوطاتموضوعويدور

بمجيءسينتهيالذيالدينونةزمن،نشأتهممنذ،يعيشونأنهمأصحابها

تلكمدةالمخطوطاتبعضونحذدوابادتهم.الأشرارعلىللقضاءالمسئا

ذاتهاالمذةوهي،الزمنمنجيلأيعادلماأيتقريبآ،سنةبأربعينالحقبة

,JOSEPHE,Guerre,4§.312ا- VI, v
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المنتطرا.المسئايدعلىالأشراروابادةالجماعةمؤسسوفاةبينتفصلالتي

الحربنهايةمنابتداء،تقريبأسنةأربعينمئةالوراءإلىعدناافإذ

نألنايتبئن3،اليهودالثوارلدىالمشيحيةالآمالوانطفاءالكبرىاليهودية

المسيحية.الديانةنشأةسياقفييقعالأسينيينطائفةنشأة

الجماعةبمؤسسالمتعفقالغموضينجلي،التاريخيالإطارهذاوفي

،الأولالمسيحيةمعفمإلىيرمزالبزفمعفم.اضطهدهالذيالشريروالكاهن

الشريرالكاهنأما.والصدقللحقومحبتهببزهاشتهرالذي،الناصرييسوع

شكولا.بمويهوتسئبيشوعاضطهدالذيقيافاالأعظمالكاهنإلىفيرمز

،المخطوطاتبعضفيوردماعلى،الشريعةازدرىالذي"الكذب"رجلأن

انبلدفياليهودمجامعمنعددأزارقدبولسوكانابولسإلىيرمز

الشريعةبأحكامالعملفيوليسالايمانفيهوالخلاصأنوبشئرالشتات

الموسوية.

هذاعلىالرئفكان،اليهوديةللديانةكبيرأنحديآالمسيحيةنشوءشكللقد

تلكإنشاءافأهدأحدأن.يكونالمحتملومن.قمرانجماعةبتأسيسالتحدي

لهاالتحضيريجريكانالتيالرومانضداليهوديةالثورةحمايةالجماعة

المطالبةاليهوديةالأصوليةالجماعاتفيهتعذدتزمنفي،قمرانفيسزأ

المشيحي.الزمنبحلولفيعمائهالاعتقاد،الرومانيةالسلطةمنبالتحزر

المسيحيةبالجماعةالشبهشديدةقمرانفيالجديد""العهدجماعةفجاءت

انكشفإذاحتىالجديد،(."العهدنمتلأنهابدورهاتعتقدكانتالتيالأولى

علىجدأالسهلمنكان،أخفقتأنهاأوباكرآالثورةلتلكالاستعداد

فتعمد،بإشعالهاالمسيحييناتهامالزمانذلكفياليهوديةالروحيةالسلطات

الأولالاضطهادأنالمعروفومن.منهمالاقتصاصإلىالرومانيةالسلطات

CD-,B,,15.1-13-ا XIX, 35- XX

استمرتالمقاومةولكن.،م07سنةالرومانبيدأورشليمبسقوطالكبرىاليهوريةالحربانتهت2-

الاسكندريةإلىالاسخريوطيينالثوارمنعددهربوقد.م73سنةمسعدةحصنسقوطحتى

منالاسكاتولوجيةحربهمومتابعةروماضدالثورةلاعلانالشتاتيهودجزوحاولواوالقيروان

,JOSEPHE,Guerre,.01أنظر:.غاياتهمتحقيقفيفشلوالكنهم،جديد VII
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اندلعتالتيذاتهاالسنةوفي،نيرونالإمبراطورعهدفيحصلللمسيحيين

.الكبرىاليهوديةالحربفيها

-النصرانيةاليهوديةالجماعةبأنهاالأسينيةقمرانجماعةوصفويمكن

المسيحيةبعدلنشوئهانظرأ،المسيحيةياريخفيالهرطوقي()بمعناهاالأولى

بولسحاربواالذينبالمتهؤدينعلاقةعلىالأسينثونكانوربماقبلها.وليس

لاهوتيفكرلوجودنظرأ،أخرىوأماكنوكورنتسطيةغلاكنايسفيوتعاليمه

الناصرييسوعبأنإقرارهمعلىيرتكزوهوجميعأ،هؤلاءبينيربطواحد

رفضواكما،المسيحيكونأنأنكروالكنهم،والتقوىللبزومعفمابارأرجلأكان

فالخلاص.الخلاصيحققبيسوعالإيمانبأنالرسلمنوغيرهبولسعفمهما

المسيحيةرثحاولوالذلكالموسوية.الشريعةبممارسةإلايتحققلابنظرهم

اليهودية-الجماعاتعليهسارتالذيوهوالمبدأ،الشريعةأحضانإلى

الأولالميلاديالقرننهايةمنذالمسيحيةهذدتالتيالهرطوقيةالنصرانية

فصاعدآ.

الهائلالعددهذاحولجديدةيتساؤلاتالدراسةهذهتطرح،لذلكونتيجة

الميت،البحرمخطوطاتبينوجدتالتيالمنحولةالتوراتيةالنصوصمن

فيفاعلأأثرهاكانبل،اليهوديةالديانةعلىتأثيرأيلهايكنلموالتي

الجماعاتمعتقداتوفي،الهرطوقية-النصرانيةاليهوديةالجماعات

إلىوصولألاحقةدراساتفيمتابعتهعلىسنعملمااوهذ.الاولىالمسيحية

الحقيقة.
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212022،سابينوس

187السابينيونه

23رهاأساراىسا

177اشالومهاايكسنكرةسالومه

013،171،692سام

68،301السامبسيونه

28،301،257،925السامريون 0 YOA

89،101اكاملاسريئيل

262،االسريان , rot

177،202-()اميليوسسكوروس

181-(كورنيليوس)لوكيوسسكيبيون

181الرايعسلوقس

،178،491-260،84173،181السلوقيون

591!991،892--، YOA، YIA, Y

32سمعان v

61174،الاسينىسمعان

273-276ايغيورةبنسمعان

91،991،202،302،!امتتيابنسمعان

602

YAYابليلىيهوذابنسمعان ، k'OY

1،2سوكونيك

1360027البابلىسيلاس

276-()فلافيوعحسيلفا

-عحدح-

الكسندرةالومهساانظر:ألو!شا

4-(اسكندر)خليلشاهين

233شاول

26شميا

117شورر

113-()بنوشيت

69232،الشميطان

،YAAشيفمان

99001،الصابنلا

8-(ابراهيم)سليمصادر I

18-(ابراهيم)يوسفصادر

7صادون i

"127،015،1540155-(بنو)صادو!

،8،09،19!ا76،،6!ا،56،62الصدوقيؤله

137،2 0 7 ، 2 0 5 ، 2 0 1 ، 2 0 0 ، IVO- IVY،

227،922،232،442

701النبياأصفنيا

188صفو

811(-بىرا)صموئيل

2،(-يشوعاثناسيوسالمطران)صموئيل I
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-!-

591عائلة-()طوبيا

255طولومايوس

66133،طومسون

YIAالكسنكل!سطيبريو!ه ، YO' k ، Yi A

21،245692،قيصرهطيبريوس

خ-

701االنبياموسعا

!ا2.،86المبرانيون

73عمرام

63(-بيت)عمرام

91عا-(بنو)عمعن

عوبديا7

91عا(-بنو)عيسو

-غ-

135،2680،027-(إكستيوسلوسغط

،271273

05،7401y،ثيصرغايوس

215غراتوسا

75272،-()الامبراطورغلبا

263،265266.!لل!!أغيسيوسه

غيلبير(16

212فال!س

03بلوتدرفان

188فرجمل

9.,05الفرسه I , A

،8،0919،!ا6،76،!ا56،62،الفرشميونه

137002 5 02. 991-1 ، ivo- ivr ، ivy،

،7021،21،2122150،922،232،246

f5Y

902فزانيل

271،،87134،،56فسبزيانوس

262263،-()بوركيوحافستوسه

65الفلافيون

917فنسان

،247،272،275ليوسثيتا

36غورسفيثا

58فيلوسترات

52-94،05،54،الاسكندريفيلون

،75،77،78،88،19،29401،

134،144،154،172،175،،176

،92439292، Y2820، YoY25،"d

992

!ا21252،هيرودسأبنفيليبس

018ا!امسفيليبس

592692،فيليطس

026-9252.-()انطونيوسفيليكس

14ؤونلقراا

62(-ئلةعا)!قها

922،442،592فاقيا

-ث-

902كاسيو!أ

-47،542(-طوراالامبر)كا-ليغولا

892

742جوبيترليغولاكا

1لشريراهالكاا 1 2 2 ، 1 1 1 ، 1 1 0 , rn

781،291،591،2 0 4 ، -Y Y ، k-,*1،

63 0 1 ، 2 9 O ، YAO ، 2 4 4 ، 2 1 8 - fl

,AV،38،04،83،86(-بنو)كتيم

461،661،861،781-081،281،

2 1 6 ، 2 0 6 , IAq- Inc

سا3سو!هكرا

،272

132،

،246

،892

26

،248

168،

،502

،013

183،
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2502،!1120،164166،3كرمينياث

2!164،2كروس

65066-()ديونكريونستوم

255دوسفاكلسبيوسأ

37008انيوقالكلد

،742!524(-طورالامبرا)طوديوس

824،425،258،925

4كنكو

412كوبونيوس

256،257،935(-فنتيديوس)كوماتوس

اAVكونسوس

24كوهن

512كيريثيوس

-ل-

23،25،26،34لابروساز

13لامك

116لانجفان

35،36،156لاوصي

51،186ه-911،151،531للاويوتا

2-(فيليب)النقيبليبنس

96)البروفسور-(ليبى

Iliلينييه

268ماتيليوس

301،601مارشال

902012،انطونيوصامارث

27TA،الماسوريوق

112-(الكاهن)متيا

39149I،سمعانبنيوحنابنمتيا I

1،02253مترداتس

،236،234]923المتهودون ]Judaisants-
243،203

31.متوشالح

021مريام

7المسيحا:يضأأأنظرا!لثتطراالمسيط

78،09،011،311،411،711002

231-521،3310381،441،051"96

171،721،791،891،602،312"81

912،422،522،123،338،242034

2520562!95-2126،272،427،97

2820092،193،792،992-103

7431"133المنتظراالمسياأنطر:االمسيح

22،227023،231،33،-.ا141،18

،237،2381،24،928692

501،91االملكالمسيحااسرانيلمسيح

9.،-125اص!012،2 8 ، 017 1670 ، ( o

242،283،592

501،91االكاهنالمسيح1هارونمسيح

013،124،015،1671916،89-AV

،4

ا،

ا"

،2

12

،2

الاولىاالمسيحيةلجماعةا1المسيحيون

،023،123،234،236،237،124ء233

592 0 YAV ، YAk ، YAO ، Yi' l ، Yii ، 0Y،

3 0 3 30 0 1 ، Pall

162(-النبي)المصري

ا-3890،11201671122،168،اليرمعلم

302.691.591،291،178،171،.iv-
،502،216،217238-024922،2،TA،

287،YAO283،'-A1927،، Y i -i Y i،Y

.288.192.592103
232)يوحنا-(المعمدان

018المقدونيون

84،184602،218،المكابيوق 891،، M

37رشحملكى

123سا،013706،ملكيصادقأ

6346،الاسينىمناحيم

267،،256اجمليلىيهوذابنمناحيم
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268،128-283

1350926مناسى

591,891منلاوس

84،98،،35،36،97االنبيأموسى

271،1 55 ، 1 5 1 0 1 4 1 ، 137 . RYA،

791،225،227،236،237،124،

136،286،928.592

86موفات

!اا37،-(الملائكة)رئيسميخائيل

،891.r-!l%

3،163!ا،2!اميليلة

85مين

37نابونيد

111الثانىنصرنبوخذ

53نفتالى

31،013،171نوح

027،،136نيجر

4OY?,قيصرنيرون YiA, AY, 0V ، 2 l,

3 0 2 ، 692 ، 272 ، 271 IYll

015-36،111،125152،هال!ن

156،891،592

،22177،103،الثانىهركانوس

،902،021217

05الهتود

018هنيبعل

592692،هومنايس

،98،19601-670،68هيبوليتس

،%287هيجسبو!ه YA،

t--،21،23-(المدك)صرودس r-

Y If, YIY- ?-Y ، IAL ، IVV, Al,

،157

،252

،Av

،262

051،

،202

133،

YIA،

022،268 " 262 ، Yio

245هيروديلا

-مةه-

2،4،461(-يغالا)دينيا

،891سونيا

08،031،171،692فثيا

411يشى

227-.46،224،23،---4النايسوع

،232،233،237،238،024،242-244

46203 ، r 10 592، ، YAr ، Y

7سيراخبنيشع

1،926بنصفايشع ro

35،36،113،123،155يعقوب

-rrAالربابأخيالملقب1يصقوب rro،

286،287

عا62زبكىبنيعقوب

256282،ابليلىيهوذابنيعقوب

72-05،54،62،63،،92،4143،اليهود

،75،97،08،8711013 ، 118 ، 1 % -i l،

IV 2 ، 152 ، 015 Ilir Ili- ' Irl IIIN-

174،176،018،188،918.0291-491،

YYi 921، ، l'-Y ، -Y -i -Y Y ، A14 ، %'kA،

.226،235،23725224،A346-، Yi،d

274-276266،262،، Yon، YoV-Yoo،

الجماعاتأنظرةااليهود-اينصارى

نيةاالفصرا-يةليهودا

يت8يهود

31104110128ااقبيلةايهوذ

63ايعقوببنا11يهوذ

202-ه16،30لاسينىاايهوذ

75،76،371،512بليلىايهوذا

،581،721،081،491،791بىالمكايهوذا

2 - ,I Ig1
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213،214YAY،حزقيابنيهوذا 2، AI

،701-59401،901-98،99،،45يهوه

،IY،-9110122،ا-15117ا-111130

891 ، 144 ، 913 ، 013 ، % Yk ،1 YV ،1Yl،

،217،225،227،922،232،261،263

،277،292992

يوئيل7

6105Iالاسينىيوحنا OA, r'I l ، 1 r,

YOA ، 'Y -k ، YAY ، YV- ، Yllk ، I VI

136،926حنانيابنيوحنا

246زبدىبنيوحنا

372-037276،لاويبنيوحنا

,401متيابنيوحنا

8،87،173،991،!ا17،يوحناهركانو!أ

97يوستو!ه

83،135،926غريونبنيوسف

135،926سمعانبنيوسف

56،،55!!ا!ا،3!ا)فلافيو!ا-(يوسيفوصأ

،06-64،67،68،071 0 Y ، 1 0 1 AY- Vo،

IIoi ، -145 143 IIi)- IIrr ، 1 60 II - i

02 4 ، 691 ، 918 ، 186 ، 185 . CVO- IVY،

5،02316،،921224،،248252،،255

257،،258-261،263-265،926-273

274،275!392 ، 092 288، 282، ، YVA،

-892003

97كربونبنيوسيهعوصأ

183902،قيصريوليو!أ

026-(الاكبرالكاهن)يوناثان

2771YVAالاسخريوطياأنثايونا

620،1721730،391متيابنيوناثان

،791،891402-602

8االنبيأيونان

-86291،591،246،،05,06اليونانيون

248،YIY. rof
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الآماكنفهرس

ابيلينلاه!ا2
236271،اخانية

1020312ادوم -.J،,f91,vkIIro،
2140255،926،273

،65،,01080135،313،926ايلحا Yr

96،183اريزونا

سا018181،186،187،52،اسبانيا

سا2،اسرائيل

،tv--74،246"!9425,11،اسكندهـلة
،368"253،256/266Yd ،3 YVV، YVO

0024)ولاية-(سية2 yn، Yrr! ،W

928،692

018102-182،188،الصغركلاسية7

181افاميلا

181)ولابة-(افريقية

236،593692،افسس

Yvrاكربتان 9260 ، Ire

i.5-امسترjbl

212،233-236،2680271،277انطاكية

235بسيديةانطاكية

62،297011،"3604،43،56.اورشليم

111"151،012،127،421،154.

157،164،168.017،175،176،177،

183.391591-،991،1،02-302703،

903-212،2150.217921،223،-227

،023،236237.0،241،24،243،244

،2462520،253،256،257،925،261

262-265،266-926،285 . -1VYYVY-

3 0 0 . 592 . 928 ، 2 AV

311

181،236الد!با

165187،188ايطاليا

235ايقونية

623900170275،الاسينيينباب

1110917بابل

212بانياس

312بثنية

018المتوسطالأبيضالبحر ،1 VA , A،i

181،211

351252،الاحمرالبحر

3،66092،،1الميتالبحر

018ايجهبحر

65،66292،الاسفلتيةالبحيرة

1f'2مريوطبحيرة

611740302،سطرونبرج

8-()مملكةبرغامس I

271اعكاأنظر:ابطلمايس

233الشامبلاد

233،255العرببلاد

182الضالبلاد

917،181ثارسهبلاد

252-254النهرينبينمابلاد

البقيعة6

037بلصدق

102البنطس

IAY-()ولايهالبنطس-بيتينيا

268273،حمل!نبيت

1،4لحمبيت

http://kotob.has.it



212،213،255،925،،135136،بيرة

926،027،272

،181°211بيروت , V

081قيةترا

081ترموبيل

7،336لونيكىتسا

351،7610926تمنة

92جامنيا

181الايبجبال

181البيرينيهجبال

181!ل!سأجبال

926افرانيمجبل

11I,?26الزيتونجبل , rr

سااا،35121،ءسيناجبل

،YAiصهيونجبل M، IYO Mi، rA

272طابورجبل

491،791جلماد

91،791،0،02،902!ا،97136،ابليل

،021.312،213،2151216،227،231

927 926-272، ، Yolk . roc

926272،.136نجنلة

212،926272،ابولان

32حبرون

15فشخةخربة

235دربلا

12

v,128،دمشق YIA, Yrr, ?Y I ، -Y Y

51فشخةرأسأ

211رددس

,AO%7،66740750،08،الومة!لدما

166،186-188!، 184 %. )-TA A،

691.991.،102.602،021،212

،215.217-921،223،224،234

،345،347،256،258،925،264

،268،926،271،272،281692

Tooؤبا

اAVسابينا

012،265اامدينةالسامرة

،12!ا،16،212اامنطقةمرةالسا

233،927 ، 272 IYO°- TOV' YOO

265سبسطية

66سدوم

254امدينةاسلوثية

،43،44،050135،177،917سوريا

021.5 ، 21 4 ، 21 2 ، 20 9 ، 30 2 , y،

YVO. .'VY YVI- r1A, YOA

1(-/صحراءبرية)ءسينا 55 ، 1 2 A،

-ش-

46شاليم

188،918الايطاليةابزيرةشبه

002شكيم

96شيكاغو

27

،145

،291

،214

،024

،265

،216

182،

،247

،157
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-ص-
213271،صفورشى

.Innصقلية

22،24،67258،صور 210 1 591، ، IVA

112،742اأصيدوناصيد

-ض-

الغربية4الضفة

-طح-

97،247،271272،طبرية

112بلسطرا

rrrطرسو!ه

Insةدطروا ! Inn

تحهح-

23لاردناعبر 1 , IA،

181لمرانا

361،581،7610027،092،992عسقلان

112،172عكا

926وسعما ، Irl

"-YIALjb

6589،جدىعين ، AA

167ا،8!ا15،66،88،فشخلاعين

تمح-

027غزة

136،926غفنلا

2332360،238،342،928203،غلاطية

257غيناي

233،236فريجية

9،05!ا،محا،5!ا!ا،2!ا،2،26،04،فلسطين

54،،66،68،73،75،78،97،83!29

13

،501،112،125127

،148،153،154I'll

018،183،184،186

،402،603،702021

،218-022،223224

،234-236،238124

،352،354،255YOA

،3682750277-927

،292--492،692003

255فيلادلفيا

236فيليبى

233فينيقيا

،138،141،147

176 ، IVY .11A-

391،0،02،302

،212،214،216

،226،227،023

،244،245،248

،925،26،-261

285،287،938،

01القاهرة

83178،188،233،،68قبرص

1،2،4القدس

183،أ018،81قرطاجلا

254قطيسفون

321.-(/أبفية)خربةقمران ، 17 ، 1 5 It،

-23163 ، 016 ، ILA ، AA 96، ، 2 V ، YO،

167،176.185.YOA ، 892 93، 0 ، YAi

51،16-()واديقمران 0 0 ilk

،3،4،91،02،22،25،26أمنطقةانقمرا

33،35،37،73'1، 7 1 ، or ، 47 ، 4 4 . r،

1 -72 1 68 ، 1 5 9 1 1 5 0 ، 1 48 ، 1 47 ، AA،

175،761،284،092-292،492،592،

892،003،103

قولسى7

277،278قيروان

،11112،512،2620265،266,قيصرية

268،272

-ث-

821،951(-رضاأ)نكنعا
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243،928203،،7183،كورنتس

271،272الجشاألة!شا

56كوم

86كونستانسيا

rrr,%A?كيليكيا

اAAلاتيوم

212ايلجا

1350،258926لذة

56رديالمبا

235ليسترة

--م

15،8،65،98،017،243أمشادمسعدة

.2761273281

r(,01',%,r,«32،157،مصر AY، IA,»

.26102712750277

Yrlمفدونيمع ، Yrr ، IAY ، ) )A ، ) A . , NVA

113موأب

391مودين

YYIميسيمع

002نابلس

1352،452درانا

IM(-ولاية)ربونيزنا

61لنجبا

562تانربا

52!ا،352نصيبين

552لاردنانهر

188لتيبرانهر

452جللادنهر

3Totتلفراانهر , Yo

183نسنوما

14

41هولند

44المربعاتوادي

250183،الاميركيةالمتحدةالولايات

926يافا ، 1 ro

7!ا2يمنة

،1،88،731،821(-برية)ليهوديلاا

051،751،176

،42،45،16،270821اأمنطقةليهوديلاا

102،202،702،902،212-612،273،

2،2كا3 6 1 ، 2 5 9 ، 2 58 ، 2 5 5 ، TiV- YiO-

263،268،127،276،9371287،392

051،602-(أرض)ايهوذ

(-مملكة)ايىذ

172تيوتبا

186يوسيثا

081،233ليونانا
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العامةالمراجعلائحة

ردلمصااوذ-أ

لعربيةبا-أ

.8991،بيروت،العلميةالكتبدارمنشورات!الأولالجزءايتاريخ،فيايكاملالأثير،ابن

تاريخ.بدون،بيروت،41المجلدصادر،دارمنشورات.ايعربلسانمنظور،ابن

الأزهربميدانواولادهصبحعليمحمدومطبمةمكتبةتوزيع،سمادهخليلترجمةبرنابا،انجيل

.8091،القاهرة.مصر

.7991،بيروت،العلميةالكتبدارمنشورات،والثانيالأولانالجزءوايتاريخ،لبدءا،البلخي

.0002،بيروت،العلميةالكتبدارمنشوراتايخالية،القرونعنالباقيةثارiI.البيروني

المكتبةمفشوراتشكور،أدريانوسالأرشمندريتتعريب،مقالةالمنةيوحنا،القديس.الدمشقي

8491.،بيروت،البولسية

النصر،سيدةديرمنشورات،ا-(.-الشرقفيالكنيسة)،شديداسكندرترجمة،المتحولةالرؤى

.9991،غوسطانسبيه-

ياريخ.بدون،بيروت،العلميةالكتبدارمنشورات،أجزاء3،والنحلالملل،الشهرستاني

تاريخ.بدون،بيروت،الحديثالقاموسدارمنشورات،الأولالجزء،والملوكالأم!اتاريخ،الطبري

ايسطور،بينترجمةلجديد،ايعهدا،وغيرهماللهنعمة،الخوري-انطواق،عوكر-بولس،الففالي

.3002،(لبنان)نةكوالدا
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.9991،بيروت،الكتابيةالرابطة،-3-(الكتاب
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IAVf.

rldhttp://kotob.has.it



جنبيةبالأب-

,ALLEGROJohn .M- ANDERSON Arnold,.A Qumran cave,1.4186Q4-158Q4
6891.,DJD,,)5Oxford)

BAILLET Maurice - MILIK Jozef Tadeusz - VAUX Roland de, Les a Petites
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.7991
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.8291.بيروت،العربيةالنهضةدارمنشورات،الساسانيينعهدفيايران،أرثر،كرششنسن

مجلة"،فلسطينفيحديثأالمكتشفةالقديمةالعبرلة"المخطوطات،الأب،الدومنيكيمرمرجي

802-ص،(059I)هالعدد،المنارة IAA.
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