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مقدمة

قرأت عندما أنني أذكر ولكني القديم، العهد بنصوص اهتمامي بدأ متى تماًما أذكر ال
تريفون وبني الشهيد يوستينوس القديس بني الثاني القرن يف دار الذي الذيالوغوس نص
القديم؛ العهد نصوص يف لوا بدَّ اآلباء أن تريفون ادِّعاء نظري لفت أفسس يف اليهودي
وقٍت أي يف يكن لم د امُلتجسِّ الكلمة إن بالقول: آنئٍذ أكتفي وكنت إليه، ذهبوا ما إلثبات
قد اليهود يكون أن بد ال وأنه رسالته، إلثبات النصوص يف التبديل إىل بحاجة األوقات يف
وال واآلباء، الرُّسل وُرسل الرُّسل وقرأها السيد، إليها أشار التي نفسها النصوص قرءوا
بردية وأن العارش، القرن مخلفات من تزال ال آنئٍذ كانت العربية النَُّسخ أقَدم أنَّ يخفى
يجوز ال النصوص من صغرية نُتًفا كانت امليالد قبل ما إىل عادت التي شاكلها وما ناش
والكودكس السينائي كالكودكس والالتينية اليونانية الرتجمات وأما كثريًا، عليها االعتماد
ال نسبيٍّا متأخرة وهي التبديل، أمر يف البتِّ يف تُفيد ال مسيحية ترجمات فإنها الفاتيكاني،
كاملة عربية دينية «مكتبة» وجدنا وقد اآلن أما امليالد. بعد الرابع القرن قبل ما إىل تعود
العلماء كشفه ما بفضل امليالد، بعد األولني والقرنني امليالد، قبل األخريين القرنني إىل تعود
عليه كنَّا مما التبديل أمر يف البتِّ إىل بكثري أقرب أصبحنا فإننا امليت، البحر جوار يف

باألمس.
بقراءة ويبدءون املكتبة هذه دروج عن الغبار ينفضون العلماء كاد ما ولكن
بعض أطلق حتى والرُّسل، السيد عارصوا الذين اليهود تراث عىل ويطَّلعون نصوصها،
فلسفتهم وافق ما ألنفسهم واختاروا رءوسهم سجية فركبوا ألنفسهم، العنان عني املترسِّ
«معلم الدروج هذه ألصحاب كان «إنه فقالوا: مستعجلة. شهرة من طلبوا ما أو املادية
يف جديد من ليس وإنه األموات، بني من وقام ومات ْلب، الصَّ قاىس املعلم هذا وإن صالح»،
والنَّرش، الصحف رجال من التُّجار بعض الباطل ِشعاب يف هؤالء مع وتاه املسيح»! سرية
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والخوف، بالجبن واتَّهموهم الكنيسة، علماء عىل وافرتوا والربح، البيع ابتغاء وزوَّقوا فزيَّنوا
ولكن آخر! من تهتَّكت جانب من ِحيصت كلما امُلتداعية، كالثياب هؤالء بضاعة إن وقالوا:
يعبئوا لم املقدسة، املدينة يف الكتاب علوم مدرسة آباء سيما وال الكنيسة، رجال من العلماء
النصوص إثبات ويف الكشف أعمال يف واشرتكوا الِجد، ساعد عن روا شمَّ بل هذا، من بيشء

جريئني. واثقني املكشوفة
عرشسنوات يف بلغت حتى امليت، البحر دروج موضوع يف وامُلصنَّفات الكتب وتكاثرت
نوعها من شيئًا ولكن الغرب، لُغات جميع يف وظهرت أكثر، أو آالف ثالثة (١٩٤٨–١٩٥٨)
والسيد ولبي جايمس القس عىل ننكر ال أننا ومع .١٩٥٧ السنة قبل بالعربية يظهر لم
عينها السنة هذه يف نرشوه الذي الكراس يف فضلهم فريحة أنيس والدكتور مطر إبراهيم
املؤمن ظمأ يروي ما فيه نجد لم فإننا قمران»، وجماعة امليت البحر «مخطوطات عن

واحد. آٍن يف والعالم
هذا يرقب «املرسة» مجلة مدير البوليس، فاخوري جورج األب مة العالَّ صديقنا وكان
عثراتهم، ويتتبع أنفاسهم اإللحاد رجال عىل ويُحيص عني طرفة يغفله فال نفسه، األمر
وللرهبانية له فشكرنا املرسة، لُقرَّاء هديًة بنرشها وتربع الرسالة، هذه كتابة عىل عنا فشجَّ
معه، ُممجدين الشهيد الفيلسوف يوستينوس ذكر يف معهم واشرتكنا يقظتهم، البولسية
وأعقابه تريفون أن مؤكدين وإَلهنا، ملكنا يموت ال الذي املسيح سنة، وثمانمائة ألف بعد

مبني. ضالل عىل يزالون وال كانوا اليوم

الدمشقي يوحنا القديس عيد يف بريوت،
١٩٥٩ األول كانون من ٤
رستم أسد
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مخطوطات يف للبحث متعددة بلدان من اجتمعوا والدنيا الدين رجال من العلماء من فريق
القدس). متحف (يف القمران وادي
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مؤاب. جبال ثم امليت البحر بعدها يُرى للخرائب عام منظر









األول الفصل

االستكشافوالكشف

وقطيعه الذيب محمد

ينتهي الذي املكان ويف الغربي. امليت البحر شاطئ عند ،١٩٤٧ السنة ربيع يف نحن
امليت، البحر مياه عن الكيلومرت ونصف كيلومرتين بعد وعىل قمران، وادي فيه يبدأ أو
عرش االثني تتجاوز ال وبينها بيننا واملسافة شمالينا، إىل فهي عنا بعيدة ليست وأريحا

كيلومرتًا.
اسمه لحم، وبيت امليت البحر بني الضاربة التعامرة عشرية إىل ينتمي شاب جاء وقد
الحبس يأبى الحركة، كثري نفور عندنا واملعزى املعزى، من قطيًعا يرعى الذيب، محمد
الصخور وتسلقت وتباعدت ماعزة ورشدت الكأل. طلب يف االنفراد ويؤثر الزرائب، يف
ألجلها، الصخور وتسلَّق والهالك، ح التطوُّ خشية ذيبنا فتأثَّرها الرطب؛ الُعشب طلب يف
ُفوَّهة فألفى ويرسًة، يمنًة والتفَت الناتئة، الصخور أحد ظل يف يسرتيح فجلس إعياءً ولهث
! يتكرسَّ خزًفا يسمع به فإذا وأصغى، الداخل إىل به وقذف حجًرا فالتقط رأسه، فوق
فأمسك نفسه، الصوت فسمع الَكرَّة فأعاد تعب، أو كدٍّ بال يربحه حسن ِرزق أنه له فالح
مملوء كهف أمام هو فإذا الداخل، إىل بنفسه وأطلَّ أصابعه، بأطراف الُفوَّهة بحافة

ِجراًرا!
الحظرية، إىل القطيع وعاد القطيع، إىل واملاعزة الذيب فعاد املغيب، الشمسنحو ومالت
يُصدِّقوه، فلم الكهف يف شاهد عما إليهم وتحدَّث والِخالن، األهل إىل املساء يف محمد وعاد
ودخال الكهف إىل توٍّا فذهبا رأيَت، ما أِرني ملحمد: يقول أحدهم جاء التايل الصباح ويف
فإذا منها، السالم عن فكشفا ا، ً ُمكرسَّ منها كبريًا وعدًدا ساملة، الِجرار من عدًدا فوجدا إليه،
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من بقماش مغلف هذه وبعض الرَّق، من دروج عىل يحتوي اآلخر والبعض فارغ بعضه
ويُلف. فيه يُكتب طويل قرطاس والدرج قديم.1 الَكتَّان

أشياخها، أحد عىل وعرضاها لحم، بيت إىل بها وصعدا الدروج، هذه بعض وأخذا
العاديات تاجر خليل إسكندر امُلعلم عىل يعرضاها أن عليهما فأشار عربية، غري فوجدها
القدس، إىل أخذها ثم يسريًا، زمنًا حانوته يف وأبقاها منهما «كندو» فابتاعها لحم، بيت يف
هذا فأشار شعيا. جرجس املعلم القدماء، الرسيان ِملَّة ِملَّته، أفراد أحد عليها وأطلع
النبي شارع يف مرقس مار دير يف صموئيل يشوع إثناسيوس الطائفة بمطران باالتِّصال
يوحنا أم مريم «بيت فيه قام الذي نفسه املحل يف الرسيان، عرف يف قائم، والدير داود،

القيامة. بعد ليصلوا يجتمعون؛ واملؤمنون الرُّسل كان حيث مرقس» امللقب
فأْلفاه صموئيل، املطران عىل وعرضه جرجس، ورفيقه وذهب كبريًا، درًجا كندو حمل
عىل مكتوب الدرج أن له ثبت منه صغرية قطعة أحرق أن وبعد بالعربية. مكتوبًا املطران
بيت إىل التعامرة عاد تموز من األول السبت ويف نوعه. من وغريه الدرج يبتاع إنه فقال َرق،
يف املطران إىل كندو فهتف الدروج، أصحاب معهم وعاد ُقطعانهم، منتجات ليبيعوا لحم؛
فلما «أرسْلهم»، املطران: فأجاب جديدة، دروج وبوصول بقدومهم يُنبئه مرقس ما دير
ويرى مضاربهم. إىل ومنها لحم، بيت إىل فعادوا بالدخول، لهم يُسمح لم الدير إىل وصلوا
بيت من خروجهم قبل بعضها، أو هذه دروجهم باعوا التعامرة أن االطِّالع رجال بعض

العربية. الجامعة يف فاستقرت يهودي، عاديات تاجر إىل املقدس
إىل كندو فاقتادهم لحم، بيت يف السبت سوق إىل التعامرة عاد يسرية بمدة ذلك وبعد
دروًجا منهم فابتاع املطران، وقابلوا الدير إىل الجميع وذهب بجرجس، املقدسواتصل بيت
وزار قمران وادي إىل جرجس ونزل أمريكيٍّا. دوالًرا وخمسني مائة يعادل بمبلغ خمسة
قائمة، سليمة َجرَّة وشاهد مرقس، مار دير رهبان أحد يوسف األب بعده ونزل الكهف،
يف املطراُن وشاور الجو. وحرارة املسلك وصعوبة لوزنها نظًرا الدير إىل ينقلها لم ولكنه
اآلثار دائرة موظفي أحد فاعتربها أمرها، يف للبتِّ االستعداد فيهم رأى من الدروج هذه أمر
Van der Ploeg بلويغ در فان األب أما لها، قيمة ال رة مزوَّ أسطفان، أسطفان الفلسطينية،
املطران أخرج أيلول أوائل ويف أشعيا. نبوة نص الدروج هذه أحد يف رأى فإنه الهولندي،

Brownlee, W. H.: Muhammad ed-Deeb's Story of His Own Discovery, J.N.E.S, 1957, 1

.236–239
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َدْرًجا. ينرش صموئيل املطران

بعرضها البطريرك عليه فأشار الرسياني، البطريركي املقر حمص وأَمَّ سورية، إىل الدروج
ولكن بريوت، شطر املطران فاتجه األمريكية، بريوت جامعة يف السامية اللغات أستاذ عىل
إليها وعاد القدس، إىل صموئيل املطران فعاد مصيفه، يف يزال ال كان فريحه أنيس الدكتور
كاد وما العربية، الجامعة يف اآلثار أستاذ Sukenik سوكينيك الدكتور املتحدة الواليات من
وجرَّتان، دروج بضعة عليه وُعرضت لألمر، تيقظ حتى غيابه أثناء يف جرى بما هذا يعلم

العربية. للجامعة فابتاعهما
فاضطرب فلسطني، بتقسيم قرارها املتحدة األمم هيئة اتخذت نفسه اليوم ذلك ويف
القدس يف تتعذر املواصالت وبدأت أسوأ، إىل سيئ من األحوال وتطورت البالد، يف األمن حبل
فأطلع املطران، ملعونة هبَّ كرياز، آخر، رسيانيٍّا ولكن أمره، يف املطران فاحتار نفسها،
من ضئيلة ِرشذمة من واحًدا آنئٍذ سوكينيك وكان أشعيا، نبوَّة درج عىل سوكينيك الدكتور
يف الزمن من مدة ُعني قد وكان القديمة، العربية الكتابات يف إليهم يُرجع الذين العلماء
إن وما فلسطني، يف النرصانية أوائل يف اليهود توابيت عىل وردت التي املوتى أسماء درس
ولكن املسيحي، التاريخ بدء حوايل إىل تعود أنها تيقن حتى املكشوفة الدروج خط عىل اطَّلع

17



ُقمران وجماعة امليت البحر مخطوطات

والسعي التيقظ حيث من نفًعا يجِد فلم الدامية، االضطرابات أثناء يف جاء هذا اكتشافه
العابثني. يد من اآلثار هذه إلنقاذ

املدرسة برجال االتِّصال صموئيل املطران حاول ١٩٤٨ السنة من شباط شهر ويف
مديرها وكان املخطوطات، من لديه فيما رأيهم ليأخذ القدس؛ يف والتنقيب للبحث األمريكية
الدروج أمر يف فنظر بغداد، يف Millerغائبًا Burrows بوروز ميلر األستاذ السنة لتلك العام
لحسن وكان — John Trever تريفر يوحنا الدكتور — املساعدين امُلقيمني أحد املعروضة
لديه وكان السن، يف املتقدمني الخرباء شك يعبه فلم والتنقيب، البحث يف العهد حديث الحظ
إىل عهدها يعود التي العربية الخطية اآلثار أقدم Nasshناش بردية عن فوتوغرافية نُسخ
هذه وبني املطران دروج بني الخط يف شديًدا تشابًها فلمس امليالد، قبل األخريين القرنني
أولربايت وليم الدكتور إىل وأرسلها أشعيا، نبوَّة درج من مقاطع بعض ر فصوَّ الربدية!
يف أولربايت، فأجاب املتحدة، الواليات يف فلسطني آثار يف االختصاص رجال أحد Albright
ناش، بردية من أقدم هو الدروج من شاهد ما أن نفسها، السنة آذار من عرش الخامس

جديد. دور يف الدروج هذه درس بذلك فدخل

اليهودية يف مطاردة

سوكونيك فيها قاله بما وعلمت الدروج، هذه وقائع الفلسطينية اآلثار مديرية مت وتنسَّ
وباألشخاص الدروج، فيه ُوجدت الذي باملكان للتعرف بدورها تسعى فراحت وآلربايت،
تشتد اضطرابات من رافقها وما السياسية األزمة وكانت بها، واتَّجروا عليها عثروا الذين
الحكم، هيبة فضاعت عليها، االنتداب وأنهوا البالد من الربيطانيون وانسحب ج. وتتحرَّ
اإلنكليزي املدير فإن كله هذا من وبالرغم ينضب، معينها وكاد اآلثار، مديرية نفوذ وقلَّ
جبارة جهوًدا معاونيه مع بذل منصبه، يف يزال ال كان الذي Harding هاردنغ جورج
لحم، بيت يف «بكندو» تعرفوا ١٩٤٩ السنة أوائل ويف والعلمي، اإلداري بالواجب للقيام
مربع، سنتيمرت كل عن إنكليزية لرية بمعدل الدروج فتات من لديه تبقى ما منه وابتاعوا
الذي صموئيل املطران أن آنئٍذ وشاع إنكليزية، لرية ألف واحدة صفقة يف كندو فقبض

حمل! ما مقابل الدوالرات من مليونًا يتطلب املتحدة الواليات إىل الدروج حمل قد كان
أعضائها بني فكان فلسطني، يف األمور سري ملراقبة لجنة املتحدة األمم هيئة وأوفدت
العلوم معهد يف درس قد النقيب هذا وكان ،Lippens ليبنس فيليب اسمه بلجيكي نقيب
فلسطني؛ يف وجوده فرصة يغتنم أن م فصمَّ بالجيش، التحاقه قبل لوفان جامعة يف الرشقية
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كندو. السمسار

األردن، جيش يف أشتون باللواء فاتَّصل امليت، البحر مخطوطات قضية يف العلم ليخدم
الذيب محمد فيه وجد الذي باملكان بالضبط للتعرف وغريهم البدو باألنفار واستعان
تفاصيل عىل الوقوف وللعلماء اآلثار ملديرية وتيرسَّ معدودة، أيام يف ذلك له فتمَّ دروجه،

ِقَدمه. ِصحة من والتثبت املخبأ، هذا عن الكشف
اآلثار، مدير من مؤلفة رسمية لجنة ١٩٤٩ السنة من الثاني كانون شهر يف وقامت
،R. de Vaux فو دي األب القدس، يف الدومينيكي املقدس الكتاب أبحاث معهد رئيس ومن
اللذين والتخريب العبث آثار من شاهدوه ملا أِسفوا حتى الكهف عىل أطلُّوا إن وما وغريهما،
للكهف، جديًدا مدخًال وا شقُّ قد كانوا هؤالء فإن وعمالؤه! املطران ورسل التعامرة، بهما قام
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عما التفتيش عىل العلماء وأكبَّ نبذوا! ما بكل الخارج إىل وألقوا مكان، كل يف ترابه ونرشوا
رومانيٍّا، وِرساًجا الخزف، فتائت من وكميات والربدي الرَّق من ُفتيْتة ألف فجمعوا تبقى،
وتبنيَّ لوقايتها، الدروج لف يف استُعمل قد كان الذي الَكتَّان من وقطًعا سجاير، افة» و«لفَّ
املطران دروج أن العلماء فتيقن املطران، رجال أحد لجربا كانت السجاير لفافة أن بعدئٍذ

عينه. الكهف هذا إىل بصلة تمتُّ
كهوف عن يفتِّشون التعامرة كان جرى مما للتثبُّت يسعون العلم رجال كان وبينما
النتشارهم تامة؛ معرفة اليهودية» «برِّية يعرفون وكانوا جديد، بيشء يغنمون لعلهم أخرى
املرد خربة يف ً مخبأ فكشفوا للماشية، الكأل طلب يف يوم بعد يوًما ومنعطفاتها وديانها يف
من بالقرب آخر كهًفا كشفوا ثم الجنوب، إىل األول الكهف عن بعيًدا املربَّعات وادي يف
الحقني الزمن من مدة العلماء وظل األحيان، غالب يف سبَّاقني التعامرة وظل األول، الكهف
به وساروا التفتيش، عىل ثابروا ولكنهم التعامرة، يجده ما يشرتون متهافتني، متأخرين
كهوف عدد بلغ ١٩٥٦ السنة وعند أخرى، كهوًفا بدورهم فكشفوا منتظًما، علميٍّا سريًا
وادي يف واحد وغري كهًفا، عرش أحد وحدها قمران خربة ساحل يف املكشوفة املخطوطات

امِلرد. وخربة املربَّعات،

ومحتوياتها قمران كهوف

الصخور يف يقعان والثاني األول فالكهفان لتعيينها؛ تسهيًال الكهوف هذه العلماء م رقَّ وقد
أشعيا، لنبوَّة كامل درج األول الكهف يف ُوجد وقد زبني. غوفات ووادي الدبابري وادي بني
١٩٥٠ السنة بني جميعها، بنرشها ُعني وقد قمران. جماعة ونظام حبقوق عىل ورشح
نفسه الكهف هذا يف أيًضا وُوجد الرشقية.2 لألبحاث األمريكي املعهد أساتذة و١٩٥١،
الرتانيم، من ومجموعة الظُّلمة، أبناء ضد النور أبناء بحرب املعروفة الحرب نظام درج
يف األستاذ Sukenik سوكنيك الدكتور للنرش جميعها أعدَّها وقد أشعيا. نبوَّة من ويشءٍ
أيًضا الكهف هذا محفوظات ومن 3.١٩٥٥ السنة يف وفاته بعد فنُرشت العربية، الجامعة

Burrows, M.: With the Assistance of Trever. J. C. and Brownlee, W. H.: The Dead sea 2

.Scrolls of St. Mark's Monastery, 2 Vols, New Haven, 1950-1951
.Sukenik, E: The Dead Sea Scrolls of the Hebrew University. Jerusalem. 1955 3
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الدروج. فيها ُوجدت التي الجرار من نموذج

بدأ وقد باٍل. مخروم وهو األوىل، عرشة الخمس التكوين سفر لفصول باآلرامية رشح
4.١٩٥٦ السنة يف واإلنكليزية بالعربية Yadin ويادين Avigad أفيجاد األستاذان بنرشه
وقد باملئات. تعد فإنها األول، الكهف هذا يف وهنالك هنا منثورة ُوجدت التي الفتائت أما
األول املجلد يف اآلثار شتى من غريها مع ونرشاها وميليك»، «برتلماوس األبوان بها ُعني

5.١٩٥٥ السنة يف أوكسفورد سلسلة من

.Avigad, N., and Yadin, Y.: A. Genisis Apocryphon, Jerusalem, 1956 4

Barthelemy, D., and Milik, J. T.: Discoveries in the Judean Desert, Oxford Univ. Press, 5

.1955
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األول، الكهف من بالقرب ١٩٥٢ السنة شباط يف الثاني الكهف التعامرة وكشف
الكهف يف ُوجد ما نوع من منثورة فتائت سوى فيه يجدوا فلم إليه، العلماء ولحقهم

األول.6

الكهوف. فيها تقع التي الصخور سلسلة

من والعرشين والثاني العارش بني فقاموا العلماء، صدور يف التعامرة سبق وحزَّ
Ecole Biblique الكتابية األبحاث مدرسة فيها اشرتكت منظمة بحملة ١٩٥٢ سنة آذار
جميع العلماء ط فمشَّ الفلسطيني، املتحف وإدارة األمريكية، األبحاث ومدرسة الفرنسية،

.Milik, J. T.: Dix ans de découvertes, (1957), 17 6
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يف الفشخة رأس من امتدت كيلومرتات ثمانية طولها جبهة يف البحر عىل املطلة الصخور
كهًفا عرشين كشف عن امُلضني الجهد هذا وأسفر الشمال، يف السباع حجر حتى الجنوب
يف واحد كهف إىل إال العلماء ق يوفَّ ولم املخطوطات، من خالية بالخزف مشحونة قديًما
العربية بالحروف مخطوطان النحاس من درجان فيه الثالث، الرقم ذو هو الشمال أقىص
مجهول زمن يف ُخبئت ُمعينة كنوز عن تعليمات يحمالن النحاسيان والدرجان املربعة.7
الكبري الصهريج يف يوجد أنه ٦–٨ السطر ويف األول العمود يف جاء فقد معينة؛ أماكن يف
الجهة يف الحصن، أسفل عند الصهريج يف ويُوجد مثقال، ٩٠٠ الخارجية الدار وسط يف
ويوجد (ع٢س–١٠–١٢)، الفضة من سبيكة ٦٠٠ الصخر يف محفور مكان يف الرشقية،
الصنوبر، خشب من بخور آنية الفلسرت وتحت صدوق قرب عند الجنوبية الرواق زاوية تحت
والفضة الذهب كميات جميع أحصينا ولو س١–٤)، (ع١١ األكاسية خشب من بخور وآنية
هذه تُنبئ هل يف العلماء ويشك طن.8 مئتي لبلغلت النحاسيني الدرجني هذين يف الواردة

ال. أو حقيقية كنوز بأخبار املعلومات
شيوخهم أحد حول التعامرة من لفيف التف ١٩٥٢ السنة صيف أواخر ويف
أرباًحا عليهم درَّت التي القديمة اآلثار هذه حول الحديث أطراف ويتبادلون يتسامرون،
له اتفق العمر ُمقتبل يف يزال ال كان حني بعيد زمن منذ أنه الشيخ فذكر حساب، بغري
كثريًا يبعد ال الصخر يف ثقٍب يف فجأًة واختفى أمامه، من ففرَّ جريًحا، حجًال طارد أن
فالتقط قديم، لكهف مدخل الثقب أن جهيد جهد بعد فوجد تأثَّره وأنه قمران، خربة عن
الحديث هذا التعامرة الشبان وتلقى الخزف، من مصنوًعا قديًما رساًجا معه وحمل الحجل
تحركوا ثم حديثه، يف الشيخ إليها أشار التي األماكن بدقة ولحظوا زائدين، وشوق بلهفة
الهدف إىل وصلوا إن وما قمران، قاصدين ومشاعل وحباًال القنب من كيًسا معهم آخذين
مكعبة أمتار عدة أزاحوا إن وما أرضه، يحفرون وبدءوا الكهف ودخلوا بالحبال تدلَّوا حتى
وبدأ املخطوطات، فتائت من ألوف عىل عثروا حتى الكهف أرض يف تراكم الذي الرتاب من
وجدوا، ما يعرضون املقدسة املدينة يف العلمية املؤسسات عىل يتوافدون ذلك بعد التعامرة

الجديدة. بضاعتهم فيها وجدوا التي األماكن عن معلومات من أبدوا فيما ويضللون

Allegro, J. M.: The Dead Sea Scrolls, 181–185; Dupont-Sommer, A: Les Rouleaux de 7

.Cuivre trouvés à Qumran, Rev. Hist. Rel, 1957, 22–36
.Burrows, M.: More Light on the Dead Sea Scrolls, 8–10; A 8
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فعلم مأخذ، كل هؤالء من أخذ قد الحسد وكان تفتَّحت، قد كانت زمالئهم أعني ولكن
زار ١٩٥٢ سنة أيلول من والعرشين الثاني ويف بالضبط. البضاعة ُوجدت أين العلماء
ال وهو الرابع، الكهف وأمىس أربعة، الرقم عليه فأطلقا الحجل كهف وميليك يف دي األبوان
العاملان وعمل الغربية، الجنوبية الصخور من عليها يطلُّ بل قمران، خربة عن كثريًا يبعد
مئات بضع عىل فعثروا واملتحف، اآلثار مديرية مع بالتعاون كامل أسبوع زهاء أرضه يف
الكهف ُدعي جديد كهف عن الكشف إىل املجاورة الصخور التفتيشيف أدى ثم الفتائت، من
يف جديد كهف عن أيًضا وُكشف جديدة، مخطوطة عرشة اثنتي عىل العثور وإىل الخامس،

الفتائت. من جديدة وسقة عىل فيه وُعثر السادس، الكهف ُدعي نفسه املضيق أسفل
مرتفعة أسعاًرا طالبني به وضنُّوا الرابع، الكهف يف وجدوا بما التعامرة واستمسك
صيف حتى العرض واستمر وأخرى. آونة بني وجدوا ما بعض سوى للبيع عارضني غري
بأموال االستعانة من بد ال أنه املحليون العلماء وشعر املساومة، واشتدت ،١٩٥٦ السنة
املعونة وطلبوا أجمع العالم يف العلمية املؤسسات فناشدوا التعامرة، إلرضاء الخارج من
به تسمح مما أكثر كان الذي وإنفاقها األردنية، الحكومة بفضل اعرتافهم بعد منها املالية
الربيطانية مانشسرت وجامعة الكندية McGill ماغيل جامعة من كلٌّ النداء فلبَّت ظروفها،
ومكتبة شيكاغو يف الالهوتية McCormik ماكورميك وكلية األملانية هيدلربغ وجامعة
فلسطني متحف يف كلها فتجمعت البضاعة، التعامرة وباع املطلوب، املال فُوجد الفاتيكان،

املقدس. بيت يف
فتألَّف الجديدة، اآلثار هذه حوته ما إلظهار أيًضا الفني العلمي التعاون من بد ال وكان
الكاثوليكية، واشنطون جامعة يف األستاذ Skehan سكيهان األسقف من جديد علمي فريق
Allegro أليغرو والدكتور الالهوتية، ماكورميك كلية يف األستاذ Cross كروس والدكتور
العلمية األبحاث مركز من Starcky ستاركي واألب مانشسرت، جامعة يف املساعد األستاذ
واألستاذ أوكسفورد، جامعة يف يسوع كلية من Strugnell سرتوغنل واألستاذ باريز، يف
األبحاث مركز من ميليك واألب ،Gottengen غوتنغن جامعة مندوب Hunzinger هونزنغر
وستظهر وجه. أكمل النرشعىل ليتم به يقوم عمل هؤالء من كل إىل وأُسند باريز، يف العلمية
Discoveries اليهودية برية يف اكتشافات تُدعى الدراسات من سلسلة يف جميًعا أبحاثهم

أوكسفورد. جامعة مطبعة بها تُعنى in the Judaean Desert
أخرى أربعة كهوف إىل بون امُلنقِّ الباحثون العلماء اهتدى ١٩٥٥ السنة ربيع ويف
فيها يجدوا لم ولكنهم قمران، خربة عىل امُلطلَّة الصخور يف وذلك العارش) حتى (السابع
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املخطوطات. فتائت من يسري ونزر األلفاظ بعض تحمل الخزف من ُفتات بعض سوى
يُوازي عرش، الحادي هو الشمال أقىص يف كهف عىل التعامرة عثر ١٩٥٦ السنة مطلع ويف
عىل يحتوي جميل صغري درج فيه ظهر فقد والرابع؛ األول الكهفني محتوياته أهمية يف
املزامري من ودرٍج الجديدة، أوروشليم رؤيا من كبرية ومقطوعاٍت ويني، الالَّ كتاب من جزء

باآلرامية.9 أيوب لسفر ونص

املربعات كهوف

وادي يف منها عدد عىل العلماء عثر فقد التاريخية؛ بالكهوف قمران وادي ينفرد ولم
عن كيلومرتًا وعرشين خمسة بُعد عىل يقع املربعات «درجة» أو ووادي أيًضا. املربعات
إىل وواديها، قمران خربة عن كيلومرتًا عرش خمسة بُعد وعىل منها، الجنوب إىل أوروشليم،
من مضيق يف البحر إىل معها وينفذ التعامرة وادي عىل ينفتح وهو منهما، الغربي الجنوب
بيت يف العلمية املؤسسات إىل حملوا قد التعامرة وكان النار. ووادي قمران كوادي الصخر
فأعدَّ املربعات، وادي يف كهف من املخطوطات من شيئًا ،١٩٥١ السنة صيف يف املقدس،
فإذا ،١٩٥٢ السنة مطلع يف املربعات وادي إىل وقاموا صغرية، علمية لحملة ة الُعدَّ العلماء
كهوف أيًضا وتعلو امليت، البحر سطح تعلو الكهوف من مجموعة يف بون يُنقِّ املرة هذه بهم
ينخفضتحتها سحيق واٍد عىل تطل وهي املتوسط، البحر سطح بارتفاعها وتوازي قمران،
سقفه من تساقط ملا املسلك وعر الرئييس املربعات وكهف مرتًا. وخمسني مائتني عمق إىل
وارتفاع أمتار، أربعة أو ثالثة وعرضه مرتًا، سبعون أو ستون طوله جوانبه، من وتهدَّم
وقل مدخله، سد إىل الثاني الكهف سقف من الصخور تساقط وأدى أمتار، ثالثة سقفه

وغريه. الثالث عن نفسه األمر
Gerald Harding هاردنغ املسرتجريالد من كل العلمية البعثة هذه أعمال وأرشفعىل
الكتابية األبحاث مدرسة رئيس فو دي روالن واألب األردن، رشق يف آنئٍذ العاديات مدير
عند للماء صهريج األثرية الناحية من األنظار لفت ما وأول املقدس، بيت يف الفرنسية
الكهف هذا ُركام يف الحفر أعمال ولكن الروماني، العهد إىل يعود األول الكهف مدخل
الرابع األلف منذ أي: الخالكوليثي؛ الحجري العرص منذ اإلنسان آوى أنه بوضوح أظهرت

.Burrows, M.: New Light on the Dead Sea Scrolls, (1958). 13-14, 30, 35 9
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وسهام ومكاشط فئوسوسكاكني عىل بون املنقِّ عثر فقد (٤٠٠٠–٣٠٠٠ق.م.). امليالد قبل
يشء ى تبقَّ قلما خشبية أدوات عىل وتلك، هذه من أهم هو وما عظمية، ومثاقب حجرية،
قد حمار اس مسَّ الخشبية األدوات هذه وأهم آخر، مكان أي يف البعيد العرص هذا من منها
تزال وال ملاًعا، خشبه يزال ال مقرش ومقبض باألمس، أُعدَّ أنه وهلة ألول إليه الناظر يظنه
يف بون املنقِّ وعثر به، مرتبطة محفوظة الحجري نصله تشد كانت التي الجلدية سيوره
خنفسة وعىل الشفاف، األَلبَْصطر من قارورة وعل برونزيتني، إبرتني عىل الثاني الكهف
والسابع عرش الثامن القرنني زخرف أي: الرعاة؛ عرص زخرف تحمل الثمني الحجر من

امليالد. قبل عرش

وسيوره. املقرش مقبض

إىل تعود آثار عن والثالث والثاني األول املربعات كهوف يف الحفر أعمال وكشفت
اإلنسان لجوء استمرار عىل يدل مما امليالد قبل والسابع الثامن القرنني يف الحديدي العرص
سكانها، أن عىل الكهوف هذه يف الباقية الرومانية اآلثار كثرة ودلَّت العرص. ذلك حتى إليها
طويلة، مدة فيها اإلقامة يف استمروا وأنهم قبل، ذي من عدًدا أكثر كانوا الرومان، عهد يف
أواخر إىل بوضوح تعود الباقية والُرسج ا، جدٍّ كثرية الرومانية والخزف الفخار فكرسات
ومعاول رءوس بينها أيًضا، كثرية املعدنية واألواني واألدوات امليالد، بعد الثاني القرن
مثلث منها كثري وعدد الغار، ورق بشكل إحداها حديدية، ِحراب ورءوس برونزية، ورماح
الزوايا، متعدد ومفتاح عديدة وإبر ومسامري وِمبسط وِمنجل األدواتسكاكني وبني الحدود،
عثر ومما واملالعق، واألزرار واألمشاط والصحون الكئوس فهنالك الخشبية: اآلثار وتنوعت
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الطبقة هذه يف وُوجدت النعل، من وِخفاف بدقة ُمزركشة أقمشة بقايا الكهوف هذه يف عليه
بعد (١٣٢–١٣٥) الثانية اليهود ثورة زمن إىل معظمها يعود النقود من مجموعة عينها

امليالد.
ولكن اآلثار، بعضهذه َسِلم وقد الثاني. كهفها يف ُوجد الخطية املربعات آثار ومعظم
وال الدروج بقدسية تعبأ لم هذه فإن جرذانه؛ سيما وال الكهف حيوانات به عبثت معظمها
وأمست وبرديها. املخطوطات رقوق من بقطع وكورها تُبطِّن فراحت العلمية، بفائدتها
ما الستعادة الجرذان هذه وكور عن وتنقيبًا تفتيًشا أدوارها من دور يف الكشف أعمال
الكهف هذا أرض يف تراكمت قد وكانت املخطوطات. أجزاء من العصور مر عىل إليها نقل
املجاورة األسواق إىل التعامرة فنقلها الصغرية، والحيوانات الطيور سماد من كميات الثاني
بمخطوطات لحم بيت ضواحي يف بيَّاراتهم دوا سمَّ قد اليهود يكون أن يُستبعد وال لبيعها،

خارسة. زراعتهم فجاءت غريهم، قبل لهم األهمية عظيمة
تعود إحداهما عربيتني، كتابتني حملت بردية هو الخطية املربعات آثار بني واملدهش
،Lachish الخش كرسة عىل الكتابة قبل سنة مائتي إىل أي: امليالد؛ قبل الثامن القرن إىل
فإن امُلستحَدثة، األسماء بعض لرتقيم القديمة الكتابة هذه إزالة محاولة من الرغم وعىل
وعثر الثامن! القرن رسائل من تحية أنها عىل تدل مقرية، تزال ال القديمة الكلمات بعض
كما الخزف، من ِكْرسات عىل اليونانية أو بالعربية الوجيزة الكتابات من عدد عىل بون املنقِّ
و«صالومة». «إلياس» هما زوجني بني وُمصالحة زواج، عقد يونانيتني برديتني عىل وجدوا
بعد ١٢٤ السنة يف أي: أدريانوس؛ لحكم السابعة السنة يف ُمؤرَّخة املصالحة هذه جاءت وقد
،(١٨٠–١٩٢) كومودوس اإلمرباطور عهد إىل يعود ناقص َدين سند أيًضا وهنالك امليالد.
تتضمن الرَّقِّ عىل مكتوبة وعسكرية مدنية تسجيالت عينة الكهف هذا يف ُوجد ومما
وعالمات أرقام تقابلها وسمعان» وشاوول «كيوسيفوسويشوع آنئٍذ شائعة يهودية أسماء

معينة.
كهوف من وغريه الكهف هذا يف ُوجدت التي الرسائل بعض تأريخ كيفية من ويظهر
فبعض امليالد: بعد الثاني القرن يف الكهوف هذه لسكنى أدَّى الذي الظرف املربعات وادي
إرسائيل»، أمري كذبة بن سمعان بخدمات إرسائيل خالص «زمن يف ُمؤرَّخ الرسائل هذه
امليالد، بعد ١٣٥ إىل ١٣٢ السنوات يف الثانية اليهود ثورة إىل ريب، بال هي هنا، واإلشارة
بن «سمعان إحداهما: يف فقال الرسائل، هذه من اثنتني أصدر نفسه كذبة بن وسمعان
إذا أنه عىل السموات لتشهد سالم، بمعيتك، الذين والرجال جلجلة بن يشوع إىل كذبة
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أفلول» ابن قيدت كما قدميك سأُقيِّد فإني يزعج، بما تحمي الذين الجليليني من أحد قام
كذبة).10 بن (سمعان

مضبوط أي: Massoretic ر مسوَّ جميعها املربعات يف ُوجدت التي األسفار ونصوص
العربي اللفظ معنى عىل للتدليل العربي اللفظ هذا آثرنا وقد املعروف. العربي بالشكل
املنطقية القضية يف الدال اللفظ هو عندنا ور فالسُّ الحالتني: يف واحد األصل ولعل رة»، «مسوَّ
هذه وورود املهملة. القضية عكس عندنا هي رة املسوَّ والقضية املوضوع، أفراد كمية عىل
أصبح قد كان الشكل هذا عىل العربية النصوص تسوير أن عىل يدل رة مسوَّ النصوص
يتضمن درج النصوص هذه وأكمل امليالد. بعد ١٣٢ السنة عند به معموًال عليه متفًقا
عىل إال يُقرأ ال وأمىس فاسودَّ العصور، طوال الرطوبة فيه أثرت وقد عرشة. االثنتي النبوات

الحمراء. دون األشعة ضوء
أشعيا، ونبوة والتثنية والخروج التكوين أسفار من مقاطع عىل أيًضا بون املنقِّ وعثر
صغرية ُشقة وهنالك الثاني. الكهف زوايا من ُمهَملة زاوية يف َمرمية جميعها هذه وكانت
تُكتب وكانت التثنية، سفر من السادس الفصل من التاسعة إىل الرابعة اآليات تحمل
متأخرة أخرى مخطوطات أيًضا وهنالك تعويذة. أو ِحجابًا لتصبح الشكل بهذا وحدها
امليالد.11 بعد العارش القرن إىل تعود قطني، ورق عىل كتبت عربية رسائل بعض بينها
منتصف املقدسيف بيت إىل املربعات، وادي منطقة نفسها، املنطقة هذه من التعامرة وحمل
بالضبط، فيه ُوِجدت الذي املكان تعيني يمكن ال أخرى مخطوطات ١٩٥٢ السنة يف تموز
الثورة أيام إىل تعود والنبطية.12 بالعربية ورشعية تجارية رسائل املجموعة هذه وتضمنت

بالضبط: إحداها تعريب وهاك امليالد، بعد ١٣٥ أيًضا، الثانية

بن هدر قال ببايو، كفر يف إرسائيل لتحرير الثالثة السنة يف أيَّار من العرشين يف
ِبعتك لقد نفسه: املكان يف معه الساكن أليعازر بن أليعازر إىل الكفربباي يهوذا

.Allegro, J. M.: The Dead Sea Scrolls, (1958). 173 10

Vaux, R. de: Les Grottes de Murabbaat, Rev. Bib. 1953, 245–267; Quel-ques Textes 11

Hébreux de Murabbaat, Rev. Bib, 1953, 268–275; Lehmann, O. H.: A Legal certificate from
Bar Cochba's Days, Vetus Testamentum. 1953, 391–396; Cross, F. M.: La Lettre de Simon

.ben Kosba, Rev. Bib, 1956, 45–48
.Starcky, J.: Un Contrat Nabatéen sur Papyrus, Rev. Bib, 1954, 161–181 12
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يتصل جعله من لتتمكن بداري؛ الشمال من يتصل الذي بيتي بإرادتي اليوم
ثمانية قدره بمبلغ بعتك وقد املذكورة. الدار يف عيلَّ حق أي لك وليس ببيتك،
هذا رشاء يف الحق كل وألليعازر الثمن؛ كامل هما دراخمتني تتزا تُوازي دنانري
الذي البيت هذا وحدود وأرضه. … فيه ما وكل وأثاثه وخشبه حجارته البيت
ملك وجنوبًا وغربًا الدار، وشماًال يوناتان، ملك رشًقا هي أليعازر يا تشرتيه
اليوم منذ أخرج وال أدخل ال هدر وأنا داري يف عيلَّ حق أي لك وليس البائع.

أبًدا.
املذكور البيت بيع عىل أعرتض ال هدر وزوجة سمعان بنت صالومة وأنا

لك. ضمانًا سيكون املستقبل ويف اليوم نملكه ما وأنَّ أبًدا،
صالومة كتبته يهوذا. بن هدر كتبه املوقعون: هم وهؤالء واحدة، مرة
يوسف بن أليعازر شاهد، يوسف بن سمعان متائيا، بن أليعازر سمعان، بنت

شاهد.13 يهوذا بن يهوذا شاهد،

أعاله إليه امُلشار عرشة االثنتي النبوات من أجزاء يتضمن الذي اليوناني والدرج
سيما وال منها والنصارى اليهود وموقف السبعينية، الرتجمة لتاريخ كربى أهمية ذو
يتضمن وهو امليالد، بعد األول القرن نهاية إىل َخطِّه، نوع بدليل يعود، الدرج هذا وأن
الدرج بهذا ُعِني وقد وزكريا. وصفنيا وحبقوق ونحوم ويونان ميخا نبوَّات من أشياء
ضوء عىل درسه وأعاد كاملة، دقيقة مقابلة السبعينية بالنصوص فقابله برتلماوس، األب
امليالد، بعد الثاني القرن إىل تعود التي اليهودي يوستينوسوتريفون القديس بني املحاورة
بعد السبعينية أهملوا اليهود أن من إليه ذهب فيما حق عىل كان يوستينوس أن له فتبنيَّ
تزال ال األول القرن يف كانت الكنيسة عرفتها كما السبعينية وأن النصارى، بها أخذ أن

اليهودية.14 األوساط يف محرتمة

Allegro, J. M.: The Dead Sea Scrolls, 176–177: Rabinowitz, J. J.: Some Notes on an 13

Aramaic Contract, Bull. Amer. Sch. Or. Res, 1954, 15-16; Abramson, S., and Ginsberg, H.
L.: On the Aramaic Deed of Sale of the Third Year of the Second Jewish Revolt, Bull. Am.

.Sch. Or. Res, 1954, 17 ff
Barthelemy, D.: Redécouverte d'un chaînon manquant de l'Hist. de la Septante, Rev. 14

.Bib, 1953, 18–29; Allegro, J. M.: Dead Sea Scrolls, 177–179
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املرد خربة
كهف إىل ١٩٥٢ السنة صيف يف فترسبوا أيًضا، املرد خربة إىل العلماء التعامرة وسبق
وخربة املقدس، بيت يف للبيع عرضوها مخطوطات منه وحملوا املرد، خربة األرضيف تحت
القسطل هي باآلرامية ومردة ،Kastellion وقسطلهم الروم Marda مردة هي هذه املرد
تبعد ال الشهرية وقلعتهم اآلشمونيني، Hyrcanion هريكنيون وهي القلعة، أو باليونانية

سابا. مار دير عن كيلومرتات خمسة من أكثر
السنة يف االستكشاف أعمال يف اشرتك الذي ليبنس فيليب البلجيكي النقيب وكان
أخبار يتابع يزال ال وكان لوفان، جامعة يف التدريس وتوىل وطنه، إىل عاد قد ١٩٤٩
النغ دي األب وزميله ١٩٥٣ السنة يف وأطل جامعته، إدارة فأقنع ومخطوطاتها، قمران
ركام حوت الخربة هذه أن لهما فتبنيَّ املرد، خربة يف التنقيب أمر فتولَّيا ،de Langhe
القرن حتى عامًرا واستمر الخامس، القرن يف هريكانية قلعة أطالل عىل قام مسيحي دير
وقبور الصوامع من عدد وآثار بالفسيفساء، ُغشيت أرضكنيسة فهنالك امليالد، بعد التاسع
وبلهجة باليونانية جاءت فإنها الخربة هذه يف ُوجدت التي الخطية األسفار أما الرهبان.
متى وإنجيَيل يُشوع ِسفر من أجزاء وهي املسيحية. الفلسطينية باللهجة تُعرف آرامية
فيها تِرد التي األوىل املرة هي وهذه كولويس. أهل إىل بولس ورسالة األعمال، وِسفر ولوقا
لشخص إحداها والعربية باآلرامية عادية رسائل وهنالك باآلرامية. األسفار هذه بعض
وإليك فيه، واآلباء واألسياد الدير هذا رئيس إىل السابع القرن يف هها وجَّ جربائيل يُدعى

تعريبها:

أرجو إني وآبائنا: أسيادنا دير رئيس إىل جربائيل والخاطئ بالرب املبارك من
لكم سالم قلبي. منها يرتجف التي العشرية من ألنجو ألجيل؛ الصلوات ترفع أن

آمني.15 القدس، والروح واالبن اآلب من

قمران خربة
ُركام وبني قمران صخور يف كشفوا التي الكهوف بني العلماء يربط أن الطبيعي من وكان
يستقصون فعادوا عنها، مرتًا ٧٥٠ بعد عىل الكهوف هذه أسفل عند السهل يف قام قديم

Milik, J. T.: Une Inscription et une letter en Araméen Christopalestinien, Rev. Bib, 1953, 15

.526–539; Burrows, M.: More Light, 33-34

30



والكشف االستكشاف

الذي سايس دي أن فوجدوا الباحثون، العلماء فيها قاله فيما وينظرون الخربة، هذه أخبار
السنة يف عليها أطلَّ الذي غافو كلريمون وأن عامورة، آثار اعتربها ١٨٥١ السنة يف زارها
امللح مدينة نوث مرتينوس اعتربها ثم ،١٩٢٠ السنة يف داملان وكذلك رومانية، رآها ١٨٧٣
قد شماًال اتجهت التي العديدة قبورها وكانت ،(١٥ : ٦٢) يشوع سفر يف ذكرها ورد التي
فو ودي هاردينغ فرأى اإلسالم، ظهور تقدمت أنها فأكد غانيو، كلريمون نظر اسرتعت
أي من خالية ا جدٍّ بسيطة فوجداها القبور، هذه بعض عن يكشفا أن ١٩٤٩ السنة يف
األيدي، ُمصلَّبة الشمال نحو متجهة الظهر عىل ملقاة الهياكل ووجدا مجوهرات، أو زخرف

معينة. وتقاليد بقوانني مرتبطني الزهد أهل من كانوا الخربة هذه سكان أن فافرتضا

الخزف. من محربة

يف املخطوطات أمر الستيضاح األخربة؛ هذه عن الكشف عىل العلماء من عدد وألح
،١٩٥١ السنة خريف يف والتنقيب الحفر إىل فو ودي هاردنغ فعاد املجاورة، الكهوف
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أربعة العمل متابعة واستوجب الزمن، من مدة استغرق منظم فني علمي عمل يف ورشعا
أخرى خريبة عن الكشف إىل أيًضا وأدَّى ،١٩٥٦ والسنة ١٩٥٣ السنة بني متتالية فصول

الفشخة.16 عني من بالقرب قمران من الجنوب إىل تقع
بثمانني التقريب وجه عىل تقدر األرض من مساحة بمجموعها قمران أخربة وتشغل
من يتألف الرئييس والبناء ومقابر، وأجنحة رئييس بناء من تتألَّف وهي ثمانني، يف مرتًا
واالرتفاع. الشكل متفاوتة أبنية األربع جهاتها من بها تحيط أعالها من مفتوحة صحٍن
ويتصل الغربية، الشمالية الزاوية عند يقوم دورين ذو برج هذه من النظر يلفت ما وأول
بمقاعد كبرية قاعة الرئييس البناء من الغربي الضلع من تبقى ما ويشغل الجنوب، من به
مرتًا عرش ثالثة طولها أخرى قاعة الرشق من القاعة بهذه ويتصل لجدرانها، مالصقة
وهنالك . بالجصِّ ومطلية اآلجرِّ من مصنوعة للكتابة موائد فيها ما أهم أربعة، وعرضها
الكتابة موائد عىل ُوجد وقد بالكتابة. البدء قبل األيدي لغسل مغاسل تحمل أخرى موائد

األسود. الحرب من ناشفة بقايا قعرها يف تحفظ تزال ال والخزف الربونز من محابر
إلعداد يلزم مما وغريها املواقد وفيه للمطابخ، ص ُخصِّ بناءٌ الرشق من الربج ويالصق
الرشقي الضلع يف قائمة أبنية يف تقع فإنها واملصابغ ونحوها الثياب مغاسل أما الطعام.
أحدهما كبريين، صهريجني بني بل كبري؛ صهريج من بالقرب الرئييس، البناء هذا من
الجنوبي الصهريج من الجنوب إىل ويقوم الجنوبي. الضلع يف واآلخر الرشقي الضلع يف
رجال نظر يف وهو املرت. ونصف أمتار أربعة وعرضه مرتًا، وعرشون اثنان طوله بناءٌ
األدعية وتقام عليها، والرشوح املقدسة النصوص فيها تُتىل االجتماع قاعة االختصاص
الغربية الجنوبية القاعة هذه زاوية يف ُعثر وقد املقدسة. الطعام وجبة وتقدم والصلوات
ألف من أكثر مالصقة غرفة يف أيًضا وُوجد الخراب، ُقبيل استُعملت ة ُمكرسَّ صحون عىل

الحاجة. عند لالستعمال محفوظة صحن
يتدفق ما تحفظ كانت التي الصهاريج الرئييس البناء لهذا التابعة األجنحة يف ما وأهم
من بد ال كان ومشاغل مصانع أيًضا وهنالك القيظ. أيام يف الستعماله الشتاء مياه من

بها.17 االعتناء

Vaux, R. de: Compte-Rendu, Rev. Bib, 1953, 83–106, 540–561: 1954, 206–236; 1956, 16

.533–577
Milik, J. T.: Dix ans de découvertes, 41–44; Ploeg, J. van der: The excavations at Qumran, 17

.(1958), 63–67
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وتعينيالزمان التعرفباملكان

قمران خرائب

يعود فيها بنيان من ى تبقَّ ما ألن قمران؛ خربة ال قمران خرائب يُقال: أن واألفضل
الرئييس البناء من الغربية الشمالية الزاوية من السفىل فاملداميك مختلفني؛ عرصين إىل
وهذا قائمة. جدران من ى تبقَّ ما سائر عن بنائها وسماكة حجارتها حجم يف تختلف
ى تبقَّ وما يتفق وهو امليالد، قبل السادس إىل الثامن القرون طراز هو البناء من الطراز
أيًضا البناء من النوع هذا عىل وُعثر قمران. فوق البقيعة وادي يف القرون هذه آثار من
من قطع وجود أيًضا الرأي هذا يُؤيِّد ومما املستدير، الصهريج حوايل الغربي الجناح يف

امليالد. قبل السادس إىل الثامن القرون إىل أيًضا هي تعود الخزف
من باقية بقية هو قمران خرائب من القديم القديم أن هذه والحالة القول ويجوز
والدكتور ميليك األب امتحن فقد (١٥ : ٦٢)؛ يشوع سفر يف ذكرها يرد التي امللح» «مدينة
الشمال إىل البقيعة سهل يف آثار من ى تبقَّ ما و١٩٥٥، ١٩٥٤ السنتني صيف يف كروس،
السادس إىل الثامن القرون إىل أيًضا هي تعود اآلثار هذه أن فوجدا قمران، من الغربي
األخرى الثالث املدن ونِبْشان وَسكاكة مدين من الباقية البقية فيها ورأيا امليالد، قبل
هي املدن هذه تكون أن أيًضا ورأيا ،(١٥ : ٦١) يشوع ِسفر من نفسه الفصل يف الواردة
كما أمره، وعظم تقدَّم عندما يهوذا يف بإنشائها يوشافاط أمر التي الخزن ومدن األبراج
الفصل يف إليها امُلشار نفسها هي تكون وأن ،(١٧ : ٢ ١) الثاني األيام أخبار ِسفر يف جاء
محبٍّا كان ألنه الربية؛ يف ُعزيا بناها التي «األبراج نفسه فر السِّ هذا من والعرشين السادس
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الذي عكور وادي هو البقيعة وادي يكون أن نوث مرتينوس ارتأى وقد األرض».1 ألعمال
2.(٧ : ٢٤ (يشوع بالنار، وأُحرقوا وغنمه وحمريه وبناته وبنوه عاكان فيه ُرجم

يهتدون لعلهم الباقية، اآلثار يف النقود عن التفتيش يف بون املنقِّ العلماء ويجدُّ
قمران خرائب يف بون املنقِّ وجد وقد اآلثار. هذه إليه تعود الذي الزمن تحديد إىل بواسطتها
أنهم ،١٩٥٣ السنة أثناء يف أعمالهم، عن لهم تقرير يف جاءَ وقد النقود. من كبريًا عدًدا
١٣٦ السنوات يف السابع أنطيوخوس سكَّها التي الفضية النقود من قطع ثالث وجدوا
هريكانوس يوحنا مسكوكات من قطعة عرشة أربع أيًضا ووجدوا امليالد، قبل و١٢٩ و١٣٠
يوحانان بن ألكسنذروس مسكوكات من قطعة وثالثني وثمانيًا امليالد، قبل (١٣٥–١٠٤)
أنتيغونوس إصدار من واثنتني حشمونية، قطعة عرشة وخمس امليالد، قبل (١٠٣–٧٦)
٢٩ السنة يف صور مسكوكات من واحدة فضية وقطعة امليالد، قبل (٤٠–٣٧) متتياس
رومانية قطعة وثالثني (٤ق.م.–٦ب.م.) أرخيالوس إصدار من قطع وست امليالد، قبل
وإحدى امليالد، بعد (٦–٦٧) ونريون وكلوديوس وطيباريوس أوغوسطوس مسكوكات من
وقطعتني امليالد، بعد (٦٧-٦٨) األوىل الثورة من الثانية السنة إىل تعود قطعة عرشة
–١٣٢) الثانية الثورة زمن إىل تعود وثالثًا امليالد، بعد (٦٧–٧٣) السنوات إىل تعودان
أعمال جاءت ثم األرض. وجه عىل ُوجدت عربية بيزنطية قطع وخمس امليالد، بعد (١٣٥
من والكثرة القلة يف نفسها النسبة هذه تُؤيد ١٩٥٦ إىل ١٩٥٤ السنوات يف التنقيب

نفسها. العصور هذه مسكوكات
حوى مدفون بكنٍز ،١٩٥٥ السنة مطلع يف والتعامرة، والعمال بون املنقِّ وُفوجئ
القرن يف عنها الصادرة صور مدينة مسكوكات من الفضة من قطعة وخمسني خمسمائة
صغرية غرفة أرض يف ثالث جرَّات يف ُدفن قد وكان التاسعة، السنة قبل امليالد قبل األول
عالها مما القطع ونُظِّفت املقدس، بيت يف املتحف إدارة به فُعنيت األجنحة، أحد غرف من

قديمة. جرَّات من تتدفق برَّاقة فضة عليها، ُعثر كما وعرضتها الصدأ، من
كثرتها ولوال ومتنوعة. عديدة قمران خرائب يف ُوجدت التي الدراهم قطع فإن وهكذا
آهلة األخربة هذه فيه قامت الذي الزمان لتعيني بها االستعانة من تمكنا ملا وتنوعها

Milik, J. T., et Cross, F. M: Rev. Bib, 1956, 74–76, Bull. Amer. Sch. Or. Res, 1956, 5–17; 1

.Burrows M.: More Light, 20-21
Noth, M.: Der Alttestamentliche Name der Siedlung auf Khirbet Qumran, Zeit. Palest. 2

.Ver, 1955, 111–123
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الرتميم. يظهره كما قمران دير

داللة يدل ال مثًال لبنان يف ما خربة يف عثمانية ذهبية لرية عىل العثور فمجرد بالسكان؛
اللرية؛ هذه فيه ُسكت الذي الزمان يف بالسكان آهلة قامت الخربة أن عىل سليمة منطقية
الحميد عبد عهد يف ُسكت التي الذهبية العثمانية اللريات نتداول لبنان يف نزال ال فإننا
األتراك خروج وعىل صدورها عىل قرن نصف مرور وبعد هذه، ساعتنا حتى رشاد ومحمد
سكان أن عىل تدل معينة خربة يف الواحدة النقود من كثرة عىل العثور ولكن ربوعنا. من

بها. التداول وكثُر النقود هذه فيه كثُرت الذي العرص يف عاشوا الخربة هذه
Alexander Jannaeus يوحانان بن اإلسكندر عهد يف ُسكت التي النقود كانت وملا
حتى ١٠٣ السنة من حكم قد اإلسكندر هذا وكان قمران، خرائب يف كثرية الحشموني
هذه يف بالسكان آهلة قائمة كانت قمران خرائب إن القول: جاز امليالد، قبل ٧٦ السنة

فلسطني. تاريخ من الحقبة
إن القول: لنا جاز الغرف، إحدى يف مدفونًا ُوجد الذي الكنز أمر استثنينا وإذا
ولعلها امليالد. قبل (٣٧–٤) الكبري هريودوس عهد إىل تعود نقود من خلت الخرائب
زلزال آثار تحمل تزال ال والصهاريج والساللم الجدران ألن أيًضا؛ السكان من خلت
إىل تؤدي التي فالدرجات امليالد؛ قبل ٣١ السنة يف نفسه هريودوس عهد يف بها َحلَّ كبري
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ثالثني مقدار شقيها أحد انخسف وقد أعالها. حتى أسفلها من مشقوقة الصهاريج أحد
مكسورة، غرفه أعتاب من وعتبة أيًضا، قة ُمشقَّ الكبري الربج وجدران اآلخر. عن سنتيمرتًا
فلسطني أرض أن يوسيفوس عن نقًال نعلم ونحن األخرى. األبنية بعض جدران وكذلك
يف جيشه رأس عىل اإلرجاف، وقت كان، وأنه ،٣١ السنة يف هريودوس عهد يف ُزلزلت
بهم والسري جمعهم إىل ق ُوفِّ ولكنه فزًعا، تطايروا جنوده وأن قمران، من بالقرب أريحا

عدوه.3 ملقابلة األردن عرب
وقد امليالد. بعد (٦–٦٧) األولني الرومانيني األباطرة عهد قبل النقود تتكاثر وال
من خوفهم يذهب ولم إليها، العودة عىل يجرءوا لم قمران سكان أن ذلك يف السبب يكون
ولم الجدران، يدعموا ولم الشقوق يُرتقوا لم فإنهم عليه. قرن ربع مرور بعد إال الزلزال

امليالد. بعد األول القرن من األول النصف يف إال الجديدة الصهاريج يحفروا
وشملت بكاملها، فلسطني ت فعمَّ امليالد، بعد ٦٦ السنة يف األوىل الثورة وجاءت
وسهولها. أريحا عىل بجنوده فيسباسيانوس فأطل تقمعها، أن رومة واضطرت قمران،
تزال ال الرومانية النبال رءوس فإن فأحرقها؛ قمران يف املقاومة من شيئًا لقي ولعله
الناحية من قمران أهمية الرومان وملس النار. آثار من وغريه الرماد من طبقة يف منثورة
الربج من القريبة مبانيها وبعض قمران برج فحوَّلوا البالد، يف األمن لنرش االسرتاتيجية
منها خروجهم وعند األول، القرن نهاية حتى فيها مقيمني فتئوا وما عسكرية، ثكنة إىل
إن وما ،(١٣٢–١٣٥) الثانية الثورة قبل إليها أحد يعد ولم السكان، من خالية أمست

هذا.4 يومنا حتى فتئت وما وحشتها، سابق إىل قمران عادت حتى هذه خمدت

املخطوطة اآلثار

ووادي قمران، كهوف يف ُوجدت التي املخطوطة اآلثار إليه تعود الذي الزمن وتعيني
الزمن وتحديد كهوفها، يف اآلثار فيه ُوضعت الذي الزمن تبيان يوجب املرد وخربة املربعات

Fritsch, C. T.: Herod the Great and the Qumran Community, Journ. Bib. Lit, 1955, 3

.173–181
Kelso, J. L.: The Archeology of Qumran, Journ. Bib. Lit, 1955, 141–146; North, R.: 4

Qumran and Its Archeology, Cath. Bib. Quart, 1954, 426–437; Allegro, J. M.: Dead Sea
Scrolls, 82–90; Ploeg, J. van der: The Excavations at Qumran, 66–69, 80–87; Fritsch, C.

.T., The Qumran Community, 1–25
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املخطوطات لهذه الجماهري اهتمام أن هنا ويُالحظ تأليفها. زمن وتعيني فيه، كتبت الذي
من ذلك عن نجم وما روية، أو تبرص بدون أخبارها نرش عىل واملجالت الجرائد وإقدام
اكتمال قبل رأيهم إبداء إىل العلماء بعض اضطرَّ الجدل، يف وحماس الرأي يف اختالف
ال وأوروبة أمريكة يف النرش دور بعض أن أيًضا ويالحظ ِبلة. الطني بذلك فزادوا البحث،
املخازن واجهات إىل فتدفع فقط، التجارية الناحية من املخطوطات هذه أمر إىل تنظر تزال

األرباح. وتتكادس البيع ليزداد النفوس ويستفز الخواطر، يثري أن شأنه من ما بكل

الدروج َدْرج
السؤال: عن اإلجابة يستوجب كهوفها يف الدروج هذه فيه ُدرجت الذي الزمن يف والنظر
فأرصَّ األمر، هذا يف العلماء تخالف وقد الكهوف؟ هذه يف الدروج هذه وضعت ملاذا
إهمالها، وجب نسخة كل فيها ُسرتت «جنازات» الكهوف أن عىل اليهودي العالم سوكينيك
الفوارق وإىل األول قمران كهف يف ُوجد الذي أشعيا نبوَّة درج إىل املناسبة لهذه وأشار
بُدَّ ال أنه وأضاف جنازة. يف ووضعه إهماله ووجوب املألوفة، والنصوص نصوصه بني
واحرتام وقار بكل وتُدفن املهملة، األسفار فيهما تُحفظ كنيس لكل جنازتني أو جنازة من
ومعناه جنز، الثالثي من مشتقة فهي واحدة؛ والعربية العربية يف والجنازة تكاثرها. بعد
املعنى أصل وأن الطني، من الصغري البيت هو العربية يف الجنز أن يخفى وال وسرت، جمع

والكنز. اإلخفاء هو كلها املادة هذه يف
سوكينيك، زميله رأي القسطنطيني البندقي Del Medico ماديكو دل هنري وأيد
هذه أُلبست الدروج وإن أكفانها، هي إنما الدروج هذه بها ت لُفَّ التي األقمشة إن فقال:
والكتب املشوَّهة األسفار بدرج قىض التقليد أن وأضاف ميتة. كتبًا اعتربت ألنها األكفان؛
يف غمالئيل بن سمعان املعلم اهتمام إىل وأشار تقدَّم. ما نوع من جنازات يف امُلنتَحلة
األوىل الثورة عىل اليهود حرضوا الذين الكذبة األنبياء رسائل لجمع امليالد بعد األول القرن
الثاني غمالئيل املعلم إن وقال: القوم، متناول عن بعيدة مخابئ يف ولدرجها رومة، ضد
الهيكل. وخراب أوروشليم سقوط بعد ذكره تقدم ما بمثل أمر امليالد بعد (٩٢–١٠٠)
كهوف يف الدروج درج إىل أدت التي الظروف هي هذه تكون أن ماديكو دل وارتأى

قمران.5

Del Medico, H. E.: L'Enigme Des Manusctits de la Mer Morte, (1957). 23–27; Burrows, 5

.M.: Dead Sea Scrolls, 75-76
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النحايس. الدرج

الدروج هذه إن فقالوا: ماديكو، ودل سوكينيك رآه ما غري العلماء معظم ورأى
يف ُخبئت قد تكون أن بد ال وإنها عليها، وحرًصا بكرامتها ضنٍّا كهوفها يف ُدرجت إنما
الحفر أعمال اتسعت ثم شديد. اضطهاٍد أو كاسحة كحرٍب بأصحابها حلَّ عصيب ظرف
وأن املخطوطات، مئات حوت الكهوف هذه أن وتبنيَّ معها، العلماء أُفق فاتسع والتنقيب
املنقبون وعثر إليه. الرجوع تحذير يجب ال نوع من كانا النحاسيني، كالدَّْرجني بعضها
التي الِجرار مع االتفاق كل تتفق الفخار من ِجرار عىل قمران خرائب يف ١٩٥١ السنة يف
تعود نقوًدا الِجرار هذه مع العلماء ووجد والصنع. الشكل حيث من الكهوف يف ُوجدت
ق ودقَّ امليالد. بعد األول القرن من األول النصف وإىل امليالد قبل األول القرن أواخر إىل
العلماء فاضطر رومانية. فوجدها الجرار طينة يف األمريكي Albright أولربايت الدكتور
يف يصنع كان الذي النوع من الدروج فيها ُوجدت التي الِجرار يعتربوا أن الباحثون
إىل تعود وأنها الِجرار بهلينية يقول كان من واضطر امليالد، بعد األول القرن يف فلسطني

إليه. ذهب عما الرتاجع إىل امليالد قبل الثاني القرن
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من قطعة الرشقية، لألبحاث األمريكية املدرسة مدير ،Kelso كلسو الدكتور وأخذ
النووي العالم ترصف تحت ووضعها املتحدة، الواليات إىل الدروج به ت لُفَّ الذي القماش
كيماويٍّا تحليًال يحللها أن إليه وطلب شيكاغو، جامعة يف األستاذ ،Libby لبِّي الدكتور
مدة إىل تعود الكتاب من القطعة هذه أن العاِلم هذا جواب فجاء بعمرها. للتعرف نوويٍّا
هنالك أن ذلك وتعليل امليالد؛ بعد ٢٣٣ األدنى وحدها امليالد، قبل ١٦٧ األقىص حدها
يتولَّد ١٤ الرقم ذا الكاربون هذا وأن ،١٢ من بدًال ١٤ الذري وزنه الكاربون من نوًعا
١٤ الرقم ذي النيرتوجني ذرة تعرض جرَّاء من األرض جو طبقات أعىل يف باستمرار
خصوصيٍّا نوًعا فيُولِّد باألوكسوجني ١٤ الرقم ذو الكاربون ويختلط كونية. أشعة إىل
فإن وهكذا فيه. يمتزج ولكنه العادي، الكاربون أكسيد عن يختلف الكاربون أكسيد من
وهذه معينة. بنسبة فيها فيبقى ١٤ الكاربون تتنشق والحيوانات الحية النباتات جميع
النسبة وهذه معينة. بنسبة فيها فيبقى ١٤ الكاربون من تريليون عىل واحد هي النسبة
الكاربون من واحد غرام إىل الواحد الغرام يف ١٤ الكاربون من تريليون عىل واحد هي
املوجود انحالل ويبدأ والنباتات، األجسام إىل ١٤ الكاربون دخول ينقطع الوفاة وعند ،١٢
هذه ١٤ الكاربون مدة ونصف يتغري، ال بمعدل ولكن ببطء، االنحالل هذا ويتم فيها. منه
سنة ٥٥٠٠ مرور بعد غرام نصف منه الواحد الغرام فيصبح وهكذا سنة. ٥٥٠٠ تساوي

دواليك. وهكذا التالية. سنة ٥٥٠٠ ال يف غرام ربع أيًضا ويصبح الحي، موت عىل
أنفاسه لفظ جسم يف الباقية ١٤ الكاربون معرفة من تمكنا إذا أنه تقدم مما ويتضح
منه نموذج عندئٍذ ويُحرق الحياة. عن انقطاعه بعد الجسم هذا عىل مر الذي الزمن عرفنا
إشعاعي بمقياس الباقية ١٤ الكاربون كمية تحديد إىل ويصار نقيٍّا. كربونًا يُميس حتى
١٤ الكاربون انحالالت بعدد النتيجة وتُعنيَّ .Geiger غيغر عداد مثال عىل ا جدٍّ حساس
املعارص، الجسم مادة يف ١٥ ،٣ تكون النتيجة وهذه الواحد. والغرام الواحدة الدقيقة يف
لنموذج ٣ ،٨٣ وتكون سنوات، ٥٥٠٨ منذ التنفس عن انقطع جسم يف ٧ ،٦٥ وتكون
الدقيق العمل هذا يف االختصاص رجال ويحسب سنة، ١١٦٣ منذ التنفس عن انقطع

املائة. يف عرشة إىل بخمسة يقدرونه له مجاًال فيفسحون الخطأ، حساب
لهذه أقرب بعضها فإن تتنفس، التي األجسام جميع يف موجود ١٤ الكاربون أن ومع
كتان ومنها أنواعها، عىل النباتات هو البعض وهذا غريه. من اإلشعاعية العلمية املعالجة
الحيوان وقرون والقشور، واألصداف والفحم امليت، البحر دروج بها ت لُفَّ التي األقمصة

والجذور. والزبل املحروق والعظم
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النتائج فجاءت معينة، تاريخية مادية آثار عىل النوع هذا من تجارب أُجريت وقد
علماء ُعرف يف يعود، فرعوني، وزير بيت سقف خشب من قطعة أُحرقت فقد مدهشة،
الكاربون امتحان نتيجة فجاءت امليالد، قبل ٢٨٠٠ والسنة ٣١٠٠ السنة بني ما إىل اآلثار،
يقدر خطأ إمكانية مع امليالد، قبل ٢٩٣٣ السنة يف ُقطع الخشب هذا أن عىل تدل ١٤
إىل يُنسب قارب خشب اإلشعاع علماء وامتحن بعده. أو الرقم هذا قبل سنة بمائتي
علماء تقدير بموجب امليالد قبل ١٨٤٩ السنة يف تُويف الذي الثالث سيسوسرتس الفرعون
وهكذا تقريبًا. نفسه بالرقم الخشب هذا قطع سنة تُحدد االمتحان نتيجة فجاءت اآلثار،
أقمصة منه ُصنعت الذي الَكتَّان أن العلمي الضبط من كثري بيشء نقول أن بإمكاننا فإنه
والسنة امليالد قبل ١٦٧ السنة بني التنفس عن وامتنع ُقطع قمران كهوف يف الدروج

امليالد.6 بعد ٢٣٣
بني قمران خراب عند الكهوف يف ُدرجت فالدروج للرتدد؛ مجال يبَق لم فإنه وهكذا
يقول ما هذا وقدسيتها. بكرامتها وضنٍّا عليها، حرًصا امليالد بعد ٧٠ والسنة ٦٦ السنة

باروز.7 والدكتور فو دي األب سيما وال العلماء، جمهرة

الدروج نسخ

الدروج دْرج سنة امليالد، بعد ٧٠ السنة قبل تمَّ عهًدا الدروج أحدث استنساخ كان وإذا
بالضبط؟ استنساخها فيه تمَّ الذي الزمن هو فما كهوفها، يف

هذه سكان أن عىل دلَّ قمران آثار عن الكشف أن السؤال هذا عن اإلجابة يف يُالحظ
قاعة الغاية لهذه أفرزوا وأنهم وغريها، املقدسة األسفار باستنساخ يُعنون كانوا الخرائب
بالعمل البدء قبل للتطهري املغاسل وأنشئوا للكتابة، واملقاعد املوائد فيها فأقاموا معينة
يومنا حتى باقية تزال ال محابرهم بعض أن أيًضا ويُالحظ يفعلون. ما لقدسية نظًرا

Collier, D.: New Radiocarbon Method for Dating the past, Biblical Archaeologist, 1951, 6

25–28; Guindon. W. G.: Radio-active Carbon and the Dead Sea Scrolls, Cath. Bib. Quart.,
1951, 268–275; Sellers, O. R.: Date of Cloth from the Scrolls Cave, Bib. Arch., 1951, 29;
Bull. Am. Sch. Or. Res., 1951, 24–26; Wright, G. E.: Some Radio-carbon Dates, Bib. Arch.,

.1951, 31 f
.Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 82 7
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به ُكتبت الذي الحرب نوع من هو الحرب هذا وأن قعورها، يف راسبًا يزال ال حربها وأن هذا،
صمغية، ومادة املاء من يشء ومن النقي غري التجاري الكاربون من مزيج وهو الدروج،
العالم Plenderleith اليت بلندر مارولد الدكتور ذلك أبان كما املعدنية املواد من خاٍل
يف استُنسخ الدروج بعض إن القول: يجوز فإنه وهكذا الربيطاني. املتحف يف الخبري
قبل الثاني القرن أواخر بني أي: املتعبِّدين؛ دين باملتزهِّ آهلة كانت يوم نفسها، قمران

امليالد.8 بعد ٧٠ والسنة امليالد
تمَّ فمتى ذكرنا، الذي الزمن يف قمران يف استُنسخ قد الدروج هذه بعض كان وإذا
ما هنالك ليس ألنه االعتبار؛ بعني اإلمكانية هذه أخذ من بُدَّ وال اآلخر؟ البعض استنساخ
اإلجابة ويف نفسها. قمران يف يستنسخوا لم ما ادخار عن امتنعوا قمران اد ُزهَّ أن يُثبت
من أي: الخطِّية؛ الفنية ناحيتها من الدروج هذه يف التدقيق من بُدَّ ال السؤال هذا عن
كاٍف عدد العلماء لدى وهل يقول: معرتض وُربَّ .Paléographic الباليوغرافية الناحية
زمن تعيني يف االستنتاج سالمة يخوِّلهم القديمة العصور يف العربية الخطوط نماذج من
ما هنالك ولكن بالضبط، الكتابة زمن لتحديد يكفي ما هنالك ليس إنه فنُجيب: الكتابة؟
يكون وقد معني. قرن نصف أو معني قرن أثناء يف تمت قد ما كتابة بأن للقول يكفي

محددة. سنة وعرشين خمس أثناء يف تمت ما كتابًة إن للقول: يكفي ما هنالك
األول القرن إىل أو امليالد بعد األول القرن إىل تعود «مؤرخة» مخطوطات لدينا وليس
ولكن بالضبط، تأريخها لتعيني الدروج هذه خطوط مع للمقابلة فتصلح امليالد، قبل
أخرى ونقوًشا امليالد، بعد األول القرن من األول النصف إىل تعود كتابية نقوًشا هنالك
هذه وبعض للتطبيق. مداًرا واتخاذها اعتمادها يمكن امليالد قبل األول القرن إىل تعود
ورق أو َرق عىل بالحرب الكتابة عن كثريًا يختلف ال الذي الغرافيتي النوع من النقوش
النواويس عىل إزميل بزاوية برسعة ُخطت التي األموات أسماء إىل هنا واإلشارة بردي.
األول النصف إىل يعود الغرافيتية النقوش هذه ومعظم فيها. الجثث درج لدى الحجرية
الخط ميزات عن يفيدنا ما الجزر تل نقوش من ولدينا امليالد.9 بعد األول القرن من
خط يُمثِّل ما األردن رشق يف طوبيا حصن نقوش ومن امليالد، قبل األول القرن يف العربي
هذا إىل األرجح الراجح يف تعود التي Nash ناش بردية وهنالك امليالد. قبل الثاني القرن

.Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 37-38, 82, 101; Allegro, J. M.: Dead Sea Scrolls, 82 8

.Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 87–89; Trever, J. C.: Bull. Am. Sch. Or. Res., 1949, 22 9
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تطور يبني نموذًجا اآلن وإليك وأَسوان. إدفو برديات وتلك هذه من وأقدم نفسه.10 القرن
والنهائي: املتوسط شكليه يف امليم حرف

                        تطور ميم الوسط:  

السطر األول: أشكال ا)يم يف درج أشعيا.

السطر الثاني: أشكال ا)يم يف كتاب النظم.

السطر الثالث: أشكال ا)يم يف التعليق عىل حبقوق.

السطر الرابع:     (أ) القسم «ألف» من مخطوطة دمشق.

                         (ب) القسم «باء» من مخطوطة دمشق.

                         (ج) ألف َرق دورة الفرات «الصالحية».

                         (د) ألف وادي ا)ربعات.

السطر الخامس: (أ) نقش حوزيَّا.

                        (ب) بردية ناش.

                        (ج) بردية إدفو.

                        (د) بردية أسوان.

                 تطور ميم النهاية:

السطر األول: أشكال ا)يم يف درج أشعيا.

السطر الثاني: أشكال ا)يم يف كتاب النظم.

السطر الثالث: أشكال ا)يم يف التعليق عىل حبقوق.

السطر الرابع:    (أ) القسم «ألف» من مخطوطة دمشق.

                        (ب) القسم «باء» من مخطوطة دمشق.

                        (ج) ألف دورة الفرات «الصالحية».

                         (د) ألف وادي ا)ربعات.

السطر الخامس: (أ) نقش حوزيَّا.

                        (ب) بردية ناش.

                        (ج) بردية إدفو.

                        (د) بردية أسوان.

تعيني يف تفيدهم أخرى أموًرا العربي الخط تطور يف االختصاص رجال من ويالحظ
الحقب بعض يف راجت التي ببعض بعضها الحروف ربط محاولة منها الكتابة، زمن
امليالد. بعد األول القرن أثناء يف انقرضت ثم سواهم، دون جماعات بني أو سواها دون

Kenyon, Sir Fredrick: The Bible and Archaeology, 228-229; Albright, W. P.: The Nash 10

.Papyrus, Journ. Bib. Lit., 1937, 145–176
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إما الحروف فتأتي فوقها، أو تحتها يقع أفقي بخط املكتوبة األلفاظ ِصلة أيًضا ومنها
فوقها. كان إذا به متعلقة وإما تحتها كان إذا إليه ُمرتكزة

دروج أن عىل فتدل ذكرنا، التي األنواع هذه جميع من الباليوغرافية األدلة وتتآلف
تتآلف وكما امليالد.11 بعد ٧٠ أو ٦٨ والسنة امليالد قبل ٣٠٠ السنة بني ُكتبت قمران
عربت ما إذا فإنها الفنية، التاريخية األدلة كذلك شائًقا موسيقيٍّا مجموًعا فتُشكِّل األلحان
الحق. ملعان وتلمع البطل عىل فتتنارص بعض، مع بعضها تتآلف الراهنة الحقيقة عن

النص يعترب ما وبني قمران يف ُوجد ما بني النصوص بفروقات األخذ يجوز وال
النصوصجميعها هذه بني االتفاق اعتبار يجوز ال كما الدروج، كتابة زمن لتعيني ر املسوَّ
الدروج بني النص يف االتفاق فمجرد قمران. دروج فيه استُنسخت الذي الزمن عىل دليًال
ر املسوَّ فالنص النص. تسوير بعد نُسخت الدروج أن عىل ذاته حد يف يدل ال ر املسوَّ وبني
ر املسوَّ والنص الدروج نصوص بني الفروقات وكذلك رين. املسوَّ استنباط يف يكن لم

ر.12 املسوَّ للنص سابقة الدروج نصوص أن عىل ذاتها حد يف دليًال ليست
فالنص ر. املسوَّ النص وبني الدروج هذه بعض نص بني اللغة يف فرًقا هنالك ولكن
يف أوروشليميٍّا جاء امليالد بعد العارش والقرن الرابع القرن بني ما ر ُسوِّ الذي ر املسوَّ
أخرى عربية بلهجة جاء مرقس القديس دير درج يف أشعيا نبوَّة نص بينما اللهجة،
يف املخالفات بعض تكون وقد التهجئة. ويف اللغة قواعد يف ر املسوَّ النص عن تختلف
وقد وتيقظه. اعتنائه قلة عن أو الكاتب جهل عن ناشئة مرقس القديس درج يف التهجئة
وأهم ر. امُلسوَّ النص يف امُلمثَّل العرص غري عرص إىل بكامله النص انتماء عن ناشئة تكون
األلفاظ لفظ لضبط الدرج نص كاتب بها قام محاولة عن ناشئ التهجئة يف االختالفات
ر املسوَّ النص لضبط سابقة املحاولة هذه كانت هل التساؤل: يصحُّ وهنا العلة. بحروف
يعود العلة بحروف الضبط هذا مثل أن إىل العلماء بعض ذهب وقد له؟ الحقة أم بالشكل
َمحِكية تزال ال كانت لو وأنها َمحِكية، غري كالسيكية لغة العربية اللغة فيه أمست زمن إىل

الضبط. من النوع هذا إىل بحاجة الُقرَّاء شعر ملا
بالشكل ضبطها وعدم الصحيحة الساكنة بالحروف التهجئة حرص أن آخرون ويرى
ضبط إىل اللجوء وأن يقرأ، التي اللغة أبناء من كان ولو القارئ، يُحريِّ العلة بحروف أو

.Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 101 11

.Ibid., 102–109 12
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فإن وهكذا ر. املسوَّ النص يف جاءت كما بالشكل لضبطها سابق العلة بأحرف النصوص
هذه فيه ُكتبت الذي الزمن تعيني عىل الباحث تُعني ال الكلمات تهجئة يف االختالف ظاهرة
تُومئ الضمائر أواخر تحريك واختالفات العلة، حروف مدِّ يف اختالفات وهنالك الدروج.
من التثبُّت قبل هذا من يشء يف البتُّ يجوز ال ولكنه ر. املسوَّ النص لعرص سابق عرص إىل

نوعه.13 من لدينا ما كل إحصاء
أخبارها يف ليس ألنه الدروج؛ بعض فيه ُصنِّفت الذي الزمان نُحدد أن بإمكاننا وليس
فلو هذا. من يشء عىل ينص ما خواتمها أو مقدماتها يف وليس ذلك، عىل يُعيننا ما املروية
اإلشارة من خاليًا لوجدناه هامة، قمرانية صبغة ذو وهو حبقوق، عىل التعليق درج أخذنا
وقائع إىل اإلشارة من خالية جاءت املروية وأخباره معني، تاريخ أي من وخلًوا امُلعلِّق إىل
نوع من فهي التصنيف؛ زمن تحديد يف عليها التعويل يمكن معروفة أسماء أو معينة
لينجو اإلبهام د تعمَّ امُلعلِّق ولعل الشمال». و«ملك الجنوب» «ملك إىل (١١) دانيال إشارة
ُمعني شعب أعمال ذكر حبقوق درج يف اإلشارات وأوضح واالضطهاد. املراقبة من بذلك
منطقي استنتاج ألي املجال يُفسح ال الشعب هذا عن جاء ما ولكن «كتيم». شعب هو
إرسائيل، إله برشائع يؤمنون «ال وهم الحرب» يف أشداء «رسيعون كتيم فشعب سليم؛
وحيواناتهم، بخيولهم األرض يدوسون ، وغشٍّ بدهاءٍ الخطط ذون وينفِّ الرش يُحيكون
وليس الجوارح.» كالطيور الشعوب ليلتهموا البحر؛ شواطئ من بعيدة أماكن من يأتون
شعب عن جاء ما وأوضح والتعيني. التحديد عىل املؤرخ يُعني ما كله القول هذا مثل يف
يُعيننا ما أيًضا هذا يف وليس ألسلحتهم، ويسجدون ألعالمهم، الذبائح يقدمون أنهم كتيم

العقل.14 وطمأنينة االستنتاج سالمة عىل

Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 102–116; Kahle, P.: Die Textkritische Bedeutung der 13

Jesaia-Rolle. Theologische Literaturzeitung. 1949, 91–94, 1950, 537–542, 1951, 161–
.166, 1952, 401–412

Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 123–142; Brownlee, W. H.: The Hist. Allusions of the 14

Dead Sea Habakkuk Midrash. Bull. Am. Sch. Or. Res., 1952. 10–20: Delcor, M.: Essai sur
le Midrash de Habacue, (1951); Detaye, C.: Le Cadre Hist. du Midrash d'Habacuc, Eph.
Theol, Lovanienses. 1954, 323–343: Elliger, K.: Studien zum Habakuk Kommentar, Beit.
Zur Hist. Theol, 1953; Stauffer E: Zur Fruhdatierung des Habakukmidrasch. Theol. Lit.

.Zeit, 1951, 667–674
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بعضاملايضاملعروف

والِجرار الدروج

ومن فالبابليون واالستغراب؛ الدهشة يُثري ما ُمعينة ِجرار يف الدروج درج يف وليس
أوىص أرميا والنبي امليالد. قبل الثالث األلف يف ِجرار يف الكتابية لوحاتهم حفظوا جاورهم
االبتياع صك الصكني: هذين «خذ :(٣٢ : ١٤) قائًال امليالد قبل ٥٨٨ السنة يف باروك تلميذه
نصٍّ يف وجاء كثرية.» أياًما ليدوما خزف من إناءٍ يف واجعلهما املفتوح، والصك املختوم،
ويقول هذا. مثل إىل يُشري ما امليالد قبل (١١٩٨–١١٦٦) الثالث رعمسيس أيام إىل يعود
العهد نص أن امليالد بعد الرابع القرن يف قربص يف سالمينة أسقف أبيفانيوس القديس
وإن امليالد، بعد ٢١٧ السنة يف أريحا من بالقرب َجرة يف ُوجد الخامس اليوناني القديم
الغربي.1 اليونان بالد شاطئ عىل نيكوبوليس يف جرة يف ُوجد السادس اليوناني النص
من عيالم أسقف رسجيوس إىل كتب (٧٨٠–٨٢٣) النساطرة بطريرك األول وتيموثاوس
ُكتبًا أن أخربوه بكالمهم وثق الذين اليهود من املهتدين بعض إن يقول: طيسفون سلفكية
هذا إىل يدخل كلبه شاهد عربيٍّا راعيًا وأن الصخور، يف كهف يف أريحا من بالقرب ُوجدت
أوروشليم إىل فصعد الكتب، من مجموعة أمام به فإذا إليه فتبعه منه، يخرج وال الكهف
وغريها، القديم العهد من ُكتبًا فوجدوا الكهف إىل منهم كثريون فنزل فيها، اليهود وأخرب
العهد نصوص من النصارى موقف يؤيد ما الكتب هذه بني ُوجد أنه اليهود املهتدون وأكدَّ

اليهود.2 مع جدلهم يف القديم

.Mercati, Studie Testi V, (1901). 28 f 1

Barthelemy. D., and Milik, J. T.: Discoveries in the Judaean Desert, (1955), I, 88, n. 4; 2

Eissfeldt, O., Der Anlass zur Entdeckung der Hohle und ihre Ahnliche Vorgange. Th. Lit.
.Zeit, 1949, 597–600; Kahle, P.: The Age of the Scrolls, vetus Testamentum, 1951, 44
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ولعلها أريحا. يف ُوجدت التي الخمسة األسفار ألمر التاسع القرن يف امُلسورون واهتم
لهذه بالذكر والجدير نبحث، التي نفسها املنطقة هذه يف الكهوف من كهف يف ُوجدت

والضبط. التسوير عمل يف النسخة هذه اعتماد يف مدوَّنًا اعرتاًضا نجد ال أننا املناسبة
تاريخ كتابه يف العارش، القرن أعيان من وهو القرقساني، اليهودي املؤرخ ويذكر
مغارة. يف كتبهم وجدوا ألنهم االسم بهذا ُعرفوا إنهم فيقول: «املغايرة» اليهودية الفرق
أهمية. ذا يكن لم الباقي وأن املعارف، وكتاب اإلسكندرية األسفار وجدوا أنهم ويُضيف
القرن أعيان من وهو النهاوندي بنيامني نفسه االسم بهذا املغايرة ذكر إىل سبقه قد وكان

التاسع.
الخزر ملك إىل قرطبة «من امليالد: بعد ٩٦١ السنة قبل شريوت بن حسداي وكتب
عىل الكلدانيون استوىل عندما كهف يف كتبهم خبَّئوا اليهود إن روسية، جنوب يف اليهودي
كل يف الكهف هذا يف يُصلُّوا أن أوالدهم علَّموا وإنهم امليالد، قبل ٥٨٦ السنة يف فلسطني
وبعد الكهف. هذا يف الصالة ممارسة عىل واظبوا ولكنهم نسوا، ثم صباح، وكل مساء
من مملوءًا ووجده الكهف فجاء ذلك، يف السبب يعرف أن يحاول يهودي قام عديدة أيام

منه.»3 فأخرجها الكتب
بيت يف اآلثار تاجر ،Shapira شابريا عىل البدو من جماعة عرض ١٨٧٨ السنة ويف
إنهم وقالوا الفينيقي، من يقُرب بخط مكتوبة التثنية سفر من قديمة نسخة املقدس،
واعتربها غانيو كلريمون فيها ق ودقَّ لندن إىل شابريا فحملها الكهوف، من كهف يف وجدوها
تكون، ال وقد مزورة تكون وقد نسخته. وضاعت ١٨٨٤ السنة يف شابريا فانتحر مزورة،
يافني صموئيل إرسائيل يف اآلثار مدير فإن ولذا ١٩٤٧؛ السنة منذ جرى ما بعد سيما وال
املتحف يف محفوظة تزال ال التي الفوتوغرافية شابريا نسخة بصور اآلن يُعنى Yievin
القاهرة يف كنيس جنازة يف ،١٨٩٦ السنة يف Schechter شخرت العالمة وعثر الربيطاني،
والحادي العارش القرنني إىل تعودان قديمتني مخطوطتني عىل الوسطى، العصور إىل يعود
مخطوطة أو الصدوقية املخطوطة أو الدمشقية باملخطوطة وتُعرفان عرش، الثاني أو عرش
وهما واحدة، وريقة يف والثانية وريقات ثماني يف منهما األوىل وتقع الصدوقية.4 القاهرة

Segert, S.: Ein Alter Bericht uber den Fund Hebraischer Handschriften in einer Hohle, 3

.Archiv Orientalni, 1953, 263–269
Sehechter, S.: Documents of Jewish Seetaries, (1910); Rabin, Ch: The Zadokite Docu- 4

.ments, (1954), Gaster, Dead Sea Scrolls, 61–85
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هاتني يف جاء وقد السادس.5 قمران كهف يف ُوجد مخطوط إىل وثيقة بصلة تمتَّان
الزمن من مدة طريقهم سوا وتلمَّ بذنوبهم شعروا ممن اليهود من جماعة أن املخطوطتني
الشعب من أي: وهارون؛ إرسائيل من خرجوا وقد عليهم. هللا أقامه صالح بمعلم غنموا
عن يبتعدوا أن اتَّفقوا وقد .(٨ : ١٧ الثاني (صموئيل صادوق بأبناء وُعرفوا والكهنة،
عليها اتَّفق أمور وهي بعًضا، بعضهم ويحبوا السبت ويحفظوا الفقراء، ينهبوا وأال األرشار،
القوانني درج يف جاء ما مع عجيب اتِّفاق كله هذا ويف أرضدمشق، يف الجديد» «العهد أبناء
أرشنا. كما السادس الكهف يف خصوصية بصورة ُوجد ما ومع قمران، كهوف يف واألنظمة

وسكانها الخرائب

يف عاشوا اليهود من جماعة أن امليالد بعد (٢٤–٧٩) األكرب بلينيوس موسوعة يف وجاء
غريبني للوحدة ميَّالني كانوا وأنهم ، امُلرضِّ جوِّه عن بعيدين الغربي امليت البحر ساحل
شهوة كل نابذين نساء، بدون عاشوا فإنهم أجمع؛ العالم يف غريهم من أكثر أمورهم يف
عددهم فإن هذا من الرغم وعىل النخل؛ أشجار بني عائشني النقود، من متحرزين جنسية،
كانوا الخضم الحياة بحر أتعبهم ممن كثريين فإن فيوًما؛ يوًما تجدَّد بل يهبط، لم
عرب نوعهم خلَّدوا فإنهم وهكذا جماعات. جماعات إليهم فينضمون تيارهم مع يجرون
وتخشعهم. الغري توبة وأغنتهم فيه، يُولد لم منهم واحًدا أن من الرغم عىل العصور، آالف
أرضها بخضب وذلك أوروشليم، بعد إال املايض يف ثانية تأِت ولم تحتهم، جدي عني وتقع
حصن وهي حسادة تأتي ثم القبور، من قرب سوى ليست فإنها اآلن أما نخلها. وبساتني

امليت.6 البحر عن تبعد ال ذكرت التي وكهذه صخر، عىل
اليهود حروب كتابه يف ،(٣٧–١٠٠) امليالد بعد األول القرن مؤرخ يوسيفوس ويقول
والصدوقيون «الفريسيون ثالث: فلسفية ِفرق عرصه يف اليهود عند كان إنه (٢–٨)
من أكثر وتحابوا يهوًدا ُولدوا هؤالء وأن — اآلسينيون أو اآلسيون أو — والحاسيون»7

.Baillel, M.: Rev. Bib., 1956, 513–523 5

.Plinius Secundus: Naturalis Historia. V., 17 6

اللفظ وهذا األطباء. واآلسيون والتقشف، الزهد اآلرامية ويف بالقليل، االكتفاء وهو «حسا» الثالثي من 7

اجتهادات فريحة أنيس وللدكتور اإلسكندري. فيلون كالم يف الوارد Therapeutes اللفظ ومعنى يتفق
ص٦١. (١٩٥٦) املسيحيني الُكتَّاب لرابطة السنوي الكتاب راجع أخرى.
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من وجعلوا والتعفف، بالعفة واعتزوا وذنوبًا، رشوًرا الجسد لذَّات اعتربوا وأنهم غريهم،
يعتربونهم من غريهم أوالد من وينتقون الزواج يهملون وهم فضيلة. الشهوات عىل التغلب
يُنكرون ال وهم بطبائعهم. ويطبعونهم للتعلم قابلية ذوي بنني ِصغاًرا، فيقبلونهم منهم
ليس أن مقتنعني الفاسق النساء سلوك يحذرون وإنما النسل، وحفظ الزواج صوابية

واحد. لرجل أمانتها عىل تحافظ واحدة بينهنَّ
وليس واملشاركة، للتآلف ا جدٍّ ويميلون والغنى، الثروة يحتقرون الرجال وهؤالء
ما ُزمرتهم يف الداخل يُقدم بأن يقيض بينهم فالقانون غريه؛ من أكثر عنده من بينهم
الفرد ِملك بني اختالًطا بل غنًى، ظاهرة وال فقر ظاهرة بينهم ترى فال للجماعة، عنده
الزيت يف يرون وهم اإلخوة. لجميع واحًدا إرثًا هنالك أن لك يرتاءى بحيث اآلخرين، وِملك
خريًا الجسم عرق ويعتربون مسًحا، عنه ُمسح موافقته بدون به أحد ُمسح وإذا وسًخا.
منهم ألحد وليس املشرتكة، بشئونهم يُعنون خرج وكالء ولهم األبيض، ارتداء وكذلك

الكل. ملصلحة العمل وإنما خصوصية، مصلحة
وإذا مدينة. كل يف يُقيمون منهم فالكثريون فيها؛ يُقيمون معينة مدينة لهم وليس
هو وبدأ له كأنه فه ترصُّ تحت عندهم ما ُوضع أخرى أماكن من فرقتهم من أحد جاءهم
انتقالهم عند معهم شيئًا يحملون ال فإنهم وهكذا بعيد. زمن منذ يعرفه كأنه العمل يف
يُقيمون مدينة كل يف ولهم اللصوص. تعدِّي من خوًفا أسلحتهم؛ إال بعيدة أماكن إىل
الجسدية عاداتهم ولكن أخرى. ولوازم ألبسة لهم يُقدِّم بالغرباء لالعتناء يعنيَّ واحد فيها
ألبستهم يستبدلون وال أسيادهم، يخشون الذين الصغار أعمال تشبه أجسامهم وسياسة
شيئًا يشرتون وال شيئًا يبيعون وال الزمن، أفناها بالية خرًقا تُصبح أن بعد إال أحذيتهم أو
يوافق ما منه ويأخذ عنده، مما إليه يحتاج ما غريه إىل منهم كلٌّ يُعطي بل بعضهم، من
يحتاجون ما يأخذوا أن يحق فإنه يُؤخذ، عما تعويض أي هنالك ليس أنه ومع حاجته.

آخر. شخص أي من إليه
الدنيا بأمور تتعلق واحدة بكلمة ينطقون ال فإنهم العادة؛ فوق عندهم هللا وخوف
تُرشق أن بها يرضعون كأنهم آبائهم عن ورثوها صلوات يرفعون بل الشمس، رشوق قبل
فيعملون يُجيد، الذي العمل ممارسة إىل كالٍّ نظَّارهم بأمر يُنفذون هذا وبعد عليهم.
أبيض، بنقاب ويسترتون واحد مكان يف يجتمعون ثم الخامسة، الساعة حتى نشاط بكل
يجوز ال واحد مكان يف يجتمعون التطهري هذا من االنتهاء وبعد البارد. املاء يف ون ويستحمُّ
مقدًسا هيكًال يؤمون كأنهم أنقياء، الطعام قاعة إىل منه وينتقلون إليه الدخول لغريهم
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الطاهي يُقدم ثم بالرتتيب، الخبز أرغفة أمامهم ويضع الخباز فيأتي صامتني، فيجلسون
يجوز وال الطعام، قبل كاهن ويُصيل منهم، كل أمام واحد صحن يف الطعام من واحًدا لونًا
االنتهاء بعد نفسه الكاهن هذا يصيل ثم الصالة. هذه قبل الطعام يذوق أن منهم ألحد
هذا وبعد عليهم، طعام من به أنعم ملا والنهاية البداية يف هللا يشكرون وهم الطعام. من
العشاء لتناول يعودون ثم املساء، حتى أعمالهم إىل ويعودون البيضاء ثيابهم يخلعون
الضجيج يعلو وال معهم، يجلسون فإنهم بينهم غرباء من كان وإذا نفسها. بالطريقة
ويرى بدوره. يتكلم أن منهم واحد لكل املجال يفسحون فإنهم بيتهم، س لينجِّ أبًدا بينهم
باستمرار، االعتدال يمارسون أنهم الواقع ولكن عظيًما، ا رسٍّ السكوت هذا يف الغرباء

كافية. تكون أن من أكثر وهي واملرشب، املأكل من نفسها الكمية دائًما فيتناولون
نظَّارهم. تعليمات بموجب إال األخرى األمور يف شيئًا يفعلون ال يُقال، والحق وهم،
َمن يعاونوا أن ولهم الرحمة، ويف املحتاج مساعدة يف أمرين؛ يف إال أحراًرا ليسوا وهم
ذلك يفعلوا أن لهم ليس ولكن البائسني، إىل الطعام يُعطوا وأن ذلك، يستحق ممن يشاءون
ويُمسكون بعدل غضبهم يرصفون وهم النظَّار. موافقة بدون اآلخر بعضهم مع بعضهم
يتحاشون وهم القَسم، من أثبت وقولهم وامُلساملة، باألمانة اشتُهروا وقد شهواتهم. عن
بعد إال يُصدِّق ال من «إن يقولون: فإنهم الحنث، من أسوأ ويعتربونه اليمني إعطاء
وينتقون القدماء كتب درس يف عظيًما جهًدا ويبذلون قبلها.» الدينونة يستحق اليمني
ذوات والحجارة األعشاب جذور عن ويُفتشون وأجسادهم، لنفوسهم فائدة أعظمها منها

أمراضهم. بها ليعالجوا الطبية الخصائص
املعيشة يف طريقهم باتباع يُؤمر بل فوًرا، يُقبل ال بفرقتهم يلتحق أن أحد شاء وإذا
سابًقا املذكورة واملنطقة صغرية فأًسا ويُعطى منهم، واحًدا يُعترب أن دون كاملة سنة
من يُقرَّب االعتدال يف مقدرته عىل املدة تلك يف الدليل يعطي أن وبعد األبيض، والثوب
يف االشرتاك عن ممنوًعا يظل ولكنه التطهري، مياه يف معهم فيشرتك العيش، يف أسلوبهم
فإذا أخريني، سنتني سجاياه تُمتحن الشكل هذا عىل صربه إثبات وبعد معهم. العيش
شديدة يمني عىل يُستحلف طعامهم بلمس له يُسمح أن وقبل بالجماعة. أُلحق الئًقا ُوجد
وأن إكراًها، وال طوًعا ال بأحد رضًرا يُلحق وأال الناس، بني يعدل وأن أوًَّال، هللا يخىش بأن
أُويل سيما وال الناس، لجميع أمينًا يبقى وأن لَّح، الصُّ مع يتعاون وأن دائًما، الرشَّ يكره
حال يف السلطة استعمال يُيسء وأال هللا، معونة بدون الحكم إىل أحد يصل ال ألنه األمر؛
عىل الصدق يحبَّ وأن والزينة، بالبذخ رعاياه يفوق أن يحاول وأال الُحكم، إىل وصوله
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يُخفي وأال املرشوعة، غري باألرباح ونفسه بالرسقة يديه يلطِّخ وأال الكاذبني، ويؤنِّب الدوام
بحياته. املخاطرة إىل األمر اضطره ولو اآلخرين، إىل بعقائدهم يُفيش أو فرقته أبناء عن
نفسها بالطريقة إال أحد إىل العقائد ينقل ال أنه يُقسم أن تقدَّم ما إىل باإلضافة عليه وكان
وأسماء الِفرقة كتب عىل ويحافظ الرسقة، عن يمتنع وأنه بها، العقائد هذه تسلَّم التي

فرقتهم. يف الداخلني بها ربطوا التي األقسام هي هذه املالئكة.
قد يكون ألنه بائًسا؛ فيموت الجماعة، بني من يُطرد الشائنة الخطايا يف يقع ومن
العشب يأكل أن يضطر بل يجد، ما يأكل فال اعتادها، التي وبالعادات أقسم، بما ارتبط
ارة كفَّ بؤس من به حل ما فيعتربون الجماعة عليه ويشفق الهالك، حتى جسمه فيضعف

األخري. الرمق يف إليهم فيعيدونه خطايا، من ارتكب عما كافية
حكًما يصدرون وال ويعدلون، أحكام، من يُصدرون فيما التدقيق كل ويدققون
قابل غري يصبح العدد بهذا يُحدد وما املائة. عن أعضائها عدد يقل محكمة بتصويت
يُحكم عليه يُجدِّف ومن مشرتعهم، اسم هو االحرتام كل هللا بعد يحرتمونه وما للتغيري،
يتكلم ال منهم عرشة اجتمع فإذا األكثرية، ورأي شيوخهم طاعة ويستحسنون باإلعدام.
فيما البصق عن ويمتنعون الرأي. يف معه يتفقون ال اآلخرين التسعة أن علم إذا أحدهم
يكتفون وال آخرين، يهود أي من السبت حفظ عىل حرًصا أشد وهم يمينهم. وإىل بينهم
آنية يزيحون ال إنهم بل النار، إيقاد إىل يضطروا ال كي السابق؛ اليوم يف طعامهم بإعداد
تُعطى برفش، يحفرون األخرى األيام يف إنهم بل فقط؛ ذلك وليس يتغوَّطون، وال محلها من
أشعة يهينوا ال كي بالثوب؛ أنفسهم ويسرتون قدم، عمقها حفرة الجماعة، يف دخولهم لدى
إليها، منها ُحفر الذي الرتاب يعيدون ثم الحفرة هذه يف أنفسهم ويريحون اإللهي، النور
إراحة أن ومع الغاية. لهذه ينتقونها التي املنفردة األماكن يف إال يفعلونه ال أيًضا هذا وحتى
تنجسهم. كأنها بعدها أنفسهم غسل بالقانون يوجبون فإنهم طبيعي، أمٌر هذه الجسد
املستجدون ويظل أربعة، أصناٍف إىل مون يُقسَّ اإلعدادي االمتحان مدة انقضاء وبعد
كأنهم االغتسال إىل هؤالء اضطر املتقدمني املستجدون ملس ما فإذا رتبة، املتقدِّمني دون
ويعود عام؛ مائة من أكثر يعيشون منهم كثريين إن بحيث رون يُعمَّ وهم بغرباء. اختلطوا
وهم املعيشة. أمور يف النظام عىل محافظتهم إىل بل ال طعامهم، بساطة إىل ذلك يف السبب
سبيل يف كان فإنه املوت أما عقولهم. التساع األلم؛ عن ويرتفعون الحياة بؤس يحتقرون
أدلة الرومانيني ضد حربنا سجلت وقد الحياة. يف االستمرار عىل يؤثرونه فإنهم مجدهم
وإحراقهم وتشويههم تعذيبهم من الرغم عىل فإنهم املحنة؛ يف نفوسهم عظمة عىل وافرة
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ُمشرتعهم عىل ليجدِّفوا العذاب؛ أنواع جميع إىل تعريضهم من الرغم وعىل إربًا، وتقطيعهم
حتى األمرين هذين أحد عىل إكراههم يف يفلحوا لم معذبيهم فإن عليهم، ُحرِّم ما ليأكلوا أو
آالمهم، يف ابتسموا بل واحدة، دمعة تتساقط ولم املعذبني، إلكرام كانت ولو واحدة، مرة وال
ثانية. مرة تسلمها انتظروا كأنهم شديدة، برغبة أرواحهم وأسلموا عذَّبهم، بمن وَهِزئوا
وأن تدوم، ال وأنها الفساد، قابلة األجساد أن هذه: هي عقيدتهم أن ذلك يف والسبب
لتتحد ا؛ جدٍّ الرقيق الهواء من تأتي النفوس هذه وأن األبد، إىل مستمرة خالدة النفوس
تحرر عندما ولكن معني. طبيعي بتشويق إليها وتجتذب فيها، السجن اتحاد بأجسادها

فوق. إىل فتصعد تبتهج العبودية من اإلفالت تحرُّر الجسد قيود من
إىل وباللجوء املقدسة األسفار بمطالعة سيحدث بما يتنبأ أن يحاول من وبينهم
يف يخطئون ال فإنهم األنبياء، أقوال معرفة يُجيدون أنهم وبما ر. التَّطهُّ من متعددة أنواع

نادًرا. إال تنبؤاتهم
والعادات املعيشة يف الحاسيني وسائر تتَّفق الحاسيني من أخرى فرقة وهنالك
الزواج عن االمتناع أن يرون أفرادها فإن الزواج؛ أمر يف عنهم تختلف ولكنها والرشائع،
الجميع قال إذا وإنه التسلسل، إمكانية عىل البرشية، الحياة من الرئييس القسم يقيضعىل
أزواجهم يمتحنون هؤالء فإن حال كل وعىل البرشي. الجنس عىل ُقيض الزواج بعدم
ال ولكنهم فعًال، منهن تزوجوا مرات ثالث الحيض ذوات من وجدوهنَّ فإذا سنوات، ثالث
التوالد، ألجل بل اللذة؛ ملجرد يتزوجون ال أنهم عىل ليربهنوا حامالت كنَّ إذا يساكنونهن
عادات هي تلك يتمنطقون. والرجال أثوابهنَّ بعض البسات الحمامات إىل يذهبن والنساء

الحاسيني. من الفرقة هذه
له: محصَّ ما (١٣ : ٥) القديم التاريخ كتابه يف نفسه املعارص املؤرخ لهذا وجاء
وهم اإلنسان؛ أعمال من موقفهم يف اختلفوا ثالث ِفَرق الزمان هذا يف اليهود بني «وكان
كلها، ال ُمقدَّرة األفعال بعض بأن الفريسيون فقال والحاسيون. والصدوقيون الفريسيون
ُمسببًا ليس ولكنه الَقدر، ملفعول ُمعرَّض البعض هذا وأن سلطتنا، تحت يقع بعضها وأن
يحدث ال شيئًا وأن األمور، جميع يف يتحكم القدر أن أكَّدوا فإنهم الحاسيون أما عنه.
غري إنه وقالوا الَقدر الصدوقيون وأبطل وتحديده. لتصميمه سابق بموجٍب إال للبرش
تحت هي أفعالنا جميع أن وافرتضوا ترصفه. تحت ليست البرش حوادث وإن موجود،

منا.» بَطيش الرش ونقبل الخري نسبب نحن وأننا سلطتنا، ُمطلق
هي الحاسيني عقيدة «إن :(١٨ : ١) القديم التاريخ كتابه يف أيًضا يوسيفوس وقال
وعندما واجب. الصالح جزاء لنيل السعي وإن خالدة، النفوس وإن األمور، مردَّ هلل إن هذه:
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أنقى هو ما التطهري من لديهم ألن الذبائح؛ يقدمون ال الهيكل إىل هلل يكرِّسون بما يرسلون
بأنفسهم.» ذبائحهم فيُقدمون الهيكل إىلصحن الوصول من يُمنعون فإنهم ولهذا وأفضل؛
كان رجل الحاسيني بني قام أنه (١٥ : ١٠) نفسه الكتاب هذا يف يوسيفوس ويضيف
شاهد الرجل هذا وأن التنبؤ، موهبة منحه هللا وأن ممتازة، سرية سار وأنه مناحيم، يُدعى
يلتفت ولم اليهود، عىل َملًكا فحيَّاه املدرسة، إىل ذاهبًا ولًدا يزال ال كان حينما هريودوس
ملا ولكنه التقدم، هذا يف رجاء أي لديه يكن لم ألنه مناحيم؛ قاله ما إىل آنئٍذ هريوُدس
يدوم كم وسأله مناحيم استدعى الطليعة يف وأصبح امللك رتبة إىل وتقدم الحظ أسعده
ال؟ أم سنوات عرش يملك هل فسأله شيئًا، ُملكه مدى عن مناحيم له يقل فلم ُملكه،
هذه من هريودس فُرسَّ امُللك، انتهاء يحدد لم ولكنه ثالثني»، بل ال «عرشين، فأجاب:
الحاسيني. احرتام يف استمرَّ الحني ذلك ومنذ بالخروج، وأمره يده مناحيم وأعطى األجوبة
يف الحاسيني ذكر امليالد بعد ٢٠ السنة حوايل يف صنَّف الذي اإلسكندري وفيلون
ومن لة ُمتأمِّ ِفرقة هؤالء من فجعل (اآلسيني)، الثريابغتيني وبني بينهم وفرَّق اإلسكندرية،
عن ويبتعدون االسرتقاق ينبذون إنهم وقال: آالف، أربعة عددهم وجعل عاملة، ِفرقة أولئك
جماعات ويعيشون التأويل، ويؤثرون آبائهم، رشائع من األدبية بالناحية ويُعنون القَسم،
باالقتصاد اشتهروا وإنهم الطعام، من واحدة ووجبات مشرتك واحد بصندوق جماعات

واألخوة.8 واملحبة والتواضع

الزمان أخبار

واستوىل الُفرس دولة ودالت وغوغملة. إسوس يف وداريوس اإلسكندر أمر من كان ما وكان
اإلسكندر فأَبقى امليالد. قبل ٣٣٢ السنة يف طاعته يف فلسطني فدخلت عليها، اإلسكندر
ولم جانبه. إىل قائًدا املقدوني أنذروماخوس وعني السامرة، يف منصبه يف الفاريس الحاكم
يف قىضاإلسكندر ثم بعد.9 فيما شاع كما هيكلها يف الذبائح يُقدم ولم أوروشليم إىل يذهب
اضمحلت جديد، من لينشب إال قليًال يخمد يكن لم هائل ِعراك فنشب ،٣٢٣ السنة يف بابل

Philon: Quod Omnis Probus Liber, (Colson, F. H.) 140:9. pp. 53–63; Danielou, J.: Philon 8

.d'Alexandrie, (1958)., 42–57
Josephus, Ant. Jud, XI, 8; Glotz, G., Alexandre et le Démembrement de son Empire, 9

.(1945), 88; Tarn, W. W., Conquest of Persia, Cam. Anc. Hist., VI, 376
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فانقسمت دامية، حروب الطامعني بني وقامت معها، ووالدته اإلسكندر أرسة أثنائه يف
أحد منها قسم كل ورأَس وأفريقية، وآسية أوروبة يف أقسام ثالثة إىل اإلسكندر مملكة
وكان الكبري، القائد أنتيغونوس حفيد أنتيغونوس مقدونية عىل فاستوىل خلفائه، أو قوَّاده
ونصيب آسية، يف الفرس بمملكة قبًال يُعرف كان ما معظم سلوقوس القائد نصيب
حكم والبطالسة السالقسة وتنازع أفريقية، يف مرص بالد اإلسكندر قوَّاد أدهى بطليموس
هو الزمن من كامًال قرنًا البطالسة فحكمها فلسطني، ومنها «املجوفة» الجنوبية سورية
عاصمتهم وا وأمُّ اليهود فأحبهم وتسامحوا، البطالسة وتساهل امليالد. قبل الثالث القرن
بعضهم وبرع وآدابها اليونانية اللغة تعلُّم عىل وأقبلوا فيها، وتكاثروا اإلسكندرية
الرتجمة فكانت اليونانية، إىل املقدسة أسفارهم نقل إىل فاضطرُّوا العربية وتناسوا بها،
.(٢٨٥–٢٤٦) امليالد قبل الثالث القرن أواسط يف فيالدلفوس بطليموس عهد يف السبعينية

واليهود السالقسة

الجنوبية سورية فاكتسح الداخلية، البطالسة ظروف العظيم الثالث أنطيوخس واستغل
وخلفه طاعته، يف فلسطني امليالد، قبل ١٩٨ السنة حوايل يف وأدخل، بأكملها، «املجوفة»
سياسة يف هذا ومىض ،(١٧٥–١٦٤) الرابع فأنطيوخوس (١٨٧–١٧٥) الرابع سلوقوس
الرشق، يف خلفائه من كثريون تطبيقها وحاول نفسه، اإلسكندر اختطها التي التهلني
وفنونهم، وعلومهم عاداتهم من الكثري اقتباس وعىل اليونان، بأخالق التخلق عىل فحض
منافقون، أبناء هؤالء من «فخرج فلسطني، يف اليهود تهلني وحاول آلهتهم. احرتام وعىل
لحقتنا عنهم انفصلنا منذ فإنَّا حولنا، األممم مع عهًدا نعقد وا هلمُّ قائلني: كثريين فأغروا
أحكام بحسب يصنعون وبادروا البعض، عيون يف الكالم هذا فحسن كثرية»، رشور
قاله ما وفاته ودينهم، وتقاليدهم بسننهم اليهود تمسك درجة أنطيوخوس ونيس األمم.10
امللك.11 سنن يحفظون ال وتفرقهم انتشارهم عىل أنهم الفاريس امللك ألحشوروش هامان
لألصنام، ومعابد وهياكل مذابح يبتنوا أن يهوذا ومدن أوروشليم إىل أنطيوخوس كتب فلما
بكل نفوسهم ويعذروا ُقلًفا، بنيهم ويرتكوا النجسة، والحيوانات الخنازير يذبحوا وأن

.١ : ١٢-١٣ األول املكابيني ِسفر 10

.٣ : ٨ أستري ِسفر 11
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إىل قدم ثم موَديْن، يف وسكن أوروشليم من سمعان بن يوحنا بن متتيا خرج نجاسة12
عىل يهودي رجل وأقبل لآللهة، الذبح الناسعىل ليُجربوا السلوقي؛ امللك أرسلهم من مودين
املذبح، عىل وقتله الكاهن متتيا عليه فوثب مودين، يف الذي املذبح عىل ليذبح الجميع عيون
عىل وحافظ للرشيعة غار من «كل قائًال: عظيٍم بصوٍت وصاح أيًضا، امَللك رجل وقتل
املكَّابي ويهوذا ِبَطيسِّ وسمعان َكدِّيس يوحنا وبنوه، هو وهرب ورائي»، فليخرج العهد
(١٦٥–١٣٥) املكابيني13 ثورة بذلك فبدأت الجبال، إىل وس أَفُّ ويوناثان أواران وأليعازر
مشاغل السلوقيني وشغلت فسمعان، فيوناثان يهوذا متتيا أبناء وتزعمها امليالد، قبل

وشعبها. فلسطني تحرير من سمعان فتمكن أخرى،
وقائًدا أعظم كاهنًا به اليهود نادى (١٤٢–١٣٥) سمعان لزعامة الثانية السنة ويف
بذلك سمعان س فأسَّ بعده، من وأحفاده ألبنائه وصالحياته حقوقه يُورث وأمريًا ا عامٍّ
ساللة من يكونوا لم هؤالء أن هنا ويُالحظ حشمناي. بني أرسة أي: الحشمناوية؛ األرسة
هذين اليهود وعرف الكهنوت. حيث من هارون من يتحدَّروا ولم امُللك، حيث من داود
فيه يظهر الذي الزمن حتى محدوًدا هؤالء ُملك وجعلوا فاحتاطوا املعرفة، حق األمرين

العاملني. رب فيه يتدخل الذي الزمن حتى أي: أمني؛ نبي
هؤالء عدد وازداد التقليد، عىل لخروجه التدبري هذا عن اليهود جميع يرَض ولم
عىل يستوون كادوا ما فإنهم للناموس، اكرتاثهم وقلَّة الحشمناويني بتغافل املعارضني
منذ استياءَهم الفريسيون فأعلن الناس، يف واستبدُّوا الدنيا يف رغبوا حتى الُحكم َدست
امليالد، قبل ١٠٤ والسنة ١٣٥ السنة بني وذلك س، املؤسِّ سمعان بن هريكانوس يوحنا أيام

امليالد. قبل (٧٦–٦٧) امللكة ألكسندرة عهد حتى متنكرين فتئوا وما
امليدان إىل (١٣٨–١٢٩) السابع أنطيوخوس فعاد املوقف، ر تطوُّ السلوقيون وراقب
الجزية دفع عىل ،١٣٥ السنة يف هريكانوس، يوحنا ابنه وأكره س املؤسِّ سمعان وفاة قبل
ألكسنذروس هو ضعيف سلوقي أنطيوخوس خلف ثم أوروشليم، أسوار هدم وعىل
سلطانه، ع ووسَّ استقالله هريكانوس يوحنَّا فاستعاد ،(١٢٨–١٢٣) زبيناس الثاني
الفريسيني فزاد الكلمة، معنى بكل زمني أمري ف ترصُّ وترصف امُلرتزقة، من جيًشا وأنشأ

.١ : ٤٦–٥٦ األول املكابيني سفر 12

الثاني. الفصل األول املكابني ِسفر 13
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املتناثرة. القطع لجمع العلماء يعمل هكذا

فقنط التاج ولبس ، والتجربُّ التكربُّ فأظهر بعده أرسطوبولوس ابنه وجاء وكرًها، غضبًا
ه، وأمَّ ألكسنذروس أخاه قيَّد قد أرسطوبولوس وكان آمالهم. ظلُّ وتقلَّص الفريسيون
وملا أخيه. بعد امُللك فتوىلَّ الحبس، من وأخرجوه القيد، أخيه عن الجند نزع تُويف فلما
ال فكان والقتال، النِّزال وأحب البعيدة، املطامع إىل تشوَّف (١٠٣–٧٦) األمر له استقام
دعائم وتقوَّضت الفريسيني، وبني بينه الجوُّ فاغربَّ بغريها، يبدأ حتى حرٍب من ينتهي
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وقت يف املذبح إىل وصعد أوروشليم، إىل ألكسنذروس ودخل املظال عيد وحل املودة.
الليمون، من نوع وهو الرتنج، ورمي النخل بسعف يلعبون اليهود من قوم َ فابتدأ القربان،
جرستم كيف للفريسيني: وقالوا أصحابه فغضب ألكسنذروس، امللك ترنجة فأصابت
هو اللعب وهذا بالقصد. منا جرى وال به تهاونًا ذلك فعلنا «ما فقالوا: بهذا؟! امللك عىل
يف ملا االعتذار هذا وأصحابه امللك يقبل فلم واالبتهاج.» الفرح به واملقصود العيد ُسنَّة
ألكسنذروس بعضهم شتم أن إىل بينهم الكالم وتردد للفريسيني، عداوة من نفوسهم
رجل، آالف ستة اليوم ذلك يف منهم فُقتل بالفريسيني وأمر امللك فغضب القبيح، وأسمعه
يقرتب وأال والصحن، املذبح بني ما يقطع حائط يُبنى أن ذلك بعد ألكسنذروس وأمر
والصدوقيني، الفريسيني بني العداوة فتأصلت ة، األمَّ وخواص الكهنة سوى املذبح من
من فيها ُقتل سنني، ست بينهم النِّزاع واتَّصل الصدوقيني، امللك ألكسنذروس وعضد
أحوالهم ويصلح بينهم يُؤلف أن ألكسنذروس حاول ثم رجل، ألف خمسون الفريسيني
أفكريوس الثالث ديمرتيوس فسار السلوقيني، معونة الفريسيون طلب حينئٍذ يتمكن، فلم
أن إىل اليهود، من إليه انضاف من مع جيشه يف — دمشق يف آنئٍذ املالك — Eukairos
٩١ السنة حوايل يف ديمرتيوس فهزمه ألكسنذروس إليه فخرج (نابلس)، شكيم عىل نزلوا
كثريون إليه وجاء التالل، بعض إىل ألكسنذروس فهرب رجاله، أكثر وقتل امليالد، قبل
إىل فرده ديمرتيوس، إىل سار كبري عسكر يف صار فلما ديمرتيوس، مع الذين اليهود من
منهم، كثريًا وقتل فهزمهم الفريسيني، وبني ألكسنذروس بني الحروب عادت ثم سورية،
واستوىل يديه، بني وُصلبوا فُقتلوا رجل، ثمانمائة ووجوههم الفريسيني كرباء من وأخذ

وقهرهم.14 اليهود جميع عىل ذلك بعد
وملا جسمه. فنهكت سنني، ثالث عليه فدامت الربع، ى بُحمَّ ألكسنذروس اعتلَّ ثم
معه وحمل عليل، وهو ملحاربتها سار عليه عصت طاعته تحت التي املدن بعض أن بلغه
وحارصها، واألردن جرش بني راجب عىل فنزل وجواريه، َحَشمه وكل ألكسنذرة امرأته
فتح بعد إىل موته تُخفي أن زوجته إىل فنصح أجله، منه وقُرب علَّته عليه وقويت
الفريسيني وجوه وتستدعي ا، رسٍّ قرصه إىل جثته وتحمل أوروشليم، إىل تعود وأن املدينة،
ولكنها بهم، فعله وبما لهم بعداوته عاملة إنها وتقول بالجميل وتخاطبهم وتكرمهم
وفعلت «٧٦» ألكسنذروس ومات بيشء. تخالفهم وال يختارون كما تفعل بعده من لهم
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فاستمالوا آبائه، مع زوجها ودفنوا بالجميل الفريسيون فأجاب أوصاها، كما ألكسنذرة
قبل «٦٧» السنة حتى أمرها فاستقام بعده، يُملكوها أن وأشاروا ألكسنذرة، إىل القوم

الفريسيني. بمعاونة امليالد
تدبري إليهم وردت السجون، يف الفريسيني من كان من جميع ألكسنذرة وأطلقت
ُمتواضًعا كان ألنه أعظم؛ كاهنًا هريكانوس األكرب ابنها وجعلت بمذهبهم، كت وتمسَّ الناس،
أمر قوي وملا الجيش، صاحب األصغر، وهو أرسطوبولوس، أخاه وجعلت ًا، خريِّ وديًعا
قتل يف يدهم إطالق وطلبوا هريكانوس، ابنها ومعهم ألكسنذرة، إىل جاءوا الفريسيني
هؤالء، برأي كان ألكسنذروس عهد يف األذى من بهم حلَّ ما ألن الصدوقيني؛ رؤساء
عىل فقبضوا افعلوا، فقالت: وصلبهم، فرييس شيخ ثمانمائة قتل عىل حملوه الذين وهم
الفريسيني، قتل عىل ألكسنذروس حمل الذي هو وكان ذياخبيس، اسمه الصدوقيني كبري
أرسطوبولوس، ابنها ومعهم ألكسنذرة إىل الصدوقيون فجاء أخرى. جماعة مع فقتلوه
عىل نصرب ال إننا تناسيتنا! فكيف زوجِك، مع الشدائد من لقينا ما تعلمني «أنِت وقالوا:
والتفرُّق املدينة من الخروج لنا تُطلقي أن وإما عنا، يهم تُكفِّ أن فإما لنا، الفريسيني إذالل
قبل ٦٧ السنة يف تُوفيت ثم وتفرَّقوا فخرجوا «اخرجوا»، فقالت: البعيدة»، الضياع يف

امليالد.15
أوروشليم، من خرج األصغر ابنها أرسطوبولوس منها وأيس ألكسنذرة مرضت وملا
جبل من إليه وجاء ففعلوا امللك، أخذ عىل ومعونته نرصته إىل الصدوقيني واستنهض
إليه فخرج األردن عىل بهم فنزل كثريون، رجال اليهود من وغريهما الخليل وجبل لبنان
امللك أرسطوبولس فأصبح هريكانوس فانهزم فتحاربا الفريسيني، بجيش هريكانوس

أعظم. كاهنًا هريكانوس وأمىس الثاني، أرسطوبولوس باسم
عهد يف أدوم توىلَّ قد أنتيباتروس وكان وأخيه، هريكانوس بني أنتيباتروس أفسد ثم
وهريودوس فزائيل أربعة: البنني من له ولدت أدوم أهل من امرأة وتزوج ألكسنذروس،
ومنهم بابل، يهود من إنه قال: من فمنهم أصله، يف اختُلف وقد ويوسف. وفريوراس
وحيلة ودهاء وبأس وشجاعة ورأي عقل ذا وكان عربانيٍّا. ال عسقالنيٍّا كان إنه قال: من
بينه مودة ونشأت أوروشليم يف فأقام ألكسنذرة، عزلته ألكسنذروس مات فلما ومال.
وأشار لهالكه، يسعى إنه قائًال امللك أرسطوبولوس أخيه عىل فحرَّضه هريكانوس، وبني
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معهما ومىش بالضيفني، الحارث فرحب األنباط، ملك الحارث إىل ويميض يخرج أن عليه
استأمن امليالد قبل ٦٤ السنة يف التقوا فلما أرسطوبولوس، قاصًدا ألًفا خمسني رأس عىل
فيها، وامتنع أوروشليم ودخل هذا، فهرب أخيه، إىل أرسطوبولوس رجال من كثريون
الحروب فاتَّصلت املدينة، فنازلوا أوروشليم إىل وأنتيباتروس وهريكانوس الحارث فقام

مرص. إىل والسالم الخري أهل من كثريون فانتقل الفتن، وعظمت
رومة أطلَّت امليالد، قبل (٦٧–٦٣) الثاني أرسطوبولوس عهد يف اآلونة، هذه ويف
فلصوص واليهود، السالقسة شئون يف فعليٍّا تدخًال ل تتدخَّ بومبايوس قنصلها بشخص
ظهروا أن بهم بلغت قد القحة وكانت بأكمله، املتوسط البحر غشوا قد كانوا البحر
عىل الطريق، يف الحكومة موظفي بعض ويخطفون ويحرقون ينهبون التيرب مصب عند
من رومة إىل الواردة الحنطة عىل واستولوا نفسها، رومة من كيلومرتات بضعة مسافة
إىل أبحر ثم يوًما، أربعني يف املتوسط البحر غرب بومبايوس فظهر وأفريقية، مرص
سفنهم حياض وخرَّب إيجه، بحر يف اللصوص شأفة أسابيع سبعة يف فاستأصل الرشق،
انطالق نقاط السالقسة شواطئ تعاريج بعض من اتَّخذ قد بعضهم وكان وحصونهم،
هذه يحتل أن بومبايوس فرأى وطرابلس. البرتون بني الشقعة رأس هذه ومن للقرصنة،
رشق يف البونط ملك مرتاداتس ٦٧ السنة يف فرضب نهائيٍّا، احتالًال جاورها وما الشواطئ
سورية شطر اتَّجه ثم األرمن، ملك تغرانوس ٦٦ السنة ويف قاضية. رضبة الصغرى آسية
قبل ٦٣ السنة مطلع يف دمشق إىل Scaurus سكوروس قواده أحد ووصل وفلسطني.

نفسها. السنة هذه ربيع يف بومبايوس تبعه ثم امليالد،
ويوحنا املكابي يهوذا عهد منذ شئونهم يف وفاوضوهم الرومان، عرفوا قد اليهود وكان
السنة حوايل يف األول املكابيني ِسفر يف جاء فقد وحلفاء؛ أصدقاء واعتربوهم هريكانوس،
ألوليائهم املودة حفظوا الرومانيني أن وبطشها، رومة قوة وصف بعد امليالد، قبل ١٠٠
كالمه فحسن منارصيهم، جملة يف ليثبتوه فاوضهم يهوذا وأن عليهم، اعتمدوا والذين
تذكاًرا وشعبه يهوذا عند ليكون نحاس؛ من ألواح عىل دوَّنوه كتابًا إليه وأرسلوا لديهم،
أرسل دمشق إىل سكوروس بوصول اليهود سمع فلما ،(٨ : ١٢–٢٣) وامُلنارصة للُمساملة
بومبايوس دخول ولدى املعونة. طلب يف يُفاوض وفًدا وأرسطوبولوس هريكانوس من كل
وإعادة الحشمناويني حكم إنهاء راجيًا اليهودي الشعب يمثل وفد وصل دمشق إىل
األنباط، عىل ُقيض قد يكون ريثما باالنتظار بومبايوس فأشار الكهنة، يد إىل السلطة
واستوىل أوروشليم عىل بومبايوس فزحف ينتظر، ولم أمره يف احتار أرسطوبولوس ولكن
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كاهنًا هريكانوس وأمىس سورية، حاكم والية يف فلسطني وأدخل ،٦٣ السنة يف عنوة عليها
يهوديٍّا، مجلًسا منها كل رأس عىل وجعل مقاطعات، خمس إىل فلسطني م وقسَّ أعظم،

مستقرَّة. غري مضطربة ظلت ولكنها
السنة يف بومبايوس وقتل امليالد، قبل ٤٩ السنة يف الرومانية األهلية الحرب وجاءت
أمريًا هريكانوس يوليوس فجعل قيرص، يوليوس وأنتيباتروس هريكانوس فأيد التالية،
وأصبح اليهود، وغري اليهود عىل سلطة ذا اليهودية عىل حاكًما وأنتيباتروس فلسطني عىل
هريودوس وابنه اليهودية لشئون مدبًرا أفزائيل ابنه فجعل الحقيقي، البالد حاكم هو
قبل ٤٤ السنة يف واغتياله قيرص يوليوس أمر من كان ما وكان الجليل. عىل حاكًما
الكهنوت، رئاسة من هريكانوس وأنزلوا سنوات، ثالث فلسطني عىل الفرت فاستوىل امليالد،
أرسطوبولوس بن بأنتيغونوس ونادوا للكهنوت، صالح غري مشوًَّها ليظل أذنيه وجدعوا

امليالد. قبل ٣٧ السنة حتى ٤٠ السنة من البالد فحكم ملًكا،
فلسطني فحكم ملًكا، أنتيباتروس بن هريودوس فجعلوا الحكم، إىل الرومان وعاد
فعظم ُمداهنًا، ُمواصًال منظًما ُمدبًرا نشيًطا ُهماًما وكان (٣٧–٤ق.م.)، سنة وثالثني ثالثًا
عهده ويف األطفال، بذبح أمر الذي وهو بالكبري. ب فلُقِّ ُملكه، وازدهر سلطانه واتسع أمره
والسامرة اليهودية فحكم أرخيالوس، ابنه بعده وجاء لحم. بيت يف املسيح السيد ُولد
طلب عىل بناءً امليالد بعد ٦ السنة يف الفاسد حكمه وانتهى ملك، لقب بدون وأدوم
٤١ السنة حتى كذلك فتئت وما عادية، رومانية والية فلسطني وأصبحت ونُفي، الشعب،

.٤٤ السنة حتى ملكه فدام اليهود، عىل ملًكا أغريبا أصبح وفيها امليالد، بعد
فدكَّت أوروشليم، يف وامتنعوا امليالد، بعد ٦٦ السنة يف رومة عىل الطاعة اليهود وشقَّ
١٣٢ السنة يف العنف إىل اليهود عاد ثم تدمريًا، رتها ودمَّ ٧٠ السنة يف املدينة حصون رومة
ُمشتَّتني فتئوا وما امليالد، بعد ١٣٥ السنة يف صاغرين استسلموا ثم باركوزينة، بقيادة

األوىل. العاملية الحرب يف بلفور وعد حتى
القرن ويف امليالد. قبل األخريين القرنني يف اليهود تاريخ من خاطفة ملحة هذه
تاريخهم، من الِحقبة هذه يف اليهود تفكك إلظهار كافية ذاتها حد يف وهي بعده، األول
آراؤهم بت وتشعَّ أهواؤهم تعارضت وكيف صفوفهم، والفوىضيف التشويش درجة وتبيان
عليه، يعتمدون وجه عىل يستقيمون وال جامعة تجمعهم ال فأصبحوا مذاهبهم، وتباينت
فباتوا رجية، البرش يف لهم يبَق ولم آمالهم، وأخفقت منهم الصالحني رجاء وخاب
األنبياء نبوات وأمست األرض، عىل هللا ملكوت أركان يوطِّد مسيًحا إلهيٍّا، عمًال ينتظرون

إليهم. األسفار يف ما أحب وحبقوق أشعيا سيما وال
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الرابع الفصل

املعروف املكشوفعىلضوء

منظمة أخوية خرائب

من قليل أو كبري عدد من تتألَّف عادية فلسطينية قرية خرائب قمران خرائب وليست
مؤسسة بقايا هي وإنما ة، واألزقَّ والباحات واألسواق العمومية واألبنية العائلية املساكن
لعدد املياه لتأمني ة ومعدَّ مرتبة منسقة ولكنها الفروع، متعددة مياه شبكة لها جماعية
واألجران واألحواض واألقنية والصهاريج الخزانات فهنالك واحد. وقت يف األفراد من كبري
لصنع املشاغل وهنالك مشرتك. لعمل ُمعدٌّ ببعض بعضه مربوط وجميعها املختلفة،
مواخري الغري، عن منعزلة نفسها عىل منكفئة الناس من لجماعة يلزم ما وإعداد األواني
املغاسل وهنالك لإلعاشة. ومخازن وأفران ومطاحن وللحدادة، النحاس لتطريق ومصانع
هذه يؤيد ما املقربة ويف االجتماع. وقاعات الكتابة وغرفة الطعام وغرفة واملطبخ املشرتكة
عىل يدل ما وفيها الفرتة، هذه مقابر سائر عن تختلف فهي املشرتكة، األخوية الحياة

والدفن. والتوجيه التكفني يف معيَّنة خطة اتباع
عن األكرب بلينيوس كالم يف جاء ما مع االتِّفاق كل يتفق ما الخرائب هذه موقع ويف
األول القرن يف أي: بلينيوس؛ عرص يف نفسه املحل هذا يف أقاموا الحاسيني من جماعة
خرائب أية هنالك فليست قمران. أخوية عىل إال ينطبق ال هؤالء عن يقوله فما امليالد. بعد
ما أوردنا وقد قمران. خرائب سوى مالحظاته عنها تصح وأريحا جدي عني بني أخرى

محله. يف فلرياجع سابق فصل يف قاله

ومخابئ مساكن الكهوف

وُغرف مساكن من هذه والحالة بُدَّ فال للنوم، غرف أو مساكن قمران خرائب يف وليس
يدل ما أدوات من املجاورة الكهوف يف تبقى مما تبنيَّ وقد األخوية. هذه أفراد إليها يأوي
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وجود القول هذا يمنع وال اك، النُّسَّ هؤالء إليها يلجأ مساكن األخوية زمن يف كانت أنها عىل
الكهوف. إىل باإلضافة املساكن من أخرى أنواع أو خيام

الكهوف هذه يعتربون فال اليهودي، العالم سوكينيك االختصاصرأي رجال يرى وال
ما عدده يفوق ا جدٍّ كثري فيها ُوجد ما فإن األسفار؛ من أهمل ما فيها ُحفظ «جنازات»
يستوجب ال وما باألسفار، له عالقة ال ما املخطوطات من أيًضا وفيها فيُحفظ. يُهمل
هذه إىل ُحملت واملخطوطات الدروج أن يُرجحون وهم والتجنيز. واالستيداع اإلهمال
السنة يف الكربى ثورتهم وإعالن الرومان عىل اليهود خروج لدى بها وُخبِّئت الكهوف،

امليالد. بعد ٦٦

التوراة دروج
مقدسة فلسطني يهود اعتربها التي األسفار يتضمن كتابيٌّ املخطوط من ُوجد ما وُربع
متعددة نُسخ وهنالك أستري. ِسفر سوى ينقصها وال امليالد، بعد األول القرن منذ قانونية
ُوجد وبعضما العرشة. عىل تُرِبي االشرتاع وتثنية غار الصِّ واألنبياء واملزامري أشعيا نبوَّة من
قرن نصف إىل يعود الذي (ق٤) دانيال كدرج األم النُّسخ من عمره يف قريب النُّسخ هذه من
حيث من يبعد ال (ق٤) يف الجامعة ِسفر من ُوجد وما (١٦٤ق.م.). السفر ظهور بعد فقط
ما بني العهد يف التقاُرب وهذا فر. السِّ هذا ظهور زمن عن سنة مائة من أكثر نسخه تاريخ
مرص. برديات يف حتى الوقوع بعيد نادر أمر عنها نُقلت التي األمهات وبني نُسخ من وجد
يوستينوس الفيلسوف القديس صدر سيما وال الصدر، ويُثلج النظر يلفت ومما
يوستينوس تُؤيد الخمسة، األسفار نصوص من مقاطع عىل بني املنقِّ عثور النابليس،
فقد امليالد؛ بعد الثاني القرن منتصف يف اليهودي تريفون مع الشهرية محاورته يف
النص من كثريًا يقرب الخروج ِسفر من نص عىل الرابع قمران كهف يف بون املنقِّ عثر
ال وسبعون، النصخمس هذا مرصيف يف يعقوب ُصلب من الخارجة فالنفوس السبعيني؛
أسطفانوس ِخطاب يف وسبعون خمس وهي رة»، «املسوَّ اليهود توراة يف كما فقط سبعون
واألربعني الثالث العدد يف موىس، نشيد من نجده ال وما .(٧ : ١٤ (أعمال األول الشهيد
نجد السبعيني النص يف جاء مما االشرتاع تثنية ِسفر من والثالثني، الثاني الفصل من

الرابع.1 قمران كهف يف وجد الذي التثنية نصوص من نص يف معظمه

.Milik, J. T., Dix Ans, 24 1
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األوىل النبوَّات أسفار

والرابع األول قمران كهوف يف امللوك وأخبار وصموئيل والقضاة يشوع أسفار من ُوجد وما
ومما أيًضا، السبعينية الرتجمة منه تحدَّرت أصل من جميعه مستمد والسادس، والخامس
الذي الرابع، قمران كهف يف ُوجد الذي صموئيل ِسفر نص أن هو هنا اإلشارة إليه تجدر
القديم العهد نصوص أقدم الثِّقات نظر يف يُعترب الذي ب)، صموئيل (ق٤ ب إليه يُشار

ر.2 املسوَّ التوراة نص إىل منه السبعينية الرتجمة نص إىل بكثري أقرب أيًضا هو خطٍّا،

املتأخرة النبوَّات أسفار

قمران، كهوف يف حسنًا تمثيًال جميعها ممثلة عرش واالثني وحزقيال وأرميا أشعيا ونبوَّات
١شب) (١ق الثاني الدرج نصَّ نرى وبينما أشعيا. لنبوَّة كاملني درجني بون املنقَّ وجد فقد
يف ُوجدت التي عرش االثني املقاطع نصوص وكذلك ر، املسوَّ النص إىل قوية بِصلة يمت
يف املسوَّر النص عن يختلف (١ ١ش (١ق األول الدرج نصَّ نجد القمراني الرابع الكهف
النصوتنظيمه. وترتيب الجمل وتركيب التهجئة، يف وفروقات قراءته سهولة أهمها: أمور؛
الكتابة من بفراغ يظهر متأخر ونص قديم نص بني واضح فرٌق وتلك هذه من وأهم
الرابع الفصل من ييل ملا جديد رق وباستعمال والثالثني، الثالث الفصل من االنتهاء عند
بها ُعِني أرميا نبوَّة من قطع بعض يف السبعيني النص أثر ويظهر وغريه.3 والثالثني

كروس. الدكتور مة العالَّ

واملزامري ودانيال أيوب

العربي بالخط واألخرى املتأخر، املربع بالخط إحداهما نسختني يف أيوب سفر ُوجد وقد
حل عندئٍذ سيسهل فإنه القديم، الخط بهذا ُكتبت قد األمهات النسخ كانت وإذا القديم.
قمران كهف يف دانيال سفر من نسختان أَيًضا ُوجدت وقد ر. املسوَّ النص مشاكل بعض

Cross, F. M., A Manuscript of Samuel in an Archaic Jewisk Bookhand from Qumran: 4 2

.Q Sam, Jour. Bib. Lit., 1955, 165–172
Burrows, Trever, and Brownlee, The Isiah Manuscript and the Habbakuk Commentary, 3

.(1950)
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ر، املسوَّ النص يقارب وجميعها السادس، الكهف يف وواحدة الرابع، الكهف يف وأربع األول،
نسخ بقايا وهنالك السبعيني. النص منه تحدر الذي القديم النص أثر أيًضا تظهر ولكنها
وهنالك العربي. إىل اآلرامي ومن اآلرامي، إىل العربي النص من االنتقال فيها يظهر أخرى
والتاسع املائة املزمور نص سوى معظمها يف وليس املزامري، من عرشة دروج بقايا أيًضا

ر.4 املسوَّ الرتتيب عن يختلف برتتيب فيه املزامري جاءت واحد درج وهنالك عرش.

التالوة كتب

إن دخيلة. اليهود ويعتربها ،Deuterocanoniques الثانية القانونية الكتب أيًضا تسمى
بني منها نجده ما ذلك عىل ودليلنا إليها. ورجعوا واقتنوها الكتب هذه عرفوا قمران يهود
وواحدة بالعربية، منها اثنتان طوبيا: سفر من نسخ ثالث فهنالك الكهوف؛ محتويات
Vetus الالتينية الفيتوس إىل نصوصها يف أقرب وهي ميليك. األب اآلن بها يُعنى باآلرامية
بأن االعتقاد إىل ميليك األب ويميل ،Codex Sinaïticus السينائي النص إىل منها Latina
يف ُوجدت الدروج من قطع ببعض Baillet بايل األب ويُعنى باآلرامية.5 أوًال جاء بعضها
بن يشوع سفر من السادس الفصل إىل يعود بعضها أن يرى وهو الرابع، قمران كهف
ويضاف القاهرة، جنازة يف نوعه من ُوجد ما مع يتفق البعض هذا أن ويرى سرياخ،
قمران كهف يف وُوجدت باليونانية، جاءت أرميا رسالة من مقاطع بعض كله هذا إىل

باروك. كتاب إىل مضافة السبعينية يف وردت وقد السابع.6

الدخيلة املنتحلة األسفار

فيما اليهود عند فأمست الحقيقيني، مؤلفيها غري إىل نُسبت أسفار إىل قمران يهود ورجع
الحقيقيني، مؤلفيها غري إىل منسوبة أي: Pseudepigrapha املسيحيني اآلباء وعند بعد
االنتحال أن يخفى وال تخبئته. تجب الذي النوع من أي: apocrypha أبوكريفية وبالتايل
وهو لنفسه ادعاه إذا شعًرا فالن انتحل نقول: تقدم. ما عكس األصل يف هو اللغة يف

.Cross. F. M., et Skehan. P., Textes Bibliques de la Grotte 4, Rev. Bib., 1956, 56–60 4

.Milik, J. T., Dix Ans, 29 5

.Rev. Bib., 1956, 572 6
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إىل الحاجة إليه تدفعنا ع توسُّ ذاته حد يف هو منتحلة األسفار هذه إن وقولنا: لغريه،
من هو األسفار من ِسفًرا إن القول: وعند .Pseudepigrapha ال معنى يؤدي اصطالح
دخيل ِسفر إنه قولنا: هنا ومن إليه. الرجوع وعدم إبعاده بوجوب نحكم األبوكريفة نوع

أصيل. غري أي:
رشقيني من املسيحيني اآلباء ُعرف يف القديم، العهد عىل الدخيلة األسفار وأهم
البطاركة، ورسائل أخنوخ وِسفر اليوبيالت ِسفر هي اليهود، أحبار ُعرف ويف وغربيني
والالتينية بالحبشية مىض فيما عرفناه الذي الصغري» التكوين «ِسفر أو اليوبيالت وكتاب
النص مع يتَّفق ما وهو العربية، باللغة قمران يف الكشف أعمال بفضل اليوم نعرفه
نُسخ من قطًعا بون املنقِّ وجد وقد عليه. مسيحي دس أي من خاٍل فإنه وبالتايل الحبيش،
املختار» «الشعب أصل يف يبحث وهو والرابع.7 والثاني األول قمران كهوف يف منه متعددة
منها واحدة كل تشمل ِحقبة، وأربعني تسع يف ويجيء سيناء، يف الظهور حتى البدء منذ
األحبار ِسفر يف جاء ما عىل نسًجا اليوبيالت يوبيل فيصبح سنة، وأربعني تسع أخبار
البطاركة عهد إىل ورجوعه عهده وقدم الناموس قدسية تبيان إىل يهدف وهو ،(٢٥ : ١١)
تصنيف من أنه البحث رجال ويرى السموات. يف هللا إىل الِقدم يف األزل إىل بل ال األولني،

امليالد.8 قبل الثاني القرن أعيان من ُمحافظ يهودي
الرابع قمران كهف يف بون املنقِّ عثر فقد أخنوخ؛ ِسفر إىل أيًضا قمران يهود وعاد
كما أخنوخ وِسفر باآلرامية. جاءت وقد امُلصنَّف. هذا من مختلفة قطع عرش حوايل عىل
ويبحث امليالد، قبل األخريين القرنني إىل يعود الرؤى من كشكول بالحبشية قبًال عرفناه
مة العالَّ مه قسَّ وقد والنعيم. جهنم ويف والشياطني، املالئكة ويف والفساد. الرش أصل يف
مأخوذة مادة األوىل والثالثني الستة فصوله يف فرأى مختلفة، أقسام خمسة إىل شارل
األمثال قسم والسبعني الحادي حتى والثالثني السابع فصوله من وجعل نوح، ِسفر من
ومن الكواكب، كتاب والثمانني الثاني حتى والسبعني الثاني فصوله ومن والتشبيهات،
والتسعني الحادي فصوله ومن األحالم، ُرؤى التسعني حتى والثمانني الثالث فصوله
خمس يف والرابع األول القسمني من أشياء وهنالك األسابيع.9 رؤيا والرابع املائة حتى

.Qumran Cave I. 17, 18 7

Charles, R. H., Apocrypha and Pseudepigrapha, (1913), II, 1-82; Tisserant E, Rev. Bib., 8

.1921, 55–86; Milik, J. T., Dix Ans, 29-30
.Charles, R. H., Op. Cit., II, 163–277 9
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قطع يف جاء مما أضبط اآلرامية نصوصها جاءت وقد الرابع. الكهف مخلفات من قطع
ما لضآلة بذاتها؛ قائمة تزال ال العارشة والقطعة الكواكب، أخبار تضمنت أُخرى أربع
يوجب والتشبيهات األمثال آثار من أثر أي وجود عدم أن ميليك األب ويرى منها، ى تبقَّ
األب ويرى امليالد.10 بعد الثاني القرن أعيان من اليهود املسيحيني من واضعه إن القول
موفينكل اإلسكندينايف والبحاثة اإلنجييل Lods لودز واألستاذ الكاثوليكي Martin مارتن
من ليس أنه نرى ونحن وحدهم.11 اليهود نتاج من هو أخنوخ سفر أن Mowinckel
أن والواقع عليه، األدلة تنارص قبل بيشء فنحكم االستنتاج، يف ع نترسَّ أن بيشء العلم

. البتِّ إرجاء يُوجب ضئيل الحالتني يف الدليل
«عهود نص عىل يعثروا أن قمران، يف العمل بدء لدى الباحثون، العلماء ع وتوقَّ
الحاسيني، آثار من اليوناني النص يف ملسوه ملا نظًرا اآلرامية أو بالعربية البطاركة»
اآلن حتى عليه عثروا ما وجل الظن. لهم ره صوَّ مما شيئًا يجدوا فلم وانتظروا بوا وترقَّ
من قطعة فهنالك اعتمدها. قد العهود» «هذه واضع يكون أن يمكن مراجع بعض هو
ونُسبت باآلرامية كتبت الرابع الكهف مكتشفات من ِقطع وبعض األول، الكهف مخلفات
ومما قرن، نصف قبل القاهرة جنازة يف ُوجد قد كان ما مع تتَّفق الِقطع وهذه الوي. إىل
الذبائح، تقديم يف التعليمات وبعض يعقوب، إىل نُسبت صالة من يشء أيًضا عليه ُعثر

نفتايل.12 إىل نُسب عربي ونص
وأحفادهم أوالدهم به أوصوا ما هي والعهود عرش. االثنا يعقوب أوالد هم والبطاركة
التاسع الفصل يف كالمه من جاء ما ِغرار وعىل نفسه، يعقوب فعل كما وفاتهم قبل
وباألرمينية باليونانية ُحفظت قد العهود هذه وكانت التكوين. ِسفر من واألربعني
بهذه ُعني عرش الثالث القرن يف ،Lincoln لنكولن أسقف روبرتوس وكان والسالفية.
ثم آنئٍذ، املسيحية األوساط يف ترحيبًا القى التينيٍّا ا نصٍّ وأعدَّ اليونانية، بلغتها العهود
يف Grabe غرابي وعاد باريز. يف ونُرش ١٥٥٥ السنة يف اإلفرنسية إىل النص هذا تُرجم
يهودي نصٌّ إنه عنه وقال ،١٦٩٨ السنة يف فنرشه اليوناني، النص إىل عرش السابع القرن

.Milik, J. T., Dix Ans, 31 10

Martin, F, Le Livre d'Henoch, (1906): Lods, A., Hist. de la Lit. Hebraïque et Juive, (1950), 11

.880–882; Mowinckel, S., He That Cometh, (1956), 354 f
.Qumran, Cave I, 21, Rev. Bib., 1955, 398–406, 1956, 66 12

66



املعروف ضوء عىل املكشوف

يف Migne مني األب جاء ثم مسيحي.13 دسٍّ أثر يحمل ولكنه امليالد، قبل ما إىل يعود
القرن إىل يعود النص هذا أن له يرتاءى إنه األبوكريفه معجم يف فقال ،١٨٥٦ السنة
فجعل النرصانية يف دخل يهودي هو واضعه وإن امليالد، بعد الثاني القرن أوائل أو األول
اإلنكليزي مة العالَّ نفسه املوضوع هذا وعالج املسيح. ظهور يؤيد ما يقولون يعقوب أبناء
املسيحي الدس وحرص فر السِّ هذا يهودية فأيد العرشين، القرن أوائل يف شارل روبرت

الخريستولوجية. العبارات ببعض فيه
ذهب قد كان ملا مؤيًدا وجاء الهولندي، Jonge يونغ كتاب ١٩٥٣ السنة يف وظهر
اعتمد متنرص يهودي آثار من البطاركة عهود بأن فقال شارل، وناقض مني األب إليه
األب ورأى الجديد.14 دينه به يؤيد جديًدا ِسفًرا منها فجعل قديمة، يهودية نصوًصا
أو الوي عهد اعتمد أخنوخ سفر كصاحب البطاركة عهود صاحب إن فقال: رأيه، ميليك
جميعها للعهود واحد مؤلف وهو البطاركة، عهود فصنَّف شابههما، ما أو نفتايل عهد
مقدمة العهود هذه من عهد فلكل التخطيط. وحدة بدليل اليوناني نصها يف نعرفها كما
مسيحني» «ال واحد مسيح مجيء تتوقع وخالصة الفضيلة، عىل حضٌّ فيه وباٌب تاريخية،

رؤيا.15 وتتضمن
هذه بأن القول — الفرنيس األستاذ — Dupont-Sommer صومر دوبون ويؤثر
دمشق وثيقتَي ويف قمران، كهوف يف يماثلها ما لوجود الحاسيني آثار من هي العهود
كزبلون البطاركة عهود سائر من كبريًا عدًدا يُشابه ما الوثيقتني هاتني يف وأن سيما وال

متأخر.17 مسيحي دس إمكانية ينكر ال ولكنه وبنيامني.16 ويوسف ودان

أخرى ُمنتحلة أسفار

وهو األوىل، األربعة فصوله ضاعت محزوم آرامي درج األول قمران كهف ُمخلَّفات ومن
تعريفه هنا ومن التكوين. ِسفر من األوىل عرش الخمسة الفصول يف ع توسُّ يظهر فيما

.Spicilegium Patrum, (Oxford) I, 145–253 13

Jonge, M. de, The Testaments of the Twelve Patriarchs. A study of Their Text, Com- 14

.position and Origin, (Assen, 1953)
.Rev. Bib., 1955, 297-298. Dix Ans, 31-32 15

.Rabin, Ch., The Zadokite Documents, 83 16

.Dupont-Sommer, A., Les Ecrits Esseniens, (1959), 316–318 17
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يف منه تيرسَّ ما فنرشا ،Yadin ويادين Avigad أفيغاد به ُعني وقد امُلنتحل. بالتكوين
18.١٩٥٦ السنة يف واإلنكليزية العربية

وال مختلفة، بقايا منه ت تبقَّ أرميا إىل يُنسب ِسفر امُلنتحلة القمرانية األسفار ومن
ِسفر من بقايا أيًضا وهنالك باروك. ِرسه بأمني وال ونبوَّته، نفسه بأرميا ال ربطه يمكن
هذه تزال وال وهارون، مويس أبي عمران برؤيا يُعرف آخر وِسفر يشوع ترانيم يُدعى
األسفار هذه ومن وستاركي.19 ميليك األبوان بها يُعنى والبحث الدرس قيد جميعها

نبونيدوس: صالة أيًضا امُلنتحلة القمرانية

عندما وبابل أشور ملك العظيم امللك نبونيدوس صالها التي الصالة كلمات
وأُبعدت سنوات، سبع أصبُت تيماء: مدينة يف وهو شديد، بورٍم هللا بأمر أصيب
ممن يهوديٍّا نبيٍّا إيلَّ هللا أرسل وخطاياي بآثامي اعرتفت ملا ولكن الناس، عن
أصبُت «ملا هكذا: وكتب العيل، هللا اسم يُمجد أن وكتب ففرسَّ بابل، إىل أُبعدوا
من املصنوعة اآللهة إىل سنوات سبع صليُت تيماء مدينة يف العيل بأمر شديد بورم
20«… اآللهة من … والطني والحجر والحديد والخشب والربونز والذهب الفضة

ألمَّ الذي املرض عن دانيال ِسفر يف ورد ما مع التشابه من يشء كله هذا ويف
بنبوخذنرص.21

دمشق مخطوطة

قمران؛ جماعة مخلَّفات من ريب أي بدون وهي املخطوطة، هذه إىل اإلشارة سبقت لقد
ها نَصُّ يتَّفق ِقطع عىل والسادس والخامس الرابع القمرانية، الكهوف يف بون املنقِّ عثر فقد
هذه نصوص يُكمل ما أيًضا وفيها دمشق، مخطوطة من «ألف» الُوريقات يف جاء وما

Avigad. N., and Yadin, Y., A Genesis Apocryphon. A Scroll from the Wilderness of 18

.Judaea; Milik, J. T., Dix Ans, 33, n. 1
.Milik, J. T., Dix Ans, 33 19

.Burrows, M., More Light, 400 20

.Rev. Bib., 1956, 401–415 21
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هذه عنه بقيت الذي امُلصنَّف أن القمرانية النصوص درس من أيًضا تبنيَّ وقد الوريقات.
يُظهر والثاني ،(١–٨ (الفصول اإللهية الخالص خطة يبنيِّ أولهما جزئني يف جاءَ الِقطع
الجزأين إن للقول مجال أي يبَق لم فإنه وهكذا اإلخوان، عىل اتباعها وجب التي النُُّظم

ُمختلفني.22 ُمصنَّفني يُمثالن

الجماعة قانون

يف كاملة تكون تكاد نسخة منه ُوجدت وقد االنضباط.23 قانون بعضهم أسماه ما هو
أصح هذه ونَص الرابع. قمران كهف يف أخرى نُسخ من ِقطع وتسع األول قمران كهف
واملجيء األصيل النص تحرِّي يف كثريًا تُعني وقد وأسلم. وأوضح الكاملة النسخة نَص من
طقس وصف يأتي واملقدمة العنوان وبعد الصالح». «معلم واضعه أخرجه كما بلفظه
الجماعة، فقوانني الظالم»، و«مالك النور» «أمري عن الكالم ثم الجماعة، إىل االنتماء

الختام.24 فمزمور

الجهاد قانون

منه بقي وقد الظالم. أبناء ضد النور أبناء جهاد درج األول قمران كهف ُمخلَّفات ومن
القسم سوى تُمثل ال وهي أسفلها، عند محزومة العواميد هذه وجميع عموًدا عرش تسعة
انتظام عىل الكالم عند الدرج هذا محتويات إىل وسنعود الجهاد.25 قانون من األول

وعقائدهم. الجماعة

الشكر مزامري

وحدى بالحداء. صوته رفع العربية يف يحدو وحدا العربية. يف جاء كما الحديات هي
كهف دروج من «الحديات» ودرج جالًسا، يقرأ وهو وخلف ام ُقدَّ إىل تردد يحدي القارئ

.Dupont-Sommer, A., Les Ecrits Esseniens, 129–178 22

.Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 24–26 23

.Ibid., 371–389; Dupont-Sommer, A., Op. Cit., 83–127 24

Gaster, T. H., Scriptures of Dead Sea Sect, (1957), 260–284; Sukenik, E., Dead Sea 25

.Scrolls of the Hebrew University, (1955), Pl. 16–34, 47

69



ُقمران وجماعة امليت البحر مخطوطات

عموًدا عرش ثمانية سوى منه يبَق ولم عديدة، أماكن يف محزوًما جاء وقد األول. قمران
عرشون. املحفوظة املزامري وعدد الستني، عىل عددها يربو الصغرية القطع من كبري وعدد
لك أُقدِّم «إني بالعبارة: املزامري هذه وتبدأ العدد.26 هذا من بكثري أكثر كانت ولعلها

كر. الشُّ مزامري إنها القول: هنا ومن هللا.» يا الشكر
يعتني، الذي واألب يعلم، الذي «املعلم هو نصوصها بموجب املزامري هذه وناظم
بهذا أجدر ومن األبدي»، البستان وبُستاني الجماعة، بُنيان ُمشيِّد الحية، املياه ومصدر

نفسه.27 الصالح» «معلم من كله

األخالق قانون

األخالق قانون من نُتًَفا تتضمن الرابع القمراني الكهف مخلفات من كثرية ِقطع وهنالك
وأضيق أشد االنضباط من درجة يوجب وهو الخمسة. األسفار نصوص إىل يرتكز الذي

الفريسيني.28 عند السلوك قانون عليه ينص مما

األسفار تفسري

التعبري مجرد ليس فهو الجماعة. ظروف ضوء عىل التأويل هو قمران أئمة عند والتفسري
العقيدة، لتأييد األسفار إىل رجوع هو وإنما األصل، لفظ من وأيرس أسهل بلفظ يشء عن
من واحد هو تفاسريهم من ى تبقَّ ما فإن وهكذا ضوئها. عىل والحارض املايض وفهم
واملزامري، وميخا حبقوق كتفسري املايض يف للجماعة تأتَّى ما ضوء عىل تفسري إما ثالثة:
تفسري وإما نحوم، كتفسري معارص ُمعنيَّ بشعب الجماعة عالقة ضوء عىل تفسري وإما

أشعيا.29 كتفسري الجماعة وواجب العالم بانقضاء يتعلق

Sukenik, E., Op. Cit., Pl. 35–48; Qumran, Cave I, 35; Dupont-Sommer, A., Op. Cit., 26

.213–266; Gaster, T., Op. Cit., 131–197
.Milik, J. T., Dix Ans, 36 27

.Ibid., 36 28

Gaster, Th., Scriptures of the Dead Sea, 221–254; Dupont-Sommer, A., Ecrits Esseniens, 29

.267–290
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و٣٤). (ص٣٣ أشعيا لسفر الكامل الدرج

الصدق معلم

بتأسيس يظهر فيما وثيقة عالقة لهما شخصني إىل الجماعة أدب يف اإلشارة وتكثر
الراسع الكاهن وهنالك الجماعة. أي: «الَوحدة» معلم أو الصدق معلم فهنالك الجماعة،
مخلفات يف فرأوا وترتعوا بعضهم ع ترسَّ وقد الكاذب. الكاهن أحيانًا ويُدعى الفاسد، أي:
التي النصوص وبني يسوع. كآالم الصدق بمعلم أُنزل أليم عذاب إىل إشارة قمران
ملن «ويٌل حبقوق: قول عىل قمراني تعليق هذه استنتاجاتهم لتأييد هؤالء بها يستشهد
الناموس مفرس ب تعقَّ الذي الكاذب الكاهن إىل يُشري «هذا نصه: هذا صاحبه»، يسقي
عاد الذي الشديد بالغضب بالتظاهر أموره عليه ليشوِّش عزلته مكان حتى الصادق
ِزلة يف ويسقطوا أمرهم، عليهم ليختلط كاملة بأُبَّهة ارة، الَكفَّ يوم ملناسبة بينهم، فظهر
عىل الصدق بمعلم حل تعذيب أي كله هذا يف وليس السابع.»30 الراحة يوم الصوم يوم

.Gaster, Th., Op. Cit., 240-241 30
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أوروشليم كاهن بها قام رسمية زيارة إىل إشارة إال هي وإن املسيح، السيد صلب غرار
األناجيل ويف وجماعته.31 وتالميذه املعلم بها ليُحرج الصدق؛ معلم مقر قمران إىل األعظم
يدل ما نفسه السيد ومع السابق، يوحنا مع وأحاديثهم والصدوقيني الفريسيني أخبار من

املناورات. هذه مثل إىل أولئك لجوء عىل واضحة داللة
الصدق معلم بني بالتشابه القائلون بها ع يتذرَّ التي األخرى النصوص يف وليس
«أال اآلية: عىل القمراني فالتعليق إليه؛ يذهبون ما يزيد ما امُلخلِّص السيد وبني القمراني،
الكلمات هذه معنى «إن بالضبط: ييل ما هو (٢ : ٧ (حبقوق يعضونك» من بغتًة يقوم
هؤالء، وأذلَّه أعدائه، أيادي إىل هللا فسلَّمه هللا، تعاليم وخالف عىص الذي الكاهن إىل يُشري
منه منتقمني مخيًفا عناءً به وأنزلوا ونفاق، طغيان من اقرتف ملا مرٍّا عذابًا وأذاقوه
الكاذب، الكاهن إىل واضحة بصورة يشري الكالم هذا من األول القسم كان وملا بجسده.»32
من عدًدا وأن سيما وال الصدق، معلم إىل يشري يتبع ما بأن للقول مجال أي يبَق لم فإنه
بموجب الصدق معلم وأن الفاسد.33 الكاهن هذا عىل هللا بغضب تنطق األخرى النصوص
يف الرب يرتكه «ال الذي: والثالثني السابع املزمور يف ذكره الوارد هو القمرانية التعليقات
الصدق معلم قتل يثبت قمراني نص أي هنالك ليس أنه والواقع قضائه». يف يُؤثمه وال يده
«ينضم فإنه طبيعية، وفاًة وفاته إىل يُشري ما دمشق مخطوط ويف صلبًا، صلبه أو قتًال

البطاركة.35 من وغريهما وإسحاق قبله من إبراهيم انضم كما انضماًما قومه»34 إىل
هو اليوم نقوله أن يمكننا ما وُجلُّ ضئيلة، غامضة الصدق معلم أخبار تزال وال
«ذوي الحسيديني عن تفرعت املنظمة هذه وأن قمران.36 ملنظمة ومؤسًسا كاهنًا كان أنه
خذلوهم الذين بالقوم نقمتهم وأنزلوا املكابي، يهوذا مع خرجوا الذين إرسائيل» يف البأس
الرتانيم كتاب االفرتاضأن صحَّ وإذا أبيفانس.37 أنطيوخوس ألكيموسصديق أيدوا الذين

.Talmon, M. S., Biblica, 1951, 549–563 31

.Milik, J. T., Dix Ans, 49; Gaster, Th., Op. Cit., 239 32

.Gaster, Th., Op. Cit., 238–241 33

.C D 8, 21; 19, 35; 20, 14 34

.٣٥ : ٢٩ ;٢٥ : ٨ تكوين 35
.I Q P. Hab, II, 55 36

يليه. وما ٧ : ١٣ ،٣ : ٤٢ مكابيني ١ 37
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القول: من تمكَّنَّا الصدق معلم ُمخلَّفات من هو قمران38 كهوف يف ُوجد الذي «املزامري»
لبَّى املعلم وأن والديه.39 محل وحلَّ بنعمه، أظفاره نعومة منذ املعلم هذا خصَّ هللا إن
ووهب اإللهي.41 الرس فأبرص سبيله أنار هللا وأن حوله.40 ملن ُمعلًما فأصبح الدعوة هذه

املقدرة: هذه نقيض عىل دل اضطهاد من به حلَّ ما رغم أخذ مما غريه

أن يل وهيَّأَت لها، قياس ال التي قوتَك وأظهرَت كثريين، بواسطتي أنرَت لقد
يُدرك.42 ال لتدبري إتماًما بي تتمجد وأن الغامضة، أرسارَك أعرف

لألتقياء.44 أبًا بخربته فعاد نفسه.43 وخلَّص العاصفة أسكن هللا ولكن املعلم وأُبعد
نصه يف الوي عهد يف جاء ومما عرش، االثني البطاركة عهود يف جاء مما ويُستَدل
جماعة انفصال إىل أدَّى الذي السبب أن حبقوق.46 نبوة عىل التعليق ومن اليوناني.45
وأن املتهلِّنني، ومماشاة والتنعم بالجشع والتقليد الناموس عىل الكهنة خروج كان قمران
هللا أعده الذي الخالص سبيل يسلك جديد إرسائييل شعب إنشاء إىل هدف الصدق معلم
الجديد الشعب ِعداد يف ليكون هللا؛ اختاره من عىل أوجب وأنه األنبياء، بواسطة وأعلنه
امليعاد، أرض دخولهم قبل عاًما أربعني الصحراء يف قضوا الذين اآلباء ُطُرق إىل العودة،
يف النفوس تقوِّي مقدسة مشرتكة عيشة يف مًعا والتعاون العالم عن االبتعاد أوجب كما
من بد ال أن وأنذر الدهر، انقضاء منذ املالئكية الحياة تتذوق وتجعلها الرش، مقاومة

الظالم.47 قوى ضد طاحنة حرب يف النور قوى دخول

.I Q H 38

.I Q H III, 29–32, 34–36 39

.I Q H, XIV, 17–19 40

.I Q H, IV, 53 41

.I Q H, IV, 27 f 42

.I Q H, V, 16–18 43

.I Q H, VII, 19–23, 25 44

.T L, XIV, 45

.I Q P Hab, IX, 4 f 46

.Milik, J. J., Dix Ans, 54-55 47
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الصدق؟ معلم هو من

مخطوط وكذلك اسمه، ذكر من خالية قمران فُمخلَّفات الصدق، معلم هو من ندري وال
ت استرسَّ وقد هويته. أمر من بيشء القطع هذه والحالة يجوز وال املعارص. واألدب دمشق
جميعها، استعراضها من فائدة ال مذاهب شخصه تعيني يف فذهبوا معرفته، العلماء عىل

االجتهاد. وحدود املنطق قواعد إىل وأقربها أهمها ذكر ويكفي
شخصية عىل بذلك يستدل لعله الكاذب الكاهن بشخصية بالتعرُّف يبدأ ميليك فاألب
والقى ُسجن الكاذب الكاهن أن بوضوح تذكر قمران نصوص «إن فيقول: الصدق، معلم
املوت.48 حتى أعداؤه فأذلَّه وجماعته، الصدق معلم تظلَّم ألنه أعدائه؛ يد عىل أليًما عذابًا
النصوص هذه وتذكر بالنفاق.»49 جماعة وأنشأ بالدم مدينة فشيَّد كثريين أضلَّ وأنه
عن وابتعد تجربَّ إرسائيل يف الحكم توىلَّ فلما بالصدق، أوًال اشتُهر الكاذب الكاهن أن أيًضا
ًسا ُمكدِّ الشعب أمالك فصادر كاألرشار فجمعه املال، يف طامًعا هللا عهد فخان وأخلف، هللا
كاهنًا قمران نصوص يف يبدو الكاذب الكاهن هذا فإن وهكذا الذنوب.50 جزاءَ رأسه فوق
ويموت أليًما عذابًا فيلقى أعدائه، يد يف النهاية يف يقع مشيًدا مصادًرا ُمحاربًا حاكًما
املكابي يوناثان أخبار مع تتفق ما بقدر شخص سرية عىل تنطبق ال أخبار وهي موتًا.
حلت التي املحنة من خرج يوناثان فإن يهوذا، وخلف متتيا أبناء خامس (١٦٠–١٤٢)
ويف األردن. رشق يف بغزواته وتمكَّن حتفه يهوذا لقي حيث زيت بري موقعة بعد باليهود
يتقرَّب بأن الهليني امللك ديمرتيوس ظروف قضت ثم األموال، من مقادير جمع من الِبقاع
أوروشليم، يف يوناثان فأقام باألسلحة، ويتسلَّح جيوًشا يجمع أن له فأذن يوناثان، من

املدينة. ويجدد يبني وطفق
عىل ديمرتيوس عرضها التي باملواعيد ديمرتيوس خصم باالس بن اإلسكندر وسمع
من وتاًجا أرجوانًا إليه وأرسل ته، أمَّ يف أعظم كاهنًا يُقيمه يوناثان إىل فكتب يوناثان،
السنة حتى ظل يوناثان فإن وهكذا 51.(١٥٠–١٤٩) ورشيًكا قائًدا ثم ،(١٥٢) ذهب
إلقامة ساعيًا إرسائيل، استقالل عىل ُمحافًظا وأخيه والده سياسة متَّبًعا امليالد قبل ١٥٠

.I Q H, IX, 9–12 48

.I Q H, X, I, 9–13 49

.I Q H, VIII, 8–13 50

العارش. الفصل األول، املكابيني ِسفر 51
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السلوقية الدولة سياسة يف فتدخل بنفسه غرَّر ثم هلل، امللك وإعادة الناموس وتطبيق الحق
يد من الكهنوت رئاسة فَقِبل الحرجة، الداخلية ظروفها استغالل يف وطمع املجاورة،
نظر يف فأمىس السادس، أنطيوخوس يد من سورية وحاكمية الوثني، امللك ديمرتيوس
جاحًدا. العيل، اإلله عن ُمتخليًا السماوية، التعاليم عىل خارًجا اليهود من املتزمتني امُلقدسني
املقدس، الهدف بها أفسد التي الدينية غري الزمنية سياسته يف أيَّده من يوناثان ووجد
م وتزعَّ والخيانة.52 الخداع وأعمال وأباطيلها الدنيا ام ُخدَّ يقاومون املقدسون األتقياء فهبَّ
مأجور، قائد إىل األعظم الكاهن تحول أغاظهم الكهنة من جماعة الشديد االستياء هذا
الرباني الهدف تحقيق أن ويؤكد الخونة، مقاطعة يوجب الصدق» «معلم أحدهم وقام
الذي الخروج تمَّ وعندئٍذ األثمة، الجاحدين عن واالنفصال باالبتعاد إال يتم أن يمكن ال
متنسكني، معتزلني قمران يف وأتباعه «املعلم» واستقر دمشق، مخطوط يف ذكره ورد
قمران إىل نفسه هو فنزل السلبية، املقاومة وهذه الصفوف يف التصدع لهذا يوناثان واهتم
امليالد قبل ١٤٣ السنة ويف يُفلح. لم ولكنه د وتوعَّ هدَّد ولعله الشعث. ولمِّ األمور لتسوية
من السادس، أنطيوخوس ابنه ومؤيد باالس ألكسندروس يمني القائد، تريفون تمكَّن

فُقتل.53 به أُمر حيث أنطاكية إىل ونقله عكة يف يوناثان عىل القبض
يوناثان خلف سمعان من يجعل ولكنه ،Vermèsفرمس األب نفسه الرأي هذا ويرى
العهود يف الرابعة اإلشارة ولكن يكون، ال وقد يكون وقد قمران.54 يزور كاذبًا كاهنًا
األول املكابيني سفر يف جاء وقد مًعا.55 سمعان وإىل يوناثان إىل تكون قد Testimonia
(١٤ : ٣٧) أيًضا وجاء ويجددها»، يبني وطفق أوروشليم، يف «أقام يوناثان: أن (١٠ : ١٠)
أسوار ورفع واملدينة، البالد لصيانة نها وحصَّ اليهود من رجاًال فيها «أسكن سمعان: أن

أوروشليم.»
وقوعه من الرغم عىل فإنه الكاذب، الكاهن هو الثاني هريكانوس يكون أن ويستبعد
السنة يف هريودوس بأمر شنقه من الرغم وعىل امليالد، قبل ٤٠ السنة يف أسريًا الفرت يد يف

أذنيه! رشم بعد للكهنوت صالًحا يعد لم فإنه امليالد، قبل ٣٠

.I Q H, X, 11 f 52

.Milik, J. T., Dix Ans, 55–57 53

.Vermès, G., Cahiers Sioniens, 1953, 71–74; Les Manuscrits de Juda, 92–100 54

.Journ. Bib. Lit., 1956, 185 55

75



ُقمران وجماعة امليت البحر مخطوطات

ولعل آراؤهم. وتشعبت الصدق ومعلم الكاذب الكاهن تعيني يف العلماء اختلف وقد
املوضوع بهذا تتعلق التي نصوصها وأن محدودة، قمران ُمخلَّفات أن التباين هذا يف السبب
عمومية عددها، يف قليلة املعارصة التاريخية املراجع وأن ناقصة، ومخرومة غامضة مبهمة
ومن واملعلم. الكاهن أمر يف البت ألجل الالزمة الدقيقة التفاصيل من خالية مواضيعها، يف
ال لُغويون هم املوضوع هذا يف الباحثني معظم أن والشقاق االضطراب هذا أسباب أهم
يقع ما وجميع االستنتاج، وسالمة التاريخي النقد يف تدرَّبوا أن لهم يسبق ولم مؤرخون،
تهديم يف وقتهم معظم يرصفون الباحثني هؤالء أن النظر يلفت ومما املصطلح. علم تحت
أهواؤهم فتتعارض اإليجابي. العمل إىل السلبي النقد من ينتقلون وال غريهم، يقوله ما
وتقديم بوروز واألستاذ وميليك فو دي األبوين أبحاث اعتمادنا هنا ومن آرائهم. تباين قبل

غريهم. افرتاضات عىل آرائهم
نفرد أن الضطررنا فعلنا ولو واآلراء، االفرتاضات هذه جميع هنا نذكر أن لنا وليس
يجعل من فهنالك تباينها. لتبيان بعضها نلخص أن يكفي وقد خصوصيٍّا. كتابًا لها
املكابيني، لعهد سابًقا الصدق ومعلم الكاذب الكاهن فيه ظهر الذي التاريخي الظرف
الرابع أنطيوخوس معارص األعظم الكاهن الثالث أوقيا شخص يف الصدق معلم فريى
هذا يقول من وبعض منالوس، شخص يف الكاذب الكاهن ويرى ،(١٧٥–١٦٤) أبيفانس
أنطيوخوس، شخص يف األول فريى الفاسد، الكاهن وبني الكذب صاحب بني يفرق القول
ما أونيا عن نعلم فيما ليس أنه كله القول هذا يف ما وأضعف منالوس. شخص يف والثاني
صاحب بني التفريق يخوِّلنا ما قمران نصوص يف ليس وأنه الصدق، ُمعلم جعله يخوِّل

الفاسد.56 والكاهن الكذب
وهؤالء املكابية، الثورة ظرف الصدق معلم فيه ظهر الذي الظرف يجعل من وهنالك
فهذا «املعلم». معنى غري معنًى الصدق معلم إىل تشري التي العربية األلفاظ يف يرون
متتيا إما هو املوجه هذا بأن نظرهم يف القول يصبح وعندئٍذ املعلم، ال املوجه هو املؤسس
طمع الذي ألكيموس، هؤالء نظر يف هو الفاسد الكاذب والكاهن يهوذا، ابنه أو املكابي
املعلم ويكون إرسائيل.57 من املقدسيني نظر يف كافًرا، فأمىس أعظم، كاهنًا يصري أن

بهم.58 ألكيموس أوقع الذين الحسيديني أولئك أحد هذه، والحالة الصادق،

.Burrows, M., Dead Sea Scrolls, 162–168 56

بعده. وما ٥ ،٧ مكابيني ١ 57

.Burrows, M., Op. Cit., 168–171 58
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واستصغر ، والتجربُّ التكربُّ أظهر (١٠٤-١٠٣) األول أرسطوبولس أن من الرغم وعىل
الكاهن وبني بينه يربط لم الباحثني العلماء من أحًدا فإن شنيعة، ميتًة ومات الكهنوت تاج
ما (١٠٣–٧٦) ينايوس ألكسندروس أخيه شخص يف يرون منهم عدًدا ولكن الكاذب،
بالفريسيني نكَّل الذي الفاسق الداعر الطامع الطامح فهو الكاذب، الكاهن وشخصية يتَّفق
هؤالء ويرى جسمه. ونهكت سنوات ثالث عليه فدامت الربع، ى بُحمَّ واعتلَّ وجوههم وقتل
غضب واستهدف هريكانوس، يوحنا أنَّب الذي يهوذا أو أليعازر إما هو الصدق معلم أن

ينايوس.59 ألكسندروس
–٦٨) الثاني أرسطوبولوس أن إىل وغريه Dupont-Sommer صومر دوبون وذهب
قبل ٦٥ السنة يف أرسطوبولوس به أمر الذي الصدِّيق أونيا وأن الكاذب، الكاهن هو (٦٣
الفتح ظرف هو الحوادث هذه فيه تمت الذي الظرف وأن الصادق، املعلم هو فُقتل امليالد،
عندما بأرسطوبولوس حلَّ الذي الذُّل إىل العلماء هؤالء ويُشري بومبيوس. يد عىل الروماني
بلدان من بلد يف مسموًما وفاته إىل يشريون كما رومة إىل ُمقيًَّدا معه بومبيوس حمله
مداعبته صومر دوبون موقف يف ما وأغرب ليوسيفوس، اليهود حروب يف جاء كما سورية،
بعد لجماعته «ظهر الصدق معلم أن إىل ليخلُص حبقوق؛ عىل التعليق يف النصوص ألحد
بظهور القول أي االستنتاج؛ هذا يُوجب ما الوارد اللفظ يف فليس إلهي»!60 ككائن قتله

الصدق!61 معلم ال الكاذب الكاهن املناسبة لهذه ظهر الذي الشخص يكون وقد إلهي.
«أبيونيم» اللفظ عىل اإلنكليزية، كايمربدج جامعة يف األستاذ ،Teicher تيخر وعثر
مخطوط عن عاًما خمسني منذ مرغوليوث كتبه ما عىل واطَّلع القمرانية، التعاليق يف
اآلبنيني من كانوا قمران جماعة إن فقال: األملاني63 زيتلن إليه ذهب ما وعىل دمشق.62
ممن وغريه بولس فعارضوا بالناموس، استمسكوا الذين األولني املسيحيني Ebionites

فقط! يهودية ال عاملية الرسالة تكون أن أحب

.Burrows, M., Op. Cit., 174–179 59

.Dupont-Sommer, A., Ecrits Des Esseniens, Habacuc, 278, n. 6 60

.Burrows, M., Op. Cit., 156-157 61

Margoliouth, G., The Saducean Christians of Damascus, The Expositor, 1911, 499–517, 62

.1912, 213–235
Zeitlin, S., A Commentary on the book of Habbakuk, Jewish Quarterly, 1949, 235–247, 63

.and several other articles
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االفتقار مجرد عىل يدل نفسه، العربي كالثالثي هو «أَبََن» العربي الثالثي أن والواقع
األستاذ مع القول يستوجب قمران بآبنية القول إن ثم آبني! فقري زاهد كل وليس والزهد.
التي العنف أزمة وأن امليالد، بعد األول القرن بعد ما إىل تعود قمران ُمخلَّفات بأن تيخر
اإلمرباطور أثارها التي الشديد االضطهاد عاصفة هي الكهوف يف الدروج درج إىل أدَّت
التنقيب أعمال ُمعطيات مع تتفق ال أقوال وهي امليالد، بعد ٣٠٣ السنة يف ذيوقليتيانوس
من وغريها الدروج بآبنية تيخر مع والقول املجاورة. والكهوف قمران خرائب يف الفنية
هو الكاذب الكاهن وبأن املسيح، السيد هو «املعلم» بأن معه بالقول يقيض امُلخلَّفات
املخلص السيد تعاليم بني الكبري للفارق أساسه يف مردود قول وهو الرسول! بولس
يهوديٍّا كاهنًا كان بولس بأن القول إىل يضطرنا وألنه سنرى؛ كما الصدق معلم وتعاليم

يكن.64 لم وهو
القمرانيني أن ١٩٥٧ السنة يف — أوكسفورد جامعة يف األستاذ — Roth روث ورأى
دوا فمهَّ امليالد، بعد ٦٦ السنة يف رومة قاوموا الذين الجليليني «الغيورين» من كانوا
بن أليعازر هو الكاذب الكاهن وأن ،٧٠ السنة يف املقدسة املدينة خراب إىل بثورتهم
قلة عىل نفسها السنة تلك يف ُقِتل الذي يهوذا بن مناحيم هو الصدق معلم وأن حنانيا،
ُقتل، «املعلم» بأن االستنتاج تُجيز ال القمرانية النصوص أن روث األستاذ رأى ثم عوفل.65
قيادة يف وخلفه مناحيم نسيب أليعازر الصادق املعلم يكون أن أخرى رسالة يف فاقرتح

66.Driver درايفر الدكتور زميله هذا يف ووافقه الغيورين،
التعليق سيما وال قمران، مخلفات أن اإلكسفورديني األستاذين عىل الرد يف ويالحظ
شهادة بموجب فإنه مناحيم أما كاهنًا، «املعلم» من تجعل والثالثني، السابع املزمور عىل
وال امليالد، بعد ٦ السنة حوايل يف الغيورين حركة مؤسس الجلييل يهوذا بن يوسيفوس
الغيورين أخبار إن ثم كهنة. عائلة إىل انتسابه أو بالكهنوت عالقته إىل البتة إشارة

Teicher, J. L., The Dead Sea Scrolls — Documents of the Jewish Christian Sect of 64

Ebionites, Journ. of Jewish Studies, (1951), 67–99, 115–143, (1952), 53–55, 87-88, 111–
.118, 128–132, 139–150, (1953), 1–13, 49–58, 93–103, 139–153, (1954), 38, 93–99, etc.
Roth, C., Le Point de vue de vue de I'historien sur les manuscrits de la Mer Morte, 65

.Evidences, (1957), 37–43, (1958), 13–18
.Roth, C., The Historical Background of the Dead Sea Scrolls, (1958) 66
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اإلسخريطيون هم إرسائيل. لتحرير واالغتيال العنف إىل يلجئوا أن أرادوا أنهم عىل تدل
إىل للوصول وسيلة اإلرهاب يف رأوا الذين اإلرهابيني من جماعة هم الخنازير. أصحاب
الذين املحبني املتواضعني الزاهدين التائبني من جماعة فإنهم القمرانيون أما أسمى. هدف
وأبناء النور أبناء بني عندهم والحرب الخالص، طريق ليعدوا العالم عن يبتعدوا أن آثروا
الذي والدرج وعمالها. رومة ضد الوقوع قريبة حرب ال الدهر انقضاء حرب هي الظالم
األول القرن آثار من أثر هو الغيورين، لظهور سابق درج هو الحرب هذه أخبار يحمل

امليالد.67 قبل
«األبحاث».68 كتابه العربية، الجامعة يف األستاذ ربني، حاييم أصدر ١٩٥٧ السنة ويف
القرن يف نظامها شاع التي الفريسيني حابورات من «حابورة» قمران جماعة يف فرأى
حاييم ويرى مجامعهم»، يف اليهود «مقعد هي العربية يف والحابورة امليالد. قبل األول
الجسد ولتطهري ا، تامٍّ تطبيًقا الناموس لتطبيق انتظمت التي األول القرن حابورات أن
وأن املتأخر، الربوني العهد حابورات من انضباًطا وأشد استمساًكا أكثر كانت والنفس
املتأخر؛ الربوني العهد إىل القديم الفرييس العهد من عرصاالنتقال إىل تعود قمران حابورة

امليالد. بعد األول القرن منتصف إىل أي:
التنقيب معطيات مع الزمن حيث من يتفق ال استنتاجه أن حاييم عىل يؤخذ ما وأول
بني ِخصام أي عىل يدل ما املراجع من مرجع أي يف هنالك ليس ثم قمران، خرائب يف
القمراني التقويم فإن وكذلك املتأخرة، الربونية والحابورات القديمة الفريسية الحابورات

الفرييس.69 التقويم عن االختالف كل يختلف

الثُّلمة سد

تمتد الخرائب هذه تاريخ يف ثُلمة ظهور عن قمران خرائب يف التنقيب أعمال وأسفرت
هذه سكنى عىل يدل ما هنالك فليس امليالد. قبل ٤ السنة حتى امليالد قبل ٣١ السنة من
من املعروف املايض ضوء عىل األثرية الظاهرة هذه نفرسِّ فكيف الفرتة، هذه يف الخرائب

.Dupont–Sommer, A., Ecrits, 409–415 67

.Rabin, Ch., Qumran Studies, Oxford, 1957 68

.Baumgartren, J. M., “Qumran Studies”, Journ. of Bil. Lit., 1958, 249–257 69
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يمكننا راهن دليل أي لدينا ليس أنه هو العلمي والجواب األخرى؟ التاريخية املصادر
قبل ٣١ السنة يف بقمران حلَّ الذي الزلزال أن ذلك يف السبب يكون فقد به؛ االسرتشاد
الجوع إىل فأدَّى باملنطقة، حلَّ قحًطا السبب يكون وقد فأبعدهم. اإلخوان أفزع امليالد
يبَق لم بأنه هؤالء وشعور الحاسيني عىل الكبري هريودوس عطف يكون وقد فالرحيل.
بعض بصرب حلَّ َوَهنًا السبب يكون وقد قمران. يف اإلقامة أو العزلة الستمرار موجب من
هذه يف دمشق إىل نزحوا اإلخوان أن البعض ويرى فخرجوا.70 االنتظار فسئموا اإلخوان،

هريودوس. خلف أرخيالوس عهد قبل قمران إىل يعودوا لم وأنهم الفرتة،
األخذ من يمكِّننا ما الراهنة الثابتة التاريخية املعلومات من لدينا ليس أنه والواقع
الرأي يف االختصاص رجال تفرق يف األسايس السبب هو هذا وأن ذاك، أو الرأي بهذا
«ال يقولوا: أن الضطروا واملنطق العقل إىل وعادوا تجرَّدوا ولو املخطوطات. هذه أمر يف
أن القارئ يفيد وقد أوسع. وأُفًقا جديدة أدلة منتظرين الحد هذا عند يقفوا وأن ندري»،
دمشق يف جماعة ووجود دمشق، مخطوط حول آرائهم تباين يف هؤالء حجج عىل يطَّلع

ذلك.71 إىل وما بقمران الجماعة هذه وعالقة

.I Q H, VII, 7 f and 10–14 70

.Burrows, More Lights, 219–227 71
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الخامس الفصل

قمران يف اجلامعة ُنُظم
وعقائدهم وقوانينهم

والنبوَّات بالناموس التقيد

السلف ِغرار عىل فانتظموا الرأي، مستقيمي حقيقيني إرسائيليني أنفسهم الجماعة واعترب
وتكتَّلوا العالم. انقضاء عند حدوثه النبيون توقع ما وعىل األعداد، سفر يف جاء كما الصالح
إرسائيل.1 ُدعي وَشعبًا والويني هارونيني طبقاٍت وتمايزوا وعرشات، ومئاٍت وألوًفا عشائر
«موشب يف الشعب أرشك ولكنه والقضاء، باالشرتاع هارون أحفاد القانون وخصَّ
األسياد ال الجمهور هم هنا واألرباب املجلس. أي: العربي؛ املوثب هو واملوشب: األرباب».
بالتصويت.2 فيها وبيتُّ والتنفيذية، القضائية األمور يف ينظر املجلس هذا وكان الكهنة.
أو عضو مائة من يتألف كان أنه عىل «الجهاد» نصوص يف جاء ما بعض من ويُستَدل

أكثر.3
امُلفتقد»، «الكاهن وهو كاهن األول زعيمان: دمشق مخطوط بموجب للجماعة وكان
امُلفتِّش. هو كالعربية العربية يف ر وامُلبقِّ املخيمات»، جميع ر «ُمبقِّ وهو الشعب من والثاني
أما دينية. امُلفتقد واجبات وكانت وفتَّشهم، أمرهم عرف أي: فالن بني يف فالن َر بقَّ نقول:
املنقول باملال يُعنى ر ُمبقِّ ُمخيَّم لكل وكان الجماعة، ممتلكات عىل القيِّم كان فإنه ر امُلبقِّ

.I Q S II, 21 f 1

.I Q S VI, 8 ff.; Rabin, Ch., Qumran Studies, (1957), 95–111 2

.I Q M II, 8; Milik, J. T., Dix Ans, 64 3
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الصالح.4 إىل ويقودهم الجماعة يف للدخول حني املرشَّ نفسه الوقت يف ويَعلِّم املنقول، وغري
ر».5 و«امُلبقِّ «امُلفتقد» فهنالك هذا. يُماثل ما قمران نصوص ويف

املجلس هذا وكان عرش، الخمسة مجلس تقدَّم، ما إىل باإلضافة قمران، لجماعة وكان
االثني األسباط عرش االثنا فمثل الكهنة، من وثالثة الشعب، من عضًوا عرش اثني من مؤلًَّفا
دمشق مخطوطة يف أما ومراري.6 وقهنات جرشون الثالثة الوي فروع الثالثة ومثل عرش،
هذا ويف الشعب.7 من وستة الالويني من أربعة مجلس العرشة مجلس كان املجلس هذا فإن
املتقدمون العرشة هم عرشة مجلس هلينية بلدة لكل كان فإنه الهليني، العرف من تقارب
عن األخذ هذا يؤيِّد ومما تدمر، يف التعريفة جدول يف اآلراميني وعرشة ،Decaprotes
epimelettes وال رين» «امُلبقِّ بني اإلسكندري فيلون قول يف الوارد التوفيق الهليني الُعرف
الهلينيني.8 Epitrophes وال رين» «امُلبقِّ هؤالء بني يوسيفوس قول يف والتوفيق الهيلينيني
عىل يدل ما امللحق9 القانون ويف دمشق مخطوطة ويف الجماعة قانون يف وجاء
هذا ويف وكاهن، «الشعب» من عرشة من منها كل تألَّفت خاليا إىل الجماعة أفراد تقسيم
وعرشين»؛ مائة نحو كان األسماء «عدد أن من (١ : ١٥) األعمال سفر يف ورد مما تقارب

الرسل. من واحد لكل عرشة أي:
يف شعبيٍّا كان قمران يف الجماعة نظام أن العلماء من وغريه ميليك األب ويالحظ
هم فالربون فعلية؛ واقعية منها أكثر شكلية تقليدية كانت الكهنوتية صبغته وأن أساسه،
هنا ومن والتنفيذية. القضائية صالحياتهم ولهم العموم مجلس وهم الكهنة، ال الجمهور
العربية.10 واألرباب العربية «الربني» عن للتعبري Pleistoi اليوناني اللفظ يوسيفوس انتقاء
،(٢٦ : ٢٨) متى يف «الكثريين» عن للتعبري Polloi اليوناني اللفظ انتقاء أيًضا هنا ومن
ويجب .(١٥ : ٣٠) األعمال سفر يف الجمهور عن للتعبري Plethos اليوناني اللفظ وانتقاء

.C D, 14, 8, 13 4

.I Q S, VI, 14, VII, 11 f 5

.I Q S. VIII. 1 f.; Gen., 46: 11 6

.C D, X, 4 f 7

.Milik, J. T., Dix Ans, 65; Jones, A. H. M,, The Greek City, 165 ff 8

.I Q S, VI, 3 f.; C D 13, 2; I q 28 a, II, 22 9

.Josephus, Antiq. XVIII, 1; Milik, J. T., Dix Ans, 65; Burrows, M., Dead Sea Scrolls, 234 10
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قمران. خرائب موجودات من قارورة

املعنى بهذا (٢ : ٦) كورنثوس أهل إىل الثانية الرسالة يف الوارد Pleiones اللفظ فهم
هذا يشابه ما وهنالك األكثرين.»11 من الذي التوبيخ ذلك اإلنسان هذا «يكفي نفسه:

القمرانيني.12 الجماعة قانون يف نفسه النص

وقبولهم املبتدئني تدريب

عىل كان إنه يوسيفوس.13 تاريخ ويف الجماعة قانون يف جاء ما عىل بناءً القول ويجوز
وأنه بالقانون، ُمتقيًِّدا ُمختَربًا ًحا ُمرشَّ كاملة سنة يقيض أن بالجماعة االلتحاق طالب

.Milik, J. T, Dix Ans, 65-66 11

.I Q S, VI, 1 12

.I Q S, VI, 13–23; War, II, 8 13
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ولعل سابًقا. عليه كان ما إىل ويعود الجماعة يرتك أن الفرتة، هذه أثناء يف له، يحق كان
بنُّوس.14 لتدريب خضوعه عن يتكلم عندما نفسه األمر هذا إىل يشري يوسيفون

ثانية مرحلة يف دخل الخربة يف االستمرار وطلب بنجاح األوىل السنة ح امُلرشَّ أتمَّ وإذا
أن الثانية املرحلة هذه من األوىل السنة إنهاء عند له وكان سنتني. دامت التجربة من
يف امُلراِقبون امُلدرِّبون عنه رِيض وإذا مثًال. كالوضوء معينة أمور يف الجماعة مع يشرتك
يف يشرتك أن له وحق الجماعة، أفراد من فرًدا اعتُرب الثانية املرحلة من الثانية السنة أثناء
قبوله لدى الطالب، عىل وكان الجماعة، مرشوب أو األرباب مسقى يف أي: الربيم»؛ «مشقة
ترصفهم، تحت مواهبه يضع وأن للجماعة، يداه ملكت ما يُقدِّم أن الصفوف، إىل وضمه
تحت وقع أمواله من شيئًا أخفى ومن ويتشاور. معهم ويُبارك ويتبارك معهم يأكل وأن
سفر يف ذكره ورد الذي وصفرية حنانيا موت يف أنه يخفى وال كاملة.15 سنة الَقصاص
«النفس و١٣): ١٨ : ٤) حزقيال نبوة يف جاء ما مع أساسه يف يتفق ما (٥ : ١–١١) األعمال

يحيا.» ال أنه أفيحيا؟ ربًحا ويأخذ «بالربى يُعطي ومن تموت»، هي تخطأ التي
الجدد لقبول وصف الجماعة قانون ويف الجدد. األعضاء بدخول االحتفال ووجب
ارتداء وهناك ولعنات، وبركات وصلوات وأدعية وتعهدات اعرتافات فهنالك الصفوف. يف
يصعب ألنه بمعمودية؛ القول يجوز وال أعمال، وتوزيع دة موحَّ وأطعمة وتطهري باألبيض
الصهاريج يف املحفوظة املياه مقدار يف وليس اليومي، والوضوء التطهري بني التفريق ا جدٍّ
كميات تطلَّبت وأعمالهم وطقوسهم ُكثًْرا كانوا فالجماعة ُمعيَّنة؛ معمودية إىل يشري ما

املاء.16 من كبرية

والصفوف الطبقات

وشيوًخا وشعبًا، كهنًة وصفوًفا، طبقات انتظموا أنهم الجماعة آثار من ى تبقَّ مما ويبدو
أوًال، الكهنة رتبهم: حسب والحفالت االجتماعات يف يجلسون كانوا وأنهم وفتيانًا، وكهوًال

.Josephus, Vita, II 14
.I Q S, VI, 25; C D, 14, 20 15

I Q S, I; Allegro, J. M., The People of the Dead Sea Scrolls, (1959), 33-34; Milik, J. T., 16

.Dix Ans, 67

84



وعقائدهم وقوانينهم قمران يف الجماعة نُُظم

يتكلمون بل البحث؛ أثناء يف بعضهم يُقاطعون ال كانوا وأنهم األعضاء، فسائر الشيوخ، ثم
رتبته.17 وبموجب بدوره كلٌّ

وقال: الجماعة، يف العهد ِقَدم أساس عىل طبقات أربع الحاسيني يوسيفوس وجعل
كأنهم مالمستهم، عند فيتوضئون َقْدًرا، منهم أحطَّ الجدد يعتربون بينهم القدماء إن
،(٩) الهراطقة عىل ردوده يف األمر هذا (١٧٠–٢٣٦) إيبوليتوس وبحث غرباء. المسوا
فبعضهم الناموس، تطبيق يف اختلفوا وأنهم طبقات، أربع كانوا الحاسيني إن فقال:
حمل عن االمتناع موجبني ُصوًرا حملت ألنها النقود؛ ملس عن عوا ترفَّ أنهم حد إىل تطرَّف
عتبة تحت املرور خشية املدن دخول عن وامتنعوا صنعها، أو إليها النظر أو ور الصُّ
فإذا هللا، عن تكلم من اختتان من التثبت حاول بعضهم إن وقال: صورة، أو تمثاًال تحمل
هؤالء اغتياًال. اغتالوه أرصَّ فإن بالقتل، وهدَّدوه اختتانه أوجبوا أغلف يزال ال أنه ثبت ما
وأن القدماء، من قدًرا أحط اعتربوا الجدد أن وأضاف واإلسخريوطيون، الغيورون هم

املالمسة. إىل اضطرارهم حال يف توضئوا وأنهم مالمستهم، عن امتنعوا هؤالء

وليلها قمران نهار

ًرا ُمنجِّ املشاغل أحد يف يعمل فإما الجماعة، حاجات لسد يعمل نهاره القمراني وقىض
يف أو قمران فوق البقيعة سهل يف حاصًدا، الحقل يف يعمل وإما ًسا، ُمنحِّ أو ًدا ُمحدِّ أو
ولكن بذلك، الظروف تسمح حيث القطيع يرعى وإما فشخة، عني وبني بينها الساحل

الكتابة. قاعة يف واستنساخها األسفار عىل اإلكباب كان وأرشفها األعمال أقدس
قبل الربكة أو الصالة إحداهما توجب الطعام أدب إىل إشارتان األنظمة درج ويف
الكربى املأدبة يف الثانية وتبحث بالكاهن.18 الربكة هذه تحرص ثم الطعام، بتناول البدء
ومسيح األعظم الكاهن املسيح مًعا؛ املسيَحنِي بحضور الدهر انقضاء عند تقام التي
قبل الطعام بتناول البدء يجوز ال أيًضا هذه ويف داود. نسل من يتحدَّر الذي إرسائيل
فيلون مصنفات يف وجاء إرسائيل.19 مسيح ثم أوًال الكاهن املسيح «املسيَحنِي» من الربكة

I Q S, VI, 8–13; I Q S a II, 11–17; Josephus, War, II, 132; Philon, Quod Omnis Probus 17

.Liber, 81; Milik, J. T., Dix Ans, 67; Dupont-Sommer, A., Ecrits, 60
.I Q S, VI, 4-5 18

.I Q S a, II, 17–22 19
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ذكرنا ما مع يتَّفق الحاسيني عند مشرتكة لوجبة وصف املؤرخ ويوسيفوس اإلسكندري
املأدبات هذه مثل إىل الوثنيات األخويات بعض ولجأت قمران.20 جماعة عند كان عما
كبريًا ظالٍّ املسيحيني عند الشكر رس وبني الحاسيون مارسه ما بني الفارق ولكن املقدسة،
يروا لم فإنهم الحاسيون، أما والجسم، النفس لتقديس باملسيح اتَّحدوا فاملسيحيون ا؛ جدٍّ

الدهر.21 انقضاء عند حدوثه توقعوا ملا سابق نموذج سوى مأدبتهم يف
أثالثًا، فانقسموا وأحكامه، معانيه م وتفهُّ الكتاب قراءة يف ليلهم القمرانيون وقىض
قارئني كله الليل بذلك فأحيوا بعده، لغريه املجال أفسح ثم الليل، ثُلث منهم ثُلث كل فقرأ
هذه ِسفر يربح «ال :(١ : ٨) يشوع إىل الرب قاله ما مني ُمتمِّ ُمصلني22 ُمتَّعظني ُمستمعني
حينئٍذ فإنك فيه، املكتوب بكل وتعمل لتحفظه وليًال نهاًرا فيه تأمل بل فيك، من التوراة

تفلح.» وحينئٍذ طرقك، تقوم
ليتبيَّنوا ورعوها الكواكب ورقبوا النجوم وسامروا السموات، يف َطْرفهم آخرون وقلَّب
مصري يف والكواكب النجوم أثر يتضمن درج فهنالك ودوَّنوا. ذلك يف وكتبوا فيها، هللا ُخطة
الجارية: الحوادث يف وآثارها الطقس تغيريات يف يبحث ما وهنالك وعقًال. جسًدا اإلنسان

عادي. غري حادث بوقوع أو قمران إىل غريب بوصول تُنبئ قد معيَّنة رعدة أو فربْقة
قد ،٤٢٤١ السنة منذ امليالد، قبل الخامس األلف أواخر منذ املرصيون وكان
منها شهر كل شهًرا، عرش اثني من ُمؤلَّفة شمسية بسنة القمرية السنة من استعاضوا
أن يُستبعد وال أعياًدا. وتُعترب النهاية عند إليها تضاف أيام خمسة ومن يوًما، ثالثون
اململكة، أيام يف الفينيقيني بواسطة املرصيني عن الحساب هذا أخذوا قد اإلرسائيليون يكون
ثم اإلسكندر، خلفاء عهد حتى الدينية طقوسهم يف استعماله يف استمرُّوا قد يكونوا وأن
وأوجب ،(٢٥ :٧ (دانيال الرشيعة مع «األزمنة» تغيري فحاول الرابع، أنطيوخوس جاء
«معلم أمر ومن يوناثان الكاذب» «الكاهن أمر من كان ما فكان القمري، الحساب اعتماد

قمران. يف وإقامته أوروشليم عن هذا ونزوح الصدق»،
القديم الحساب درس إىل قمران يف واالعتزال القدس مدينة من الخروج هذا وأدى
القمراني الكهف يف الحساب موضوع يف الباقية الوريقات هذه هنا ومن فيه. النظر وإعادة

.Philon, Quod Omnis, 86. Apologia pro Iudaeis, 11; Josephus, Bel, II, 8, Antiq, XVIII, 1 20

.Milik, J. T,, Dix Ans, 68–70 21

.I Q S, VI, 7-8; Philon, Quod Omnis, 81; Dupont-Sommer, A., Ecrits, 101, n. 2 22
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.(١٠ (العمود قمران جماعة قانون درج من مقطع

شهًرا، عرش اثني من تألَّفت قمران يف السنة أن وغريها الوريقات هذه من ويُستدل الرابع.
فصول من فصل كل يف يوًما أيام أربعة أضافوا الجماعة وأن يوًما، ثالثني من شهر وكل
من نفسه اليوم يف تواريخهم فجاءت أسبوًعا، وخمسني اثنني َسنتهم فأمست السنة،
مساء يف بالِفْصح واحتفلوا األربعاء، يوم يف مثًال سنة كل فبدءوا سنة، كل يف األسبوع
هنالك يكن لم وأنه الرابع، اليوم يف الكواكب خلق هللا أن يخفى وال سنة. كل من الثالثاء
الحسابني بني االختالف هذا يف ولعل الكواكب.23 خلق قبل ومساء نهار يكن ولم نور،

.Jaubert, A., Vetus Testamentum, 1953,250–263; Milik, J. T., Dix Ans, 70–74 23
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يتعلَّق فيما يوحنا إنجيل ونص الثالثة، األناجيل نصوص بني التفاوت ظاهرة يُفرسِّ ما
اآلالم.24 وأسبوع اليهود بِفْصح

جديد وعهد جديد شعب

عليها قامت التي األُسس يُناقض ما واإلنسان الكون وعن هللا عن قمران أدب يف وليس
وخروج املوقف، سيدة اإلخوان نظر يف ظلت املقدسة فاألسفار القديم. العهد أحكام
اإلخوان التفاف وأوجب الدهر انقضاء موعد قرَّب متتاليًا خروًجا أحكامها عىل اليهود
وشظف وتوبة عزلة من فرضه بما والقيام نصائحه إىل وانصياعهم «املعلم»، حول
الفصل يف النبي أرميا أعلنها التي تلك هي وجل، عز باهلل، عالقتهم وأمست عيش.25

نبوَّته:26 من والثالثني الحادي

جديًدا عهًدا يهوذا وآل إرسائيل آل مع فيها أقطع الرب يقول أيام تأتي إنها ها
أرضمرص؛ من ألُخرجهم بأيديهم أخذُت يوم آبائهم مع قطعتُه الذي كالعهد ال
مع أقطعه الذي العهد هذا ولكن الرب. يقول أنا، فأهملتهم عهدي نقضوا ألنهم
ضمائرهم يف رشيعتي أجعل أني هو الرب، يقول األيام، تلك بعد إرسائيل آل

شعبًا. يل ويكونون إلًها لهم وأكون قلوبهم، عىل وأكتبها

مُلعلِّم هللا منحها خصوصية بموهبة اإلخوان نظر يف مربوًطا الجديد العهد هذا وجاء
ويرتقبون الدهر انقضاء ينتظرون اإلخوان وأمىس وعهوده، وجل، عز وعوده، لفهم الصدق
االستعاضة من بد ال وْقتية رشائع رشائعهم وباتت املعلم، عىل تحلُّ كانت التي الرؤى

الدائمة.27 الجديدة بالرشيعة األجل انقضاء عند عنها
للشعب االنتماء رشوط يف «املعلم» وتعاليم القديم العهد تعاليم بني فرٌق وبان
كل عىل أوجب بل املختار، هللا شعب من املرشح يكون بأن املعلم يكتِف فلم الجديد،

.Jaubert, A., La Date de la Dernière Cène, Rev. Hist. Rel., 1954, 140–173 24

.C D, 1–8, 19-20 25

.C D, 8, 21; I Q P Hab. II, 3 26

.P. Hab, VII, 1-2, 4-5, II, 5–10; S IX, 10 f; D 14, 18 f 27
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أن امُلنتدب هذا يف وافرتض للرشيعة.28 نفسه به «ينتدب» لنفسه قراًرا يتخذ أن مرشح
الرابع29 القمراني الكهف ُمخلَّفات بني جاء فقد أدبي. أو جسدي عيب كل من خاليًا يكون
الُحْمق وال البُله فال الجماعة. إىل االنتماء حيث من دمشق مخطوط يف جاء ما يُكمل نص
يدخلون الُقرصَّ وال مُّ، الصُّ وال الُعْرج وال امُلقَعدون وال الُعمي وال املجانني وال الُهبْل وال
ويُظهر ،(١٤ : ٢١) لوقا إنجيل يف جاء ما يوضح ما النص هذا يف ولعل الجماعة. ِعداد يف
السيد فرسالة القمرانيني؛ هؤالء تعاليم وبني امُلخلِّص السيد رسالة بني الظاهر الفرق

رسية.30 مقفلة محصورة هؤالء ورسالة هللا خلق جميع تشمل عاملية املسيح

كونية ثنائية

روح روحني: خلق هللا إن وقالوا: والرش، الخري بني دائًما نزاًعا قمران يف اإلخوان ورأى
حق هو ما فكل أعمالهم، يف لتقوداهم أجمعني البرش عىل ووزَّعهما الرش، وروح الحق
النور طريق يف الحق وأبناء ينبع، الظلمة آبار من رش ما وكل ينبثق، النور عالم من
الظالم ومللوك يتيهون الظلمة ُطُرق يف فإنهم الرش أبناء أما يتَّبعون، األنوار وأمري يسلكون
كان فيه عاشوا الذي األريض والعالم يصنعون.31 بأمره والخطيئة والرش يخضعون،

ميخائيل. كان فإنه الصالح زعيم أما بليعال، مملكة
الظالم وأبناء النور أبناء بني فاصلة نهائية بحرب القول إىل الثنائية هذه وأدت
كان وإذا ميخائيل. األمني الرسول املالك بقيادة أجمع العالم عىل القمرانيون بها ينترص
العثور يصعب فإنه القديمة، األسفار يف بروحني للقول جذوًرا العناء بعد نجد أن بإمكاننا
بد فال أجمع، العالم عىل فيستولون قمران، أفراد به يقوم ُمقدَّس جهاد فكرة يُحبذ ما عىل
وإليك القمراني.32 الفكر ر تطوُّ يف الفارسية للثنائية بالغ بأثر االعرتاف من هذه والحالة
الفضل يعود والظالم.33 النور درج يف جاءت كما الحرب هذه أناشيد من أنشودة ترجمة

.٢ : ٤٢ مكابيني ١ 28

.4 Q D b 29

.Milik, J. T., Dix Ans, 74–77 30

.I Q S. III, 18–23 31

.Ploeg, van der J., Excavations at Qumran, 95–105; Milik, J. T., Dix Ans, 81-82 32

.I Q M 33
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وجماعة امليت البحر مخطوطات كتابه يف مطر إبراهيم األستاذ إىل العربية إىل نقلها يف
قمران:

أعدائك رقاب عىل يديك وضع الشجاع، أيها واحصد املحارب أيها انهض
وامأل املجد واضمن املعتدية الشعوب ارضب … موتاهم أكوام عىل ورجلك
هللا يا فإنك الرش، مملكة إلذالل هللا عيَّنه الذي اليوم هو فهذا بالربكات. مرياثك
ورسولك القوي مالكك يد عىل خالصك يف نصيب لهم ملن الدائم عونَك ترسل
وينرصهم النور أبناء سبيل ليُيضء أبديٍّا؛ نوًرا هللا ويُرسل ميخائيل، األمني
ينالون هللا عىل اتكالهم وضعوا الذين وكل بالفرح، ويمألهم الظالم أعوان عىل

والسالم.34 الربكة

ومسيحان نبي

ثم ،(٥ : ٢٨) يف قبله جاء بما هذا وربطوا (١٨ : ١٨) التثنية ِسفر إىل قمران أحبار وعاد
يُعدُّون وبمسيَحنِي بنبي فقالوا ،(٣٣ : ٨) التثنية وِسفر (٢٤ : ١٥) العدد بِسفر استشهدوا
لهم «وأُقيم اآليات: إىل هي هنا واإلشارات الدهر. انقضاء إىل ويصلون الخالص، طريق
كالم صوت سمعُت قد يل: الرب «وقال فيه.» يف كالمي وأُلقي مثلك إخوتهم بني من نبيٍّا
طريف فيحطم إرسائيل من صولجان ويقوم يعقوب من كوكب «يسعى الشعب.» هؤالء
حقك قال: «والالوي بقي.» من مدينة كل من ويهلك يعقوب من الذي ويتسلط … موآب
الخصومة.» مياه عىل وخاصمته املحنة ذات يف امتحنتَه الذي التقي لَرجلك يكونان ونورك
من واحًدا ومسيَحنِي؛ ًدا، ُممهِّ نبيٍّا فانتظروا النصوص، هذه إىل األحبار عاد نقول:
بالنبي، التعرف عىل يُعيننا ما قمران أدب يف لدينا وليس إرسائيل.35 من وآخر هارون،
الكاهن هو هارون فمسيح مختلَفنِي:36 شخصني كانا املسيَحنِي أن يُفيد ما نجد ولكننا
لقبه هنا ومن الجديدة؛ الرشيعة ذ ويُنفِّ الحقيقي هللا كالم معنى يُظهر الذي األعظم

.I Q M XIX; Dupont-Sommer, A., Ecrits, 211 34

.I Q S, IX, 11 35

.Kuhn, K. G., New Testament Studies. I, 1955, 163–179 36
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الرشعي باملعلم أيًضا ب يُلقَّ وهو الرابع. الكهف ُمخلَّفات بعض يف التوراة» «دارس
الَكذَبة. واألنبياء امُلسحاء وبني بينه للتفريق

هنا ومن داود؛ ُصلب من يتحدَّر الذي التقليدي يهوذا مسيح هو إرسائيل ومسيح
بمعنى الزرع وَسمَخ النوع، هو واحد والعربية العربية يف والسمخ داود»، «سمخ اللقب
اسمه الذي الرجل ذا «هو :(٦ : ١٢) زكريا نبوَّة إىل ذلك يف عادوا األحبار ولعل َطَلَع.
هو قمران نصوص يف إرسائيل ومسيح الرب»، هيكل ويبني ذاته من ينبت إنه النَّبت،

فقط.37 سيايس زعيم
القمراني، األدب يف هي، الدهر انقضاء عند تقوم التي امُلنتَظرة الدولة أن ويُالحظ
يف لليهود جرى كما الثاني عىل األول فيها ويتقدم وملك، كاهن يرأسها ثيوقراطية دولة
القمرانية! الحركة قيام عند الحال واقع ِغرار عىل أو اإلسكندر، خلفاء وعهد الفرس عهد

.Journ. Bib. Lit., 1956, 174–177 37
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السادس الفصل

والنصارى اجلامعة

واملسيح رينان إرنست

ُعميت حتى التيه يف أمعن فرينان يسوع». «حياة رينان أرنست بكتاب نعرِّف أن نُريد وال
من ذكر يف نرغب وإنما فكر. به يُشَغل وال وزٌن لكتابه يُقام يعد ولم الرُّشد، وجوه عليه
كبري فرنيس عالم ع ترسُّ إىل النظر نلفت أن نُريد مذهبه، وذهب بهديه وائتمَّ برينان اقتدى
André صومر دوبون أندره موقف إىل والعاملية، الفرنسية العلمية األوساط يف مكانته له
كيفية وإىل وضواحيها، قمران يف واالستكشاف الكشف أعمال من Dupont-Sommer

اعتساًرا. فيها الكالم واعتسار ألخبارها ابتساره
حتى ،١٩٤٩ السنة يف ظهرت كما النصوص، «بعض» عىل يطَّلع كاد ما فإنه
السيد وأخبار فيها الصدق ُمعلم أخبار بني التشابه شدة فأكَّد اختضاًرا، اخترضها
وأذاعته الجرائد رأيه وتناقلت الرُّشد.1 يفقد الذي النوع من التشابه هذا ورأى املسيح،
من وانربى الفرنسية، الكاثوليكية األوساط يف االحتجاج من عاصفة فأثار اإلذاعة، محطات
النوع من ،١٩٥٢ السنة يف اإلنكليزية إىل كتابه ترجمة يف التشابه، فأصبح الحساب ناقشه
يف فيعجب، ويُحاكيه ويُوائمه برينان يتنبَّل يزال ال ولكنه كثريًا».2 الذهن يف «يؤثِّر الذي
استنتاج بسالمة ،١٩٥٩ الفائت العام يف ظهر الذي الخطية» الحاسيني «آثار األخري كتابه

كبريًا»!3 نجاًحا نجحت حاسية النرصانية «إن عام: مائة منذ قوله، يف رينان

Dupont-Sommer, A., Apercus Préliminaires sur les Manuscrits de la Mer Morte, (1950), 1

.122
.The Dead Sea Scrolls, 99 2

.Les Ecrits Esseniens Découverts Près de la Mer Morte, (1959), 23, 283, 284 3



ُقمران وجماعة امليت البحر مخطوطات

واملسيح النيويوركي

أحد فأوفدت وأذاعته، باريز نرشته ملا New Yorker النيويوركي جريدة إدارة واهتمت
الخرب لقرائها لينقل امليت البحر شاطئ إىل ويلسون، إدموند السيد لديها، امُلخربين كبار
دوبون األستاذ إىل تحدَّث ثم الرجال بأهم واتَّصل فلسطني، إىل ويلسون فجاء اليقني،
ونرش الجديد، العالم إىل املحيط عرب الفرنيس األستاذ رسالة فنقل نفسه يف فأثَّر صومر،
به تميزت ما أن فيه أَباَن املخطوطات موضوع يف ضافيًا مقاًال ١٩٥٥ السنة أيَّار يف
شكله فأخذ ر وتطوَّ قمران، خرائب جدران بني حاسية يهودية أوساط يف نشأ النرصانية

والرسائل. األناجيل يف املعروف
مضجع ت أقضَّ امليت البحر ساحل يف تمت التي االكتشافات أن ويلسون وأضاف
أبانت فإنها واحد؛ آٍن يف اليهود وأحبار الربوتستانت وقساوسة الكاثوليكيني اإلكلرييكيني
وأوضحت رة، متطوِّ يهودية الواقع يف هو ُمنزًَّال اعتقدوه ما أن هؤالء ِمن للمسيحيني
مذهب هي وإنما اآلباء دين عىل خروًجا ذاتها حدِّ يف ليست النرصانية أن منهم لليهود
املخطوطات هذه معالجة إىل أقرب له دين ال َمن بأن القول إىل وخلُص مذاهبهم! من
أندره هو األمور هذه يف للبتِّ العرص رجال أفضل وأن ، ُمعنيَّ بدين يقول ممن وأهميتها
جحد ثم كاهنًا نشأ السوربون أستاذ أن يظهر ما عىل ويلسون، يعلم ولم صومر. دوبون

فأنكر.4

واملسيح أليغرو

العمر، من والثالثني السادسة يف يزال ال إنكليزي Allegro ألِّغرو بن مرقس بن ويوحنا
مانشسرت جامعة يف الرشقية اللغات يف ص وتخصَّ ،١٩٥١ السنة يف الجامعية علومه بدأ
بجماعة ١٩٥٢ السنة يف أُلحق حتى البكالوريوس شهادة ينال كاد وما أوكسفورد، يف ثم
يف السامية اللغات كريس ليشغل واحدة سنة بعد عاد ثم امليت، البحر دروج يف املشتغلني
النفس يف الغرور من يشء إىل يظهر، فيما الرسيع، التقدم هذا وأدَّى مانشسرت. جامعة
من أذاع ١٩٥٦ سنة الثاني كانون من والعرشين الثالث يف فإنه الُحكم. يف ع والترسُّ

Wilson, E., The Scrolls from the Dead Sea, (Revised and Enlarged from the New Yorker, 4

.May, 1955), Oxford, 1955
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ُصلب الصدق» «معلم أن أظهرت تُنرش لم التي قمران نصوص بعض أن لندن محطة
انتظروا تالميذه وأن وُدفن، الصليب عن أُنزل جسده وأن ينَّايوس، ألكسندروس عهد عىل

وقام! وُدِفن ُصِلب من أول يكن لم النارصي يسوع وأن الثاني، ومجيئه قيامته
وأحدثهم سنٍّا، أصغرهم أذاعه ما يسمعون القدس مدينة يف أليغرو زمالء كاد وما
يف اإلنكليزية، التايمس جريدة إىل هوها وجَّ مشرتكة رسالة تسطري إىل بادروا حتى عهًدا
نصوص من ُوجد ما جميع إىل عادوا أنهم فيها وأكَّدوا ،١٩٥٦ سنة آذار من السادسعرش
بُدَّ ال أليغرو أن وأضافوا أليغرو. قول يُؤيِّد ما فيها يجدوا فلم وغريها، قمران كهوف يف
سلسلة عىل إذاعته يف استنتاجه بنى قد ا وإمَّ النصوص، بعض فهم أساء قد ا إمَّ يكون أن

النصوص. تُؤيِّدها ال التي االفرتاضات من
فالتقطته املتحدة؛ الواليات إىل املحيط عرب أليغرو خطاب األثري موجات ونقلت
دروج أن البعض وظن ضجة، بعدها ليس ضجًة فأحدث به، واتجرت واملجالت، الصحف
التي بالصفعة الشهرية النرش دور بعض تعبأ ولم هزٍّا! النرصانية أركان هزَّت امليت البحر
مضللة.5 فجاءت ففعل، للنرش أشياء إعداد إليه فطلبوا العلماء، زمالئه من أليغرو اها تلقَّ

د امُلوحِّ داود

Powell دافيز بول إىل فطلبت بدلوها؛ تُلقي أن Mentor Book املنتور كتاب دار ورأت
فصنف الدقيق، املوضوع هذا يف يكتب أن واشنطون، يف املوحدين شيعة قسيس ،Davies
يف الالهوت علماء عىل شديًدا تهجًما نه وضمَّ امليت.»6 البحر دروج «معنى أسماه كتابًا
مصطلحات يستعملون إنهم وقال والتضليل، والِخداع بامُلداهنة فاتَّهمهم املتحدة، الواليات
«إن متحديًا: قال ثم العاديني، املؤمنني صفوف يف أخرى وأشياء عندهم ُمعيَّنة أشياء تعني
يجرءون ال الالهوت رجال وإن املسيحية، جذور يف النظر إعادة تُوجب قمران نصوص
أعظم امليت البحر دروج يف «إن الكتاب: ِغالف عىل العبارة هنا ومن هذا!» من يشء عىل

Allegro, J. M., The Dead Sea Scrolls, “The Story of the Recent Manuscript Discoveries 5

and Their Momentous Significance for Students of the Bible”, Pelican Book, 1956; The
.People of the Dead Sea Scrolls, Routledge and Kegan Paul, 1959

.Powell Davies, A., The Meaning of the Dead Sea Scrolls, N. Y., 1956 6
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واالرتقاء!»7 النشوء يف نظريته دروين أعلن أن منذ املسيحية العقيدة صحة عىل اعرتاض
املسيح. السيد بأُلوهية يعرتفون ال املتحدة والواليات بريطانيا يف واملوحدون

منذ الدروج بهذه ُعِني من طليعة يف يزالون وال كانوا الالهوت رجال إن والواقع
يزالون ال وأنهم البحث، رجال ُمتناول يف الدروج هذه فيها أصبحت التي األوىل اللحظة
بأهمية يعرتفون وهم يُباَرون. وال يُجاَرون ال املوضوع هذا يف العلمية الحقيقة إىل سبَّاقني
يَرون يزالون ال ولكنهم نرصانيتهم، فيه نشأت الذي اليهودي الجوِّ لفهم الدروج هذه

اإلنجيل. وتعاليم قمران تعاليم بني ا جدٍّ هامة جذرية فروًقا

الصالح وُمعلِّم الصالح الراعي

صار الذي الكلمة هو إيماننا. يف الدائرة ُقطب هو اآلب يمني عن الجالس الصالح وراعينا
هو مما يشء يكوَّن لم وبغريه يشء كل كان به الُقدُّوس، الثالوث أقانيم أحد هو جسًدا.
الصالح ُمعلِّم أما وجود. وال كنيسة لنا ليس وبدونه والنرصانية، الكنيسة رأس هو كائن.
يُبتَهل ولم به يُستَغث لم البرش كسائر بًرشا الجماعة عند كان فإنه الصدق» «ُمعلِّم أو
إليه وصل ما وُجلُّ املنتظر. املسيح يكن ولم به يُدَعوا ولم اسمه، الجماعة تحمل ولم إليه،

هللا». من «بنعمة األسفار ُمفرسِّ كان أنه
ذلك، عىل يدل ما النصوص يف وليس أليغرو، يدَّعي كما الصالح معلم يُصلب ولم
علق الذي امُلفِرتس األسد «هو هكذا: ينصُّ نحوم نبوَّة من آية عىل تعليق هنالك ما وُجلُّ
لجأ افرتاض هو املعقوفني بني جاء وما قبل»، من إرسائيل يف يحدث] لم [بشكل الناس
معلم هو هنا إليه امُلشار أن االفرتاض صحَّ ولو املخطوط. يف ثلًما ليسد أليغرو إليه
التعليق؛ هذا يف الصلب وبني الصليب عىل املسيح موت بني كبري فارق هنالك لبقي الصالح
معلم فموت الفداء؛ هذا مثل إىل مايشري كلها قمران نصوص يف وليس فاديًا، مات فاملسيح
املسيح صلب أما إيمانهم، من جزء ال الجماعة تاريخ حوادث من حادث فيها الصالح

العصور.8 مر رغم اإليمان ُصلب من يزاالن ال فإنهما وصليبه،

.The Greatest Challenge to Christian Dogma since Darwin's Theory of Evolution 7

Culman, O., The Significance of the Qumran Texts for Research into the Beginnings of 8

.Christianity, Journ. Bib. Lit., 1955. 217; Silver, A. H., Where Judaism Differed, 174
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.(١١ (العمود حبقوق كتاب تفسري درج من مقطع

ادَّعى كما وفاته بعد الهيكل يف ظهر الصدق معلم إن القول يُؤيد ما هنالك وليس
عىل التعليق يف جاء إليه يستند الذي فالنص األول.9 كتابه يف صومر دوبون األستاذ بذلك
الكاذب. الكاهن ال الصادق املعلم كان الهيكل يف ظهر الذي أن يُبنيِّ ما فيه وليس حبقوق.
املعلم ال الكاذب الكاهن هو هنا املقصود أن وأرشنا، سبق كما االختصاص، رجال ويرجح

الصادق.

.The Dead Sea Scrolls, 27 f 9
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عرشوالرسل االثني مجلس

النظام يف يسوع سبق الصدق معلم أن صومر دوبون السوربون أستاذ إليه ذهب ومما
الكنيسة وإن عرش.10 اثني رسًال يسوع انتقى كما عرشيٍّا اثني مجلًسا فأقام والتنظيم،
يف Etiemble أتيامبل ويتيه قمران. جماعة عن نسخة سوى عهدها أوائل يف تكن لم
الجماعة عند قبله معروًفا يكن لم بيشء يأِت لم الجليل مسيح أن فيؤكد الباطل؛ ِشعاب
يف أول مسيح إليه سبقه قد كان الذي نفسه الدور تمثيل يُعيد جاء وأنه قمران، يف
عرش؛ االثني الرسل انتقاء الرواية هذه تمثيل إعادة ومن الثاني.11 أرسطوبولوس عهد
صحَّ ولو باطلة، واهية ُحجة وهي أيًضا.12 عرشي اثني ملجلس خضعوا فالقمرانيون
النوعني ألن واحد؛ جنس من والبرش األسماك أن اإلرلندي مع نقول أن الضطررنا بها األخذ
منه استقى الذي القديم العهد معني هو الحالة هذه يف واملاء مبللني. املاء من يخرجان
الرسل هؤالء «إن :(١٩ : ٢٨ (متى قال نفسه واملسيح الرُّسل، وُرسل والرُّسل القمرانيون
االثني إرسائيل «أسباط ليدينوا كرسيٍّا عرش اثني عىل أيًضا هم سيجلسون عرش، االثني
أُخذت أنها يُحتِّم ما هنالك وليس القديم. العهد من هي هذا يف السيد واستعارة عرش».»
يهوذا انتحار بعد فإنه شئونها؛ يُدير عرشي اثنا مجلس للكنيسة يبَق ولم قمران. أدب من
وا وتُوفُّ ثانية، مرة االنتخاب إىل الرسل يُعد لم محله ليحل متيَّا؛ وانتخاب اإلسخريوطي
املجلس وبني الرسولية الهيئة بني آخر َفرق وهنالك عرشية. االثنا الهيئة بوفاتهم وزالت
وأرشنا، سبق كما املجلس يف الكهنة من ثالثة وجود أوجبت القمرانية فاألنظمة القمراني؛

غريه. أو هارون نسل من كهنة الرسل بني يكن ولم

رية وصفَّ حنانيا

وأتى بذلك، تعلم وامرأته الثمن بعض واختلس له، ملًكا امرأته صفرية مع حنانيا وباع
محتاج؛ األوَّلني النصارى بني يكن ولم ،(٥ : ١–٣ (أعمال الرسل أقدام عند وألقاه ببعضه
املبيعات بأثمان ويأتون يبيعونها كانوا بيوتًا أو ِضياًعا يملكون كانوا الذين كل ألن

.Ibid., 99 f 10

.Les Temps modernes, Jan., 1951, 1291 f 11

.Fritsh, C. T,, The Qumran Community, (1956), 120 12
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.(٤ : ٣٤-٣٥ (أعمال احتياجه حسب عىل واحد لكل ع فيوزَّ الرسل أقدام عند ويُلقونها
أمرين؛ يف قمران يف الجماعة بني سائًدا كان عما اختلفت النرصانية االشرتاكية هذه ولكن
فرتة انتهاء بعد إال الجماعة ترصف تحت الشخيص ملكه يضع لم القمراني أن أولهما
االشرتاكية أن والثاني إجباريٍّا. ذلك وكان ترشيحه، من سنتني بعد أي: والتدريب؛ االمتحان

اختيارية. تقادمهم وكانت ا، جدٍّ وجيزة مدة إال تدم لم املسيحية

معمودية ال وضوء

معمودية مارسوا الجماعة أن عىل يدل ما وأرشنا، سبق كما قمران، ُمخلَّفات يف وليس
وتكراًرا ِمراًرا التوضؤ وجوب هنالك ما وُجلُّ الرسل، معمودية أو يوحنا كمعمودية ُمعيَّنة
واحدًة مرًة تجري واحدة معمودية سوى يتطلبوا لم والرسل ويوحنا متعددة.13 ملناسبات
حتى أجمعني اليهود مارسه الذي والتطهري الوضوء أبطل املسيح والسيد تتكرر، وال
إىل اجتمعوا الَكتَبة من وقوًما الفريسيني أن (٧ : ١) مرقس إنجيل يف جاء فقد عهده؛
فالموهم، مغسولة، غري أي: نَِجسة؛ بأيٍد الطعام يأكلون تالميذه بعض فرأوا يسوع،
نجسة؟ بأيٍد الطعام يأكلون ولكن الشيوخ ُسنَّة عىل يجرون ال تالميذك ِلَم فسألوه:
يخرج ما بل ينجسه، أن يمكن دخله إذا اإلنسان عن خارج هو مما يشء «ال فقال:
ما الرباني العشاء وقت األرجل غسل يف وليس اإلنسان.» ينجس الذي هو اإلنسان من
غسل أن بعد قال السيد فإن اليهود؛ عند الشائعني والتطهري الوضوء من بيشء يُفيد
فإذا كذلك. ألني تقولون: وحسنًا وربٍّا، ُمعلًما تدعوني «أنتم :(١٣ : ١٣ (يوحنا األرجل
بعض؛ أرجل بعضكم يغسل أن أنتم عليكم فيجب أرجلكم غسلُت قد واملعلم الرب أنا كنُت
وتطهري اغتسال من يجري كان ما بني آخر فرق هنا ويُالحظ قدوة.» أعطيتكم ألني
وهو األخرى؛ الجهة من املسيحية واملعمودية جهة من قمران ويف اليهود، عند ووضوء
تُؤذن لم يوحنا معمودية وأن الصدق، معلم بشخص يرتبط لم قمران يف االغتسال أن
وهي وله.14 املسيح باسم تزال وال كانت فإنها املعمودية أما ُمعيَّنة، منظمة يف بالدخول

.I Q S, V, 13-14 13

Burrows, M.: Dead Sea Scrolls, 286, 320 f, 332, 339, 373, 377; More Light 59, 115, 372; 14

Milik, J. T., Dix Ans, 66-67. Rowley, H. H., The Dead Sea Scrolls and the New Testament,
.(1957), 13–16; Ploeg, van der J., The Excavations at Qumran, 211-212
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هللا حياة يف اإلنسان ترشك جديدة ِعلَّة أنها بباٍل قط خطر ما مفعوٍل ذات النرصانية يف
قداسته. ويف

ورسالشكر امُلقدَّسة الوجبة

اهتماًما وأعاروها قمران يف الطعام وجبات إىل االختصاص رجال من عدد التفت وقد
ذات الوثيقة وأن سيما وال النصارى، عند الشكر رس يُوازي ما فيها ورأوا خصوصيٍّا
األعظم الكاهن املسيحان فيها ويشرتك والخمر، الخبز فيها يقدم وجبة تذكر العمودين
بني ليس أنه والواقع املنتظرة.15 املسيحية اململكة إىل ترمز فيجعالنها داود، وسليل
والخمر؛ الخبز استعمال سوى ُمشرتكة خصائص من املقدسة الوجبة وهذه الشكر رس
«إخباًرا الرسول، بولس مع الشكر، رس ممارسة يف يرون رون واملتأخِّ األوَّلون فاملسيحيون
جسد هو يأخذون الذي الخبز أن نفسه السيد مع أيًضا ويرون يأتي»، أن إىل الرب بموت
وليس كثريين». عن يهراق «الذي الجديد للعهد دمه هي يرشبون التي الكأس وأن الرب،

هذا. من يشء كله القمراني األدب يف
الحاسيون، مارسها التي اليومية الطعام وجبات تكون أن االختصاصيف رجال ويشك
كان فيها والخمر الخبز فتناوُل مقدسة؛ فيلون16 كالم ويف يوسيفوس تاريخ يف جاء كما
متنوعة. عديدة وملناساب اليهودية األوساط جميع يف شائًعا العرص، ذلك يف عاديٍّا أمًرا
جوهريٍّا. ال َعَرضيٍّا ُوروًدا املنتظرة الكربى الوجبة يف والخمر الخبز ذكر ُورود عندئٍذ ويكون
داود.17 سليل املسيح عىل األعظم الكاهن تقدُّم الوجبة هذه وصف يف املهم األمر ويصبح

العمومية الفوارق

منهما تجعل والقمرانية النرصانية بني عمومية فوارق رشحه تقدَّم ما إىل باإلضافة وهنالك
الدور هذا من تخرج ولم يهوديٍّا، مذهبًا بقيت فالقمرانية الجوهر؛ يف ُمختلفتني حركتني
عربَّ وقد املسيح. السيد أرادها هكذا عاملية. رسالة تزال وال كانت فإنها النرصانية أما أبًدا،

I Q S A, II, 11–22; Discoveries in the Judaean Desert, (Barthelemy and Milik), I, 110 f, 15

.117 f, pl. XXII
.Josephus, Bell. Jud., II, 8; Antiq,, XVII, 1; Philon, Quod Omnis, 86; Apologia, 11 16

.Burrows, M., More Light, 115, 268, 300, 365 ff 17

100



والنصارى الجماعة

الزمن: تعاقب عىل بعدهم من وأعقابهم لُرُسله بقوله السماء إىل ارتفاعه قبل إرادته عن
دوهم وعمِّ األمم، جميع وتلِمذوا فاذهبوا األرض، وعىل السماء يف سلطان كل إيلَّ ُدفع «لقد
ذا أنا وها به، أوصيتكم ما جميع يحفظوا أن وعلِّموهم القدس، والروح واالبن اآلب باسم
العالم إىل «اذهبوا أيًضا: لهم وقال ،(٢٨ : ١٨–٢٠ (متَّى الدهر.» انقضاء إىل األيام كل معكم
شمل بيسوع الكرز فإن وهكذا .(١٦ : ١٥ (مر كلها» للخليقة باإلنجيل واكرزوا أجمع
كربى. عاملية رسالة إىل يهودي مذهب دور من بذلك النرصانية فخرجت واألمم، اليهود

كل ألن بالسيف؛ تقم ولم (١٨ : ٣٦ (يوحنَّا العالم هذا من يسوع مملكة تكن ولم
للبرش هللا بمحبة وتقوم قامت وإنما ،(٢٦ : ٥٢ (متى يهلك بالسيف بالسيف يأخذ من
جماعة أما املوت. من وقيامته البرش ألجل وموته الصليب، واعتالئه الوحيد ابنه وبتجسد
أي املسيح د تجسُّ بعد يبَق ولم بالسيف، زمنية معركة لخوض استعدوا فإنهم قمران
كان «ولو أجمعني. اليهود وبني قمران يف الحال كانت كما أخرى عىل طبقة ألي تقدُّم
صادق، ملك رتبة عىل آخر كاهن يقوم أن بعد كانت حاجة فأية كمال، الالوي بالكهنوت

الكهنوت.» من بيشء موىس يصفه لم الذي بط السِّ من يهوذا من خرج ربنا فإن

هو العربي العالم ومفكري األدباء بني كبري شهادة ننقل أن الباب، هذا يف لنا18 ويطيب
رصانة من عليه معروف هو ما بكل — اطَّلع أن بعد الذي اد العقَّ محمود عباس األستاذ
البحر مخطوطات شأن يف العلماء بحوث إليه انتهت ما عىل — التقيصِّ يف ودقة النقد يف
عمل من يزال ال األمر يف الجديد «إن الشهادة: بهذه يخرج قمران، وادي لفائف أو امليت
املسيح السيد بني مشابهة كل وإن … الروح عالم يف امُلبتكرة فتوحه من أو املسيح، السيد
أسبق فضٍل عىل تدل وال واألشكال، الظواهر عند تنتهي عرصه قبل الدين مذاهب وبني
ننقل وشهادته لحكمه وتوضيًحا يديه.»19 عىل الدين عقائد إليه ارتقت فيما فضله من

العقاد: األستاذ قال امليت، البحر بكشوف يتعلق الذي كله املقطع

نسخة عىل تشتمل القمران وادي لفائف أن واملجالت الصحف يف نقرأ ُكنا لقد
نبوَّات تفسري من السالمة بعض سليمة مقروءة ونسخة أشعيا، كتاب من كاملة

ة». «املرسَّ هنا تنقله امللحق هذا 18

ص١٥. املسيح حياة 19
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وقصة ميخا، كتاب تفسري من وشذرات التالية، الحوادث قتها حقَّ التي حبقوق
للدعاء منظومة وأناشيد الظالم، وأبناء النور أبناء بني الحرب قصة تسمى
وقصاصات التوراة، ُكتب بني معتَمد غري كتاب من آرامية ونسخة والصالة،
السلوك آلداب لة ُمفصَّ ونسخة القديم، العهد بكتب تلحق شتى كتب من متفرِّقة
وكلها القمران. وادي بصومعة زمنًا أقاموا الذين اك النُّسَّ جماعة بني املرعية
ويبدو املجاورة. الكهوف بعض يف منها الكثري يوجد كبرية ِجرار يف مودعة
العلماء عند تقدَّر ال القبيل هذا من ودائع عىل تشتمل قد أنها ذلك أجل من

اإلجمال. عىل الالهوتيني وجمهرة األديان بني املقابلة وعلماء الحفريني،
مسائل تناولت التي والرسائل الكتب بأطراف يُحيط أن أراد أحًدا أن ولو
جميًعا، استوعبها ملا األخرية الخمس السنوات خالل اللفائف تلك يف البحث
كل من بُِحثت أنها يعلم أن العربي القارئ وحْسُب وقته. كل لها غ فرَّ ولو
أو الحفرية أو التاريخية أو اللغوية أو الدينية موضوعاتها يف تشرتك ناحية
فقد الغربية: الحضارة لغات من لغة منها تخُل ولم الصناعية، أو الكيماوية
واللغات، اللهجات واختالط الكتابة، وقواعد الهجاء مسائل البحوث تناولت
األعالم أسماء تناولت كما والتجفيف، واللصق وامِلداد والجلد الورق ومواد
والقبائل، الشعوب تواريخ من بها يقرتن وما والصفات األلقاب من إليها وما
يف العبادات وشعائر العقائد وأصول والفَلك الجو وعوارض األرض ومواقع
املصطلحات حسب وعىل االستعارة، أو األصالة من حظِّها حسب عىل فرتة كل
لتحقيق حدوده غاية إىل البحث نطاق واتسع غريها، يف تُعهد وال تالزمها التي
الِكساء، وأزياء والرشب، األكل وعادات الفخارية، اآلنية وصناعة البناء، نماذج
الخامس القرن بني الزمن تقديرات وتراوحت النبات. وثمرات األطعمة، ومواد
هذا وكل التوسع هذا كل بعد تستقر ولم امليالد. بعد األول والقرن امليالد قبل

وثيق. قرار عىل والتدقيق اإلمعان
الفروضوالنقائض، من الزاخر الطوفان هذا نستوعب لم أننا البديهي ومن
التشكيك ومواضع والعدول، املراجعة مواضع من البحوث هذه يف ما كل وعىل
نخلُص لكي واالستقصاء؛ االستيعاب برضورة نشعر لم نحن بل والرتجيح،
كتُب من نُخبة إىل عَمدنا ولكننا املسيح. السيد تاريخ يف الجديد القول إىل منه
الداللة من ومبلغه الخالف محور صت ولخَّ املسائل برءوس أملت التي الثقات
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هذه فكانت يعنينا، فيما املطلوبة بالُخالصة منها وخرجنا منها، مسألة كل يف
فتوحه من أو املسيح السيد عمل من يزال ال األمر يف الجديد أن الُخالصة
الدين مذاهب وبني السالم، عليه بينه، مشابهة كل وأن الروح، عالم يف امُلبتَكرة
فضله من أسبق فضل عىل تدل وال واألشكال، الظواهر عند تنتهي عرصه، قبل

يديه. عىل الدين عقائد إليه ارتقت فيما
اك نُسَّ أن واملناقشات البحوث أكثر إليها خلصْت التي األقوال أرجح ولعل
رعايتها يف امُلتشدِّدة الطوائف إحدى «اآلسيني»، من ُزمرة كانوا القمران صومعة
وهذه املوعود. املسيح بظهور القريب للخالص وانتظارها الدينية، لألحكام
والشهوات، املطامع أدران من التطهر إىل اإلرسائيلية الطوائف أقرب الطوائف
مرة يُقِسم أحدهم وأن درجات، ثالث عىل النِّحلة يف ينتظمون كانوا وأنهم
أو بالحق القسم عليه ويحرم الجماعة، رس عىل واملحافظة األمانة يمني واحدة
رسوٌر بها والرسور كله، الرش مصدر عندهم واملادة … الحياة مدى بالباطل
مؤمنون وهم رحالتهم، يف اثنني ويصطحبون يتآخون وكانوا والخباثة، بالدنس
روحاني بعٌث الخالص أن معتقدون امُلخلِّص، املسيح ورسالة والبعث بالقيامة

والصالح. االستقامة حياة إىل الشعب يهدي
أكثر وصحَّ اآلسيني.20 إىل تنتمي كانت القمران وادي ُزمرة أن صحَّ فإذا
ويوحنا املسيح السيد بها يلوذ كان التي الربِّية هي كانت صومعتهم أن ذلك من
املسيح، السيد رسالة إىل الحاجة توكيد هو الكشف هذا يف فالجديد املعمدان؛
أرقاها عىل وجدتها كما القوم عقائد إصالح يف املسيحية الدعوة فضل توكيد أو

امليالد. عرص ُقبيل اليهودية النَِّحل أتباع بني وأنقاها
نظام لنا تصف الصومعة يف ُوجدت التي اآلسية، أو اآلسينية، فالكتب
ولكنها قومها، بني املوروثة الشعائر عىل حرصها وشدَّة سلوكها وآداب الجماعة
داء وهو الفرتة، تلك يف مداه غاية إىل انتهى الذي القوم بداء مصابة تزال ال
اإليمان. ولُباب العقيدة جوهر عن واالنرصاف والحروف، النصوص عىل الجمود
امُلتَّهمة النِّحل من اإلصالح إىل الحاجة عىل أدل نفسها اآلسينية النِّحلة تزال وال

Therapeuts الرتابيني كلمة تقابل وهي الطبيب، بمعنى «اآليس» كلمة من مأخوذ االسم أن ح نُرجِّ 20

(العقاد). املتنطِّسني بمعنى اليونانية
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من الراشدين عند إصالحها تجد امُلتَّهمة النحلة ألن بالشبهات؛ امُلحاطة أو
من يقوِّمها من تجد سوائها عن زائغة يهودية ِنحلة وكل القائمة. الديانة أبناء
إنما اإلصالح إىل الحاجة ولكن اليهودية. الديانة نطاق يف باستقامتها العارفني
تهذيبًا طاقتها كل واستنفدت تبلغه، ما أرقى النِّحلة بلغت إذا الثبوت كل تثبت
بما الروح تزويد عن قارصة ذلك بعد تزل ولم وتذكريًا، وإخالًصا وتطهريًا

إليه. وتفتقر له تتعطَّش
أيٍّا القمران، وادي لفائف عنها كشفت التي اآلسينية النحلة كانت وكذلك
كما إال املسيح السيد لرسالة تُمهد لم فإنها وجهتها، كانت وأية اسمها، كان
املكشوفة اللفائف أن يف شك وال للدواء. الداء يُمهد أو للعالج املريض يُمهد
الرسالة حقائق عن معلوماتنا إىل تُضيف ال ولكنها بابها، يف نافعة ذخرية
لنا تؤكِّد أنها غري الرسالة، هذه أمر يف جديد بيشء تُخرجنا وال املسيحية،
يف فهي اآلسينية النِّحلة غرض من يكن فمهما أوانها. يف ولزومها فضلها
إىل ناظرة محافظتها، يف ُمتشدِّدة تراثها عىل محافظة بقيٌة وفروعها أصولها
حسب عىل املوعود للُمخلِّص انتظاًرا املرجوِّ الغد إىل التطلُّع يف حتى أمسها
والنصوص، املراسم عبادة يف التشدد آفة الوبيلة، اآلفة ولهذه الغابرة. النبوُّات
يتعلَّموه أن إىل حاجة يف هم ما الناس تعلِّم الزمة رسالة املسيحية الدعوة كانت
أن تعلمهم رة. امُلتحجِّ واألشكال امليتة الحروف من راكدة ة لُجَّ يف غرقوا كلما
رسالة هي وهذه … وأشكال حروف مسألة ال وضمري، فكرة مسألة العقيدة
إنما الرياء ألن السواء؛ عىل وريائه بجموده املوبوء العرص ذلك يف املسيح السيد

.(١٤–١٧ املسيح (حياة طالء وجهه عىل جمود باطنه يف هو
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