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 مصادر المسيحيةو مخطىطات البحر الميث

 أسمهان بىعيشةأ. 

 جامعة باجنة

 الملخص :
وؿ عالقة سلطوطات البحر ادليت بالكنيسة ادلسيحية ح ال زالت اآلراء متباينة

الصدؽ و  جدال كبريا بني من حياوؿ أف يعقد الصلة بني معلم احلقو  الزاؿ صراعا، و األصلية
يوحنا ادلعمداف أو يعقوب أخ و  بني ادلسيح تارةو  ادليت ادلشار إليو يف سلطوطات البحر

رغم ، ادلسيحيةو  بني من ينفي أي صلة بادلسيح، و تارة أخرى -حبسب األناجيل -ادلسيح 
أفكار أصحاب ادلخطوطات مع الكنيسة األوىل و  طقوسو  أف الرباىني على تشابو معتقدات

الىوتيني ادلسيحيني إىل نفي يف خضم ىذا اجلدؿ سعى ال، و عند مؤرخي ادلسيحية أرجح
البيئة و  أف التشابو ال يعدو سوى أف يكوف بسبب اشًتاؾ النحلتني يف الوسط، و ىذه الصلة

حبث ىذا ادلوضوع بالسعي للًتويج ألفكار هتز و  عمل على دراسة نمكما اهتموا ،  اليهودية
  ادلاؿ .و  اجملتمع ادلسيحي بغرض ربقيق الشهرة

Summary: 
Yet seen the divergence on the relationship of the 

manuscript of the Dead Sea and the early church, is still a great 
debate between those who try to maintain the link between the 
truth teacher referred to the Dead Sea and between Christ, and 
sometimes John the Baptist or Jacob the brother of Christ - 
according to the Gospels - at other times, and between those 
who deny any connection with Christ and Christianity, although 
the evidence of the similarity of beliefs , rituals and ideas 
owners of manuscripts with the early church is most likely, in 
the midst of this controversy, Christian theologians have sought 
to deny such a link, and that the similarity nothing more than to 
be due to the involvement of these two communities in Jewish 
environment, and also accused the work on the subject to try to 
shake off the ideas of the Christian community to achieve fame 
and money. 
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 المقدمة :
غري أف كل ىذه ادلدة ، مرت سنوات طويلة على اكتشاؼ سلطوطات البحر ادليت

، نادرةو  بعيدا عن اخللفية الدينية إال يف حاالت قليلةمل زبضع للدراسة العلمية ادلوضوعية 
مي بعضهم ر  و  التقليل من قيمة أحباثهم العلميةو  تعرضوا فيها للتشويوو  قاـ هبا بعض العلماء

ىو ما ، و تهمأما أغلبهم فقد قرر الدخوؿ يف صف ادلنظومة الالىوتية حىت ال ي  ، باجلهل
زلاولة ، و الكنيسة األوىل يف القدسو  تداوؿ عالقة ادللفوفات بادلسيحيةأدى إىل إقصاء 

من أعضاء و  كما سعى بعض العلماء ادلرموقني،  إحلاؽ الوثائق قصرا بالقرف الثاين قبل ادليالد
 Burrows 1ترصبة ىذه ادلخطوطات من أمثاؿ و  فرؽ البحث ادلخولة بدراسة

ادلسيحية األوىل رغم و  وغريىم إىل قطع الصلة بني ىذه ادلخطوطات GezaVermes2و
كتاهبما خديعة   R.Leighو M.Baigentنشر  كماالنحلتني.اعًتافهم بالتقارب اجللي بني 

تساءال كيف لثلة من العلماء الكاثوليك أف ربتكر ىذه و  سلطوطات البحر ادليت
ألهنا ادلسيحية صراحة بالتماطل يف نشرىا  حراس العقيدةو  اهتما الفاتيكافو  ؟ادلخطوطات

 . تضع روايات الكنيسة الرمسية عن العقيدة ادلسيحية يف مأزؽ
ادعت ، و 1991 سنة ها إال يفأغلب فلم ينشر 1947يف  دلخطوطاتا رغم اكتشاؼو 

الدوائر ادلسيحية أف نشرىا يف العلن دليل على عدـ تشكيلها خطرا على الالىوت بذلك 
دلاذا تأخر و ؟ تعاليم ادلسيحو  البحر ادليتفهل ىناؾ عالقة بني تعاليم سلطوطات ، ادلسيحي

 ؟ ىذه ادلخطوطات ا حقيقةمو ؟ نشرىا
  

                                                           
 . wikipedia( الىويت أمريكي ومن ادلشاركني يف دراسة ادلخطوطات 9881-9181) -1
الىويت رلري وأستاذ جامعة أكسفورد من أصوؿ يهودية سبسحا والديو ليعود ىو  (9191-9192) -2

 .wikipediaومن ادلختصني بدراسة سلطوطات البحر ادليت . 9191إىل اليهودية يف 
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 اكتشاف المخطوطات :
مث ، 1947يعود فضل اكتشاؼ ادلخطوطات إىل صيب من البدو الفلسطينيني يف

 ويعد، Roland de Vaux 1يف مقدمتهم و  توالت االكتشافات دبساعدة علماء األثار

الذي عثر  11الكهف ، و سلطوطة 380الكهف رقم أربعة أىم الكهوؼ حيث عثر فيو على 
قد مت توزيع سلطوطات ، و نصوص سليمة سباماو  فيو على سلطوطات شبيهة بالكهف األوؿ

القديس مرقص يف  ديرقدس و بني اجلامعة العربية يف ال 1947الكهف األوؿ ادلكتشفة عاـ 
 2. القدس أنداؾ

ات اليت مت العثور عليها يطلق اسم سلطوطات البحر ادليت على رلموعة ادلخطوطو 
 داخل كهوؼ اجلباؿ الواقعة غريب البحر ادليت يف مناطق قمراف 1956و 1947 بنيفيما 

 مسادا على بعد عدة كيلومًتات من أرحيا.و  عني جديو  خربة مريدو  مربعاتو 
 وكانت ىذه ادلخطوطات خاضعة دللكية األردف غري أف نشوب احلرب بني إسرائيل

كذلك متحف ، و اإلسرائيليةلسيطرة أدى إىل سقوط الضفة الغربية ربت ا 1967العرب يف و 
مل يفلت من ىذا ادلصري سوى ادلخطوطة النحاسية ألهنا  ، و القدس الذي بو ادلخطوطات

 3 كانت يف عماف أنداؾ .
ما يدؿ  وى، و فخارياتو  ودلا بدأت احلفريات دلت التنقيبات على بقايا جدراف

الرومانية و  احلقبة اليونانيةوجدت نقود عديدة تعود إىل كما ،  منظمةو  على صباعة كبرية
 4 ـ. 68-67احلرب ضد روما  خاصة فًتة

                                                           
( أب دومينيكي فرنسي ورئيس الفريق الدويل ادلكلف بدراسة ادلخطوطات ومدير 9112-9119) -1

 Wikipédiaمدرسة الكتاب ادلقدس واآلثار الفرنسية بالقدس . 
 11-18ص ص.، (9118، دار الثقافة: القاىرة، )2ط، ادلدخل إىل العهد القدًن :صمويل يوسف -2 

أىل الكهف قراءة يف : وانظر بالتفصيل قصة االكتشاؼ على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ىالة العوري
 (9111، رياض الريس للنشر والكتب: )بريوت، 9ط، سلطوطات البحر ادليت

 .91، 91ص ، مكتبة الشروؽ، سلطوطات البحر ادليت :أضبد عثماف -3 
 . 91-92ص ، 9ج، (9111، الرابطة الكتابية :)بريوت، 9ط، كتابات قمراف: بولس الفوغايل -4
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 اإلسرائيليعرض أجزاء من لفائف البحر ادليت يف القدس يف ادلتحف ت   1965ومنذ 
بعض احلرب ادلستخدـ يف الكتابة هبت بدرجة كبرية حىت أف ، و يف جناح يسمى مزار الكتاب

احلروؼ ظهرت بوضوح عندما مت  غري أف، اجملردةاحلروؼ صارت ال ديكن قراءهتا بالعني 
كاف أوؿ من استخدـ ىذا الفلم ىو برنامج ، و تصويرىا بفيلم حساس لؤلشعة ربت احلمراء

 1تصوير األرض باستخداـ أجهزة التصوير يف الفضاءو  الفضاء كطريقة لدراسة

  : البحر الميتعالقة األسينيين بمخطوطات 
يف مقاؿ لو يتمم ما كتبو عن ادلخطوطات يف سنة  Edmund Wilson2  كتب

 L’Archéologie et Lesيف كتابو  Roland De Vaux األب فأشار إىل أف، 1955
manuscrites de La Mer Morte  أشار  ذيناألسينيني ال إىلادلخطوطات تعود أف  أكد

أف ىذه اجلماعة سكنت تلك ، و ـ(100-37سيفيوس مؤرخ اليهود ) فالفيوسيوو  فيلوفم إليه
منذ هناية القرف الثاين قبل ادليالد إىل -ادلؤرخ الروماين- Plineادلنطقة حبسب ما أشار إليو 

ادلخطوطات حفظت يف تلك ادلغارات من أجل إبعادىا ىذه ف على األرجحفا، و ـ68غاية 
 3 عن الروماف .

القمرانية إىل من األوائل الذين نسبوا ادلخطوطات  Dupont-Sommer4 يعدو 
 les Ecrits Esséniens découverts près deكتابو   يفطائفة األسينيينو بدايات ادلسيحية 

la Mer Morte شكالية وجود إ، و علم الصدؽ الوارد ذكره يف ادلخطوطاتدل تطرؽ فيو الذي
                                                           

وليم وىبة  :ترصبة، تاريخ الكتاب ادلقدس منذ التكوين وحىت اليـو: ستيفن ـ .ميلر وروبرت ؼ .ىوبر -1
 .991ص ، (9118، دار سيوبرس: القاىرة، )ووجدي وىبو

لو كتاب عن  وThe New Yorker  أديب وسلتص يف الشؤوف اآلسيوية يف جريدة ناقدصحفي أمريكي و -2
 The Dead SeaScrolls :ادلخطوطات بعنواف

3_ Edmund Wilson: « The Dead Sea Scrolls 1969 », The New Yorker, March 22, 
1969, p 45  

بالقدس ومفسر  واآلثارمستشرؽ وأستاذ السوربوف عضو مدرسة الكتاب ادلقدس  0011-0093 -4
كاف  ،  للكتاب ادلقدس ودارس دلخطوطات البحر ادليت وسلتص يف النقوش الفينيقية واآلرامية والعربية 

   20، وأسد رستم ص Wikipidiaكاىنا مث نزع عنو ثوب الكهانة 
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ة طوائف عالقحوؿ نظريات أخرى  أبعد أييكوف قد هبذا و  وادلسيحية عالقة بني االسينيني
غري ، و أف معلم الصدؽ مات شهيدا Dupont كما اعتقد،  أخرى هبذه ادلخطوطات

التحرر يف رلاهبة السلطة و  مستبعد أف يكوف األسينيني قد أصيبوا أيضا بعدوى الوطنية
مقتنعا بأف صباعة  Dupont ظل، و قرب انتهاء األزمنةو  كما أمنوا بادلسيحانية،  الرومانية

ماؿ العلماء منذ اخلمسينات إىل أف و  1.ادلسيحية الناشئة أنداؾعلى قمراف تركت بصماهتا 
يف خرائب ادلستوطنة القريبة ىي ذات صلة و  صبيع ادلخطوطات ادلوجودة يف الكهوؼ

كسبت يف الوقت نفسو فكرة ربديد أف األسينيني ىم السكاف القدماء لقمراف ، و مشًتكة
 يرى أنو أكثر منطقيةو  1977الذي يؤكد عليو منذ  GezaVermesىو رأي و ) قبوال عاما

وحياوؿ ربط فريق قمراف بالفريسيني  يشكك بعضهم ىذه األياـ بالنظرية األسينية، و واقعية(و 
  2أو القنائني أو ادلسيحيني اليهود.، أو الصدوقيني

يف إحدى مصادره فيلوف وصفهم ، و عن مسادلة ىذه اجلماعة قد عرب يوسيفيوسو 
يف موضع أخر يذكر بأهنم ال يسافروف من ، و سبارس العالجمسادلة ماعة يهودية مصرية جب

ادلعاجلني   ادلسيحيةتاب كما أنو ومنذ أوسابيوس القيصري وصف ك  ،  غري ضبل السالح
 3 .اإلسكندريةيف  حيةسيكجماعة م

طائفة  على أف األسينيني 1980منذ  دافع كثري من أعضاء الكنيسة احملافظوفو 
 4 الكنيسة .ب أي عالقة لآلسينيني كما نفوا،  وجدت يف الفًتة السابقة للمسيحية

                                                           
1- Simon Marcel: A. Dupon-Sommer: Les Ecrits Esséniens découvert près de la 
mer morte, in Annales, économies société civilisation, 17annés, n2, 1962, pp374-
376.  

دمشق ، )1ط، سهيل دكار :ترصبة وقدـ لو، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فرـي -2
 .44- 43ص، (2006دار قتيبة /: وبريوت

3_ Batch Cristophe: « Le pacifisme des esséniens un mythe historiographique »Revue 

de Qumrân, 2004, 83, 21/3 
4 _ Gerald Messadié: GesSources, (Paris: Robert Laff, 1989), p54. 
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انفصلوا عن الذين  وىناؾ إشارات قوية على عالقة ىذه اجلماعة بتالميذ النيب إشعيا
حيث عثر على كثري راحوا يعدوف الطريق يف الربية جمليء ادلخلص عند أخر األياـ ، و اليهود

وىناؾ من يرى بأف  .كانوا يفسرونو تفسريىم اخلاص الذي احتفظوا بو، و من كتاباتو
سلطوطات قمراف ىي جلماعة يهودية متطرفة تعرؼ باسم سيكاري كانت تسكن يف منطقة 

 1ادلاسادا.و  البحر ادليت عند عني اجلدي

 في ثرات آباء الكنيسة:البحر الميت مخطوطات 
أنو استخدـ سلطوطة -من آباء الكنيسة  -ف الثالث ادليالدي ذكر أورجيانوسيف القر 

يف القرف التاسع ، و يونانية كانت عنده زلفوظة يف جرار يف كهوؼ قرب أرحياو  عربية
رئيس  بكتابة رسالة إىل سرجيوس -أب يف الكنيسة الشرقية -دي قاـ تيموثاوس األوؿادليال

أساقفة عيالـ أشار فيها إىل عدد كبري من ادلخطوطات العربية اليت وجدت يف كهف قرب 
األمر بف من أخرب ثيموتاوس األوؿ بأالكرسي األنطاكي  أسد رستم مؤرخ وأضاؼ 2أرحيا.

أف راعيا عربيا شاىد كلبو يدخل إىل ، و ين من اليهود الذين يثق بكالمهمىم بعض ادلهتد
 ىل أورشليمفصعد إ، بخيرج منو فتبعو إليو فإذا بو أماـ رلموعة من الكتال و  ىذا الكهف

كد أ، و ريىاغو  فنزؿ كثريوف منهم إىل الكهف فوجدوا كتبا من العهد القدًن، أخرب اليهودو 
موقف النصارى من نصوص العهد  يؤيدبني ىذه الكتب ما  واوجد ادلهتدوف اليهود أهنم

 4. 3القدًن يف جدذلم مع اليهود

                                                           
 . 90-89، 19ص ، سلطوطات البحر ادليت :أضبد عثماف -1
 :ربرير، قصة الكتاب ادلقدس )كل ما تريد أف تعرفو عن الكتاب ادلقدس(: خروفآؼ.ؼ.بروس و  -2

، دار الثقافة اذليئة القبطية للخدمات االجتماعية: القاىرة، )1ط، ندى بريدي :فيليبو سايل كومفرت ترصبة
 120ص، (2012

3
 - Barthelemy .D.and Milik, J .T: Discovery in the Judeaean Desert, (1955), 1, 88, 

n.4 ;Eissfeld .O.Der Anlass Zur Entdeckung der HohleundihreAhnlicheVorgange, 
Th, lit, Zeit, 1949, 597-600Testamentus, 1951, 44  

 . 30ص  (1990، ادلكتبة البولسية :)بريوت، 2ط، سلطوطات البحر ادليت: أسد رستمعن  نقال
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إىل ملك اخلزر اليهودي يف جنوب  وكتب حسداي بن شريوت يف القرف العاشر
أهنم ، و ؽ.ـ 586ذلك يف و  أف اليهود خبأوا كتبهم يف كهف عند السيب البابلي، روسيا

وجده شللوء  أف أحد اليهود، و يف ىذا الكهفعلى الصالة  يواظبواعلموا أوالدىم أف 
 1 الكتب فأخرجها .ب

 :الميتالبحر  مخطوطاتنشر 
جلدؿ الذي أثاره نشر سلطوطات قمراف؟ يكمن سبب اجلدؿ يف أف بعض اما 

بعد ثالثوف عاما و  ؟1991يف  إالمل تنشر أبدا 4رقم  يف ادلغارة1952الوثائق اليت اكتشفت عاـ 
 نشرىا ال يزاؿ العامل ال يعرؼ بدقة ما ىي طبيعة النصوصو  قراءة النصوص من توزيع مهاـ

األمر الذي أيقظ الشكوؾ حوؿ وجود أمر قد ديس ، اليت وقعت يف أيدي بعض الباحثني
 2 ادلعتقدات الراسخة .

بقي ..." :-نشرىاو  و ىو من ادلختصني دبخطوطات قمراف-GezaVermesيقوؿ 
ف للنشر ادلبدئي مفيد أف نالحظ أف ثلث النصوص اخلاضعة اآل، و نصا مل تلمس سباما 279

 3..." 1991قد ظهر للناس منذ 
حيث جاءت ، ما تدفق من الكهف رقم أربعة يشكل ربديا لدراسة العهد القدًنو 

السؤاؿ ، و متفقة يف كل نقاطها األساسية مع النسخة السامرية رقاع األسفار اخلمسة للتوراة
السامرية ادلرفوضة من  الذي يطرح نفسو كيف لطائفة يهودية متزمتة أف تعتمد على النسخة

 4اليهودية ؟

                                                           
1-Serget, S, Ein Alter Bericht Uber den Fund Hebraischer Hand schriften in 
einerHohle: ArchivOrientalni, 1953, 263-269 . 

  31ص ، سلطوطات البحر ادليت :أسد رستم :نقال عن
دار  :)سوريا، 1ط، موسى اخلوري: ترصبة، التوراة كتابات ما بني العهدين: دوبونصومر ومارؾ فيليلنكو -2

 28ص، (1998، الطليعة
، دار قتيبة: )سوريا، 1ط، سهيل زكار: ترصبة، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فرـي -3

 .83ص ، (2006
، دار رياض الريس: )بريوت، 1ط ، أىل الكهف قراءة يف سلطوطات البحر ادليت: ىالة العوري -4
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 لمخطوطات :لتأريخ ال
واحدا من طبقت فحوص القياس باألشعة الكربونية أوال على القماش الذي غلف 

نتيجة تطور التقنيات يف ، و ـ 33كاف التاريخ الذي اقًتح ىو ، و 1951يف  اللفائف مبكرا
يعرؼ باسم الطيف التسعينات مكن من إخضاع شباف سلطوطات للفحص بواسطة ما 

بشكل قد تبني أف ستا منها ترقى إىل ما قبل ادلسيحية ، و أ.ـ.س() التدرجيي اجلماعي أو
القرف األوؿ ادليالدي و  اثناف فقط تًتاوحاف وسطيا فيما بني القرف األوؿ قبل ادليالد، و مؤكد
 200 فيما بنيقمراف  خالصة القوؿ حيدد الرأي العاـ للباحثني تاريخ سلطوطات، و األوؿ
تمل عودة تارخيو إىل القرف الثالث قبل مع وجود جزء يسري من النصوص حي، ـ 70و ؽ.ـ

 1ادلهم ىو اجلزء األعظم من ادلواد ادلتوفرة يعود إىل القرف األوؿ قبل ادليالد .، و ادليالد
 :ألولىعالقة مخطوطات البحر الميت بالمسيحية ا
 Johann Georgاألسيين على يد يف القرف الثامن عشر انتشرت فكرة ادلسيح 

Wachter ،حيث ذىب إىل أف ادلسيح تلقى تعليمو بينهم كما أخذ عنهم مبادئ الطب 
الطبية  اإلسعافاتاستطاع أف ينجو من الصلب بفضل و ، معجزاتو تحقيقالعالج لو 

مث بدأت تنتشر قصص عن استمرار حياة ، لؤلسينيني دلا امتازوا بو من معارؼ يف ىذا اجملاؿ
 2زواجو من مرًن اجملدلية .و  ادلسيح

ف يف الذين ال يؤمنوف بألوىية ادلسيح أ قسيس ادلوحدين Powell Davies كتبو  
 The كما صنف كتابا أمساه،  أعظم اعًتاض على صحة العقيدة ادلسيحية دروج البحر ادليت

meaning of the Dead SeaScrolls ضمنو هتجما شديدا على علماء الالىوت يف ، و
مث قاؿ متحديا أف نصوص قمراف ، التضليلو  واخلداع اليات ادلتحدة واهتمهم بادلداىنةالو 

 3، توجب إعادة النظر يف جذور ادلسيحية
                                                                                                                                        

 .20ص، (2000
 .43 -42ص، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فاـر -1

2_ Jorg Frey: Qumran et le Nouveau Testament, problèmes de méthodologie et 
exemples concrètes, conférence donné à l’institut catholique de paris, 9juin 2009, p3.  

 .80-79ص ، سلطوطات البحر ادليت وصباعة قمراف :أسد رستم -3
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ىو من أىم أعضاء الفريق الدويل ادلشكل يف بداية و  Jhon Marc Allegro كتبو 
عشروف عن عدـ نشر سلطوطات قمراف بعد مرور ، االكتشاؼ من أجل ربقيق ادلخطوطات

سعى من خالؿ مقالو ادلنشور يف رللة ، و عن اجلهات ادلتخوفة من نشرىا تساءؿ، و عاما
Harper كما ،  أصلية العهد اجلديدو  عن تساؤالت صادمة حوؿ أصوؿ ادلسيحية اإلجابة
أبدى درجة عالية من  الذيوترصبة ادلخطوطات  يف فريق العلماء ادلكلف بتحقيق شكك
كاف ، و ثري من الشكوؾ حوؿ ادلعتقدات الرئيسية للكنيسة ادلسيحيةىو ما أثار الك، و التكتم

 1 .ذبذبا لدى الالىوتيني ادلسيحيني أف ىذا االكتشاؼ سيخلق تواضحا 
يردد أنو يعمل على إبراز األصوؿ  André Dupont-Sommerويف كل أحباثو بقي 

كما اقر ،  مسيحيأف العهد القدًن اليهودي يعلن عن عهد جديد ، و األسينية للمسيحية
لكن مع ىذا ىناؾ اختالفات ، و الربو  معلم احلقو  بأف ىناؾ أوجو تشابو كبرية بني ادلسيح

أف ادلسيحية مل تنمو وتنتشر هبذه السرعة إال بفضل الًتبة اخلصبة ، و ادلسيحيةو  بني االسينية
أف ىذه األخرية  الكنيسة األوىل إىلو  بل وتوصل بادلقارنة بني األسينية، اليت ىيأهتا األسينية

طريقة و  معتقداهتاو  طقوسهاو  ليست سوى حركة اسينية أخذت عن احلركة األـ نظامها
  2 تصوفها وروحانياهتا .و  تفكريىا

بل من الطوائف ، فقط أف ادلسيحية مل زبرج من أحشاء األسينية Dupont ويقرر
، ادليالدي قبل ادليالد األوؿوادلنتشرة بكثرة يف فلسطني يف القرف  ادلتعددة ادلتأثرة باألسينية

على مدى أمهية مكتشفات كد يؤ و ، نصنف ضمنها حركة يوحنا ادلعمدافاليت ديكن أف و 
كما يدرج ادلسيحية يف خانة احلركة اليهودية ،  قمراف إليضاح الرؤيا حوؿ أصوؿ ادلسيحية

 التقاليد الدينيةو  ىو ما دفع علماء األدياف إىل ربط الصلة بني ادلسيحية، و الفلسطينية أنداؾ
، اذليلينيةو  فإف ادلسيحية أخذت من منبعني مها اليهودية Dupont حسبو ، األدبية اليهوديةو 

الوقت نفسو  يف، و فادلسيحية كاف عليها أف تظل مرتبطة حبركة أصلية يهودية فلسطينية

                                                           
1_ jhon Marco Allegro: The untold story of the dead sea scrolls, Harper, aout 1966. 
2_ 

Florentino Garcia Martinez: André Dupont- Sommer et les Manuscrits de la mer 

Morte, comptes rendus des séances de l »Académie des inscriptions et Belles - 
lettres, 147 e année, N4, 2003, p 1431-1432. 
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 ىو كيف أثرتو  لكن ىذا التفسري بدوره يضع ادلسيحية يف مأزؽ، و اكتسبت صبغة ىيلينية

 1الديانة اليهودية ؟و  اذليلينية على حركة يهودية معروفة خبضوعها للتقاليد

شلا بعث  كتابو عن ادلخطوطاتو  بفضل مقاالتو ضجة Edmund Wilsonوقد أثار 
الشك يف اجلماىري ادلسيحية أنداؾ من أف يكوف ىذا االكتشاؼ ليس فقط مثريا للشبهات 

نوايا الفريق الدويل و  بل أيضا مشككا يف نزاىة، وحدة اإلدياف ادلسيحيو  حوؿ ادلعتقدات
اجلماىري ادلسيحية مرتابة  جعل ىو ما، و الًتصبة للمخطوطاتو  القائم على عملية التحقيق

ألف الفريق ادلكلف بالنشر سيعمل جاىدا من أجل عدـ ، يف كل ما يصدر من ترصبات
ادلسيحي حوؿ تفرد الديانة رغم تطمينات رجاؿ الدين و  .مع ادلعتقدات ادلسيحيةالتعارض 
فإف عدد كبري من ادلتابعني لقضية ادلخطوطات مل يتواىن عن التساؤؿ كيف ، ادلسيحية

ربمل يف نفس الوقت كثريا من مالمح صباعة ؟ و تكوف ادلسيحية ديانة منبثقة عن اليهودية
ف و اندفع الكثري ما ك،  كلها النهائي سلتلفة سباما عنهمامع ىذا أصبحت يف ش، و قمراف

العهد اجلديد يف نسختو السبعينية و  للمقارنة بني ادلخطوطات العربية يف الًتصبة اإلنكليزية
السامي  إلدراؾ أف ىناؾ الكثري من االختالؼ بني األدب، اليونانية ادلتداولة يف لغات عدة

 لتشكيك يف أمانة الرسلأدى إىل ا شلا، وبني اليونانية القددية الذي ظهرت فيو ادلسيحية
 2 خاصة بولس .و 

األوامر اليت  حوىبأف نص لفيفة اذليكل  YgaëlYadin اإلسرائيليالربوفيسور  رأىو 
ىو ما يدخلها يف دائرة الكتابات الرؤيوية ، و -عليو السالـ-أمالىا اهلل مباشرة على موسى

اليت  اليهودية اليت صبغت صبلة الفكر األسيين شأهنا يف ذلك شأف باقي الكتابات اآلسينية
ىذه الكتب الغري معًتؼ ، حىت أدـو  اخنوخعزرا و و  إبراىيمو  وجدت يف قمراف كرؤيا موسى

حفظت من طرؼ عدد كبري من و  بلتق  ، ادلرفوضة يف احلاخامية اليهودية الرمسيةو  هبا
احلديثة أضافتها إىل  ادلدارس كما أف،  اجلماعات يف البدايات األوىل للمسيحية الشرقية

                                                           
1
_ Antoine Guillaumont: André Dupont Sommer: Nouveaux Aperçues sur les 

manuscrits de la mer morte, in « Revue de l’histoire des religions », t 145 N2, 1954, 
pp 233-234 . 
2
_ Jhon Marco Allégro: « The Untold Story of The Dead Sea Scrolls ».  
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اآلرامية اليت وجدت يف ادلغارات لتشكل هبا كتاب مقدس و  ت العربيةرلموع ادلخطوطا
 دور الوسيط بني الكتابات اليهودية التقليديةا كاف ذل  ىذه األخرية، جديد لطائفة االسينيني

 1 كتابات العهد اجلديد ادلسيحي.و 

 ومل يتواىن أسد رستم يف زلاولة تشويو صبيع من عقدوا الصلة بني ادلسيحية
كيف أنو أمعن يف و  Ernest Renanفتكلم عن ، ادلسيحو  معلم الصدؽو  سلطوطات قمرافو 

ينما قاؿ منذ مائة عاـ أف ح، قاـ لكتابو وزف وال يشغل بو فكرمل يعد يو  الضالؿو  التيو
 2ادلسيحية أسينة صلحت صلاحا كبريا.

 سيحية األصلية مع مخطوطات قمران:الم تشابهاألدلة على 
احمليط األسيين االعتماد على رلموعة من  إىلحاوؿ كثري شلن أرجع والدة ادلسيحية 

 الرباىني أوجزىا فيما يلي:
األستاذ يف جامعة كامربيدج على اللفظ أبيونيم يف التعاليق  Teicher اطلع -

ادلسيحيني األوائل الذين سبسكوا  أي، بيونينيرانية فقاؿ أف صباعة قمراف من األالقم
كما  3غريه شلن أحب أف تكوف الرسالة عادلية ال يهودية فقط .و  بالناموس فعارضوا بولس

رأى كثري من علماء العهد اجلديد أنو مل تكن للمسيح نوايا تأسيس كنيسة ألتباعو وإمنا  
 4كاف تطورا جاء بعد شلاتو .

إف استخدمت تعريفات ، و تعرؼ اجلماعة نفسها بأصحاب "العهد اجلديد" -
كما كاف مصطلح حراس العهد من ،  5اجلماعةو  اجلمعية، الفرقة، مثل اجملمع أخرى

                                                           
1- YadinYgaël: un nouveau manuscrit de la mer morte, «le rouleau du Temple», 
in compte rendue des séances de l’Académie des inscription et belles-letrres, 
111e année, N4, 1967, pp.618-619. 

 .77ص، سلطوطات البحر ادليت وصباعة قمراف :أسد رستم -2
3-Joseph A .FitzmyerS.J: the Qumran scrolls the Ebionites and their literature, 

journal of jewish studies2, 1951, p335 
4- 

vol76, N1, March 1957, p 8-11. -- j . Philip Hyatt: the Dead sea Discoveries, 

Retrospect and Challenge, « The Society of Biblical Literature »  
 227ص ، أىل الكهف :ىالة العوري -5
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 -Britنوزاريىو بالعربية األصلية بريت ، و رلتمع قمرافأفراد هبا  مسىادلصطلحات اليت 
Nozarei  من ىذا ادلصطلح تشتق كلمة وNozrim ىي إحدى األمساء العربية األقدـ ، و

كذلك تشتق الكلمة العربية احلديثة اليت تعرب عن ، و لطائفة عرفت الحقا بادلسيحيني
ىكذا ينطبق األمر ذاتو أيضا على كلمة ، و من ادلصدر ذاتو Nasraniادلسيحيني نصرانيوف 

كاف االسم الذي يلقب بو ادلسيحيوف   ذيال Nazarene أو نازارين Nazorean نازورياف
يض افًتاضات النسق على نق، و أعماؿ الرسلو  القدماء أنفسهم يف كل من األناجيل

التقليدي األخري مل يكن ذلا عالقة البتة بنشأة يسوع يف الناصرة اليت مل تكن أصال يف ذلك 
 يبدو أنو كاف مربكا للمعلقني القدماء مواجهة ادلصطلح اجملهوؿ نازورياف، و الوقت

Nazorean اليت قادىم إىل التوصل إىل نتيجة مفادىا أف عائلة يسوع تنحدر من الناصرة ،
ىكذا يبدو أف رلتمع قمراف كاف نظريا للكنيسة القددية ادلؤسسة يف أورشليم أي الناصريني و 

يف الواقع يقر تعليق حبقوؽ بكل صراحة بأف جهاز ، و الذين اتبعوا يعقوب أخ ادلسيح
من أعماؿ  األخريةوتسرد األجزاء ، يف القدس يف ذلك الوقتكاف فعال احلكم يف قمراف  

الرسل قصة بولس دبجتمع أورشليم ادلؤلف من اتباع يسوع ادلباشرين بقيادة يعقوب أخ 
كما تشري أعماؿ الرسل ،  ليها بعد ذلك ادلسيحيوف األوائلادلسيح تلك الطائفة اليت أطلق ع

 Nazoraion 1اليونانية أو باللغة  The Nazoreneإىل يسوع بالنصراين 
خيرب لوقا يف بداية سفر أعماؿ الرسل بأف اجلماعة ادلسيحية األوىل كانت تعيش  -

تتناوؿ األكل صباعة بعد أف تبتدأ و  حيث كانت تشًتؾ يف ادلمتلكات، حياة صباعية مثالية
فاألمر كلو مرتبط ، كل ىذه الطقوس مرتبط بانتظار هناية الكوف، و أوال بطقس التعميد

 12/6يوحنا و  12/33ولوقا  11-5/1و 4/32و 2/44)أعماؿ بإعادة اسًتجاع إسرائيل احلقيقية

ىو ما و  كما أف ادلسيحية اليهودية يف فلسطني أخذت مسمى األبيونية أي الفقراء،  (
 2 يشكل أيضا نقطة التقاء مع طائفة األسينيني .

                                                           
: )سوريا، 1ط ، وسيم عبده: ترصبة، خديعة زلطوطات البحر ادليت :وريتشارد يل مايكل بيجنت -1

 .208، 203-202 2010، صفحات
2 _ Martin Hengel: Les manuscrites de Qumran et Les Origines chrétiennes, p 
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عقائدىا دبصادر أجنبية  و رغم يهوديتها فقد تأثرت يف عباداهتا و  ىذه الطائفة -
الىوت و  الرابع اإلصليليف  أيضاىو ما نلمسو ، و يف مسألة الثنائية() الفارسيةو  كاذليلينية

 1 ادلسيحية األوىل .و  بولس
كاف أتباعها شلن يؤمنوف بنهاية ، و دب التنبئيكتب ىذه الطائفة يغلب عليها األ  -

ىو ما يتطابق مع ، و التطهري يكوف يف زماهنمأف ب يعتقدوفو ، ينتظروف يـو احملاسبةو  األزمنة
 الذي كاف يرى يف ادلسيحية األوىل صباعة أخروية Schweitzer2ما ذىب لو 
apocalyptique  ،موعظة ابو مع أتباع ادلسيحية األوىل حبسب كما أف قانوف اجلماعة يتش

 . 3(5)مىت  اجلبل
ىو أوؿ أثر مادي لطائفة و  -شرح سلطوط دمشقو  العلماء من فك استطاع -
بفضل تعليقات على سفر ، و 1896هودي بالقاىرة سنة الذي وجد يف معبد ي -األسينيني

الرابطة بني سبكن العلماء من إجياد ، 1952سنة  يف سلطوطات البحر ادليت ادلكتشف قوؽح
الذين ىم  ا أضاؼ مالمح رئيسية حوؿ طائفة أبناء صادوؽشل، سلطوط دمشقو  الطائفة

انتقاؿ  ظهركما أ،  ادلشار لو يف سلطوط دمشق() أصحاب العهد اجلديد يف دمشق
أو مصلح الطائفة معلم  األسينيني من البحر ادليت إىل دمشق إثر موت أو قتل مؤسس

وموسى جديد يف ، ىو حبسب ما يظهر من ادلخطوطات كاىن منتخب من اهلل، و الصدؽ
 ادلسيح.لم الصدؽ ذبعل منو أكثر قربا من شخص ىذه األوصاؼ دلعو  4أعني أتباعو.

                                                                                                                                        

1443-1444.  
 1 - j . Philip Hyatt: the Dead sea Discoveries, Retrospect and Challenge, p8 8-
11. 

( فيلسوؼ، طبيب، الىوتيو موسيقي أدلاين، حاصل على جائزة نوبل للسالـ 9819-9119)_  2
 Wikipédiaلفلسفتو على تقديس احلياة من أىم كتبو البحث عن يسوع التاريخ 

 3- j . Philip Hyatt: the Dead sea Discoveries, Retrospect and Challenge, p 8-11.  
4 _ David Madeleine : A. Dupont Sommer: Nouveaux Aperçues sur les manuscrits 

de la mer morte, in «A annales économies Société, Civilisations,  », Année 1955, 
Volumes 10, N1, p109. 
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حبسب لكنها مذىلة يف نصوص قمراف و  ةكلمة قديس شائعة يف ادلسيحي  -
يعلم القديسني أف يعيشوا وفقا  علم احلقصلد م حيث، االفتتاحية ذلذه األخرية النصوص

ألورشليم  ف ذاىبأنا اآل" يقوؿ: 15/25يف رسالة بولس إىل رومية ، و لكتاب قانوف اجملتمع
 .(غريىاو  16/2 و15/31ألخدـ القديسني")

ىو و ) الرابعو  تني يف الكهف األوؿيف سلطوط احلرب الذي عثر لو على نسخ -
على إلسرائيل بت فيو أف القائد األت، (الكهف الذي تعمد الفريق الدويل التماطل يف نشره

مع أف ، ضلو ال لبس فيوالروماف( يدعى ادلسيح على البعض باليت فسرىا ) ضد قوات الكتيم
سًته باإلشارة لو باسم جاللة ادللك ادلدىوف و  بعض ادلعلقني سعوا إىل إخفاء ىذا االسم

أي  thineanoitedإىل ترصبة ادلخلص إىل  GezaVermesيف لفافة احلرب عمد ، و بالزيت
 للتمويو.ادلمسوح لك يف زلاولة 

 Deو مع ىذا أصر م132و ؽ.ـ 135نقدية تتوزع ما بني عثر يف قمراف على قطع  -
Vaux  1 ـ . 68على أف قمراف دمرت يف 

 ىو استفانوسو  من أعماؿ الرسل إىل أوؿ شهيد يف ادلسيحية 7يشري االصحاح -
يف إشارة ) العادؿ الذي تنبأ األنبياء بقدوموو  إىل الرجل الصاحل أشاريف دفاعو عن نفسو و 

حيث يرد ذكر الرجل ، ىذه ادلصطلحات ربمل على ضلو فريد طابعا قمرانيا، و إىل ادلسيح(
ومن اجلذر نفسو ، Zaddik الصاحل على ضلو متكرر يف سلطوطات البحر ادليت بأنو الصديق

كما يتحدث ،  "Zedex -Moreh haيشتق معلم الرب يف ادلخطوطات "زيديكسموريو ىا_ 
بأنو قائد جلماعة  Zadokأو زادوؾ  sadducادلؤرخ يوسيفيوس عن معلم يدعى صدوؽ 

 يهودية مناىضة للروماف .و  يسوعية
وىي  -ث سنوات يف دمشق قضى ثال 18-1/17وفقا لرسالة بولس إىل غالطية  -

حبسب ما جاء يف سلطوطات البحر ادليت ، و -إمنا قمرافو  غري دمشق سوريا على األرجح
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شلا ، اجلدد إىل رلتمع قمراف ثالث سنواتالتدريب للقادمني و  فقد كانت مدة فًتة االختبار
 1 .يبني أنو كاف بني القمرانيني ليتلقى التعاليم 

مؤرخي الكنيسة و  يوسيفيوسو  الؿ أعماؿ الرسليظهر يعقوب أخ ادلسيح من خ -
ومع ذبميع  دلخطوطات قمراف وخاصة تفسري حبقوؽ Eisenman2بدراسة ، و أنو رجل صاحل

ف أمر استثنائي مشابو لؤلحداث الواردة يف أعماؿ قمراف تكش  التفاصيل اجملزأة من نصوص 
ىو و  روت ادلخطوطات عن شخصية متفردةفقد ، مؤرخي الكنيسةو  يوسيفيوسو  الرسل

كاف على ىذا ادلعلم أف ، و معلم الرب وىو قدوة حيمل الفضائل نفسها اليت يتحلى هبا يعقوب
دخيل أجيز لو أف االنضماـ إىل  ىوو  يواجو خصمني سلتلفني أحدمها كاف يلقب باألفاؾ

، سرؽ جزءا من مذىب اجلماعةو  دخل يف نزاع ضد ادلعلم، و اجلماعة مث انقلب مرتدا
،  حبسب تفسري حبقوؽ فإف األفاؾ مل يصغي إىل النبأ الذي تلقاه معلم الرب من عند الربو 

فسها اهتم هبا ن اآلثاـىذه ، و كما يورد النص أف األفاؾ استهزأ بالناموس بني صبوع ادلصلني
ىو حنانيا كبري و  أما عدو ادلعلم الثاين فكاف من اخلارج، بولس كما جاء يف أعماؿ الرسل

بعد أف وجد أوجو الشبو  Eisenmanىذا حبسب و  زعيم صباعة كهنة الصدوقينيو  الكهنة
 .حنانياالشخصية التارخيية لكبري الكهنة و  جلية بني الكاىن اللعني يف ادلخطوطات

ادلسيحيني الفلسطينيني ، أف مصطلحات مثل األبيونيني Eisenmanكشف   -
 3الصدوقيني ىي أمساء سلتلفة للفكر ذاتو و  األسينيني
ادلثاؿ األخر ىو ما يعرؼ جبذاذة القيامة فقد جرى يف ىذا العصر وصف عصر  -

بعث و ، إبراء اجلريح، و تقوًن احملدودبو  شفاء األعمىو  شللكة األخرة بواسطة ربرير األسرى
االنتصار  د  مثل ىذا وجد يف األناجيل حيث ع  ، و عن بشائر طيبة للفقراء اإلعالفو ، ادليت

                                                           
 211،  209ص ، ادلرجع نفسو -1
اشتهر بأعمالو حوؿ  اإلسالميعامل أمريكي بالكتاب ادلقدس واآلثار وادياف الشرؽ والقانوف  -2

ادلخطوطات ومدير كلية الدراسات اليهودية ادلسيحية وأصوذلما اشتهر بأعمالو عن سلطوطات البحر 
 .Wikipédia ادليت وأصوؿ ادلسيحية
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 ىذا ما روي أف يسوع قد أعلنو:و  1،الشيطاف عالمة على ظهور شللكة الربو  على ادلرض
 11/20 لوقا .لكن إف كنت بإصبع اهلل أ خرج الشياطني فقد أقَبل عليكم ملكوت اهلل"و "

قاؿ و  "يسوع :يوحنا ادلعمداف فيما إذا كاف يسوع الرسوؿ األخري فأرسل لوو تساؤؿ وسبب
الربص ، و العرج ديشوفو  العمي يبصروف، تنظرافو  أخربا يوحنا دبا تسمعافو  اذىبا :لو

 .6-11/4مىت ادلساكني يبشروف" .، و ادلوتى يقوموف، و الصم يسمعوف، و يطهروف
ح الذي طادلا ربدث عنو بولس ديكن أف صلد لو الرو و  كما أف التعارض بني اجلسد

، (1اخلطايا")حبسب ما جاء يف ادلغارة رقمو  يف النصوص القمرانية سند: "اجلسد الشيطاين
...صبيع البشر " :اخلاصة بإمكاناتو اإلذلي اإلنقاذعن احلصوؿ على  اإلنسافىو ما يعيق و 

من يده و  فمن اهلل كل بر، خطاىم ذاىبوف إىل الظلمة ... ألف البشر ال يقدروف أف يثبتوا
 2...و بدونو ال يصنع أي شيء"

أف التقاليد الواردة حوؿ الكنيسة األـ يف القدس اليت إىل يصل بعض الباحثني  -
مصطلحات ثرية تنحدر أساسا  تستخدـ، يوحناو  الىوت بولسو  أخرب هبا لوقا يف أعمالو
 3 .بشكل أكيد بصمات الفكر األسيينو  الذي حيمل من احمليط الديين للقدس

كما  ،  ادلسيح يبدو كتجسد دلعلم اخلري صرح بأفف شرح حبقوؽ Sommerقرأ - 
لقد ، و سللص العاملو  أنو ادلسيحو  كاف تالميذ معلم الصدؽ يعتقدوف أنو مرسل من اهلل

 حكموا عليو بادلوتو  وقف يف وجو ىذا ادلسيح الذي ىو معلم الصدؽ الكهنة اليهود
ال ، و الرومافو  كيف حكم عليو اليهودو  سللص بأنوو  بادلسيح اإلديافىذا يشابو ، و نفذوه فيوو 

 4أف معلمهم سيعود ليحكم العامل. عتقدادلسيح قد أسس صباعة تو  لم الصدؽخيفى أف مع

                                                           
 . 52-51ص ، النصوص الكاملة دلخطوطات البحر ادليت :غيزا فرـي -1
، 1ج، كتابات قمراف :مأخوذة من ترصبة بولس الفغايل، 11-11/10من قانوف الطائفة  1ادلغارة رقم  -2

 .61ص 
3_ Martin Hengel: Les manuscrites de Qumran et Les Origines chrétiennes in: 
comptes rendue des sciences de l’Académie des inscriptions et belles - lettres, 147 e, 
année, N4, 2003 p1445.  
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منوذج أويل أو مسيحية أخرى مل يكن فيها ادلسيح بعد  Eisenmanيرسم  -
ىم و  ادلسيحية اليهودية جزء من الوسط الذي نشأت فيوكيف أف ، و الشخصية احملورية

وصف كما ،  غريىاو  الصابئةو  األبيونينيو Nazoreensالناصريني و  الغيورينيو  األسينيوف
متمسكة و  اجلماعة ادلسيحية األوىل كحركة وطنية مسيحانية كهنوتية تقية متشددة

كيف ربولت ، و سيحية بولسبني مو  يف ىذا الوسط الذي نشأت فيو قارف بينها، و بالناموس
وريث يسوع عن مسرح و  على يديو إىل ديانة ىيلينية أبعدت مسيحية يعقوب أخ ادلسيح

بني السلطة الرومانية ألغراض سياسية كاف اذلدؼ منها القضاء و  باتفاؽ بينو، األحداث
 اذلوية اليهوديةو  أي مسيحية يونانية أقصت التوراة، على حركة التحرر اليهودية آنذاؾ

ىذه األفكار ليست جديدة ، و سللص روحي دلملكة روحيةو  جعلت من ادلسيح فاديو 
ج باة الضرائب و  فصورة ادلسيح يف األناجيل اليونانية جعلت منو يأكل الطعاـ مع اخل طاة

كل ىذه الصفات من إنتاج أعداء ،  ويستهًت بالتوراة يقدح يف عادات شعبوو  يشرب اخلمرو 
 1اليهودية من الوثنيني .

أثار ىذا النص اىتماما  ، و نصا صغريا من سلطوطة دمشق 1990نشر نص يف  -
، بني االصحاح األوؿ من إصليل لوقا عن مولد ادلسيحيو  كبريا بسبب التشابو الكبري بينو

ابن العلي و  األرضالذي يتعلق بالبشارة اليت ضبلها جربيل إىل مرًن "سيكوف عظيما يف و 
 2يدعى". 

حسب ما تصفها أعماؿ الرسل دبركز مركز بولس يف كنيسة أورشليم يقارف  -
صالحيات الرسل االثين ، و يف كتاب النظاـ يف سلطوطة دمشق ادلشرؼ العاـ الوارد ذكره

                                                                                                                                        

وىو أحد  Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls, 1956وىذا الكتاب عبارة عن ترصبة لكتاب 
 .  أعضاء الفريق الدويل ادلكلف بًتصبة ادلخطوطات مع شروحات من العابدي

1 _ Robert M.Price, « Robert Eisnenman’s James The Brother Of Jesus: A Hight- 
Critical Evaluation », institute for Higher Critical Studies, 1997 .  
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ثالثة كهنة ادلوصوؼ يف  و  عشر يف أعماؿ الرسل تعيد إىل الذاكرة رللس االثين عشر مدنيا
 1 .القمراينكتاب النظاـ 

لغز الفوضى ادلشار إليها يف الرسالة الثانية إىل أىل  لس فيما خيصأراء بو  قورنت -
كما أف ثنائية البحر ادليت تذكرنا دبا ،  يف مزامري الشكر( بفكرة )لغز الشر 2/7سالونيك 

يف الرسالة الثانية ، و األرضي يف رسائل بولسو  للسماويو اجلسد طابقها من ثنائية الروحي
و بني -الظالـ و  بني النور-الظلم و  يقارف بولس بني العدؿو ، 15-6/14إىل أىل كورنتس 

ىو اسم واضح يف ادلخطوطات غري مذكور يف العهد اجلديد و  اسم بلعاؿ، و بلعاؿو  ادلسيح
لقد فسر ذلك بأف بولس استعمل يف ىذا شيئا من تراث ادلسيحيني ، و إال يف ىذا اجملاؿ

ارب يف األفكار بني رسائل بولس إىل تق ؾىناو ، لذي يشابو أفكار ىذه الطائفةاالوائل ا
 بني الفقرات التالية يف مزامري الشكر :، و 2/16إىل أىل غالطية و  3/20الرومانيني 

 أنا أدرؾ بأف العدؿ ال ديلكو إنساف
 كما أف ابن النساف ال ديلك الصالح 
 وإىل اهلل العلي تعود أعماؿ الصالح.

التطهر و  كما يف نظر بولس ال يعين الغفراف  اخلالص يف نظر القمرانيني إف -
يتحدث أحد مزامري الشكر ، و لكنو يعين أيضا االشًتاؾ يف احلياة الروحية ادلشًتكةو  فحسب

، عن "التناوؿ مع رلمع بين السماء"و  عن "جيش القديسني"و  عن "االجتماع األبدي"
 كثرة ظهور ىذه الفكرة يف العهد اجلديد ال ربتاج إىل برىاف .و 

رسالة بطرس حدا ببعض و  الصدى الذي تردد يف الرسائل إىل أىل أفسس -
الكتاب أف يقوؿ لو رفع اسم ادلسيح من الرسائل لتبادر إىل ذىن القارئ بأف ىذه الرسائل 

"صبيع  6/16ىناؾ أيضا سباثل قوي بني ما جاء يف أفسس ، و من سلطوطات وادي قمراف
 لشكر لدى الطائفة . أحد مزامري ا معسهاـ الشرير ادلشتعلة "
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تعين ميالد ادلسيح من أـ ىي عبارة عن  بأهناىناؾ فقرة يف مزامري الشكر فسرت  -
توجد حكاية  6-12/1يف رؤيا يوحنا ، و الطائفة أو اجملتمع على صورة امرأة يف حالة الطلق

 عن امرأة تلد مولودا ذكرا مكتوبا عليو أف حيكم صبيع األمم بقضيب من حديد .
الدينية و  ادلستعملة يف العهد اجلديد باإلضافة إىل األفكار اللغوية األدبيةالصيغ  -

النشيداف يف االصحاحني األولني من اصليل لوقا يشبهاف ، و مطابقة دلا ورد يف ادلخطوطات
يرى البعض  14-12/-1ورسالة بولس إىل أىل كولوسي ، مري الشكر يف كثري من ادلقاطعمزا

 الشكل دلزامري الشكرو  األسلوبو  وىي مشاهبة يف الفكر يحيني األوائلفيها ترتيلة للمس
 . القمرانية

ادلأخوذ من شرح حبقوؽ يعيد إىل الذاكرة ما  التأخري الطويل للمجيء األخري -
كما أف الوصف ،  جاء يف رسالة بطرس الثانية االصحاح الثاين عن التأخري يف رليء ادلسيح

 .1نفس الرسالةلنهاية العامل يف مزامري الشكر يشبو الوصف ادلوجود يف 
رسالتيو مع سلطوطات البحر ادليت أكثر من التشابو و  التشابو بني إصليل يوحنا -

أكثر األمثلة وضوحا حوؿ التشابو ، و سلطوطات البحر ادليتو  ادلوجود بني باقي األناجيل
 ور اخلتاـ لكتاب النظاـ " كل ما ىو كائن جيري حسب إرادتواللفظي ىو ما جاء يف مزم

، "و بدونو ال يتم شيء شلا مت"1/3ىذا يتشابو مع ما جاء يف يوحنا و " بدونو ال يتم شيءو 
 الظلمة دبا يقابلها يف سلطوط احلرب عن جيوش بلعاؿو  أيضا بثنائية النور اإلصليلسبيز ىذا و 
"و ىذه ىي الدينونة إف النور قد جاء إىل  :يقوؿ يوحنا كذلك،  أعمالو اليت تتم يف الظالـو 

ألف كل من يعمل ، م كانت شريرةذلألف أعما، أحب الناس الظ لمة أكثر من النورو  العامل
 2ال يأيت إىل النور لئال تػ َوبخ أعمالو" ، و السيئات ي بغض النور

،  زعيما يف طائفة قمراف أوعضوا يوحنا كاف  إصليليرى بعض العلماء أف كاتب  -
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الطائفة عن و  اإلصليلصلة بني يوحنا صاحب و من احملتمل أف تكوف كما رأى بعضهم أن
أو حيتمل أف يكوف يوحنا ، 7-19/1 ىم ادلشار ذلم يف أعماؿ الرسلو  طريق يوحنا ادلعمداف

 . 40-1/35ىو تلميذ يوحنا ادلعمداف الذي تبع ادلسيح حسب ما جاء يف يوحنا 
مت العثور يف احلفريات على سلطوط يف حالة سيئة يستشف منو احلديث عن مولد  -

ذلك ، و ينتمي إىل بيت النور ليصبح "أمري النور"، و غالـ ربت برج ديتلك مرياثا روحيا شليزا
أحد األلقاب اليت زبلعها اجلماعة على ادلخلص شلا يدؿ على اهنماؾ فلكيي اجلماعة يف 

األمر الذي اعتربه ، واكب يف السماء لالستدالؿ على مراقبة أمري النورمراقبة تزامن حركة الك
Allegro  1قدـو اجملوس من الشرؽ.و  مولد ادلسيحمصدرا غري مستبعد لرواية مىت عن 

منبع و  ادلهرجو  تتحدث الوثائق عن عضو خرج عن اجلماعة دعتو بالكذاب -
، ينشرىا على ضلو سلتلفأخذ و  استطاع السطو على جزء من عقيدة اجلماعة، الكذب
، من دوف اعتبار للناموسو  ؽ سليب مغايرلكن يف سياو  دما مصطلحات اجلماعةمستخ

ألخر بأنو ليس بكاذب "...إين  تكراره منحنيو  الالفت يف ىذا الصدد ىو إصرار بولس
فرسائل بولس تشوهبا  11/31كورنتوس   2و 7-1/2تيموثاوس و  1/20أكذب" غالطية  لست

 2 .الكذبو  رغبة زلمومة يف تربئة نفسو من الزيف

الظاىرة بقوة و  eschatologie األثر األسيين ال سيما ما يتعلق بادلسائل األخروية -
 3يدلل على تأثري الفكر األسيين على بولس .، يف أعماؿ الرسل

يرى البعض أف يسوع احتفل بالفصح األخري يـو األربعاء كعادة األسينيني على  -
ىو ما يعزز الدليل على أف يسوع كاف ، و خالؼ الفريسيني الذين احتفلوا بو يـو اجلمعة

اليت طبعت و  ما يفسر النزعة ادلعادية ذلمك،  انعزؿ عن اليهودو  أسينيا تلقى تعليمو يف قمراف
 األبوكريفا .و  األناجيل الرمسية

                                                           
 .328-327العابدي ص - 1

2_ Eisenman: thedeadseascrolls, 134 أىل الكهف :نقال من ىالة العوري  
3 _ 

Gérald Messadié: l’incendiaire vie de Saul Apotre, (ParisMRobert Laffont, 0000, 

p442. 
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الفراغ الذي تًتكو األناجيل ادلتوافقة عن اخلمسة عشر سنة اليت تفصل بني بلوغ  -
حبسب البعض ال يستبعد أنو ، و بني ظهوره العلين أماـ اليهود يف ادلعبد و  ادلسيح سن الرشد

 1قضاىا بني األسينيني .
رسالة بولس و  أعماؿ الرسلو  جذاذات إلصليل مرقص أفJose O’Callaghan  وأكد

كما أف الدراسات احلديثة ، 2قمراف  وجدت بني النصوص يف سلطوطات إىل أىل رومية
الفكرية ادلوازية لزمانو و  احلركات االجتماعيةو  سلطت الضوء على التوافق بني تعاليم ادلسيح

قد اتفق أغلب العلماء على أف دلخطوطات قمراف أمهية كربى يف ، و دبا فيها احلركة األسينية
أف ىذه ادلخطوطات أعطت ، و ىي الكنيسة األوىلو  عرفة قًتة مهمة من تاريخ ادلسيحية أالم

 3أصل ادلسيحية . عرفةأبعادا جديدة دل
مثل "روح ، يوحنا كثريا من مصطلحات االسينيني إلظهار روح البارقليطاستخدـ -

"السري يف احلقيقة " احلقيقة" "الروح القدس" "ابن النور" "نور احلياة" "السري يف الظلمات" 
""يعطي شهادة عن احلقيقة" "صنع احلقيقة" " أعماؿ اهلل" "األفعاؿ الشريرة" "غضب اهلل" 

غريىا كثري موجود يف سلطوطات قمراف و  كل ىذه األلفاظ،  "شللؤة بالرضبة" " احلياة األبدية "
.4 

، ة األوىلورغم ما تقدـ من أراء وقرائن ترجح صلة مكتشفات البحر ادليت بادلسيحي
ومن ، إال أف بعض علماء ادلسيحية حياوؿ أف ي بعد أي عالقة ذلذه اجلماعة بالديانة اجلديدة

                                                           
1 _ 

Gérald Messadié: les Sources, (ParisMRobert Laffont, 1989, p 108, 145, 53 
 .32أدلة عدة عن تناوؿ يسوع للفصح حبسب تقوًن األسينيني أنظر ص ويقدـ ميسادييو

2 _ Jose O’Callaghan: papirosnéotestamentaios en la cueva 7 de Qumran , Biblica, 

53, 1971, p91-100 d’après: Jorg Frey: Qumran et le Nouveau Testament, , 
problèmes de méthodologie et exemples concrètes, conférence donné à l’institut 

catholique de paris, 9juin 2009, p3
  

 3_ 
HershelShanks: l’aventure des manuscrites de la mer morte, 0006, p4-5

  
4_ 

R.E .Brown: The Qumran Scrolls and the Johannine Gospel and Episrles, catholic 

Biblical Quarterly17, 1955, p403-400, D’après Jorg Frey: Qumran et le Nouveau 
Testament p11.
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سلطوطات قمراف يطرح و  عقد التماثل بني العهد اجلديدأف حيث يرى  Freyاألدلاين ىؤالء 
 مهمتني: إشكاليتني
 ادلخطوطات.تالميذه يف و  صرحية للمسيح اتإشار عدـ وجود  - 

 1.تابات ما بني العهدينصباعتها يف كو  ذكر لقمرافعدـ  -
 وكرد على ىذين االعًتاضني أقوؿ:

بدليل أف  فرأف أسلوب كتابات قمراف يغلب عليو الطابع الرمزي النبوي ادلشَ  -
كما أف أىم سلطوط للجماعة وىو سلطوط ،  معلم احلق مل يصرح بامسو رغم قيادتو للجماعة

بل رمز دلكاف داخل بالد ، نو ال يعين دمشق سوريادمشق دىب أغلب العلماء إىل أ
 ال يستبعد أف تكوف قمراف نفسها.و  اليهودية أنداؾ

الكنيسة الرمسية يف القروف األوىل على إعداـ كل الكتابات اليت ال تتوافق عملت  -
ب فال يستبعد أف تكوف أحد ىذه الكت، اليهوديةو  ط الصلة بني ادلسيحيةمع رؤيتها أو ترب

 رفت نفس ادلصري.قمراف عو  تربط بني ادلسيحاليت 
 ىو الذي عاشو  دلسيح أو الطائفة شيئا عن األخرال يعرؼ اوؿ أعقمن غري ادل -

 ىي نفسها اليت كانت تبشر، و ـ68أتباعو يف الفًتة ادلزامنة لتخريب معامل الطائفة عاـ و 
ىو ادلبشر بو يف و  ىو ادلسيح-عم -إذا اعتمدنا القرآف على أف عيسى ، و تنتظر ادلسيحو 

ىذا إف ، الطائفة( فمن ادلستحيل أال تكن ذلذه الطائفة أي عالقة بادلسيح أىم كتب) إشعيا
مل يكن ىو معلم الصدؽ الذي بعد أف أصلاه اهلل من الصلب عاش بينهم إىل أف توفاه اهلل 

شك مث إف عدـ ذكر الطائفة يف األناجيل يعود دوف ، لذلك تعمدت الطائفة إخفاء ىويتو
تبشريه بأفكار مغايرة و  دمشق بسبب خروج أحد أعضاءىا كما أشار إىل ذلك سلطوط

ىو ما يفسر ردبا مسعاه الدائم رغم فريسيتو  ، و ال يستبعد أف يكوف بولس، و ألفكار الطائفة
مث بسبب أف عيسى ، بو متشبثةالطائفة  الذي ظلت كما يدعي إىل التنكر لناموس موسى

                                                           
 1 _ 

Jorg Frey: Qumran et le Nouveau Testament, 9juin 2009, p5.
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ىو نفسو صرح بأنو مل يرسل إال للخراؼ الضالة من بين ، و رائيلمل يكن سوى نيب لبين إس
 لكن بولس أراد أف جيعل من ادلسيحية ديانة عادلية ىيلينية .، إسرائيل كما جاء يف مىت

كثري من   إذ طوطات ترجع إىل األسينينيه ادلخيوجد دليل قاطع على أف ىذ ال -
 األبيونيني أو الناصريني الذين تعرضوا للمتابعةردبا تعود إىل و ، العلماء يشكك يف ىذا األمر

 ال معلومات كافية عن ىاتو اجلماعات .و  من الكنيسة الرمسية اإللغاءو 
 الفريسيينيو  أف عدـ ذكر األناجيل ذلذه الطائفة يف حني ذكرت الصدوقيني -

 ومث ألن، خاصة الفريسينيو  ادلسيح مع ىؤالء صراعالسامريني يعود ألسباب عدة منها و 
إلغائهم من التاريخ  احملرفة اب األناجيلت  لذلك تعمد ك  ببساطة ينتمي إىل ىذه اجلماعة و 

 . ادلسيحي
قد استفاد و  دوف شك تعترب سلطوطات البحر ادليت أعظم مكتبة يف التاريخ القدًن

رغم تطمينات ، و منها العلماء يف رلاؿ دراسة العهد القدًن على حساب العهد اجلديد
فقد أثار ، 1991ذلك يف مؤسبر عقد سنة و  تأكيدىم على عدـ وجود قنبلة الىوتيةو  العلماء

، مسيحا متأدلا Eisnemanأحد النصوص اجلدؿ بني العلماء وىو يصف حبسب تفسري 
السؤاؿ الذي يظل يطرح بقوة رغم تطمينات العلماء و  .1رفض ىذا التفسري Vermesلكن 

 قنبلة الىوتية فلما كاف التماطل يف النشر؟ ىو لو كانت فعال ىذه ادلخطوطات ال تشكل
 الخاتمة :

جدؿ قائم يف اجملامع و  من تضارب اإلشكاؿبعد ىذا العرض ادلقتضب دلا يشوب ىذا 
 أصل إىل النتائج التالية:، حىت أسست من أجلو الدوريات العلمية ادلتخصصة، العلمية الغربية

 بني ادلعامل الفكريةو  بني ادلسيحية األوىلالشواىد ادلادية تعقد الصلة و  أف كل القرائن -
األدلة السالفة اليت س قتها ترجح كفة أف ادلسيحية ، و العقدية ألصحاب سلطوطات البحر ادليتو 

 أف ادلسيح كاف معلم الصدؽ أو أحد تالميذه ألف كثري من أفكار، و ديانة ولدت يف تربة قمراف
  يف القدس.الطائفة يتفق مع الكنيسة ادلسيحية األوىل طقوسو 
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فريق البحث الدويل ادلكلف هبذه ادلخطوطات دليل أخر على أف  ؤاطبتو  أف سبلمل -
لذلك سعت الكنيسة ، اليهوديو  ىذه الوثائق كانت ربوي يف جنباهتا ما يهدد الالىوت ادلسيحي

يهدد  تعطيل نشرىا من أجل إخفاء ما و  ادلسيحية الكاثوليكية شلثلة يف الفاتيكاف على إدارة شؤوهنا
   أسباب وجودىا .و  كياهنا

 مث فيما بعد ألحد أعضاء الفريقدبعاداة السامية  R .De Vauxاألب اهتاـ إسرائيل  -
تسلم رئاسة الفريق الدويل ، و إىل حد إدخالو مستشفى اجملانني J.Strugnellىو االصلليزي و 

يدىا على دراسة إسرائيل بعد أف وضعت ، و E.Tovادلكلف بدراسة ادلخطوطات اإلسرائيلي 
بدأ الًتكيز على اهتاـ ، عامل 55بعدد ضخم من العلماء بلغ و  تشكل وبسرعة كبرية، ادلخطوطات

يف سبكني  إسرائيلمن دور  واإلعالء، DE Vauxعلى رأسهم و  ولـو رلهودات العلماء السابقني
 بني إسرائيل مث بعدىا الحظت نوع من التوافق، ترصبة ادلخطوطاتو  ودراسة العلماء من االطالع

كأنو أصبح ذلذين الدولتني توجو أو ردبا اتفاؽ يسري ضلو استبعاد أي توجس من ىذه و  الفاتيكافو 
على يهودية  اإلسرائيلينيوتركيز العلماء ، ادلسيحيةو  ادلخطوطات على ادلنظومة الالىوتية اليهودية

للفاتيكاف سعى دائم من جهة أخرى م، و الكتب بغرض تثبيت أقدامهم على األراضي الفلسطينية
 .يةبداية ادلسيحو  الستبعاد أي عالقة بني صباعة قمراف


