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 حماضرة الفكر األبوكاليبسي

 
يتميز القرن الرابع قبل امليالد بصعود اإلمرباطورية اليواننية على أنقاض اإلمرباطورية الفارسية، وبعد  

ق.م، وقد حاول اإلسكندر صبغ   333حروب طويلة، استقر األمر على يد اإلسكندر املقدوين سنة 
   1مناطق نفوذه ابلصبغة اهليلينية.

وقد أخذ أتثري الثقافة اهليلينية يتنامى، إىل أن انتشرت اللغة والثقافة واملؤسسات اإلغريقية يف كل  
. وبعد وفاته انقسمت اإلمرباطورية الرومانية بي  2مكان، ليس يف الشتات وحسب بل حىت يف فلسطي 

قواده؛ وكانت فلسطي اتبعة حلكم البطالسة يف مصر، وقد شهدت بعض االستقرار حتت هذا احلكم،  
 أي أحداث تثريه.مما انعكس على عقيدة اخلالص، فانصرف اليهود عن األمل املسياين الذي مل جيد 

لبطالسة وضمها  انتزاع حكم منطقة فلسطي من ا 3أنتيخوس الثالثبعد فرتة من الزمن استطاع 
أنتيخوس إىل حكم السلوقيي يف سوراي، وقد متيز حكمه بفرتات أخرى من اهلدوء تغري على يد 

ق.م، والذي عرف ابلقهر والعنف مع مجيع الوالايت التابعة له،   175الذي توىل احلكم عام  4أبيفانس
عتقدات والعبادات اإلغريقية وإقامته مذحبا لآلهلة زيوس يف القدس أن اثر  وكان نتيجة فرضه الشرائع وامل

 
 94-93، ص املسيح اليهودي ومفهوم السيادة اإلسرائيليةمىن انظم :  -1
،  ص 2(،ج2006، ) سوراي: دار دمشق،  2ادي عباس، ط، ترمجة: عبد اهلاتريخ املعتقدات واألفكار الدينيةمريسيا إلياد:  -2

284. 
أنطيوخس الثالث امللقب أنطيوخس الكبري" ملك"   Antiochus III the Greatاسم يوانين معناه "مقاوم" وكان اسم  -3

وانتزعها من البطالسة يف مصر يف ق.م.وبعد أن قام بعدة حماوالت ألخذ فلسطي استوىل عليها يف النهاية  187 - 223سوراي من 
ق.م. ويظن كثريون من  190إىل اهنزامه على يد الرومان يف عام  8 - 6:  8مكابيي  1ق.م. ويشري  198معركة ابنياس عام 

 ( 156، ص قاموس الكتاب املقدس. ) 19 - 13:  11املفسرين أنه ملك الشمال املذكور يف دانيال 
 175أنطيوخس الرابع أو "أبيفانيس" ملك سوراي من  Antiochus IV Epiphanesاسم يوانين معناه "مقاوم" وكان اسم:  -4

(. ويظن كثري من املفسرين أنه هو القرن 53 - 41:  1مكا  1اليهودية فثار املكابيون ضده )ق.م. وقد أراد أن حيق الداينة  163 -
واليت تذكر احملتقر الذي ينجس  45- 7:  11وأن اإلشارة الواردة يف دانيال  14 - 9:  8و  8:  7الصغري املذكور يف دانيال 

 (.125، صقاموس الكتاب املقدسإمنا تعين أنطيوخس أبيفانيس هذا. )  أورشليم اهليكل يف 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
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لقرية مودين، وكان النصر حليف احلشمونيي   -أسرة الكاهن األكرب  -عليه احلشمونيون )املكابيون( 
    1عام. 100فاستقلوا مبقاطعة يهوذا على ما يزيد عن  

أيقظت هذه األحداث األمل املسياين فظهرت كتٌب ومؤلفات كثرية حتمل األفكار اجلديدة عن  
 اخلالص مثل: سفر دانيال، وسفر ابروخ وسفر احلشمونيي األول والثاين. 

 
أسرة احلشمونيي ابهلدوء، كما أنه مل حيقق اآلمال اليت محلتها هلم نبوءات العهد  مل يتسم حكم 

القدمي، ومل يكن أعضاء تلك األسرة أفضل حاال من ملوك بين إسرائيل يف عهد األنبياء، حيث مل ينهجوا  
ين إسرائيل،  هنج أبيهم متيا؛ وال أخويهم يهوذا ويونثام الذين اعتربا حاكمي، وبطلي مناضلي يف نظر ب

 حىت اعترب يهوذا ملكا مسيحا يف نظر أدابء األبوكاليبس.
 

بدأت االنقسامات بي أعضاء تلك األسرة، وبي مؤي ِّديهم، وكان ذلك واضحا يف عصر يوحنا  
. وشهدت تلك الفرتة ظهور فرق وطوائف عديدة يف مقاطعة يهوذا، كالصدوقيي والفر ِّسي ِّي  هريكانوس

، الذي تعاون مع ملوك سوراي من السلوقيي  ينئي ألكسندر االنقسام يف عهد امللك واآلسينيي، واشتد  
لتثبيت حكمه يف يهوذا؛ وعاد أمل اخلالص يداعب خيال اليهود مرة أخرى، ومحل لنا أدب األبوكاليبس  
مزيدا من اآلمال يف جميء املخلص وعصر اخلالص. ومن بي مؤلفات تلك الفرتة أسفار: ابروخ، سفر  

2خنوخ وعزرا الرابع، وأبوكاليبس عزرا ويوقولوت؛ ورؤاي سيقولوت ووصااي اآلابء االثين عشر.أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، ) القاهرة : دير أنبا  3، ط -لتوراة و األسفار و كتب ما بني العهدين من واقع نصوص ا –اتريخ إسرائيل مىت املسكي :  -1
 117-215( ، ص 2007مقر، 

 .96، ص املسيح اليهودي ومفهوم السيادة اإلسرائيليةمىن انظم :  -2
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 الكتابات األبوكاليبسية دراسة موضوعية   

 تعريف األبوكاليبس 
؛ وبصفة أدق  هو"  1بصفة عامة  الوحيتعين  tymologiqueÉحسب املعىن االشتقاقي 

، وقد أخد املصطلح معىن خاصا يف  2الوحي اخلاص ابألفكار الغريبة اخلارجة عن نطاق املعرفة اإلنسانية"
العهود املسيحية؛ فأصبح يدل على الوحي اخلاص ابألخــروايت ) االسكاتولوجيا( وملك املسيا على  

 . 3األرض 

فهو سلسلة من املؤلفات حتمل أمساء مستعارة أسندت   Sémantiqueأم ا املعىن الداليل 
ألشخاص ال ميكن أن يكونوا كاتبيها حقيقة كأخنوخ، وإبراهيم وموسى، وغريهم. وهلذا مسيت  

Pseudépigraphe  ق.م   210رتة بي وهي يف غالبيتها من أصل يهودي،  ظهرت خالل الف
4م. 120ق.م و   160م وازدهرت فيما بي  200و

 

وهذا لكون    les Apocalypses Apocryphesاألبوكاليبس األبوكريفي، تسمى أيضا 
 األدب الرؤوي جزءا من الكتاابت األبوكريفية.

وهي صفة مشرتكة    Apokryphos"5هي كلمة يواننية "   Apocryphesواألبوكريفا 
أي " خمفية    1، ومسيت ابلكتب املقدسة غري القانونية6اجلنس، و"تعين خمفية عن األنظار، خمفية، سرية" 

 .  2والكنائس"غري مقروءة يف املعابد 

 
 (.22، 19/ 2( و  )دان: 29، 28/ 2هذه الكلمة مستعملة يف معىن الوحي يف الرتمجة اليواننية لدانيال ) دان:  -1

2 -Joseph Saracheek : The Doctrine of The Messiah in Medieval Jwish Literature,  (Newyork: 
Hermon Press, 1968), P7. 

3- Michel Nicolas: Des Doctrines Religieuses Des Juifs, ( Paris: Michel Levy Freres , 1860) P 266. 

4- Lagrange. Marie-Josèphe: le messianisme chez les juifs ( 150 av-j- c à 200ap-j- c), ( Paris: 
librairie Victor Lecoffre, 1909) , p 39 et (http://www.arabic-
christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81 )   :  مادة أبوكاليبس دائرة
 املعارف الكتابية

تشمل العقائد والطقوس  كان اليواننيون القدماء هم أول من استعمل هذا املصطلح، حيث كان لديهم نوعان من املعرفة ، األوىل  -5
اخلاصة بعامة الناس ، أما الثاتية فتشمل عقائدا وطقوسا غامضة وعويصة ال يفهمها إال فئة خاصة ، لذلك بقيت خمفية عن العامة )عبد 

 .  (49( ، ص2007، ) القاهرة: املصريي، 1طأبوكرييفا العهد اجلديد، كيف كتبت؟ وملاذا رفضتها الكنيسة؟، املسيح أبو اخلري: 

 Hérodote et Euripideحسب رأي كل من هريودوث وإريبيد  -6

http://www.arabic-christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81
http://www.arabic-christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81
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واألبوكريفا استعماهلا واسع جدا، فهي الكتاابت الرابنية اليت مل تقبل ضمن القانون الكتايب   
biblique Canon )كأجزاء معتمدة من الكتاب املقدس، أو مبعىن أدق كل    3)أسفار العهد القدمي

النصوص اليت مل تدخل يف النسخة العربية الشرعية" املسورة" ومساها بعض الباحثي اليهود " الكتاابت  
.4(، ابستثناء كتاب دانيال الذي يعد أول كتاب أبوكاليبسي Biblique-Extraاخلارجة" ) 

 

كما أطلق اسم أبوكريفا على جمموعة من الكتاابت الدينية اليت اشتملت عليها الرتمجتان: 
 . 5لقانونية عند اليهود وعند الربوتستانت السبعينية والفولقاات؛ ابإلضافة إىل ما يف األسفار ا

ويدعو الربوتستانت األبوكريفا ابلكتاابت اليواننية الغائبة عن التوراة العربية املقبولة يف التوراة  
( أما الكاثوليك فيسموهنا Pseudopigraphe؛ ويسموهنا )6اإلسكندرية وأيضا يف التوراة املسيحية 

rocanoniqueeDeut )7       .) 

، واألسفار اليت تعاجل  8وحتتوي األبوكريفا على كل النصوص اليت كتبت بعد انتهاء عصر األنبياء 
ابلكتاابت املتأخرة،  فرتات متأخرة عن عصر األنبياء كسفر املكابيي األول والثاين؛ واليت مسيت 

والنصوص األدبية احلكمية والفلسفية اليت ال متت إىل الدين بصلة؛ وقد قيدها بعض اليهود إعجااب 
بقيمتها األدبية، ابإلضافة إىل النصوص اليت انفردت بروايتها وكتابتها طوائف منشقة عن اليهودية  

 
 حسب رأي كل من كليمون السكندري  وأورجيان وايزيل. -1

2- Collection sous la direction de E.M: Qumran et les Manuscrits de la Mer Morte, (Paris: Cerf, 
2000), P 304. 

3- Ibid, Op.Cit, P 303. 

4- Collection sous la direction de  Mircea Eliade , Olivier Amiel , P. Couliano : Dictionnaire des 
religions , ( plon, 1990), p  236 . 

م( مها أول من أطلق لفظ أبوكريفا على ما جاء يف الرتمجة السبعينية   386م( وكريلس األورشليمي ) ت  420كان جريوم )  ت  -5
 .( 49، ص أبوكريفا العهد اجلديدزايدة على األسفار العربية القانوونية ) عبد املسيح أبو اخلري: 

 Sagesse etواحلكمة وسرياسيد   Judithو يهوديت   Tobie" وطوبيا  Esther Grecحيددوهنا بـــــــ" أستري اليوانين  -6
Sirassiade  و رسالة إرمياLa Lettre de Jéremie  (Qumran et les Manuscrits de la Mer Morte, P 

304  ) 

7 Ibid, OP.Cit, P 303 . 

وقد تشمل أيضا النصوص اليت كتبت يف زمن الكتاب املقدس لكنها ال حتمل روح الكالم املوحى به من هللا . ) حسن ظاظا:  -8
 (64، ص  الفكر الديين اليهودي، أطواره ومذاهبه
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ا، وأيضا النصوص األسطورية واخليالية واليت  الرمسية. وحر م علماء الشريعة اليهودية قراءهتا واستعماهل 
؛ وهذا النوع من األدب األبوكريفي يسمى  1تتضمن قصصا مستقبلية متمحورة حول فناء العامل 

 ابألبوكاليبس.

 : عوامل ظهور الكتابات األبوكاليبسية
ه من بي األسرار اإلهلية،  أصبح املستقبل غامضا وكأن -بعد حجي وزكراي –بعد العودة من السيب 

وسائل لتعذيب اليهود،   Les Chaldensوالكلدانيون   Les Assyriensوقد كان األشوريون 
وبسبب غلق ابب النبوة أصبحت اآلمال كلها متعلقة بنهاية األايم، وبصورة أوسع ابليوم املختار من  

املتلهف للخالص من  -أرهقوا الشعب ". وشيئا فشيئا ظهر األنبياء الكذبة الذين يوم الربالرب " 
ابلوعود اليت ال تتحقق  أبدا. ويف فرتة السيطرة الفارسية، وخالل الفرتة األوىل من    -أوضاعه املزرية

  Antiochus Apiphanosاهللنستية، كانت النبوة صامتة، خاصة خالل حكم أنتيخوس أبيفانس 
2.   

 (الرؤوية) خصائص الكتابات األبوكاليبسية 

إن نوع األدب الرؤوي له عالقة مباشرة ابلعقائد اليت يبثها، فاألبوكاليبس تنظر إىل املستقبل،  
   3ترتبط ابلنبوة وختتلف عنها.خاصة مستقبل آخر األايم، هلذا جندها 

فعنصر التنبؤ موجود يف كل من  الكتاابت النبوية والرؤوية، إال أنه أكثر وضوحا يف كتاابت  
وهو يغطي فرتات أطول، كما أن يف كليهما إشارات جمليء املسيا، لكنها تظهر أبكثر تفصيل يف   الرؤى،

وبينما ختربان كتب األنبياء أبن املسيا مرتبط أساسا إبسرائيل؛ إذ سيجيء ليخلص شعبه  كتاابت الرؤى، 
وميوت من أجله، جند ملك املسيا يف األبوكاليبس على مجيع األمم، ويف حي كان النيب واعظا ومصلحا،  

لتنيؤ عند أصحاب  استعمل التنبؤ وسيلة إلثبات نبوته، وإلظهار النتيجة الطبيعية لعصيان أوامر هللا، جند ا
 . 4الرؤى هو أساس كتاابهتم، فلم يكن فيما كتبوه أي دعوة للمبادئ والقيم األخالقية 

 
 65املرجع نفسه، ص -1

2-  Le Messianisme chez les Juifs :  Lagrange -   
(150 av. J.-C. à 200 ap. J.-C.)- ( Paris  :  Gabalda et Cie., 1909   p 40) . 
3 -Ibid, Op, Cit, p 37. 

 دائرة املعارف الكتابية، مادة أبوكاليبس  -4

    (christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81-w.arabichttp://ww   ) 

http://www.arabic-christian.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=81
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(                         La Pseudonymieأما امليزة األساسية اخلاصة ابألدب اجلديد فهي: ) 
 سرتاد.وإبراهيم وموسى وابروخ وإ   1مبعىن أن الذي من املفرتض أنه يتكلم هو قدمي كنوح وأخنوخ

ومن أهم الفروقات بي املدرسة الرؤوية، واملدرسة النبوية أن املدرسة اجلديدة ال تطلب من هللا  
النزول إليها، بل فضلت الصعود إليه لكي ترى األسرار العليا عن قرب، فقد حدث لألنبياء أمور غريبة؛  

. أم ا الرؤى فحاولوا ابتداع أسلوب جديد ووحٍي خاصٍ  جدًّا،  2لكنها مل خترج عن عاملنا املادي املعروف 
 مكن هم من الدخول إىل السماء، وكشف األسرار العليا. 

بهرة، وأمجل بكثري مما يف األرض؛ هلذا عمدوا إىل منهج املقارنة الفائقة، مبعىن  إن أشياء السماء م 
أهنم عمدوا إىل مقارنة ما يف السماء بصور أرضية انقصة، لكن ما يف السماء يفوق تلك الصورة رونقا  

 ومجاال.
رقة للعادة،  كما ارتكزوا على املبالغة واجملاز ودمج املاضي ابحلاضر ابستعمال الرموز بطريقة خا   

كما حاولوا جعل التاريخ رؤاي مستقبلية، وكان للمالئكة دور كبري يف حتريك العامل كله، فكل شيء  
3حاضر يف رؤاهم، إال الطبيعة والعامل الواقعي فال يظهران أبدا

 

 (. كتبة الرؤى) مؤلفوا األبوكاليبس 

أبمساء مستعارة مثل سفري أخنوخ وابروخ؛ لكن ذلك ال ينطبق  إن كتبة الرؤى هم مؤلفون  
عليها مجيعها، فقد أمهلت أمساء مؤلفي استشهاد إشعيا، وكتاب اآلاثر التوراتية وقصة يوسف وأسنات،  

  .4وحياة آدم وحواء اليواننية، وتنسب كتب أخرى إىل مؤلفي خمتلفي  

 
أثتاء الطوفان ليعيش جبانب هللا، فمن البديهي أن يذكر أخطر التحذيرات وأن يتنبأ بوحي من األسرار العليا، يعتقد أن أخنوخ رفع   -1

 Lagrange.m.j: le messianismeهلذا أخذ نصيبا كبريا من األدب األبوكاليبسي، فجل التنبؤات املسيانية وضعت ابمسه )
chez les juifs, p41 ) 

، وعاموس وإرميا وزكراي حضروا أمورا غريبة، وكانت عبارة عن  Seraphinsى األنبياء ، فإشعيا رأى مل تكن الرؤى غريبة لد -2
رموز ، وأظهر هللا لألنبياء أشياء يف الوقت الذي كان يوحى إليهم بطريقة معجزية ، لكن كل تلك األشياء معروفة يف الطبيعة ، فهي 

، 7/7، عا: 1/13، إر: 1/11، إر: 6إشعيا رأى هللا يف املعبد )راجع : إشبسيطة و مستعملة يف احلياة اليومية ، وحىت أن 
 Lagrange.m.j: le messianisme chez les juifs, p41-42.)  1/8زك:

3- 43-Ibid, Op.Cit, P 42 

، ترمجة : موسى ديب اخلوري،   التوراة املنحول -خمطوطات البحر امليتنكو: حقق ابشراف : اندريه دوبون، سومر مارك فيلون -4
 5، ص2(، ج1998،) سوراي: دار الطليعة اجلديدة ، 1ط 



دي يهو الديني الياس الفكر ق: ميربالدكتورة آسيا شك  
 

7 
 

يبدو يف املؤلفات األبوكاليبسية آاثر إقحام وحشو وتعديل للعبارات، وقد قام هبذا العمل  
، لكن نستطيع من  1دو من املستحيل حتديدهاأشخاص من عصور خمتلفة، أما ابلنسبة هلوية املؤلفي فيب

خالل األدلة الداخلية أن نكو ن فكرة عن البيئة اليت أحاطت ابلُكت اب، ونستطيع القول أهنا من إنتاج  
اآلخر، ولكون الكثري   طائفة واحدة، هذا للتشابه يف األسلوب العام، والرتباط بعض الكتاابت ببعضها 

منها نتاج ظروف متشاهبة. وهناك أدلة تشري إىل أن مؤلفي الرؤى كانوا على صلة ببعضهم، وقد توصل  
 .2أغلب النقاد إىل أهنم من طائفة اآلسينيي 

أن يوسيفوس أعلم عن كتب مقدسة سرية    Helgenfildومن بي األدلة اليت أوردها الباحث 
لدى اآلسينيي، والكتب اليت وصلت إلينا تتفق مع الوصف الذي أعطاه يوسيفوس، ابإلضافة إىل ذلك  

(، أن عزرا أملى مجيع األسفار املقدسة على اليهود بعد  48-40 : 14 جند يف سفر إسدراس الرابع )
العودة من السيب، منها أربعة وعشرون للنشر بي العامة، وسبعون سفرا يقتصر استعماهلا على  

 3احلكماء. 
 

 Die jüdische Apokalyptik in ihrer يف كتابهhelgenfild يرى 
geschichtlichen Entwicklung  4  نتاج طائفة من الرفاق أو األخوة أن تلك املؤلفات هي  

تولوا حراستها، وقد كانت لديهم نظرايت معينة لتفسري بقاء هذه الكتب اجملهولة، وكيف ميكن أن تظهر  

 
1- , p 43: le messianisme chez les juifs Lagrange 

وا ابملالئكة واألرواح إن الصدوقيي مل يكونوا يعرتفون أبسفار موسى اخلمسة ، ومل يكن هلم نصيب يف الرجاء املسياين، فهم مل يؤمن -2
، وقد شبههم يوسيفوس أبتباع أبيقوربي اليواننيي، هلذا ال ميكن  -واليت هي احملور الرئيسي للكتاابن األبوكاليبسية –والقيامة واخللود 

شنا اليت عاصرت نسبة هذه الكتاابت إليهم. كما ال ميكن أن يكونوا من الفريسيي ألن التلمود كان هو النشاط األديب الفريسي، وامل
الكتاابت األبوكاليبسية ليس فيها شيء من خصائصها، ويوجد تشابه بي " اهلاجاده" ) مدراش يهودي( وبعض تلك الكتاابت خاصة 

لكن خلو املؤلفات الفريسية خلوا اتما من أي إشارة إىل أي كتاب من كتب الرؤى  هلو أكرب دليل على أن الفريسيي ليسوا هم اليوبيل 
 ، مادة رؤى (دائرة املعارف الكتابيةمؤلفوا األبوكاليبس. )

3Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen  : Adolf B. Hilgenfeld- 
Entwicklung : ein Beitrag zur Vorgeschichte des Christenthums. Nebst einem 
Anhange über das gnostische System des Basilides , ( Jena Druck und Verlag Von 

Freidrich Mauke, 1857) , P 58 
، وأعيد طبعه عدة مرات نظرا ألمهيته إذ يعد أول و أهم الكتب اليت تناولت الدراسات 1857نشر هذا الكتاب عام  -4

 M . Declor, A. Coquot : Études bibliques et orientales de religions. ) األبوكاليبسية
comparées, ( Brill : leiden 1979) , p 177 ) 
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يف أزمنة فاصلة معينة، وكل هذا يالئم مجاعة اآلسينيي، وخباصة مجاعة النساك الذين كانوا يعيشون يف  
 . 1كهوف البحر امليت 

فريى أن كت اب األبوكاليبس مل يؤسسوا مجاعة، ومل يكن هلم أي تقليد، وقد    Lagrangeأم ا 
 .2  סופר أي    les scribesاستندوا إىل كتاابت معروفة من قبل، قانونية ومقدسة هي  

ورغم اختالف الكاتبي إال أهنما يتفقان على وجود مصدر خارجي للكتاابت األبوكاليبسية،  
ما احتملناه سابقا من أن هذه الكتب هلا   ه النس اخ فهذا يساندفسواء كانت مما أماله عزرا، أو مما كتب

أصول نبوية، ملا وجدان من تشابه بينها وبي األخروايت اإلسالمية، وأن هذه الكتب مل جتد طريقها إىل  
النور إال بعدما أضاف هلا بعض الكتاب من خماوفهم، ومن ظروفهم املعيشة، ما أخلط النبوءة القدمية  

 ابلواقع املعيش، فأسقطت نبوءات املاضي على ذلك الواقع لتفرز بعض الكتاابت األبوكاليبسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1: Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen  nfeldAdolf B. Hilge- 

Entwicklung, p 60 
2- Lagrange : le messianisme chez les juifs, p 138, et M . Déclor : Études bibliques et orientales 
de religions comparées, p178 et p 199 . 
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 :وأثره يف قانونية التناخ ونقده  الفكر الثنائيحماضرة 

 :تناخقانونية ال

تعين العصا املستقيمة، أداة قياس، وهبذا املعىن حتيلنا إىل معىن القياس واألشياء  معىن كلمة قانون : 
اخلاضعة للقياس؛ مث حتيلنا إىل املعىن املعنوي الذي جيعل األشياء مضبوطة؛ استعمل هذا املصطلح لدى 

عمال ال عالقة له النحويي يف اإلسكندرية ووصفوا به جمموعة الكتاب الكالسيكيي املثاليي؛ لكن هذا االست
 .ابملعىن الكتايب

والعديد من املرات  ؛1مرة واحدة ابملعىن املادي  أما يف الكتاب املقدس  فقد استعملت  
القدمية ارتبطت الكلمة ابملعىن املعنوي؛ فعند   ، ويف الكتاابت اآلابئية2مبعىن القياس أو األشياء القابلة للقياس

  Clément d’Alexandrie( وكليمونس السكندري ) Clément de Romeكليمنص روما  ) 
(  استعملت الكلمة لوصف إما "قاعدة اإلميان واحلياة Polycrate d’Ephèse( وبوليقراط أفسس ) 

استخدم للمرة األوىل يف القرارات املسكونية  املسيحية"، أو القاعدة الوحيدة لإلميان. ومجع قانون 
(   Origèneويعترب أورجيانوس )   م.341( سنة  le concile d’Antiocheيف جممع أنطاكيا )  

( ويف saint Athanaseأقدم من أعطى للكتاب املقدس اسم القانوين، مث جاء بعده القديس أثناسيوس ) 
 .القرن الرابع أصبح مصطلح "قانون الكتاابت" ، " الكتاابت القانونية" متداوال يف األوساط الكنسية

الكتب اليت تعدها الكنيسة  عر ف اجملمع الفاتيكاين الثاين قانون الكتاب املقدس بكونه جمموع من  
وحيا إهليا، فاهلل هو كاتبها، وهي تتضمن احلقيقة املنزهة عن اخلطأ واملوحاة منه، لتكون قاعدة للعقيدة 

وتعر ف األسفار القانونية أبهنا: " األسفار اليت فحصت ومت التحقق من صحتها حسب قياس    .ولألخالق
قانونية" ألهنا معيارا لإلميان، ومقياسا جلميع املبادئ والكتاابت الكنيسة، وأيضا يطلق عليها " األسفار ال

 املسيحية "

 

 
 6 : (XIII) (Judith )  يهودا 1
 ، 16.   (VI )، 15، 16؛ غال: 13  (X ) 2 كور  2
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 م األول:تطور القس

قبل مرحلة القوننة مبرحلة القداسة؛ فكل نص اكتسى طابع القداسة يف داخل منظومة نصوص التناخ  مرت
تقتضي  الكهنة هو مؤهل أن يكون قانونيا، والفرق بي مرحلة القداسة ومرحلة القوننة؛ أن مرحلة القداسة

  sopherimاإلضافة على النص وشرحه تفسريه؛ أما مع قوننة النص التعديل يتم بطريقة هامشية، مع "  
tiqqune  أو من خالل تقليد "املكتوب " و "املقروء "أو من خالل الرتمجة اليت قد تصل إىل تفسري ،"

 .الكلمة

هلذا اعتربانه من أهم الشواهد اليت جيب التعريف  لعب الكتبة دورا أساسيا يف تدوين وقوننة التناخوقد 
الكاتب هو " املركز بتكليف حملي لتطبيق القانون واألوامر يف فارس ويف بالد النهرين بشكل عام"، كان هبا؛ ف

الكتبة يتدربون على قراءة عد ة لغات مستخدمة يف ذلك الوقت ويف كتابة النصوص سواء نسخ أو إمالء أو  
فة األدب التقليدي )القانوين وغري القانوين( ويف جمال األدب الدويل، وابألخص أدب احلكمة كتابة، ويف معر 

وتفسري الكتاابت، هلذا كان الكتبة يف إسرائيل جزءا يف انموس موسى، وكان من واجباهتم األساسية دراسة 
رمبا نُظ موا يف شكل عائالت الكتب املقدسة، وأصبحت هلم مكانة يف احلياة اليهودية يف  فرتة ما بعد السيب، و 

(، كان بعض الكتبة كهنة وقادة جمتمعات كما هو الشأن ابلنسبة لعزرا، شكلوا 55: 2أخبار  1ونقاابت ) 
 .  سياجا منيعا حول الثقافة والتقليد، وكان للكتبة دور ابرز يف قانونية العهد القدمي 

كانت قانونية منذ البداية، فقد دونت وكتبت وحفظت يف   أسفار موسىيدعي أحبار اليهود أن 
التابوت، ويرجح أن أسفار موسى اخلمسة اكتملت وأصبحت قانونية يف أايم عزرا وحنميا أي القرن اخلامس 

 .1قبل امليالد أو رمبا قبل ذلك

 تطور القسمني الثاين والثالث:

جيمع الباحثون شاهدا أساسيا يف عملية التقني هلذا كان البد أن نعر ف هبا،  تعترب النسخة السبعينة 
أين مجع العديد من  Hexaplaعلى ضخامة العمل الذي قام به أورجيانوس املعروف ب السداسيات 

الرتمجات املتعلقة ابلكتاب املقدس وهي: النص العربي، الرتمجة السبعينية، ترمجة أكيال، ترمجة سيماخوس، 

 
 كالم عن مكتبة حنميا يعكس جمموعة خمتلطة مجع فيها أخبار امللوك واألنبياء وكتاابت داوود ورسائل امللوك،  2/13جاء يف مكابيي   1

 .26-7/12، 16-6/3ومل يثرد ذكرها يف سفر عزرا 
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، فكانت الفائدة من عمل أورجيانوس هذا يف ة، ابإلضافة إىل كتابته للنص العربي حبروف يواننيترمجة ثيودوتيون 
عن طريق نظام رمزي كان منتشرا يف  حذف من بعض النصوص" "أنه الحظ االختالفات وأشار إىل ما

اإلسكندرية آنذاك، فكان هبذا قد أخضع الرتمجة السبعينية ملراجعة نقدية هبدف الوصول إىل جعلها متطابقة 
، يقول يوسف الكالم: "ويعد ما قام به مع النص العربي مبساعدة املقارنة مع النسخ األخرى املرتمجة

 .عمال جبارا هدف إىل إعادة بناء نص الرتمجة السبعينية"أورجيانوس  

خمطوطات السبعينية حمفوظة حتت اسم " خمطوطات الفاتيكان" يف مدينة الفاتيكان وخمطوطات سينا 
يف املتحف االجنليزي يف لندن، وتعود إىل القرن الرابع امليالدي، وقد استطاع جريوم يف السنوات األوىل من 

امليالدي وضع نص يف الالتينية انطالقا من الواثئق العربية، نشرت يف الطبعة املسماة فلقاطا القرن اخلامس 
 .)الرتمجة الالتينية للتوراة( وقد انتشرت بعد القرن السابع امليالدي

السبعينية   يف القرن الثالث قبل امليالد، وشكل اجلزء األول من الرتمجة قد ترمجت إىل اليواننيةل
انتهى العمل يف ترتيب أسفار األنبياء حوايل القرن الثالث قبل امليالد، ويبدو أن األسفار مل جتمع ؛ و )اليواننية(

بشكل اعتباطي ولكن وفقا لطابع أديب؛ فكتب الشريعة غطت الفرتة من اخللق إىل موسى واألنبياء غطت 
 إىل هناية العهد امللكي.الفرتة من يشوع  

أشارت مقدمة الرتمجة اليواننية لسفر اجلامعة يف هناية القرن الثاين ميالدي إىل األقسام الثالثة للشريعة 
ولكن يبدو أن الفصل مل يتم بعد ألن االسم الثالث من الشريعة مل يكن قد أعطي بعد؛ فقد مسى الكاتب 

، وقام مبجرد وصف للقسم الثالث فقال "إهنم نبياء أو النبوءات"القسم األول "الناموس" والقسم الثاين "األ
 اآلخرون الذين ساروا على خطاهم" )الكتب اآلابئية األخرى وبقية الكتب(.

وقد أشري إىل األقسام الثالثة يف القرن األول امليالدي من قبل فيلون، وأيضا يف األانجيل وكالمها 
 قبل امليالد.  165ويرى النقاد أن تنظيم القسمي الثاين والثالث مت حوايل ؛  يدعو القسم الثالث ابسم "املزامري"

( عن مجع يهودا املكايب كل الكتب اليت فقدت نتيجة 2/4مكابيي 2يتكلم تقليد املكابيي الثاين )
احلرب، ويبدو أنه حي مجع األسفار املقدسة البعثرة نظمها وأدرج فيها اجملموعة الكاملة حبسب الرتتيب 
 التقليدي وقد كانت الكتب ال تزال يف دروج منفصلة مل جتمع يف جملد واحد بل يف جمموعة منقسمة إىل ثالثة.
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سفرا )أحلق سفر راعوث ابلقضاة ومراثي أرميا إبرميا( ليتطابق مع  24ويبدو أن عدد األسفار كان 
 100حوايل سنة  48-44 :14اسدراس2، وقد مت تسجيل هذا العدد يف عدد احلروف يف األجبدية العربية

ميالدية، ويف الرتمجة اليواننية لكتاب اليوبيل )القرن  100يف يوسيفوس قبل سنة  22ميالدية، وسجل العدد 
 األول قبل امليالد(.

 .ميالدي 90ويرى بعض الباحثي أنه مت االنتهاء من قانونية العهد القدمي يف جممع جامينا سنة  

 

 يف الفكر اليهودي:التطور النقدي للعهد القدمي 

 النقد النبوي: -1

"مفتقد إمث اآلابء يف األبناء وأبناء األبناء يف  7 :34هناك إشارات نقدية داخل التناخ وأوهلا يف سفر اخلروج 
... النفس   إسرائيلواجليل الرابع" جاء حزقيال ليعلن "مالكم أنتم تضربون هذا املثل على أرض اجليل الثالث 

األب ... بر البار يكون عيه وشر الشرير عليه يكون" )حز:  إمثحيمل من  اليت ختطئ هي متوت االبن ال
18/2  ،19/20.) 

لكم كالمي الصاحل بردكم إىل هذا املوضع" تنبأ إرميا قائال: "إين عند متام سبعي سنة لبابل أتعهدكم وأقيم 
(، مث أعلن دانيال "سبعون أسبوعا  قضيت على شعبك وعلى مدينتك لتكميل املعصية وتتميم  29/10)إر

 (.9/24اخلطااي" )دا

يوجد يف النصوص التناخية نصان متناقضان فيأيت نص نبوي يقسم اخلالف بينهما، مما يوحي بوجود نقد 
 .يةداخل املؤسسة النبو 

وقد أعلن النيب إرميا غضبه من الكتبة الذين يكتبون التوراة "كيف تقولون حنن حكماء وشريعة الرب معنا حقا 
 (.8/8نه إىل الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب" )إر

 النقد التلمودي: -2
 خطر اإلخفاء: -أ
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ابلرغم من أن جامعي ومثبيت العهد القدمي مجعوه يف وحدة روحية سادت األسفار األربعة والعشرين؛ إال أهنم مل 
يهملوا ومل يتغاضوا عن التناقضات املختلفة بي األسفار. ومتثل رواايت التلمود عن "أرادوا اإلخفاء ومل خيفوا" 

سب رواية التلمود تعرضت أسفار حزقيال ونشيد شاهدا على الصراعات اليت واجهها مثبتوا التناخ ، فح
تنس الرجل الطيب حنانيا بن حزقيا بن حرون  ( "ال2: 12؛ ورد يف )شباتاإلخفاءاألانشيد واجلامعة خلطر 

 والذي لواله الختفى سفر حزقيال ألن أقواله تناقض أقوال التوراة...".

 مقارنة النسخ: -ب

والعشرين ظل هناك عمل مهم وهو حتديد النص املضبوط يف كل تفاصيله، بعد أن مت اختيار األسفار األربعة 
حيث وجدت نسخ عديدة غري متطابقة يف كل قواعدها، وقد حدث اختالف حول أفضل النسخ، وقد حفظ 

، متورا 43/2، مناحوت48/2، ذابحيم10/2، شبوعوت2: 27لنا األدب التلمودي )مثال اباب مصيصا
وغريهم( أثر هذه االختالفات على القراءة الصحيحة للنص، كما حافظ لنا  ،88، األورشليمي زوطة18/2

التلمود شواهد أكيدة عن الكيفية اليت قارن هبا احلكماء النسخ املختلفة اليت وصلت إليهم وكيفية حتديد أقدمية 
عزرا: سفر وجدت فيها  أسفار( يقول: ثالثة 6النسخ؛ فمثال الرايب مشعون بن لكيش يف حبث "الكتبة" )فصل

: 33املأوى وسفر الطفل وسفر هي؛ وجد مكتواب يف السفر األول "حصن" والثاين "اإلله القدمي حصن" )تث
" والثاين "وأرسل فتيان بين يلئ( حفظ الثاين وألغى األول، ووجد يف األول نص "وأرسل إىل أطفال بين إسرا27

ول نص "إحدى عشرة مرة" ووجد يف الثاين ( حفظ الثاين وألغي األول، ووجد يف األ24/5إسرائيل" )خر
 "إحدى عشرة مرة هي" فأبقوا على األول وألغوا الثاين.

مما يعين أنه هناك أسلوب حمدد لقواعد نقد مادة العهد القدمي، وتعترب آلية املقارنة خطا قياسيا يف حسم 
 املواضيع املشكوك فيها.

 املقروء واملكتوب:  -ج      

كثرية أدخلها الكتبة يف هامش النصوص التناخية ك"املقروء وليس مكتواب" و"املكتوب وليس توجد تعديالت  
، 50/29، 31/27، إر16/23، 8/3صم2حدث يف ) وكذلك إضافة كلمات مثل ما 1مقروءا"

( 3/12، روث48/16، حز51/3، 38/16، إر5/18مل2( وأيضا حذف كلمات )17و3/5روث
 

 التوراة، وحصل يف عصرهم وعلى أيديهم تغيري اخلط العربي إىل اخلط اآلشوري املربع.كلف الكتبة بنسخ لفائف  1
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، 16/5ضعوا عليها نقاطا لتكون عالمة على شكهم يف القراءة )تكوهناك العديد من الكلمات اليت و 
(، 28/29( )تث29/15، 21/30، 9/10، 3/39( )عد 37/12، 23/4، 19/23، 18/9

 اليت يغريون من خالهلا الكلمة غري املالئمة بكلمة أخرى أفضل يف رأيهم.  1ابإلضافة إىل التعديالت

 :2مؤلفوا التناخ

يفحص أمساء مؤلفي كل سفر من أسفار العهد القدمي، لكن البعض اهتم ابلكشف  التلمود بصورة عامة ال
، اباب 30/1)مناحوت" جاء يف عن شخصية املؤلف؛ فمثال عندما قرؤوا "ومات هناك موسى عبد يهوى

( "رمبا كان موسى حيا وكتب، أي إىل حد هذا كتب موسى فقط ومن هنا وبعد ذلك فمن كتابة 15/1ابترا
يشوع بن نون، أما يف الربايتا القدمية فجاء أبن صموئيل كتب سفره، وسفر القضاة وسفر روث، وعلى عكس 

د األانشيد واجلامعة، فالربايتا تؤخر زمن هذه املاسورة اليت تنسب إىل سليمان كتابة أسفار األمثال ونشي
األسفار وتنسبها إىل حزقيال ومجاعته، كما تنسب سفر امللوك إىل إرميا، وتنسب أسفار حزقيال ودانيال  
وأسفار األنبياء اإلثين عشر وجملة أستري ألعضاء اجملمع اليهودي األكرب، وتنسب سفري أخبار األايم إىل عزرا 

 ا سفره، ونسب له سفرا أخبار األايم".حيث جاء "كتب عزر 

انتقل الرابيون من نسبة األسفار إىل نقد أعمق حيث عمدوا إىل جتزئة األسفار يف ننقد داخلي عميق يعكس 
تطور املنحى الفكري داخل الفكر التلمودي، فمثال وجد الريب سيمون يف سفر إشعيا عبارتي مل يصدرا عن 

(، 6أنه مل يتنبأ بعبارتي ومل أيت هبما يف السفر" )راب الالويي ال "رأيي ( حيث ق20، 8/19إشعيا ومها )إش
( يرى أبن ابحثي العهد القدمي التلموديي كشفوا 11أما الريب حنمان كروكمل )دليل حائري العصر، الفصل 

اباب ابترا عن رأيهم أبن مادة اإلصحاحات الست والستي يف سفر إشعيا ليست من أقواله لذا ترتب الربايتا )
( أسفار األنبياء إشعيا بعد حزقيال وذلك على عكس املألوف يف املاسورا، وعكس أقوال النص األول 14

 إلشعيا.

اختلفت آراء التلموديي حول مؤلف سفر مالخي ، فهناك من يقول أنه مردخاي، وهناك من يقول أنه عزرا 
( "كتب داوود 14/2ددة؛ ذكر يف الربايتا )اباب ابترا(، أما سفر املزامري فهو يعود إىل فرتات متع15/1)جميال

 
 الثمانية عشرة. 1

2 Chritien A.T , p30. 
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سفر املزامري مبساعدة عشرة شيوخ"، وبعضهم قال أن املزامري أتليف أجيال عديدة بداية من آدم إىل عزرا )رااب 
 (.7/29اجلامعة

 قضية التدوين والتثبيت:

الريب حنمان كروكمل )دليل حائري  يكشف لنا النقد التلمودي لتدوين التناخ العمق الفكري للربيي؛ فقد أشار
يف عصره، وعزرا يف عصره، والريب  1، فلوال أصر شافان( "ما أمجل احلدث يف حينيه11العصر، بداية الفصل 

عقيبا يف عصره لكانت التوراة قد نسيت يف إسرائيل"، وقد حدد نقاد العهد القدمي احملدثون نظرية القواني 
 الثالثة: األول يف عصر يوشيا )كاتبه شافان( والثاين يف عصر عزرا والثالث يف هناية القرن األول.

 األسلوب:

اللغوية لألسفار وتوصلوا إىل معرفة القرابة اللغوية بي سفر التثنية وسفر يشوع اعتىن التلموديون ابلصور 
( وقد مت االعرتاف هبذه القرابة كنظرية يف البحث العلمي، كما أدركوا دمج مادة التوراة ببعض 6/14)رااب

( 26: 5 )اخلروج؛ جاء يف مدراش رااباألساطري القدمية جدا واليت يسبق زمنها زمن أي سفر من أسفار التناخ 
"هكذا قال موسى أمام يهود سبحانه وتعاىل، تلقيت سفر التكوين وقرأت فيه ورايت أعمال جيل الطوفان 
.... وأعمال جيل بلبلة األلسن.... وسدوم" وجاء "يفهم من هذا أنه كان يف أيديهم لفائف لفائف وأعجبوا 

 (.5/22هبا" )مدراش رااب اخلروج  

 

 

 

 

 

 
..( وجد شافان 3: 22مل2ق.م كان مرشده حلقيا الكاهن( أثناء ترميم اهليكل ) 638القرن السابع )امللك يوشيا تبوأ العرش  1

 .الكاتب سفر الشريعة املفقود
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  محا 
ة الفكر المدراش   ضر

   . المدراشتعريف : أول 

تعين  و 1درس و معناها تفح ص، وشرح، وفس ر، و  דרש كلمة عربية من درش  מדרשفاملدراش 
دراشيم  يشتمل املو البحث يف كلمة هللا املعطاة يف التوراة وتفسريها.  و للكتاب املقدس، أ 2تفسري الرابنيي 

بي النماذج الغربية لتفسري  و ال توجد عالقة واضحة بينها و اترخيية ذات طابع خاص و على تفاسري حنوية 
 . 3استمدت روحها من احلركة اإلنسية  و  ؛الكتاب املقدس

تقوم املدراشيم بتفسري النصوص التوراتية مبنهج خاص، إذ يركز على جمموع نصوص التوراة  
سعى إىل إجياد العالقة املعرفية بي النصوص الكتابية املختلفة بغرض تفسريها يف  ، مث ي4يعتربها واحدة و 

مبعزل عن النصوص األخرى؛ ويعترب هذا املنهج مقاربة موضوعية   ضوء بعضها البعض، فالنص ال يفهم

 
   ،1996(، ج1 صTel Aviv: Open University of Israel37- יונה פרנקל: מדרש ואגדה )  1

يف عصر   قد استعمل لقب رابو كان يطلق يهوه كمعلم لشريعة موسى، و معناه معلمي   رايب ) العربي (و لقب الرابين ) العريب ( أ - 2
يدل لقب رايب على الشخص املؤهل و  كتابة التلمود بصفة أساسية للمعلمي البابليي بينما أطلق لقب رايب على املعلمي الفلسطينيي،

اطلق لقب رايب و تعليم الصغار. و كمعلم للجماعة و ديين و التلمود، ليعمل كقائد روحي و بدراسات أكادميية للكتاب املقدس العربي 
عوهم يد"  8-7/ 23: ينطبق هذا على معلمي الناموس يف متو ببساطة يف العهد اجلديد كلقب تكرمي دون أن يعين أي مركز رمسي، 

.. . قالوا له اي معلمو فجاءوا إىل يوحنا "  27، 26/ 3: وأطلق على يوحنا املعمدان من تالميذه يف يو "  الناس سيدي سيدي
شهادة : ) رألفريد إدرزهامي. استعمل أمثاء توجيه احلديث له مباشرةو رابوين على املسيح  وأطلق لقب رايب أو  ..". قالو أجاب يوحنا 

 13-12(، ص 1997، كنيسة األنبا مقار:  ، ) القاهرة1ط ،-رؤية الرابيني اليهود للمسيا  - يسوع هي روح النبوة
قد انطلقت من و فنية مسيت ابحلركة اإلنسية و علمية و ثقافية و م يف عصر النهضة حركة فكرية  16-15عرفت أرواب خالل القرني  - 3

أولت إهتماما ابلغا الرتاث ، و جعلته حمور الكونو احلركة اإلنسية اإلنسان  قد جمدتو يا مث انتشرت يف ابقي بلدان أورواب الغربية، لإيطا
ضرورة تطوير مناهج العلوم من خالل قيام و التعليم و الروماين، كما اهتمت بضرورة التحديث يف أساليب الرتبية و القدمي خاصة اليوانين 

 L'humanisme francais auكر العلمي احلديث. ) قد أدى ذلك إىل ظهور قواعد الفو املعرفة على أساس التجربة واملنطق 
10 -3 mai 2000 ) , p 9 Vrin, J.. Librairie Philosophyque: debut de la Renaissance, Paris)   

، קטניםם מדרשים אוקובץ אגודת אגודת: מאיר חיים, הורוויץ. הורוויץ הלוי מאיר חיים - 4
(Berlin :1881، איטצקאווסקי צץהץ בדפוס ) ، 11ص  
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هي تعين عملية البحث  و "  مدراش على عبارة "  ا ما جند يف املدراشيم ري وكث 1. أكثر منها خطابية
اليت تدفع احلكماء للبحث عن معان  و التأويل متاشيا مع الظروف الطارئة للشعب اليهودي، و  ،سريالتفو 

قد نتج عن هذا تكو ن ما  و الوضع الطارئ، ألن كلمة هللا صاحلة لكل زمان ومكان، و جديدة تتالءم 
 .2ابملدراش  يسمى

منها  و منها الشعرية و ة ويقوم املدراش بتفسري النصوص التوراتية أبساليب متعددة فمنها السردي 
إال أن املنهج العام للمدراشيم يقوم   ؛ مع تعدد األساليبو .. . أيخذ طابع األمثال  منها ما و األبوكاليبسية 

   3  على إجياد العالقة املعرفية بي النصوص الكتابية

ي  اليهود  ألن املنهج املدراشي، يرى البعض أن فكرة جعل املدراش نوعا أدبيا واحدا غري مقنعةو 
نطاقه متنوع  و من األنواع األدبية، فنحن جند املدراش يف أنواع أدبية خمتلفة،  ال يستند على أسس حمددة 

 4جدا.

ة، ميكننا  يندرج حتت املدراش أنواع أدبية كثري  ": هبذا اخلصوص Roger le Déautيقول  
ش اترخيي، مدراش  مدرا، مدراش هالخا )السلوكي(، مدراش أجادا )اإلخباري( :ترتيبها حسب احملتوى

 ؛...و ؛مدراش أبوكاليبسيو سردي، مدراش تعليمي، مدراش أخالقي، مدراش رمزي، مدراش نسكي، 

 
1- Pierre Suavage, Camille Focant, P. Gibert: Bible et histoire: écriture,interprétation et 
action dans le temps, ( Belgique: Presses universitaires de Namur, 2000 ) , p 68-69. et 
Jacob Parash: Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf )  
 - إميل عقيقي: 2  كور 6:14، مدراش على نت 10/22، ) بيبليا: عدد 18، 2003(، ص 27 2
3- Jacob Prash: Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf  
4- Pierre Suavage, Camille Focant, P. Gibert: Bible et histoire: écriture,interprétation et 
action dans le temps, p 68-69 

http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
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  السرد ، piyyutطقسي مع العظات، مدراش  مدراش   pesher : األديب ميكننا ترتيبها حسب النوعو 
 1خرافة واضحة" و.. أ.أحياان بشكل األمثال واملدراش يبدو  إخل....واألجادي 

احلياة اليومي ة، كما يستنتج منها  حياول املدراش أن يوضح تطبيقات النصوص التشريعي ة يفا كم
 2السلوكي. توجيهات جديدة عملي ة، وهذا ما يسم ى املدراش

 اعيل حول اخلروج، مسإ للرايب -قياس، أسلوب، شكل - ملكتا مدراش و أما أقدم املدراشيم فه 
وميتد  حىت النهاية،   2: 12الكتاب يف خر  يبدأو ول اخلروج. مدراش التنائيم )الرد ادين( ح يسمىو 
 موضع آخر.  حيتفظ أبخبار قدمية ال جندها يفو 

" برانياتمدراش يضم  جمموعة من " وهو حول سفر الالويي.  -الكتاب -سفراوهناك مدراش  
حول سفر العدد،  ونذكر أيضا يف الوقت عينه املدراش  امليالدي؛التنائيم وهي تعود إىل القرن الثاين 

 .3التثنية. هنا جيدر القول إننا جند "مدراش" على مجيع أسفار التوراة واملدراش حول سفر

لتوضيح العقائد، لكنه ال يؤسس أبدا   4النموذجي و تستعمل املدراشيم كثريا األسلوب الرمزي 
شم النبوة كنمط دوري  فيجعل النصوص بناء متكامال. كما يفسر املدرا، جيلي معانيهاو العقائد بل ينريها 

ميكن للنبوة الواحدة أن يكون هلا العديد من اإلجنازات املتتالية إىل أن تصل إىل  و لألحداث التارخيية، 
  5.اليت ختص عملية اخلالصو النقطة األخرية من اإلجناز النهائي 

 
1- Roger le Déaut: Apropos a Definition of Midras , (Union Presbyterian Seminar , - 
Interpretation 1971 25: 259) , p413  

، 17ية جملة دراسات بيبل ) الرابطة الكتابية:، -الشعب اليهودي ، العهد األول –يف رحاب الكتاب : اخلويل بولس الفوغايل - 2
  66ص  ،1( ،ج1998

  67املصدر نفسه، ص  - 3
  .الرمزية النموذجية نكالم مفصل ع  ففيه الفصل األول من الباب الثاين؛راجع  - 4

5- Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf  

http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
http://vitae.pagesperso-orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf
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ي الوقت  فف، الفا جوهراي عن التعليم اليوانينت خاأما عن طابع الدراسات املدراشية فهي ختتلف 
إىل هيجل،   وهذا األسلوب بدأ من أرسطو الذي حاول اليوانن الوصول إىل قواعد منظمة يف التفكري، 

هلذا   . ملالحظات الواقعية إىل املثالياتمن او  ؛حترك الفكر الكتايب العربي من التفاصيل إىل القواعد 
الرواية : وذجيتي أساسيتي مهانظاما يف حد ذاته، بل يظهر غايتي منو فالكتاب املقدس ال يعرف مبدأ أ

تكرارا أعمال هللا  و املزامري تروي مرارا و أسفر األنبياء و الناموس الذي يقصد به اإلرشاد يف احلياة، فالتوراة و 
هكذا حتفظ احلقائق التارخيية بدون تغيري، رغم أن تفسريها يتغري حبسب مقتضيات كل  و العظيمة. 

   1عصر.

األحبار يف أدهبم  هذا املبدا الرتابطي سلكه و سا على ترابط األفكار، إن منهج املدراشيم يعتمد أسا
تشرح  و أن كل تفصيلة من وحي هللا جيب أن تناقش  واألمر اجلوهري يف هذا املنهج هو  ؛إىل زماننا هذا

ذلك ألن كلمة هللا ال تفقد  و أيضا ابعتبارها فكرة مستقلة، و  .حسب عالقتها ابملوضوع رهن املناقشة
أما ما يقدمه األحبار من فكر فال بد أن يدعم بكلمة من األسفار املقدسة ألن  و حلريف أبدا. معناها ا

"   Ha be-ha talآراء البشر هي بال قيمة يف حد ذاهتا، فكثريا ما يكرر املدراش املقولة اآلرامية " 
قد حيتوي  و  معناها هذا يعتمد على ذاك، مكوان جسورا ابطنية داخل رسالة الكتاب املقدس اخلاصة،و 

 .2اء املئات من األحبار مسأ و املدراش القصري على مئات من اقتباسات العهد القدمي، 

إن البناء العام للمدراشيم يقوم على منهج ترابطي إذ يعمد إىل قراءة النصوص بربطها بنصوص  و 
فنجد مثال   ألفكارهو مضيئة جلوانبه و  ؛أخرى يف أسفار أخرى ابعتبارها وحدة معرفية مكملة للنص األول

 3.متكاملة و ينظر له الرابنيون على أنه فكرة واحدة و نصا من التوراة يكمله نص من إشعيا  

 :
ً
 :  أنواع المناهج المدراشيةثانيا

 
1- Schalom Ben-Chorin: Jüdischer Glaube , (Tübingen: Mohr Siebeck, 1 sept. 2001 ), 
p 17-18 
2- Schalom Ben-Chorin: Jüdischer Glaube, p 18-21  
3- Jacob Prash: Le Midrash , Revues Parole de Vie , N A318, http://vitae.pagesperso-
orange.fr/paroledevie/A318_midrash.pdf 
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درجات لقراءة النص، وأربع  و أنواع بعة يف التقليد اليهودي اخلاص بتفسري الكتاب املقدس هناك أر 
 דרש دراشو Remez רמזرميز ، Pshat בשט  بشات: طبقات من املعاين تسمى على التوايل

Drasch  סוד  سودوSod 1 ، ري س تؤلف طبقات التفتؤلف احلروف األوىل من الكلمات اليتو  
 Paradis   2تنطق ابلفرنسية و وها الفردوس مسأ PRDSو  ברדס ابلعربية

  هذه الطبقة من املعىن تتعلق حبرفية النص، وال و  Peshatالبيشات و التفسري احلريف للنص أ  -1
   3يعين هذا عدم تفسريه بل جيب التقيد ابلنص قدر اإلمكان 

األسلوب املتبع يف الشروحات اليت تتناول الشريعة،   و هو  Remezالتفسري الرمزي للنص القانوين الرميز 
تعمد هذه الطبقة من التفسري إىل اإلشارة، فكل كلمة ليس هلا معىن لوحدها، بل ابإلشارة اليت يتلقاها  و 

اليت تقابل الغمز ابلعربية وهي غمزة داخلية  و من هنا جاءت تسمية الرميز و قراءته للنص، املفسر عند 
 4يريد هللا أن يوصل من خالهلا فكرة للمفسر 

ومعناه الفحص   Druschالداروش و النبوية أو الشعرية و التفسري الرمزي للنصوص التارخيية  -2
ر  ثتصبح الكلمات ذريعة لتفسري يبتعد أكو  هذه الطبقة من التفسري تبتعد كثريا عن النصو التعمق،  وأ
 5أكثر عن احلرفية، إهنا القراءة التأويلية الرمزية و 

قد انتشر بصورة خاصة بعد سقوط  و السر الذي أخفاه هللا، و أ Sodالتفسري السر ي للنص  -3
  1مدرسة القاابال  Hillil 6م، عندما أسس املعلم هليل 71أورشليم يف أيدي الرومان عام 

 
- ע"י מחברם:  ילקוט שלמה - יכיל בעשרה מאמרות ענינים ספרותים, חדשים גם ישנים, 1

 (، ص 189634מדויקים ומתוקנים -، )בדפוסו של יוסף פישר، 

2- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, sous la direction de Francois Xavier 
D’Aligny, Heinz Wismann, Astrid Guillaume et autres: Plurilinguisme, interculturalité 
et emploi, défis pour l'Europe, ( Paris: Editions L'Harmattan, 2009 ), p 52 - 53  
3 Ibid, op. Cit , p52. et R.P Nathan: la lecture juive de la bible, 1995-1996 , p 28 
(http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/Lecturejuivedelabible1.pdf ) 
4- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, p 52 et R.P Nathan: la lecture juive de la 
bible, p 33 
5- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, p 52 et R.P Nathan: la lecture juive de la 
bible, p 34 

كان هليل " رئيس إسرائيل " سليل عائلة ابرزة، كان أبوه من سبط بنيامي، و امه تنتمي لنسب مياشر  הנשיא הללهليل  -6
سنة و  40لشريعة ملدة عام من دمار اهليكل الثاين، و مسي هليل البابلي ألنه ولد يف اببل.درس ا100للملك داود، عاش قبل حوايل 
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Cabala  ج أسوار أورشليم، وقد وصلتنا هذه التفاسري الصوفية من خالل كتاابت  خار
  –الباطين ابألرقام و تكشف هذه الطبقة املعىن السري و اآلابء يف القرون األربعة األوىل. 

هذا النوع من التفسري خاص بفئة  و اليت تعد رموزا لشيفرة سرية،  - Gematriaاجليماتراي
 .2معينة  

يف احلياة  و  ؛ ن القول أن املدراشيم حتتل مكانة مهمة يف التقليد اليهوديومن خالل ما تقدم ميك
تعترب منهج حياة  و اليهودية بصفة عامة، فبالنسبة لليهود يف القرون امليالدية األوىل كانت التوراة مركزية 

انعكس هذا اإلشعاع على مجيع اجلوانب احلياتية،  و  ؛مصدر إشعاع حلياة اإلنسان من جيل جليلو 
خالقية والقضائية واإلجتماعية، وحىت يف التفاصيل الدقيقة اخلاصة ابحلياة اليومية، أما املدراش فربط  األ

   3أضاء جوانب النصوص ووضح املعىن لكل األجيال.و التوراة ابحلاضر، 

وتلقي الضوء على الشراكة   واملدراشيم تعطي معىن لإلميان حبيث أهنا توضح ما يؤمن به اليهودي،
اإلدراك،  و مع احلفاظ على حرية التفكري  4القريب و العامل، أ و ية ابلنسبة لآلخر سواء كان هللا، أهتناالالم

 

 التلمود كتاب اليهود املقدسأمحد أيبش : للخليقة. )  3764اصبح رئسا ملدرسة تدعى مدرة هليل، توىف حسب التقومي العربي سنة 
  ، 255-253ص  (م2006، ) دمشق: دار قتيبة، 1، ط -اترخيه و تعاليمه و مقتطفات من نصوصه ،

 )Isaac Trénel : Rapport sur la situation morale du Séminaire israélite suivi de la vie 
de Hillel l'ancien, (Paris : L. Guérin, 1867  ) , p 12-36 )  

ومعناها تلقى، وهي عقيدة وصلت عن طريق التقليد، وظهرت مع ظهور املسيحية، و  קבל مشتقة من اجلذر קבלהكلمة عربية  -1
بفئة معينة، تعتقد أن قانون القبااله السري قد أعطي من قبل يهوى ملوسى على جبل سيناء،  قران، وهي تقليد خاص 12تطورت عرب 

 يف نفس الوقت الذي أنزلت فيه التوراة
( Adolphe Franck : La kabbale: ou La philosophie religieuse des Hébreux, ( 
Paris : L. Hachette, 1843 ), p 1-2 ). 
2- Jean- Gabriel Ganascia: la langue du Paradis, p 52 – 53 et R.P Nathan: la lecture juive 
de la bible, p 35 
3- Pierre Suavage, Camille Focant, P. Gibert: Bible et histoire: écriture,interprétation et 
action dans le temps, p 68-69 
4- Philippe Haddad: Midrash pensée libérant d’Israël, Premier Colloque International 
d’Études Midrashiques, ( France: 20 et 21 Aout, 2005 ). p 12 
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فبينما تقوم اهلالخا بتوحيد الشريعة للجميع من أجل تفادي اخلالفات الطائفية تتيح املدراشيم حرية  
  1التفكري الذي ال يطبع العقول بطابع واحد. و  ،التفسري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Ibid, op. Cit , p 12  
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جوم  م
ة الفكر التر  . حاضر

جوم.  : تعريف التر
ً
ال  أوَّ

يف أايم  و  »: معناه الرتمجة والنقل من العربية إىل اآلرامية، جاء يف عزرا תרגום الرتجوم
كتابة الرسالة و سائر رفقائهم إىل أرحتششتا ملك فارس. و مثراداث وطبيل و أرحتششتا كتب بشالم 

 ، 2نقل و حث ي شرح و ر ج م" أكادي أ "ت وأصل كلمة ترجم  1« امية مرتمجة ابألر و مكتوبة ابألرامية 
، 3بتداء من القرن اخلامس قبل امليالد احنميا أي و تطلق على النسخ اآلرامية املصدر من وقت عزرا و 

أما   4أفهموهم القراءة " و فسروا املعىن، و قرأوا يف السفر يف شريعة هللا ببيان و " : جاء يف حنميا
 ي للفعل ترجم فيعين نقل النص العربي إىل لغة أخرى.استعمال الرابني

على   و لتدل على ترمجة الكتاب املقدس إىل اآلرامية، أ غري أن الكلمة ترجوم استعملت فقط
ليتورجي ة اجملمع، وينقله املرتجم )متورمجان( للحاضرين الذين ما   النصوص اآلرامية، ويقرأ النص العربي يف 

وحبث النص   ،شرح :جيب التنويه إىل أنه يف العصور القدمية ترجم معناهاو  .5يفهمون العربية عادوا
املعىن احلقيقي الذي أعطي لإلشارة إىل  و األصلي، فيجب التفرقة بي املعىن الرابين للكلمة يف اجملامع، 

 6نوع أديب تفسريي خاص ابألدب الرابين. 

 
   7/  4عز:  - 1

2- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, Sous la Direction de Adrian Schenker, Philippe Hugo: 
L'enfance de la bible hébraïque- L'histoire du texte de l'ancien testament à la lumière des 
recherches récentes- , ( Geneve: Labor et Fides, 2005) , p 220  
 3- Encyclopedia of Rligion, V2, p 887 

 " 8/8: نح - 4
. ה. צ בדפוס )، בחמש נוסחה פי על התורה על אונקלוס תרגום :ברלינר אברהם - 5

،  70الشعب اليهودي، ص ، العهد األول –يف رحاب الكتاب : بولس الفوغايلو   98ص، 1ج، (1884، צקאווסקאט
p 220Le Targum, : Flirit-RiberaJoseph  

6- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 220 
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قد برزت يف جمامع فلسطي  ف، إن مل يكن قبل ذلك ،م.بدأت "الرتاجيم" يف القرن األول ق
احلاجة إىل أن يتبع الرتجوم القراءة العربية للنص  التورايت، وأن تقدم ترمجة هي يف الواقع تفسري شفهي  

ضعت أساسا لتجعل النص يف متناول الناس، ويرتكز  و ابلغة اآلرامية، مبعىن أهنا نوع من أنواع املدراشيم، 
وقد   1ب وإدراج عناصر تفسريي ة توج ههم لفهم النص العربي. دور املرتجم على نقل النص إىل لغة الشع 

بعد   اتبع املرتمجون منهجا خاصا، فإن كان النص املقروء من أسفار الشريعة اخلمسة، يرتجم املرتجم آية 
قام الرابنيون برتمجة مجيع أسفار  وقد  2.آية، وإذا كان من أسفار األنبياء يرتجم كل ثالث آايت معا

وحنميا. وهي تتوزع بنفس ترتيب الكتاب املقدس يف عهده القدمي:   ما عدا دانيال وعزرا العهد القدمي،
 .3التوراة، األنبياء، الكتب 

 
ً
 ترجومات التوراة : ثانيا

ما يسمى برتجومات البنتاتوكس وهي عدد من الرتجومات ميكننا تقسيمها إىل جمموعتي:  و أ 
 .4لسطيني ةالف النسخو الرتجوم اببلي، و ترجوم أونكلوس أ

ال  و حسب التلمود كان متمردا  وهو أنكيلوس رايب مشهور و ، Onkelos ترجوم أونكلوس •
مما   Gamalielيرى بعض الكتاب اليهود واملسيحيي أنه من تالميذ مجليل و نعلم يف أي عصر عاش، 

هناك من يرى أنه و يرى البعض أنه متأخر عن املسيح، و يعين أنه زميل بولس ومعاصر للمسيح، 
 

 1- Thomas Kelly Cheyne, John Sutherland Black: Encyclopaedia Biblica, A Dictionary 
of the Bible -A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious History, the 
Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible- ,( New  
Work: The Macmillan Company, 1899), Volume 1, Tome 1 , p 283 

 Targum Onkelos toو، 71ص ، الشعب اليهودي، عهد األولال –يف رحاب الكتاب : بولس الفوغايل - 2
Israel Drazin  Alexander Sperber , : Deuteronomy 

an English translation of the text with analysis and commentary , ( KTAV Publishing 
House, Inc., 1982) , p 1-2  
3- Alexander Sperber, Moses Aberbach, Bernard Grossfeld: The Targum Onqelos To 
Genesis - a critical analysis together with an English translation of the text-( New York: 
Ktav Pub. House, 1982 ) , p7 
4- Odette Mainville: La Bible au creuset de l'histoire,guide d'exégèse historico-
critique,( Montréal: Médiaspaul, 1995 ), p 26 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22On%E1%B8%B3elos%22
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  و أما ترجوم أنكيلوس فه. 1الذي ترجم التوراة العربية إىل اليوانني ة يف القرن الثاين ب م   a Aquilكيال أ
لسلطة اهلالخية ابتداء من املرحلة  اب قد اكتسى و يسمى الرتجوم البابلي، و الرتجوم الرمسي للرابنيي 

ذ أغلب  و اببل الذي يسم يه ترجومنا مكانة خاص ة يف التقليد اليهودي  جبانب تلمود  التلمودية وقد اخت 
اخلامس  و التدوين االخري لرتجوم أونكلوس يعود إىل حميط اببلي يف القرن الرابع أ  اخلرباء يرون أن

إىل القرن الثاين امليالدي، مث كتبها من   كاتبه أعاد النظر يف النسخة الفلسطينية اليت تعود  ن  أو امليالدي، 
ن نستنتج من نصوص هذا الرتجوم أن  ألرتجوم البابلي. وميكن من هنا ندرك كنه تسميته ابو جديد. 

 .2كاتبه على معرفة جيدة ابلتفاسري الفلسطيني ة التقليدي ة 
 نذكر منها: و وصل إلينا العديد من الرتجومات على البنتاتوكس :  ترجومات فلسطني •

ضا  يسمى أيو اتن الرتجوم املنسوب إىل يوان وأ : JonaThan-Protoيواناتن املزعزم  -1
مسي كذلك ألنه نسب إىل يواناتن بن عزيئيل، الذي قيل أنه صاحب ترجوم  و ، أورشليم الثاينترجوم 

قد وصلت آخر اللمسات فيه إىل  و  .يشكل ضعف النص الكتايبو األنبياء، وهذا الرتجوم مسهب جدا، 
 3الثامن بعد امليالد، وحيتوي على العديد من املقاطع املدراشية.  القرن 

 
ول، جاء من املعهد الروماين  ترجوم كودكس نيوفييت األو أ: Neofitiيتترجوم نيوفي -2

قد  . و م1956قد تعرف إليه العلماء سنة و نيوفييت(، مث دخل إىل املكتبة الفاتيكاني ة، و للمعم دين اجلدد )أ
قد كتب من طرف العديد من الرابنيي بلهجة من هلجات  ، و م1978-1968 أجزاء ما بي  6نشر يف 
تكمن أمهيته يف املالحظات اهلامشية اليت تورد اختالفات تعود إىل نسخات ترجومي ة  و سطي، أرامي ة فل

 .4الثالث بعد امليالد و أخرى. أما النص األساسي الذي يقد مه هذا الرتجوم فيعود إىل القرن الثاين أ

 

 

 
1- Ibid , Op Cit, V 21, p 282, Alberdina Houtman, Harry Sysling: Alternative Targum 
Traditions: The Use of Variant Readings for the Study in Origin and History of 
Targum Jonathan,(The Netherlands: Koninklijke Brill, 1 nov. 2009), p 3-4  
2- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 220 , Encyclopedia of Rligion, V2, 887-888  
3- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 227 
4- Encyclopedia of Rligion, V2, p 888, Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 227 
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 ثا
ً
 . األنبياء  اتترجوم: لثا

 نسبه التقليد اليهودي إىل يواناتن بنلذي كامال إال يف التدوين البابلي ا  1نبياء ال جند ترجوم األ
مالخي،  و زكراي و ي حج ِّ  للنيب ِّ  فيواناتن معاصرٌ  ، حسب التلمودو ، Jonathan Ben Uzielعزيئيل 

أحد أشهر تالميذ هليل، أما النقد املعاصر فيؤكد على كون يواناثن متأخر كثريا عن خراب أورشليم  و 
ينسب إىل   ومهما كان زمن ظهور هذا الرتجوم فهو  ؛ناتن تيودوسيو قد يكون يوانو ليهود، اشتات و 

فصار توأم الرتجوم الرمسي   أصل هذا الرتجوم فلسطيين، ولكنه نُشر يف اببل،و  2 عزيئيل يواناتن بن
فتدل على أنه دون على أبعد حد  حوايل سنة   أما لغة هذا الرتجوم -ترجوم أونكلوس- للبنتاتوكس

 .4نكيلوس أترجوم  مما يعين أنه متأخر عن  3ب م. 135

 
ً
 ترجومات سائر الكتب : رابعا

سهاابت طويلة  امتألت الرتمجات إبوقد وهناك تراجيم لسائر الكتب ما عدا دا، عز، نح. 
مجااًل. وقد مت ت صياغتها يف وقت متأخ ر، مع أهنا  إأصلها فلسطيين  ؛األخبار املدراشية ومبقتطفات من

 : منها حتمل يف طياهتا تقاليد قدمية نذكر

 
- إن الالئحة العربية جتعل يف األنبياء كل من يشوع، قضاة، صموئيل، ملوك، و أشعيا، إرميا، حزقيال، و األنيباء االثنا عشر، وابلنسبة 1
 Louis Gabriel Michaud: Biographie universelleلدانيال ال يدخل بي األنبياء يف التوراة العربية بل مع سائر الكتب )
ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les 
hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, ( Paris 

Desplaces, 1858 , Volume 21, p 129  ) 

2- Louis Gabriel Michaud: Biographie universelle ancienne et moderne, 
Volume 21, p 129 

 70ص ، الشعب اليهودي، العهد األول –يف رحاب الكتاب : بولس الفوغايل - 3
4 -Louis Gabriel Michaud: Biographie universelle ancienne et moderne, , Volume 21, p 
129 
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عناصر هذا الرتجوم قريبة من بعض التفسريات الكتابية يف العهد اجلديد،  وتبد: ترجوم املزامري •
، مقاطع كبرية من ترجوم أيوب، كما ُوجدت يف  -املغارة الرابعة واحلادية عشرة-قد ُوجدت يف قمران 

 1املغارة الرابعة أيضا مقاطع من ترجوم الالويي. 
  امريون من ترمجتهم للبنتاتوكس، مث قدموا ترمجات أرامية خمتلفة، انطلق الس: الرتاجيم السامرية •

ل نسخة  و نشرت أ احنصر أتثريها يف السامريي، قد اسُتعملت يف طقوسهم حىت القرن السابع عشر،
 2.م1645للرتجوم السامري سنة  

ري  كتبت هذه الرتمجة للعهد القدمي والعهد اجلديد يف حروف سراينية، غ:  السورية اتالرتمج  •
رت  ن األول امليالدي. ظهمي ة، استعملت يف فلسطي يف القر راونت يف هلجة قريبة من اللهجات اآلأهنا د

أغلب الظن أهنا وجهت إىل  و وكذلك اترخيها،  ايكتنف الغموض أصوهلو  ؛هذه الرتمجة قبل القرن الرابع 
من 3مجات فتعود إىل طروس املسيحية. أما أقدم خمطوطات هذه الرت  ود الفلسطينيي الذين اعتنقوااليه

 .4، وآخر املخطوطات تعود إىل القرن الثالث عشر7-6  القرن

أن الرتجوم الذي حيتوي على التقليد والشروح   P.Flesherأما عن كتابة هذه الرتجومات فريى 
 تكون يف أربعة مراحل. 

 
1- Denis Diderot, Jean Le Rond d' Alembert: Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné 
Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers,( Briasson, 1765 ) , Volume 15, p 912. et 
Encyclopedia of Rligion, V2, p 889 
2-Denis Diderot, Jean Le Rond d'Alembert: Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné 
Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers, Volume 15, p 912 
 Encyclopedia of Religion, V2, p 888-889 
- يقال الط ِّْرُس ابلكسر: الكتاب املمحو الذي ُيستطاع أن تُعاد عليه الكتابة؛ ويقال: كلُّ صحيفٍة طِّرٌس. َطَرَس الشيَء يطرُِّسه طرساً 3

ه؛ طَرَس الكاتُب: أعاد الكتابة على املكتوب؛ فالط ِّرس الص حيفة اليت حُميت مث  كتبت؛ مجع أطراٍس، وطروٍس، وَطَرسه: حماه؛ حما
؛ جمد الد ين حمم د بن 548م(، ص1987، )لبنان: مكتبة لبنان ،حميط احمليططريُس إعادة الكتابة على املكتوب. )بطرس البستاين: والت  

منصور حممد و ؛ أب797م(، ص2007، )بريوت :دار املعرفة ،2، حتقيق: خليل مأمون شيحا؛ طالقاموس احمليطآابدي: يعقوب الفريوز 
 (1964دار القومية العربية للطباعة: ؛ حتقيق: أمحد عبد العليم الربدوين؛ وعلي حممد البجاوي، )مصرللغةهتذيب ابن أمحد األزهري: 

(329، ص12ج  

4- Denis Diderot, Jean Le Rond d' Alembert: Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné 
Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers, Volume 15, p 912. Encyclopedia of Rligion, V2, 
p 888 



دي يهو الديني الياس الفكر ق: ميربالدكتورة آسيا شك  
 

30 
 

يدل على  و امليالد، القرن األول بعد و يف فلسطي ما بي القرن األول قبل امليالد : املرحلة األوىل
 بعض مقاطع من أبوكريفا تكوين قمران.و   Le Targum de Jobذلك ترجوم أيوب 

الثالث، ويف هذا  و متت يف القرني الثاين و  Galiléeفموجودة يف اجلليل : املرحلة الثانيةأما  
  يت نفيو و ، Proto-Jonathanيواناتنو بروتو  Proto-Anqelos أنكيلوسو الوقت مت كتابة ترجوم بروت

Neofiti  اجملزأ  ترجوم اجلنيزة وTg. Fragmentaire de la Gueniza   والرتجومات الفلسطينية
 .  le Pseudo-Jonathan ترجوم يواناتن املنحول و اجملزأة 

هي املرحلة البابلية من القرن الثالث إىل القرن الرابع امليالدي فتتميز ابنتقال  و املرحلة الثالثة:  أما
هلما   ،عرتاف ابلرتجومي كنصي رمسيي االو مع مراجعة الحقة  ؛فلسطي إىل اببل يواناتن منو نكيلوس أ

 سلطة. 

خالل املرحلة األخرية من القرن الرابع إىل القرن السابع أصبحت النصوص البابلية  : املرحلة الرابعة
 1حل حمل الرتجوم الفلسطيين.و مصر،  و فلسطي و رمسية يف سوراي 

ميكن أن تكمل أنكيلوس   Les Targumes Fragmentairesابلنسبة للرتجومات اجملزأة 
ترجوم  و ، جند أيضا األجزاء الفلسطينية لرتجوم األنبياء Tosefto التسفتوتو ويواناثن املنحول 

يؤكد كل من فالشر  و التاسع و قد ألفت ما بي القرني السادس و ، Tgs Hagiographesالقديسي 
Flesher  كاوفمانو Kaufman ابنتاتوك وجود Pentateuque أساسو ذ Proto-

Palestinien .2اشتقت منه الرتجومات الفلسطينية األخرى 

 

 

 

 
1- Joseph Ribera-Flirit: Le Targum, p 221-222 
2- Ibid,op.cit, p 222 
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ر  جوم  المنهج  العالقة بي 
 : المدراشيم  و  التر

فالنشاط   ؛خصوصو املدراش عالقة عموم و يرى العديد من الباحثي أن العالقة بي الرتجوم 
يتعداه ليكون أداب يهوداي، رابينيا و فسريه، املدراشي  يشمل النشاط الرتجومي الذي يقوم برتمجة النص  وت

 وغري رابيين، كما رأينا من قبل. 

وما يربط الرتجوم ابملدراش يبقى متشعبا، فقد توصل النقاد عن طريق مقابلة النصوص إىل أن  
واستعادها بتوسع يف األدب   ؛بعض الرتجومات كانت حلقة أوىل للكتاابت املدراشية حول النص الكتايب

فمن  يدرجها يف تفاسريه، و يقولبها و حيدث أيضا أن أيخذ الرتمجان بعض املقاطع املدراشية و ي. املدراش
R .يقول ، 1تفسريا تقليداي للنص و فكالمها يقدم لنا ترمجة  ؛املدراشو الصعب جدا التفريق بي الرتجوم 

Déaut والرتجوم، ففي   الرتجوم " ال نعلم حتديدا العالقة بي املدراشو دراش خبصوص الفرق بي امل
 .2" ا دجما مع بعضهما منذ فرتة طويلةأهنم ويبد و ملدة طويلة، و العصور القدمية كالمها نقل شفاهة 

" إن التفسري يف الرتجوم دسم جدا يف حي جند أن املدراشيم تقدم لنا تقنيات متناهية : يقول أيضاو 
اليت تسمح برؤية أكثر  و ضيحية، بعض الشروط التو و  ، هذا النوع من التفسري يفرض القيودو الدقة، 

  ؛ قتصاد الوسائل اليت تشرتط احرتام النصاو دراش هاملو م اهلرمنوطيقية، إن ما مييز الرتجو وضوحا يف ضوء 
أيضا أن الرتجوم ال يناقض املدراش كمنهج   A.Diez Machoويرى ، 3ابلتايل فرض قيود تفسريية " و 

أما املعىن   . Peshatو يعطي معىن النص البسيط أفالرتجوم  ؛تفسريي قدمي لليهود، بل على العكس
-bet haيف بيت املدراش  شرط أن يكون املعىن مقبوال ف Derashاملدراشي املتأثر بتقنيات دراش 

midrash  4اجملمع، فقط الرتجوم يشرتط أن يكون املدراش حمدودا وخاضعا لرتمجة النص.و 

 
1- Gérald Antoine: Exegesis, problèmes de méthode et exercices de lecture, (Genèse 
22 et Luc 15), (Paris: Labor et Fides, 1975) , p 28 
2- R. Le Déaut: Un phénomène spontané de l herméneutique juive, (Bib: 52, 1971), 
p508 
3- Ibid, op.cit, p 509 
4- A. Diez Macho: le Targum Palestinien , ( Rev. SR :47, 1973), p 169 
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"  : ج املدراشيم ومنهج الرتجوم إذ يقولأكثر حذرا يف التفريق بي منه  و فه P. Grelotأما و  
ا نستطيع أن نفرق بطريقة حمدودة وجذرية بي الرتجوم  علم إن كن  أال و  ؛يف غاية التعقيد و إن املسألة تبد

 .1" املدراشو 

استغرق أتليفه ومجعه قروان عديدة، وال   ،تراث تفسريي أديب  و ومما تقدم ميكن القول أن الرتجوم ه
املدراش يبحث يف الكتب   ن  فإ ،ي كثريا عن املنهج املدراشي، فكما وضحنا سابقاخيتلف منهجه التفسري 

مكانيات املعاين  إاملقد سة حبسب تقنيات تفسريية، تذهب أبعد من املعىن احلريف وال تنفيه، لتكتشف 
مع أفكار دينية بدت جديدة يف  و أ ؛ بل هذا النص مع نصوص كتابية أخرىاليت تصل إليها حي تقا

 قد جند ذات األسلوب يف الرتجوم. و مل اليهودي، العا

الرتجوم يف تفسري العهد القدمي، بدى واضحا هنجنا و تقنيات املدراشيم و من خالل عرضنا ملنهج و 
لتزامنا ابملنهج  ايف تناول النصوص املسيانية، اليت سنعرضها من خالل الرتاث التفسريي الرابيين، مع 

 كافية ملمارسة هذا املنهج.النقدي إن توفرت لنا املعطيات ال

 

 
1- Gérald Antoine: Exegesis, problèmes de méthode et exercices de lecture, p 29 


