
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 ابلحر امليت  �طوطات
 كر�د بقلم جون 

يف كهف ىلع اجلانب الغر�  )  Muhammed edh-Dhib(  رايع بدوي يُدىع ُ�مد اذلئب  ، تعرثَّ ١٩٤٧يف شتاء اعم  
  ة سبعاكنت  خطوطات،  املبعض    )١ُس� الحًقا ب�هف قمران رقم  اذلي  (  هذا الكهف  اكتشف يف.  من ابلحر امليت

  أرثوذكيس دير  امق. ، فاستعانوا بتاجر آثار من ب�ة بيت حلمخطوطاترغب ابلدو يف بيع هذه امل. مكتملةشبه منها 
املخطوطات  ةأر�ع�رشاء  سوري   ومن  سو�يِنك    قام،  يلبا  اآلخر�ن.  )E.L. Sukenik(إيلعازر  اثلالثة  اكن    �رشاء 

آثار إرسائيلسو�يِنك   املوأحد    ا يًّ اعلم  القدس اآلثار يف اجلامعة العرب�َّ قسم  ل   س� ؤسِّ األعضاء  وىلع  .  ة يف أورشليم 
ت أعمال بدأوقد  .  ىلع العديد من املخطوطات يف كهوف أخرى يف املنطقةتم العثور  الحقة،  القليلة السنوات  المدار  

وروالند  )  G. Lankester Harding(ج�ادل الن�سرت هارِدنج    رشافحتت إ  ١٩٤٩اتلنقيب يف الكهوف يف بداية اعم  
 . ات القرن العرش�نواستمر العمل حىت مشارف نهاية مخسينيَّ   ،)١ يف الكهف رقم()  Roland de Vaux(ي فوس  د

اتلنقيب يف منطقة قُمران الواقعة ىلع اجلانب الغر� من ابلحر امليت  أيًضا  ، بدأ دي فوس وهارِدنج  ١٩٥٠يف نهاية اعم  
الكهوف من  مُ   وا اكن.  بالقرب  موطنًا  اكنت  قُمران  أن  باألستقَّ يعتقدون  تدىع  يهودية  جلماعة    فخالل .  �سينيِّ ًرا 

صاروا  يف أورشليم ألن الكهنة قد    الكهنوت ة صغ�ة عن  القرن� اثلا� واألول قبل امليالد، انفصلت مجاعة يهوديَّ 
ر وقد  .  علماني� ا�سحبت إىل الصحراء  منهم  اعة صغ�ة  مج  .أر�عة آالفب�  سينيِّ يوسيفوس وفيلو عدد األ  لك من  قدَّ

ُمعلم "مجاعة الصحراء يف قمران بقيادة من يُدىع    سوا أسَّ   ، من ثمَّ )٣:  ٤٠استناًدا إىل إشعياء  (يلعدوا الطر�ق للرب  
أنفسهم  ".  الرب احلقيقيَّ "واعتربوا  بأنه  "  ةإرسائيل  أمنوا  جديد  بعهد  أنفسهم  يف  سوألزموا  ملكة  يساعد  إقامة 

�طوطات ابلحر امليت  و�سخت  � � اليت كتبت  نيِّ يس يعتقد معظم العلماء أن هذه اجلماعة من األ.  ثيوقراطيَّة
أن اجلماعة اليت اكنت يف قُمران ليست من  يظن بعض العلماء اآلخر�ن  (.  قُمرانكهوف بالقرب من  ال خبأة يف  المُ 
 ). سيني� بل مجاعة أخرى منفصلةاأل

.  هلم  أما�ن إقامةعدم وجود  عن  .)  م  ٦٨-.م.ق  ١٥٠حوايل  (� يف قُمران  سينيِّ ن األكشفت احلفر�ات من مسا�
عوا � سكنوا كهوف املنحدرات املجاورة، أو ر�ما يف خيام،  سينيِّ فيبدو أن األ ة  ة واقتصاديَّ من أجل أ�شطة دينيَّ   وجتمَّ

أن معظم اجلثام�    أعمال اتلنقيب يف املقربةمتبتلة إذ كشفت  اكنت    قمران  ن مجاعةأ ح  ومن املرجَّ .  يف ذلك املوقع
ة  به أحواض ألغراض طقسيَّ   متطوِّر املوقع ىلع نظام مايئ    احتوى .  ذلكور راشدين، مع قلة من النساء واألطفالاكنت  

)mikvot  (األسينيُّون اتلطه��َّ لمعموديَّ ل  استخدمها  املنقِّ   .ةة  عرث  ىلع  كما  طعامبون  لطعام  غو�  (  غرفة  رفة 
املئات من األوعية واألطباق وأوا� طعام أخرى )  الرش�ة توي حت   غرفة �سخ  اكتشفوا   األهم من ذلك، أنهمو.  بها 
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كتشفة يف الكهوف قد �ُسخت يف المُ املخطوطات  ح أن العديد من  و�ُرجَّ .  و�ربت�  ملساءطاولة كتابة    ها ىلعحطام
 . نشأةهذه المُ 

مة من  رقَّ الكهوف المُ (االت حفظها داخل كهوف قمران ح�سعمائة �طوطة متباينة يف  ما يقرب من ىلع العثور مت
ة املخطوطات  اغبليَّ .  ئة وثيقةا ة العظ� من املخطوطات؛ قرابة اثلمانمىلع الغابليَّ   ٤احتوى الكهف رقم  ).  ١١إىل    ١

العرب�ة، و�عض منه    الوثائق باللغة  اغبليَّة  تمت كتابة.  من ورق الربدي  رغم أن بعضها مصنوع مصنوعة من اجل�،  
أسفار    نصوص من :  املخطوطات إىل ثالث �مواعت اعمةأنواع  يم�ن تقسيم  .  ةايلونانيَّ اللغة  ب   قلَّةة، واآلراميَّ اللغة  ب

خاصة بالطائفة    نصوص ، و.) م  ٧٠-م.  ق  ٥١٦حوايل  ( حقبة اهليلك اثلا�  غ� كتابيَّة من    نصوص دينيَّةالعهد القديم، و
 من طو�يا، و  كتابمثل    من األبو�ر�فا كتابات  ىلع  حقبة اهليلك اثلا�    اشتملت نصوص .  غ� موجودة يف ماكن آخر 

احتوت الكتابات اخلاصة و  .أخنوخ  كتاب  مثل،  Pseudepigraphaتُدىع    ة أخرى زائفة االنتساب�موعة غ� كتابيَّ 
املجتمع،   لفافة احلرب سحر�َّة  نصوص و  ،وصلواته  ،ماتهوتقو�بالطائفة ىلع كتابات أعراف    ، و�تابات مهمة مثل 

)War Scroll ( ولفافة اهليلك )Temple Scroll( . 

 حتتوي معظمها صغ� احلجم، ال . �طوطة  ٢٤٠وقد ُعرث يف األحد عرش كهًفا ىلع مقاطع من أسفار العهد القديم يف 
أنه تم اكتشاف    اكن يُعتَقديف ابلداية  .  ىلع سفر إشعياء اكمًال   ١ل�ن، ُعرث يف الكهف رقم  .  سوى ىلع ُعرش السفر

  املخطوطةكتوب يف امل غياب سفر �ميا ىلع أنه تتمة لسفر عزرا    تم تفس� . سفار عدا سفري إست� و�ميا مجيع اال
، �رش  ٢٠١٦مع ذلك يف اعم  .  الكهوف  يف  من قرون ابل�  ذاتها، ل�ن األجزاء اليت احتوت ىلع سفر �ميا لم تنجُ 

حتمل جزًءا من سفر �ميا،   قُصاصةيف �طوطات ابلحر امليت،  نرو�يج    اعلموهو  ،  )Tarleif Elgvin(تارِلف إجلِفن  
وجوده يعود إىل عدم    أن عدم العلماء  بعض  وعن سفر إست�، يفرتض  .  يف أحد كهوف قمران  ا اكتشافهأنه  زاعًما  

.  ةللسلطات الفارسيَّ   من جانب ايلهود � يُظهر رضوًخا  سينيِّ ر�ما �سبب إنه من وجهة نظر األ  وأذكره اسم اهللا قط،  
ىلع سفر واحد ال    املخطوطاتحتتوي معظم  .  موجودة قبًال لكنها لم تنجو   �سخ من سفر إست�  أو ر�ما أيًضا اكنت 

اتلكو�ن واخلروج مًعا،   ي ىلع سفر  �طوطتانحتتوي  .  متتايلةحتتوي ىلع أسفار    ت�طوطا غ�، يف ح� هناك ثالث  
ىلع عدة أسفار لألنبياء الصغار    خطوطاتكما حتتوي بعض امل.  أخرى تضم سفري الالو�� والعدد مًعا   �طوطةو

� اتلكو�ن واخلروج  من ب� �طوطات ابلحر امليت  اليت حتتوي ىلع أ�رب عدد من النسخ  أسفار العهد القديم  .  مًعا 
 .واتلثنية واملزام� و�شعياء

تار�خ   حتديد  املخطوطات.  يصعب  هذه  و�سخ  الكر�ون  كتابة  اختبارات  من  العديد  جر�ت 
ُ
أ بعض    ١٤فقد  ىلع 

ور�ما �ُسخت بعض .  األو� يف منتصف القرن اثلالث قبل امليالد كتابة انلصوص  املخطوطات، اليت أظهرت إماكنية  
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د دراسات الكتابة القديمة،  كما تؤ�ِّ .  م  ٦٨قُبيل الغزو الروما� ملنطقة ابلحر امليت اعم  يف وقت متأخر  املخطوطات  
و�طوطات أخرى،  املعدنيَّة  خطوطات ابلحر امليت مع مصادر أخرى مثل العمالت  مل ة  األجبديَّ كتابة  الاليت تقارن 

هذا اتلأر�خ �طوطات ابلحر    �عل.  منتصف القرن اثلالث قبل امليالد يف  رت  ر�ما ظه  املخطوطات هذه    قدم أن أ
ال �سبقها سوى لفافتا كتف هنوم الفضيتان   .ةعرب�َّ باللغة الكتابية  اللنصوص  املعروفة لخطوطات  امل امليت ثا� أقدم  

)Ketef Hinnom Amulet (  ،ة من األصحاح  الرب�ة الكهنوتيَّ اليت حتتوي ىلع ومن أواخر القرن السابع قبل امليالد
 . السادس لسفر العدد

لربايت  
ُ
أ فو�سِول  ويلم  ىلع    رائد ،  )William Foxwell Albright(أطلق  إرسائيل،  يف  األمر��ي  األثار  علم 
، قبل .  وهذا تقييم صائب ألسباب عديدة ".  أعظم اكتشاف أثري يف العصور احلديثة: "�طوطات ابلحر امليت

ً
أوال

 Leningrad(نجراد  ينلعهد القديم يف �طوطة يلاكملة للت أقدم �طوطة  طات ابلحر امليت، تمثَّ اكتشاف �طو
Codex(  حبوايل  املخطوطة    إىل ما قبل تلكة يف قمران  الكتابيَّ   املخطوطات  بعض   ترجع.  م  ١٠٠٨، اليت تعود إىل اعم

ما �ساعد، ب�ل وضوح،  .  ةألسفار الكتابيَّ ذلا تعترب �طوطات ابلحر امليت أ�رث قر�ًا من زمن كتابة ا.  اعم  ١٢٠٠
الكتابيَّ  املقدس ىلع تقييم �سخ األسفار  الكتاب  الزمنعلماء  املزمور  .  ة عرب  يعترب  املثال،  قصيدة    ١٤٥ىلع سبيل 

العربي ومع ذلك، يف انلص  .  من األجبديَّة العرب�َّة  متتايلحبرف   من املزمور)  سطر�ن ( بدأ لك آيةتإذ أجبديَّة  ة  شعر�َّ 
�سلَّ  يُ اذلي  واذلي  األو�  مناه  األساس  املعارصةللرتمج عترب  املاسوري (   ات  الشعر�َّ ت،  )انلص  الصيغة    ية اآلة  فتقد 

)  آية واحدة(ن  �ن السطر يهذ  ومع ذلك، فإن.  ١٤و  ١٣ب� اآليت�    "نون"بدأ باحلرف  ت  ا يُقرتض أنه  يتال )  سطر�ن (
غفلت   "نون" رجح أن آية احلرف  فمن المُ .  ١٤٥ابلحر امليت اليت تضم املزمور  من �طوطات  �فوظان يف �طوطة  

ُ
قد أ

العربي  العديد من الرتمجات احلديثة ىلع هذه اآلية من  .  خبطأ من انلاسخ عند �سخه للنص  وحًقا، تتضمن اآلن 
 . )NASBو ESVمثل ترمجة (�طوطات ابلحر امليت  

.  طفيفة  مناه و�طوطات ابلحر امليتاالختالفات ب� انلص العربي اذلي �سلَّ   أنلقارئ إدراك  من املهم لومع ذلك،  
ت دإذ  كما ينبيغ .  و�يف ُحفظت برباعة ىلع مر العصور  ةة األسفار املقدساملقارنة ب� انلصوص ىلع مصداقيَّ   ؤ�ِّ

  ترجع .  ته بها ىلع مدار آالف السن� الروح القدس ومحايته للكمة اهللا وعناي  عمل حفظاعتبار هذه احلقيقة أنها  
ومرة أخرى، ال ينبيغ أن تقود .  يف املقام األول  هماالختالفات الطفيفة ب� انلصوص إىل أخطاء انلاسخ� أو حذف

 . عدم اثلقة يف انلص اذلي ب� أيدينا  إىلهذه االختالفات الطفيفة بأي حال إىل حالة 

ت ألنها  مهمة  قمران  �طوطات  تعترب  بمعلومات  ثانيًا،  قمران  سلو�يَّات�شأن    هامةزودنا  ح.  �تمع  إحدى    توضِّ
تزودنا نصوص أخرى  .  املخطوطات، واليت �س� ديلل اتلأديب، العديد من القواعد اخلاصة �سلوك هذا املجتمع
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املعارض� ة يف ذلك الزمن، مثل وثيقة دمشق اليت تدين بعض مارسات  بمعلومات دقيقة عن �تلف طوائف ايلهوديَّ 
ة ومارساتها ذلا تعترب �طوطات ابلحر امليت من أهم سجالت ايلهوديَّ .  � جلماعة قمران اليت تُقيم يف أورشليمادلينيِّ 

 . خالل حقبة اهليلك اثلا� 

ينبيغ مالحظة عدم احتواء �طوطات ابلحر  .  فهم اعلم العهد اجلديدىلع  �طوطات ابلحر امليت    �ساعدنا ثاثلُا،  
القائل بأن يوحنا املعمدان ر�ما اكن    االداعء أية نصوص من العهد اجلديد أو شخصياته، ىلع الرغم من  امليت ىلع

ة جلماعة  اب العهد اجلديد اكنوا ىلع دراية بالكتابات العقائديَّ أيًضا أدلة ىلع أن كتَّ هناك  .  ا من هذه املنطقة سينيًّ أ
احلياة خالل هذه احلقبة  بزتو�دنا بلمحةٍ .  قمران تُ عن  قيِّ ،  العهد  عد �طوطات ابلحر امليت مورًدا  ًما يف دراسات 

مها ات وابليئة العامة اذلين ق باخللفيَّ اجلديد فيما يتعلَّ   . تقدِّ

  أجزاء باإلضافة إىل ذلك، فقد ُعرث ىلع  .  يف حاجة إىل ترمجتها   األجزاءال تزال العديد من  .  ل�ن العمل لم ينت� بعد 
  ات ىلع سبيل املثال، ُعرث يف وادي املر�ع. دة يف بر�ة يهوذا ومنطقة ابلحر امليتيف كهوف أخرى عدي  �طوطاتمن 

.  ألسفار األنبياء الصغار  �طوطة، عرث الراعة عل وثيقة مفردة، و�  ٥يف الكهف رقم  :  ىلع �طوطات يف عدة كهوف 
يمكننا   العمل،  استمرار  مع  نتوقَّعذللك،  العهد    أن  نصوص  �سخ  فهم  ما سيساعدنا ىلع  االكتشافات  من  املز�د 

 . العهد اجلديد أسفارة يف حقبة اهليلك اثلا�، و�يئة القديم، وايلهوديَّ 

 

 ) الُمصلَحة  الالهوت  ب�ليَّة  القديم  العهد  قسم  ورئيس  أستاذ  كر�د  جون   Reformed Theologicalادلكتور 

Seminaryب�ني والوعظ  اتلعليم  وقس   ،() والية  Sovereign Grace Presbyterianسة  يف  شارلوت  بمدينة   (
 Why)، و"ملاذا أتألم؟" (Against the Godsاكرويلنا الشمايلَّة. وهو ُمؤلِّف العديد من الكتب منها "ضد اآلهلة" (

Do I Suffer?) كما عمل رئيس حتر�ر الكتاب املقدس ادلرايس ،(ESV Archaeology Study Bible.( 

 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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