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  )٣ماكابي (األبعاد التاریخیة واآلدبیة فى تأریخ نص 

  من نصوص األبوكرافیا
  محمد عبد الفتاح السید. د

من النصوص التوراتیة غیر المعترف بھا فى الكنائس  )١( ٣یعد نص ماكابي   
علقا الشرقیة بصفة عامة، وھو من النصوص التى تحمل مضمونا تاریخیا وآدبیا مت

 Ptolemy IV(بالعالقة السیاسیة بین الیھود والملك البطلمي بطلمیوس الرابع فیلوباتور 
(Philopator  قبل المیالد ٢٠٤- ٢٢١فى الفترة من .  

                                                
 االسكندریة جامعة السید، الفتاح عبد محمد. د. 
 ظھور أول ألن وذلك ، ٣ بالماكابي النص ھذا تسمیة فى خطأ ھناك أن المؤرخون اغلب یعتقد )١(

 النصف فى) إبیفانس( الرابع أنتیوخوس الملك بعصر ارتبط التوراتیة النصوص فى المكابي لمصطلح
 عصر بعد ظھرت قد األصلیة ١،٢ الماكابي نصوص فأن وبالتالي المیالد، قبل الثاني القرن من الثاني
: من كل فى ٣ بالماكابي معروف یزال ال النص ھذا ولكن عام، ٥٠ بحوالي الرابع بطلمیوس الملك

 السریانیة جمةالتر فى كذلك ،The Greek Septuagintالسبعینیة وبالترجمة للتوراة الیونانیة الترجمة
 األرمیة، المخطوطات بعض فى أیضا معروف وھو ، The Syriac Peshitta باسم المعروفة التوراتیة

 رھبان مخطوطات فى مدونة نسخ على لھ عثر كما. The Latin Vulgate الالتینیة الفولجاتا فى وكذلك
 من التوراتیة الترجمات فى نیةالیونا األصلیة بلغتھ ٣ المكابي نص إلى الرجوع یمكن كما قمران، وادي
  :خالل

London Polyglot Bible, ed. Brian Walton, vol. 4; Thomas Roycroft (London) 1657; The 
Apocrypha: Greek and English in Parallel Columns, S. Bagster & Sons (London)1871; 
The Old Testament in Greek, ed. H. B. Swete, vol. 3 (Cambridge) 1894; The Third and 
Fourth Books of Maccabees, ed. Moses Hadas 1953 (New York); Septuaginta, vol. ix. 
3, ed. Robert Hanhart(G ِ◌ttingen), 1960.  

  :راجع دیني منظور من الماكابي نصوص ناقشت التى الدراسات وبعض الترجمات تلك حول
Doug Ward. First Maccabees: The Remarkable Chronicle of the Maccabees, BibArch, 
2003, 13 ff; B. M. Metzgerk An Early Protestant Bible Containing The Third Book Of 
Maccabees, Wort- Glaube Studien Zur ـberlieferung, Interpretation Und 
Autorisierung Biblischer Texte, 1980, 123-133; Hadas, M.; The Third and Fourth Books 
of the Maccabees; 1976; New York; (1980), 113; Eisenmann, R.; Maccabees, Zadokites, 
Christians and Qumran. A New Hypothesis of Qumran Origins; Studia Post Biblica 
34; 1983; Leiden; ZAW 96 (1984), 451ff; Jones, B.W.; Antiochus Epiphanes and the 
Persecution of the Jews; Evans C.; Scriptur in Context; 1980; 263-290; Anderson, H.; 
Third and Fourth Maccabees and Jewish Apologetics; La littérature 
intertestamentaire. Colloque de Strasbourg; 1985, 173-179; Geiger, J., The History of 
Judas Maccabaens: One Aspect of Hellenistic Historiography, Zion. A Quarterly for 
Research in Jewish History 49/1, 1984; 1-8.  



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٤٧٤ 
 

اطلق على  )٢(اسم رمزي یعني المطرقة Maccabees ویعتقد أن اسم ماكابي   
م على .ق١٦٧عاش حوالي  Mattathiasعائلة یھودیة یتزعمھا رجل یدعي ماتاثیاس 

وقد . )٣(Antiochus IV Epiphanes عھد الملك السوري أنتیوخوس الرابع ابیفانس 

                                                
 بھ وصف الذي الوصف وھو المطرقة یعني maqqaba ارامي لفظ ماكابي اسم بأن اعتقاد وھناك )٢(

 العائلة ثورة أثناء السوریین مقاتلة فى شجاعتھ بسبب وذلك ماتاثیاس، ألبناء الثالث األبن Judaea یھوذا
 كل بھا وصف كما ماتاثیاس، احفاد كل لتشمل أمتددت الصفة ھذه ولكن الرابع، انتیوخوس الملك ضد

 یھود بین والعسكریة السیاسیة العالقة حول. السوري الملك ضد يالیھود التمرد فى أشترك ثوري
 تاریخیة رؤیة وبین دینیة، منھجیة بین اآلراء مختلفة تفاصیل راجع الثالث انتیوخوس والملك الماكابیین

 للمؤرخ الفترة تلك مصادر على الضوء إلقاء یمكن لذلك المعاصرة، التاریخیة المصادر من مستمدة
 (Josephus, against Apion, I, 5)5(              یوسیفیوس، الیھودي مؤرخوال بولیبویوس

(Polybius, His, التى الدینیة الرؤیة على معتمدة العالقة تلك تناولت التى المقاالت من للعدید باإلضافة 
  :الثاني و األول الماكابین نصوص فى جاءت

Doug Ward. First Maccabees: The Remarkable Chronicle of the Maccabees, BibArch, 
(2003), 13 ff; Curriculum Vitae,"3 Maccabees: A Defense of Diaspora Judaism?" 
Journal for the Study of the Pseudepigrapha 13 (1995) 15-27; Curriculum Vitae, 
"Narrative Art in 1 Maccabees VI 1-17," Vetus Testamentum 49 (1999) 109-18; 
Eisenmann, R.; Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran. A New Hypothesis of 
Qumran Origins; Studia Post Biblica 34; 1983; Leiden; ZAW 96 (1984), S.451; Jones, 
B.W.; Antiochus Epiphanes and the Persecution of the Jews; Evans C.; Scriptur in 
Context; 1980; 263-290; Anderson, H.; Third and Fourth Maccabees and Jewish 
Apologetics; La littérature intertestamentaire. Colloque de Strasbourg; 1985; Paris; 
173-179; Hadas, M.; The Third and Fourth Books of the Maccabees; Biblica Elenchus 
61 (1980), 113ff. Bickermann, E.; The God of the Maccabees, Studies on the Meaning 
and Origin of the Maccabean, Biblica Elenchus 63 (1982); Kellermann, U., 
Auferstanden in den Himmel, 2 Makkabنer 7 und die Auferstehung der Mنrtyrer; 
Stu gart; ZAW 92 (1980) 317ff;  Momigliano, A., The date of the first Book of 
Maccabees; FS Heugron J.; 1976; 657-661; Bringmann K.; Die Verfolgung der jüd. 
Religion durch Antiochus IV; AntAbendl 26 (1980),176-190, F. Parente, "The Third 
Book of Maccabees as Ideological Document and Historical Source", Henoch 10 (1988) 
148-182; V. TCHERIKOVER, "The Third Book of Maccabees as a Historical Source of 
Augustus’ Time", ScrHie 7 (1961) 1-26.; A. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman 
Egypt. The Struggle for Equal Rights, TSAJ 7; Tübingen (1985) 211-232 . 

 أنتیوخوس الملك ضد سیاسیة دینیة بثورة العائلة تلك قامت وقد ماتاثیاس، تزعمھا دینیة عائلة وھى) ٣(
 فى الوثنیة الدیانة وأجبار لفرض أنتیوخوس محاوالت بسبب جاء الذي التمرد وھو سوریا، ملك الرابع

 الیونانیین، الیھود بعض مع سوري تحالف بسبب التمرد بدایة وكانت فلسطین، فى الیھودیة المواقع
 ثمة ومن ھرقلیس، لإللھ كھنوتي مبني طیاتھ فى یحمل یوناني جمنازیوم مبني بناء األول غرضھ وكان

 من بالقرب كان أنھ الموضوع ھذا اھمیة ویبدو. انتیوخوس الملك لعبادة مقر بعد فیما المبني اصبح
 العالمیة الثقافة من كنوع الجمنازیوم إلى الدخول على أقبلوا القدس شباب أن كما الیھودي، المعبد
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تولت ھذه العائلة ثورة مناھضة ضد الحكم السوري فترة تجاوزت المائة واألربعون سنة 
 Herodتقریبا حتى قیام الحكم الیھودي فى فلسطین على عھد الملك ھیرودوس الكبیر 

the Great   م، الذي قضي على سلطة انتیوخوس وھزمھ بمساعدة الرومان .ق ٣٧عام
وقضي على الساللة المكابیة حتي ) أل ماكابي(أنھ تخلص تماما من م، كما .ق٣٧عام 
  . )٤(م وانفرد بالحكم دون منازع.ق ٧عام 

ھكذا دونت تلك الفترة فى النصوص التوراتیة باسم الماكابي أو فترة الماكابیین،   
ونجد أن النصوص الماكابیة المعروفة حالیا یبلغ عددھا خمسة نصوص غیر معترف 

، وكما أنھا توضع فى قوائم النصوص )٥(بھا رسمیة فى أغلب الكتب المقدسة المسیحیة
                                                                                                                          

 ودیني ثقافي صراع إلى األمر تحول وبالتالي سوریا، فى الیونانیة الحكومة قبل من علیھم المفروضة
 مع الیھود تعامل وبالتالي. السوري للحكم الموالین الیونانیین الیھود فئة وبین الیھود المحافظین فئة بین

 وقد ھذا.م.ق١٧٠- ١٧٤ سنوات ثالثة غضون فى كبیرة بصورة علیھا باألقبال الیونانیة طفرةال ھذه
 والھیمنة الیونانیة الوثنیة تقاوم كبري ثورة إلى تحولت والتى المناھضة بحالة ماتاثیاس أسرة اشتھرت
 نوجوناثا) م.ق١٦١- ١٦٦(  Judas Machabeus یھوذا اشھرھم ومن السوري، الحكم ضد الثقافیة

Jonathan )م.ق١٦١-١٦٣  (وسایمون Simon )األول واریستوبولیوس ،)م.ق١٣٥-١٤٣  
Aristobulus I)م.ق١٣٥-١٤٣(، ھیركانیوس وجون John Hyrcanus )وإلكسندر) م.ق١٠٥ - ١٣٥ 

 المتسمدة الدینیة والظروف العائلة ھذه تاریخ حول). م.ق ٧٨- ١٠٤( usوAlexander Jann یونایوس
  :راجع والثاني األول كابینالما نصوص من فقط

Doug W., First Maccabees: The Remarkable Chronicle of the Maccabees, BibArch, 
2003, 13 ff; A. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for 
Equal Rights, TSAJ 7; Tübingen (1985) 211-232; Bunge, J.B., Die sogenannte 
Religionsverfolgung Antiochus' IV Epiphanes und die griechischen Stنdte; JSJ, X,2 
(1979)155- 165; Doran, R.; The Martyr: Synoptic View of the Mother and her Seven 
Sons. Ideal Figures in Ancient Judaism.; Septuagint and Cognate Studies 12 (1980) 
189-221; Jones, B.W.; Antiochus Epiphanes and the Persecution of the Jews; Evans C.; 
Scriptur in Context; 1980; 263-290; Doran, R.; 2 Maccabees 6,2 and the Samaritan 
Question; HarvTR 76/4 (1983)481-485.  

 الروماني القیصر عھد فى رومانیا تتدخال شھد والتى الماكابیین ألسرة المتأخر العصر حول)٤(
 النصوص خالل من الفترة تلك أحداث وحول األسرة، ھذا ضد ھیرودوس الملك ساند الذي بومبیوس
  :راجع الدینیة والرؤیة الماكابیة

Doug W. First Maccabees: The Remarkable Chronicle of the Maccabees, BibArch, 
2003, 38-40; Skarsaune, O., In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early 
Christianity. Downers Grove: Intervarsity Press, 2002, 47-50. 

 الثورة قصة عن والثاني ولاأل النصوص تتحدث نصوص، خمس الماكابیة النصوص عدد یبلغ) ٥(
 أجبارھم قرر والذي الرابع، أنتیوخوس الملك ضد م.ق١٦٧ عام فى فلسطین فى انفجرت التى الیھودیة

 المقدس المعبد تحویل قرر أنھ كما كبیر، عدد منھم وأبعد الكثیر، منھم وقتل الیونانیة، اإللھة عبادة على
 حملوا من وأحفاده الخمسة وابنائھ ماتاثیاس عائلة أن إال الیوناني، الجمنازیوم بمفھوم یوناني معبد إلى
 الملك عھد حتى البالد یحكمون وظلوا وأستقلوا النصر وحققوا أنتیوخوس ألعمال تصدوا ماكابي لقب
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تلك  ، ولكن ھناك أعتراف غیر كامل لبعضΆπόκρυφοςاألبوكرافیا غیر المعترف بھا 
النصوص فى الكتب التوراتیة وال سیما نصوص ماكابي األول والثاني، بینما ھناك 
رفض قاطع فى األعتراف بالنصوص الماكابیة الثالث والرابع والخامس، وذلك ألسباب 

  .)٦(مختلفة تتعلق بالمحتوي النصي وأھمیتھ ودوره التاریخي الیھودي

                                                                                                                          
 التوراة كتب بعض فى ثانویا أعترافا بھا أعترف والثاني األول النصوص. م.ق٣٧ عام ھیرودوس
 الیھودیة العقیدة فى بھا المعترف الشریعة األحكام بعض من تتضمنھ الم واألرثوذكسیة، الكاثولیكیة
 الصالة قوة الجنة، ودخول للخالص القدیسین وشفاعة األخیر، الیوم أحكام مثل بعد فیما والمسیحیة

 التى القصص من وغیرھا. بالرب اإلیمان سبیل فى بالموت التضحیة الخالص، تحقیق فى ودورھا
 بصدد نحن والذي الثالث ماكابي النص نجد ذلك بعد. باإلیمان والتمسك للكفاح ذجنمو بعد فیما استمرت
 ظھور زمن تقریبا كتب الرابع ماكابي فالنص ،والخامس الرابع النصین أما. البحث ھذا فى عنھ الحدیث

 اإللھیة، السببیة مفھوم حول دینیة خطبة اطار فى فلسفیة مناقشة على یحتوي نص وھو المسیح، السید
 المقدسة الكتب أو التوراة مستوي على بھ معترف غیر النص أن من الرغم وعلى الشریعة، وأحكام

 أثناء األوائل المسیحیون لھا تعرض الدیني التأمل من حالة عكس أنھ إال الثالث، بمذاھبھا المسیحیة
 رب أجل من ال یسوع أجل من الموت حالة تبنوا عندما الیھودیة الشریعة عن األنفصال فى التفكیر
 عام من الفترة فى الیھود لحالة تأریخ على یحتوي الماكابي، نصوص من الخامس النص بینما. الیھود
 والثاني، األول الماكابین فى المدون الیھود لتاریخ مجمعة تاریخیة رؤیة وھى م،.ق ٨٦ حتى١٨٤

 الكتب أقصي فى یقع لذلك دینیة، أو تاریخیة قیمة لھ لیس نصا الخامس ماكابي نص أن البعض ویعتبر
  .راجع والتاریخي الدیني ومحتواھا النصوص ھذه حول. بھا المعترف غیر الدینیة

Skarsaune, O., In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity. Downers 
Grove: Intervarsity Press, 2002, 47-50; A. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. 
The Struggle for Equal Rights TSAJ 7; Tübingen (1985) 211-232; Verme, M.; L'apocrifo 
giudaico IV Maccabei e gli Atti dei martiri cristiani del II secolo; Asprenas 23 (1976),287-299; 
Mariotti, S.; Marzullo e i Maccabei; RFIC 106 (1978) 471- 480; Doran, R.; 2 Maccabees and 
the "Tragic History"; HUCA L(1979) 107-114; Ross, J.M.; The status of the Apocrypha; 
TLond 82 (1979) 183-191; Klauck, H.-J.; Hellenistische Rhetorik im Diasporajudentum. Das 
Exordium des 4. Makkabنerbuches (4 Makk 1, 1-12); NTS 35/3 (1989)451-465; J.M.G. 
Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora. From Alexander to Trajan (323 BCE-117 CE) 
Edinburgh (1996) 202-220. 

 بالمنھجیة تتعلق مناقشات وھى النصوص، ھذهب األعتراف رفض أمر فى متعدد مناقشات ھناك) ٦(
 مراجعة ویمكن الیوناني، العالم أو الشتات ویھود اورشالیم یھود بین األنشقاق وحالة الدینیة الیھودیة

  :فى المناقشة بھذه المتعلقة األبحاث بعض
A. Kasher, The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights TSAJ 7; 
Tübingen (1985) 211-232; Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora. From Alexander to 
Trajan (323 BCE-117 CE) (Edinburgh 1996) 202-20; Ross, J.M.; The Status of the Apocrypha; 
TLond 82 (1979) 183-191; Klauck, H.-J.; Hellenistische Rhetorik im Diasporajudentum. Das 
Exordium des 4. Makkabنerbuches (4 Makk 1, 1-12); NTS 35/3 (1989)451-465; Goldstein, J.; 
Jewish acceptance and rejection of Hellenism; Sanders E., Jewish and Christian Self Definition 
II; 1981; Philadelphia; 64-87, 318-326. 

 بین عالقة عن البحث خالل من وذلك مختلفة، برؤیة الموضوع طرحت أخري مناقشات ھناك بینما
  وھو. المیالدي األول القرن فى األنتقال مرحلة خالل المسیحیة ظھور وضرورة النصوص محتوي
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البحث یناقش أمر رفض االعتراف بالنص الثالث من نصوص الماكابي، وذلك   
من خالل تفسیر النص والحادث التاریخي ومدي قبولھ ورفضھ، واھمیتھ التاریخیة 

ول نستطیع أن نقدم رؤیة جدیدة لتأریخ والدینیة واالسطوریة، وربما من خالل ھذا التنا
النص، وذلك من خالل ألقاء الضوء على المحتوي الدیني وأقرب توقیت زمني الحتیاج 

  .ھذا النص

  ٣النص والحادث التاریخي فى مكابي    .١

على الرغم من أن النصوص الماكابیة األولي والثانیة قد سجلت تمردا للیھود   
لثالث قد عزف على اوتار ، إال أن النص ا)٧(لمستبدالمحافظین ضد الحكم السوري ا

رؤیة تاریخیة أخري ابتعدت عن المحور التاریخي فى نصوص الماكابین األول والثاني 
فقد تناول النص الثالث من نصوص الماكابي أمر یھود اورشلیم من خالل النصف . قلیال

األول من النص، بینما أحتوي النصف الثاني من النص على معاناة یھود الشتات فى 
اإلسكندریة، وھى المعاناة التى كان مصدرھا الملك البطلمي بطلیموس الرابع مدینة 

، وبالتالي فأن مسرح االحداث لم .Ptolemy IV Philopater (221- 205 B.C.)فلیوباتر
یستقر فقط على أرض فلسطین، بل تنقل فى جزئین بین اورشالیم واالسكندریة، وبالطبع 

ص قد تعطیھ أھمیة مختلفة عن النصوص الماكابیة كانت ھناك اختالفات محوریة فى الن
  .األربعة األخري

 فى اورشالیم  -  أ

فى البدایة نجد أن النص قد استعراض موقف الملك البطلمي بطلیموس الرابع   
 Antiochus III الثالث انتیوخوس السوري والملك) Φιλοπατωρفیلوباتور (

                                                                                                                          
 الفترة تلك فى اإللھیة والمعجزات الدعایة على القائم الیھودي الدیني للفكر ما حد إلى اسطوري تناول

  :راجع المناقشة ھذه عن والعقائدي، والدیني السیاسي المستوي على الیھود تاریخ من الحرجة
A. Henrichs, "Demythologizing the Past, Mythicizing the Present: Myth, History, and 
the Supernatural at the Dawn of the Hellenistic Period", From Myth to Reason. 
Studies in the Development of Greek Thought (ed. R. Buxton) (Oxford 1999) 240-248; 
M. Smith, "On the Wine God in Palestine (Gen 18, John 2, and Achilles Tatius)", 
Studies in the Cult of Yahweh. Studies in Historical Method, Ancient Israel, Ancient 
Judaism (ed. S. COHEN) (RGRW 130/1; Leiden 1996) I, 227-237; M. Hengel, Studies in 
Early Christology (Edinburgh 1995) 326-331; R. Merkelbach, "Novel and Aretalogy", 
The Search for the Ancient Novel (Baltimore - London 1994) (ed. J. Tatum) 283-295. 

 )٧( Doug W., First Maccabees: The Remarkable Chronicle of the Maccabees, BibArch, 
(2003), 33-37; Skarsaune, O., In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early 
Christianity. Downers Grove: Intervarsity Press, (2002), 30-40. 
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Megas [223−187] Aντιοχος رفح معركة أثناء Ραφια منتصف فى تقع التى 
 واختھ زوجتھ المعركة تلك فى البطلمي الملك رافق وقد غزة، إلى المؤدي الطریق

 من بطلیموس الملك اذانق لحادث سریع لوصف ذلك بعد النص وینتقل )٨(.ارسینوي
 Theodotus the االیتولي Θεοδοτος ثیودوتوس بواسطة اغتیالھ محاولة

Aetolian)عند الملك البطلمي ثم خانھ وانضم لصفوف الملك  یعمل كان الذي( )٩
الذي انتھز فرصة الھدنھ المرتقبة بین الجیشین البطلمي والسوري فى رفح ) انتیوخوس

، وعلى الرغم من احكام )١٠(وأراد ان یقتل بطلیموس لینھي الحرب لصالح انتیوخوس
لى خیمة الملك والخروج منھا خطة االغتیال بدقة وصلت لدخول تیودوتوس وشریكھ إ

دون أن یشعر بھم أحد، إال أنھ اخطأ فى طعن الملك الذي لم ینم فى خیمتھ آنذاك وقتل 
ھنا حاول النص اقحام العنصر الیھودي فى تلك الحادثة على اعتبار . بدال منھ رجل أخر

دوسیثیوس والمعروف باسم أبن  Δοσιθεοςیوناني یدعي  - أن شخص یھودي
ویبدو أن . )١١(ھو الرجل الذي نام محل الملك البطلمي فى خیمتھ Δριμυλοςدرمیلوس 

                                                
 النتصارات مصري فعل رد بمثابة فھى الرابعة، السوریة بالحرب الحربیة رفح موقعة ارتبطت )٨(

. المصریة القوات من اسوری جنوب على والحصول الرابعة السوریة الحرب بدایة فى الثالث انتیوخوس
  : راجع المعركة ھذه حول.  رفح مدینة جنوب فى م.ق٢١٧ عام  یونیو ٢٢ ربیع فى المعركة دارت

Polyb.,V,84-86; Raphia Decree ,I,11,37ff; G., H ِ◌lbl, A History of Ptolemaic Empire, 
London, (2001) 130-132. 

 عرف فقد الرابع، بطلیموس الملك عھد فى تاریخیا الغامضة الشخصیات من األتولي ثیودوتوس یعد )٩(
 من الفترة فى ثالثال انتیوخوس ضد لھ وحلیفا الرابع بطلیموس قبل من الجنوبیة سوریا حاكم أنھ عنھ

 على مسیطرا كان الذي) سوسیبیوس( البطلمي الملك الوزیر مع التعامل فى فشل انھ إال م،.ق٢٢١-٢٢٢
 فى اغتیالھ محاولة من نجا الذي) ثیودوتوس( ومنھم اعوانھ كل على للقضاء وتفرغ البطلمي الملك

 ثیودوتوس أن) بولیبوس( اشار دوق الرابع، بطلیموس ضد معھ وتحالف أنتیوخوس إلى وفر اإلسكندریة
 الذي األمر سوریا، على حاكما األیتولي نیكوالس زمیلھ وتعین سوریا حكم عن تنحیھ بقرار علم حینما
 الجنوبیة، سوریا فى وصور بطالمایس مدینتي على للحصول الزحف سرعة انتیوخوس من یطلب جعلھ
   (Polyb.,V,61,3;62-63 ):راجع ثیودوتوس عن القلیلة المعلومات حول

)١٠(  θεοδοτος δε τις εκπληρωσαι την επιβουλην διανοηθεις παραλαβων των 
προυποτεταγμενων αυτ? ?πλων πτολεμαικων τα κρατιστα διεκομισθη νυκτωρ 
επι την του πτολεμαιου σκηνην ?ς μονος κτειναι αυτον και εν τουτ? διαλυσαι τον 
πολεμον (Mac, 1.3). 

 - یھودي بأنھ خیمتھ فى ونام الملك سبیل فى بنفسھ ضحي الذي الیھودي ذلك النص كاتب یصف  )١١(
 الشتات، من یھودي ھو؟؟؟؟؟؟؟؟  درمیلوس أبن باسم والمعروف دوسیثیوس؟؟؟؟؟؟؟؟  یدعي یوناني
 عنصریة على المحافظة الیھودیة التقالید مفھوم من مقصده نعلم وال الناموس، تقالید عن أرتد ولكنھ
  :النص راجع. الیونان إللھة یدین وثنیا وأصبح الیھودیة عن نھائیا ارتداده ھو المقصود أم والثقافة العرق

τουτον δε διαγαγων δοσιθεος ? δριμυλου λεγομενος, το γενος ιουδαιος, ?στερον 
δε μεταβαλων τα νομιμα και των πατριων δογματων απηλλοτριωμενος, ασημον 
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وذلك من باب الحبكة ) طبقا لنص بولبیوس(كاتب النص أراد تعدیل وصف األحداث 
الدرامیة، وبالتالي أوجد الكاتب مبررا درامیا للعالقة الحمیمة التى حدثت بین الملك 

مع بطلیموس ضد جیش انتیوخوس فى أنھاء البطلمي والیھود عقب اشتراك الیھود 
معركة رفح وانتصار البطالمة، وراح الملك بطلیموس والملكة ارسینوي یستعدون 

  .)١٢(الستقبال الوفود الیھودیة وتوزیع الھدایا والغنائم علیھم

تتطور األمر سریعا عندما أعتقد الملك بطلیموس الرابع بأنھ البد كملك تجاة   
ھؤالء القوم الذین ساعدوه فى المعركة، أن یطلب منھم زیارة المدن والترحیب بوفودھم 

وعندما وصل بطلیموس إلى . Iροσολυμαوتوزیع الھدایا علیھم وزیارة مدینة القدس 
مدینة القدس طلب تقدیم التضحیة المناسبة لرب الیھود كقرابین شكر وامتنان یالئم 
المكان المقدس الذي أعجب بھ اعجابا شدیدا وصل إلى حد الطلب الرسمي بدخول 

  .)١٣(المعبد

بالطبع كان ھذا الطلب مفاجأة غیر متوقعة لیھود أورشالیم وذلك فى ظل تلك   
غبة اكیدة فى دخول المعبد، إال أنھم العالقة الحمیمة مع الملك البطلمي الذي كانت لدیھ ر

رفضوا فى البدایة بلباقة متزنھ عندما قالوا لھ، أن ھذا المعبد ال یدخلھ غیر الكاھن األكبر 
وعلى الرغم من وضوح الرد إال أن . لیس من أمتھم) الملك(مرة كل عام، كما أنك أیضا 

علیھ، ولكن بطلیموس تحدث  الملك لم یقتنع بھذا التبریر، فحملوا إلیھ قانونھم واطلعوه
أذا كان ھؤالء الرجال " إلیھم من منظور كونھ ملكا منتصرا آلت إلیھ تلك البالد وقال لھم 

بین الطرفین إلى  ووصل األمر )١٤(."محرمون من ھذا الشرف، فأنا یجب أال أكون
مرحلة ظھور عداء تدریجي بسبب اصرار الملك على دخول المعبد، فقد اعتبر الیھود 

                                                                                                                          
τινα κατεκλινεν εν τ? σκην?, ?ν συνεβη κομισασθαι την εκεινου κολασιν (Mac. 
1.4). 

 شخص إلى أشار بل فیھا، الیھودي للوجود األشار دون الحادثة ھذه مع یتعامل) بولیبوس( نجد حین فى
  Andreas .(Polyb.,V,80-81)  أندرواس الملك طبیب وھو حاولةالم تلك فى وقتل بنفسھ ضحي أخر

 معركة نھایة بعد الرابع بطلیموس الملك من السوریین موقف صغیرة جمل فى) بولیبوس( ناقش  )١٢(
 الجالیات معظم أن بل مقاومة، دون بھا المحیطة والمدن رفح على بطلیموس استیالء إلى اشارو رفح،

 على المتملق بالتبذیر یصفھ الذي البطلمي للملك والئھا لتستأنف تسعي كانت) لھا مسمى تحدید دون(
 ما حالةل وصفھ فى خاصة بصفة الیھودیة للجالیة األشارة عدم بولیبیوس وصف من ویبدو. الملك شرف

 )(Mac. 1, 4-7، Polyb.,V, 81). (الحرب بعد
)١٣(  διακομισθεις δε εις ιεροσολυμα και θυσας τ? μεγιστ? θε? και χαριτας αποδους 

και των ?ξης τι τ? τοπ? ποιησας και δη παραγενομενος εις τον τοπον και τ? 
σπουδαιοτητι και ευπρεπει? καταπλαγεις.. (Mac. 1, 8-9). 

)١٤(  αλλ’ η μον? τ? προηγουμεν? παντων αρχιερει, και τουτ? κατ’ ενιαυτον ?παξ. 
(Mac. 1,12). 
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أمر دخول بطلیموس المعبد نذیر شؤم علیھم، بینما أصر الملك على الدخول سواء كانوا 
  )١٥(.راغبین أو رافضین

ینتقل النص بعد ذلك إلى جانب أخر، یستعرض من خاللھ ردود األفعال المتباینة   
ا على تلك فى المجتمع الیھودي إزاء ھذا الموقف العصیب، وبالتالي یعتمد النص اساس

الفقرة الھامة فى الوصول بالحادث إلى مرحلة صعبة یفقد فیھا االنسان قدرتھ على 
التصرف البشري الالزم، والذي یؤدي إلى اللجوء للصالة البكاء والنواح والتضرع 

وقد جاء ذلك فى النص معتمدا على تفنید مجتمع اورشالیم من . للرب لتحقیق الخالص
وا معا للوقوف ضد الملك البطلمي، حتي انھم فضلوا الموت رجال ونساء وأمھات تجمع

فى حین ھناك مجموعة من الشیوخ كانت تحاول أقناع الملك  )١٦(.عن تدنیس المعبد

                                                
 من العدید فى مألوفا مراأ الیھودي للمعبد الحال بطبیعة الوثني البطلمي الملك دخول حادث یعد )١٥(

 فى المتفرقة الحوادث بین المالبسات الظروف أختالف من الرغم على الیھودیة التوراتیة القصص
 فى المدونة للقصة الدرامیة الحبكة فأن وبالتالي العصور، عبر المعبد تدمیر أو عنوة المعبد أقتحام
 أراد الكاتب أن واعتقد الیھودى، للمعبد يأنتمائ دیني طابع ألعطاء الحادثة تلك على ركزت ٣ ماكابي
 سیمون الكاھن وصالة الیھود إیمان وبین وجنوده وقوتھ الملك سلطة بین دیني- سیاسي صراع توضیح

 التى التوراتیة المعالجات من العدید فى المطروحة الفكرة نفس وھى الخالص، أجل من للرب وتضرعھ
  كلمة عن التعبیر أمر سار حتى الیھود لتاریخ يتأریخ كیان بوصفھ اورشالیم معبد من تعاملت

synagôgê حول قائمة یھودیة مؤسسة عن شامل تعبیر إلى المعماریة، للبنیة رمز كونھا من تحولت أنھا 
 المعنویة أو المادیة صورتھ تشویة أو اقتحامھ لمحاولة المعبد تعرض وبالتالي األمة، بمفھوم المعبد
 عدم من الرغم على النص فى توضیحھ الكاتب حاول ما وھو الیھودي، دالوجو لھدم محاولة إلى تحول
 تدمیره بحوادث تأریخیا استخدامھ ومفھوم الیھودي المعبد حول. األن حتى تاریخیا الحادث أثبات

  :راجع وتحطیمھ
Williams, D. S., « 3 Maccabees: A Defense of Diaspora Judaism? », Journal for the 
Study of the Pseudepigrapha 13 (1995), 17-29; A. Kasher, The Jews in Hellenistic and 
Roman Egypt. The Struggle for Equal Rights (TSAJ 7; Tübingen 1985) 211-232; Bunge, 
J.B.; Die sogenannte Religionsverfolgung Antiochus' IV Epiphanes und die 
griechischen Stنdte; JSJ X/2 (1979)155- 165; J. Tromp, "The Formation of the Third 
Book of the Maccabees", Henoch 17 (1995) 311-328; J.M. Modrzejewski, The Jews of 
Egypt, From Ramses II to Emperor Hadrian, Princeton (1995) 141-153; E. Gruen, 
Heritage and Hellenism. The Reinvention of Jewish Tradition (Berkeley 1998) 
227-230; Collins, J.J., Between Athens and Jerusalem, New York (2002) 123. 

 النص، من كبیرة مساحة المعبد دخول البطلمي الملك اصرار بعد اورشالیم یھود حالة وصف احتل  )١٦(
 الجبارة القوة تلك أمام الیھود من تمكنت التى والمسكنة والیأس الذعر لحالة دقیق شبھ وصف خالل من
 من المتأخرة الدینیة النصوص فى مألوفا أمرا الوصف ھذا فى المبالغة أن ویبدو المعبد، تدنیس ترید تىال

 عن یعبر ناحیة من فھو مستوي، من أكثر على للقصة الدرامیة الحبكة یخدم أمر وھو الیھود، تاریخ
 ألنفسھم الدائم لمھموظ وتفرقھم ألنشقاقھم نتیجة الیھود على الرب فرضھ الذي اإللھي العقاب مقدرا

 یكن لم المفھوم ھذا طاعتھ، فى وأنصیاع للرب عودتھم أجل من لھم إیماني مقیاس أیضا وھو ولغیرھم،
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للعدول عن رآئھ إال أنھ رفض فى كبریاء وغطرسة أصر على دخول المعبد وأال ھدمھ 
  . علیھم

ھنا شعر الیھود بحتمیة االزمة ومدي الخراب المنتظر لھذه الفعلة الشنعاء،   
معوا معا وصمدوا فى مواجھة ھذا الخطر، ولم یتبقي لھم سوا صالة الكاھن األكبر فتج

الذي جاء إلى المعبد وركع أمامھ من الخارج وراح یتلو صالة خاصة  Σιμωνسیمون 
  )١٧(.فى محاولة اخیرة فى الوصول إلى خالص إلھي یفوق قدرة بطلیموس

صالة سیمون التى تلیت أمام المعبد، وھى عبارة عن یتناول النص قراءة كاملة ل  
دعاء بالخالص للرب، وبعض أمثلة الخالص اآللھي فى الماضى مثل خالص الیھود 

عموما استجاب الرب  )١٨(.من فرعون، وتمجید بمدینة الرب وقدرتھ على حمایتھا دائما
یعا، فقد اصیب الملك بالشلل المؤقت الذي لدعاء الكاھن سیمون وجاء العقاب اإللھي سر

أفقده القدرة على الحركة أو الكالم، وشعر رفاقھ بالخطر الذي ینتظرھم من إلھ الیھود، 
وعلى الرغم من الشفاء السریع للملك عقب خروجھ من . فسحبوا الملك بعیدا عن المدینة

لك االھانة التى تعرض إلیھا أمام المعبد إال أنھ اطلق تھدیدات وعیدة للیھود باالنتقام لت
  )١٩(.فى أورشالیم

مة الملك وعاد الملك إلى اإلسكندریة لیتغیر مسرح األحداث وینتقل إلى عاص   
ومحاولة انتقامھ لیس من یھود اورشالیم بل من یھود الشتات القاطنین فى مصر تقریبا 

  )٢٠(من دخول اإلسكندر فى بدایات القرن الرابع قبل المیالد

                                                                                                                          
 أخري ناحیة من ولكن ،)غیرھم أو بطلیموس أو انتیوخوس( صاحبھ جنسیة أو العقاب بنوعیة مرتبط

 ھذا الستخدام استراتیجي مبرر أعطي نصوصھم فى مستمرة بصفة الیھود معاناة عن الحدیث فأن
 القضاء بخطورة فیھا یشعرون أوقات فى بالناموس والتمسك أخري مرة الیھودي المجد أحیاء فى األتجاه
 ضروریة ھي النص ھذا فى الیھودي المجتمع حالة وصف فى والمبالغة األفراط فأن وبالتالي علیھم،
 ,Mac. 1:النص راجع. للرب الخالص مرأ تركوا وبالتالي األمر، على السیطرة فى لفشلھم تمھیدا

16-29)..( 
)١٧(  Mac. 1, 26-29. 
)١٨(   Mac.  II, 1-19. 
)١٩(  Mac.  II, 21-24; Williams, D. S., " 3 Maccabees: A Defense of Diaspora Judaism? ", 

Journal for the Study of the Pseudepigrapha 13 (1995), 17-29. 
 نص فى ولكن عامة، بصفة الماكابي نصوص على الیونانیة الثقافة تأثیر العلماء بعض ناقش )٢٠(

 فى اإلسكندریة إلى أورشالیم من بالنص واألنتقال التعرض خالل من حاواض التأثیر ھذا یبدو ٣ الماكابي
 الروماني، العصر وبدایة البطلمي العصر نھایة فى اإلسكندریة مدینة فى ازدھر وروائي درامي تكوین
 التحول مقدار ھى األخري الماكابي نصوص عن یختلف جعلتھ النص ھذا فى ملحوظة أھم أن واعتقد

 وما العصر مفھوم مع تتفق عالمیة لمحات إلي التوراتیة الدراما فى والعنصریة لمحلیةا شدیدة السمة من
  :راجع الموضوع ھذا حول الیونانیة، الثقافة قدمتھ
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 فى االسكندریة  - ب

عندما عاد بطلیموس إلى اإلسكندریة كان حامال حقدا عظیما لطائفة الیھود وقد   
فى نقش تعلق ببعض األجراءات العدائیة ضد الیھود، والتى تنحصر فى  سجل غضبھ

 οικετικηνبوط بھم إلى منزلة العبید والھ λαογραφιανاخضاعھم لضریبة الرأس 
διαθεσιν  كما فرض علیھم ضرورة تقدیم القرابین لإللھ دیونیسوس من خالل أن

ولكنھ سمح لھم . یوسم على أجسامھم بالنار برمز ورقة لبالب الخاص باإللھ دیونیسوس
 إذ خضعوا لتلك األجراءات وسجلوا اسمائھم موالین ألوامر الملك، یحق لھم الحصول

   )٢١(.Iσοπολιτας Aλεξανδρευσινعلى المواطنة السكندریة 

وعلى الرغم من كون تلك االجراءات تحمل الشكل العدائي، إال أن الیھود   
لوا معھا بحكمة وسایروا الحكومة، وبالطبع لم یرضي الملك عن تلك المعالجة التى تعام

، لذلك اصدر أوامر جدیدة برسالة أخرى، فند النص تفاصیلھا )٢٢(لم تمكنھ من االنتقام
بدقة، وھى تعكس حالة العالقة السیاسیة واالجتماعیة بین الیھود والحكومة البطلمیة من 

  .)٢٣(وجھة نظر كاتب النص

تتناول الرسالة المشار إلیھا فى النص تفاصیل أوامر جدیدة أرسلھا الملك لكافة   
األقالیم المصریة للبحث والقبض على العناصر الیھودیة من رجال ونساء واطفال، 

خونة واالعداء والتحفظ علیھم وارسالھم مقیدون إلى اإلسكندریة لینالوا عقوبة ال
وبالتالي كان ھذا الوصف وسیلة عدائیة صنف على اساسھا الیھود فى . البربریون

مصر، وھو األمر الذي اسعد السكندریین والیونانیین، بینما عاش الیھود فى حزن وحداد 

                                                                                                                          
Doug W., First Maccabees: The Remarkable Chronicle of the Maccabees, BibArch, 
(2003), 15-18; deSilva, David A, Introducing the Apocrypha. Grand Rapids: Baker 
Academic, (2002),240-247. 

)٢١(  προεθετο δημοσι? κατα του εθνους διαδουναι ψογον, επι του κατα την αυλην 
πυργου στηλην αναστησας εκολαψεν γραφην? μηδενα των μη θυοντων εις τα 
?ερα αυτων εισιεναι, παντας δε τους ιουδαιους εις λαογραφιαν και οικετικην 
διαθεσιν αχθηναι, τους δε αντιλεγοντας βι? φερομενους του ζην μεταστησαι, 
τους τε απογραφομενους χαρασσεσθαι και δια πυρος εις το σωμα 
παρασημ?διονυσου κισσοφυλλ?, ο?ς και καταχωρισαι εις την προσυνεσταλμενην 
αυθεντιαν. ?να δε μη τοις πασιν απεχθομενος φαινηται, ?πεγραψεν? εαν δε τινες 
εξ αυτων προαιρωνται εν τοις κατα τας τελετας μεμυημενοις αναστρεφεσθαι, 
τουτους ισοπολιτας αλεξανδρευσιν ειναι. (Mac.  III,1-10). 
 

)٢٢(  Mac.  III,1-10. 
)٢٣(  Mac.  III, 12-25. 
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بحتة لتصویر ونالحظ ان النص تعامل مع تلك الفقرة بحالة درامیة تراجیدیة . )٢٤(مستمر
  . حاالت التعذیب القاسیة ضد الیھود، وبصورة مبالغ فیھا إلى حد ما

عموما نفذت الحكومة البطالمة أوامر الملك وقادة ضباط الجیش الیھود إلى   
وبالفعل تم ، )من المحتمل أن تكون ساحة األلعاب(میدان جھز لھم فى اإلسكندریة 

مة الذین اقدموا مجموعة مدربة من الفیلة تجھیز ساحة العقاب بواسطة الجنود البطال
الھندیة الثملة بعد ان ساقوھم الخمر واللبن، واصبحت الفیلة مخدرة وعلى استعداد لتنفیذ 
مھمتھا منتظر أوامر الملك، وفى صباح یوم التنفیذ وبینما كان الیھود فى حالة ھلع 

فى انتظار قدوم ورعب وھم ینظرون إلى الغبار الصادر من ارجل الفیلة المخدرة 
الملك، لم یستیقظ الملك من نومھ بوسطة معجزة إلھیة جاءت لتؤجل التنفیذ، وعلى الرغم 

اراد االعتماد ) كاتب النص(من غضب الملك على حاشیتھ بسبب تأجیل التنفیذ، إال أن 
على عنصر التشویق فى مسالة تأجیل تنفیذ العملیة، وھى المساحة التى جعلتھ یتعمق 

  .)٢٥(لغة فى وصف حالة الیھود لحالة انتظار الموتبصور مبا

ھذا وقد تعامل النص مع ھذه الجزئیة بعنصر التشوق واألبھار والرؤیة   
التصاعدیة لالحداث نحو الوصول للحظة المناسبة لحدوث المعجزة اإللھیة، وبالطبع 

ھ بصفة شخصیة ولیس لطبیعة ھذا األسلوب القصصي یعني أن النص خاضع لرؤیة كاتب
فنجد أن ھناك حالة من الھلع والحزن والرعب الشدید للیھود أثناء وجودھم عراه . الحدث

فى ساحة المذبحة، حاول النص تجسید تلك المشاعر بأسلوب ادبي متزن احیانا ومبالغ 
 ھناك أباء وأطفال وامھات وبنات،"فیھ احیان اخري، فعلي سبیل المثال یقول النص، 

وبالتالي مھد . )٢٦("یرضعون اطفالھم وكأنھم یسحبون حلیبھم األخیر) امھات(واخرین 
د على حافة الموت، أو كما قال النص القارئ إلى لحظة الذروة الدرامیة بأنھ جعل الیھو

  .)٢٧("كانوا یقفون على بوابات الموت" النص 

كبیر الكھنة  Eεαζαρος ینتقل النص بعد ذلك إلى وصف حالة الكاھن لعازر  
فى ساحة الموت، وھو یتاھب للقیام بصالة للرب بعد ان  الیھود المقیدین بالقیود الحدیدیة

من الشیوخ یدعون الرب المقدس لیخلصھم من تلك المحنة ألتف حولھ مجموعة 

                                                
)٢٤(  Mac.  III, 24-25. 

 من بتأثیرات ملیئة تصاعدیة بطرق األحداث ذروة إلى الكانب اسلوب وصول  Anderson  یصف  )٢٥(
 الرؤي تكثیف على معتمدا القوي والعرض المسرحي األداء روح مع تتفق والتى الیونانیة المأساة

 .نتائجھ تعظیم أو لحدثا تعظیم أجل من الواحد المشھد فى الدرامیة
H. Anderson, "3 Maccabees", OTP, II, 524. 

)٢٦(  γονεις παισιν και μητερες νεανισιν, ?τεραι δε νεογνα προς μαστους εχουσαι 
βρεφη τελευταιον ?λκοντα γαλα ; (Mac.  V, 49).  

)٢٧(  Mac.  V, 50. 
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وبالطبع نقل النص دعاء وصالة لعازر والتى تتشابھ إلى حد ما مع صالة . العظیمة
سیمون السابق ذكرھا، فھي تحتوي على تذكیر بالخالص اإللھي للیھود فى المحن 

عون، والخالص الكبري التى حدثت معھم عبر تاریخھم الطویل، أمثال، الخالص من فر
من الملك االشوري سنحریب، وخالص الفتیان الثالثة فى بابل من أتون النار، وخالص 

من بطن الحوت، وبالتالي ) یونس(النبي دانیال من جب األسود، وخالص النبي یونان 
بینما كان إلعازر ینھي صالتھ، وصل الملك . دعا إلعازر الرب بإنقاذھم من تلك المحنة

عاب ومعھ الفیلة التى أرتعبت من صرخات الیھود وخرجت عن سیطرة إلي ساحة األل
وحاول النص أعطاء صفة األعجاز اإللھي من خالل ھبوط مالكین ارھبوا . )٢٨(الجنود

وشوشوا على الفیلة األمر الذي جعلھم فى حالة ھیاج شدید وانقلبوا على جنود بطلمیوس 
وعندما شاھد الملك ماحدث، أتھم  )٢٩(.اجئ للملك وجنودهنفسھ فى موقف أعجازي ومف

رجالھ بالخیانة، كما أنھ اتھمھم بظلم الیھود، األمر الذي أدي إلي حدوث ھذا الغضب 
وبالتالي نجد أن الكاتب . اإللھي، وأمر على الفور بأعادتھم مباشرة لبیوتھم سالمین

بفتور غیر محكم، وذلك لعدم وجود مبررات مقنعة تعامل فى ھذه الجزئیة من النص 
تجعل ھذا الملك الذي غضب غضبا شدیدا عندما تأجلت المذبحة، أن یعفو مباشرة ودون 

ولكن بصفة عامة زاد . شروط عن الیھود، وكأنھ تذكر فجاءة ماحدث لھ فى اروشالیم
س للیھود بتوزیع الكاتب من فتور الجزء األخیر من النص بالمبالغة فى مكافأة بطلیمو

النبیذ علیھم وكل ما یحتاجوا، كما أمر لھم باألحتفال بھذه المناسبة لمدة سبعة أیام أحتفاال 
ثم ارسل الملك بطلیموس الرابع رسالة إلى كل حكام األقالیم  )٣٠(.بنجاتھم من الموت

  . )٣١(م إلى دیارھمیصف لھم فیھا ماحدث ویأمرھم بحسن معاملة الیھود وعودتھ

  األبعاد التاریخیة واآلدبیة فى تحلیل النص. ٣

مما سبق نجد أن نص مكابي الثالث یعد نوعا من القصص الشعبیة الخاصة   
بیھود الشتات خارج أرض إسرائیل، ولكن من الناحیة التاریخیة فأن الحادث التاریخى 

فالمصادر التاریخیة التى تحدثت . یة التاریخیة إلي حد ماالمتناول فى النص یفتقد للمصدق
عن تلك الفترة وبصفة خاصة عصر الملك بطلیموس الرابع لم تشر ال من بعید أو من 
قریب عن عالقة تلك األحداث التى دارت بین الیھود وبطلیموس الرابع خالل الحرب 

، فلیس ھناك أدلة تثبت نجاة الملك بطلیموس )٣٢(السوریة الرابعة أو أثناء معركة رفح

                                                
)٢٨(  Mac. VI,1-15 . 
)٢٩(  Mac.  VI. 15. 
)٣٠(  Mac.  VI. 26-39. 
)٣١(  Mac.  VII, 1-10. 

 وبعد قبل ما الفترة خالل  الرابع بطلیموس الملك عھد فى علیھا المعلق اریخیةالت األحداث عن )٣٢(
  :راجع رفح، معركة
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الرابع من محاولة أغتیالھ بواسطة تضحیة الیھودي دوسیثیوس، وھى العالقة األساسیة 
التى بني علیھا الكاتب محاور النص فیما بعد، تلك الواقعة قد تبدو حقیقیة فى مجملھا 

وذلك  )٣٣(ا المؤرخ بولیبوس الذي یعد األقرب من األحداثبعض الشئ، فقد اشار إلیھ
عندما تحدث عن محاولة األغتیال التى قام بھا ثیودوتوس، ولكنھ اشار إلى أن طبیب 

ولم یذكر بولیبیوس أیة . كان ھو المضحي بنفسھ Andreasالملك والذي یدعي أندروس 
كذلك نجد أن بولیبیوس . ودیة أثناء أو بعد موقعة رفحاشارات عن العالقة البطلمیة الیھ

تحدث باستفاضة عن عھد الملك بطلیموس الرابع وصراعھ مع الملك السوري 
انتیوخوس الثالث، إال أنھ لم یتحدث عن مذبحة الیھود المزعومة فى اإلسكندریة ولم یشر 

ھد الملك بطلیموس ال من قریب أو من بعید عن أیة عالقة عدائیة یھودیة بطلمیة فى ع
  .الرابع

ھذه من ناحیة، ولكن من ناحیة أخري فقد أشار المؤرخ الیھودي یوسیفیوس   
خالل القرن األول المیالدي إلى حادث المذبحة الیھودیة المزعومة برؤیة تقترب إلى حد 

اشار إلیھا یوسیفیوس ارتبطت  ، ولكن الروایة التى)٣٤( ٣ما بما جاء فى نص مكابي
م فى حادث مشابھ .ق١١٧-١٤٥ Ptolemy VII Physconبالملك بطلیموس السابع 

لمحاولة جمع الیھود والتخلص منھم فى اإلسكندریة، عموما یوسیفیوس تحدث بصورة 
عابرة عن تلك القصة دون أن یكون لدیھ ھدف دیني واضح، ولكنھ اراد من خالل تلك 

عن الوجود الیھودي فى مصر بشكل مؤكد، ولكنھ وفى إثناء وصفھ لم  األشار أن یعبر
أو تحت أي مسمي أخر على  ٣یذكر أیة معلومات عن ھذا النص المسمي بالمكابي 

الرغم من كونھ كاتبا متحیزا للعنصر الیھودي ومتدینا بعض الشئ، وبالتالي نجد أن 
خالل القرن األول المیالدي أو  )٣ماكابي (یوسیفیوس لم یكن یعلم بمسمي النص الدیني 

وھو ما یرجح ان یكون النص قد كتب فى فترة الحقة . م وھو موعد وفاتھ٩٥حتى عام 
  .من عصر یوسیفیوس

من خالل ما سبق نجد أن النص عبارة عن رؤیة أدبیة قصصیة لفقت وأبدعت   
و توقیت ولكن ما ھمن أجل أعطاء شرعیة دینیة لیھود الشتات فى العالم الھلینیستى، 

األحتیاج لھذه النوعیة من القصص؟ وما ھو الدور الذي تؤدي تلك القصة بالذات لیھود 
  .؟اإلسكندریة أو مصر بصفة عامة

                                                                                                                          
Polyb.,V,84-86; Raphia Decree ,I,11,37ff; G. H ِ◌lbl, A History of Ptolemaic Empire, 
London,(2001) 130-134, W. Huك, Untersuchungen zur Auكenpolitik Ptolemaios' IV, 
München (1976), 60-66,74-77, 88-94. 

)٣٣(  Polyb.,V,84-86. 
)٣٤(   Josephus, against Apion, I, 5. 
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فى البدایة نجد أن ھناك أجماع من المؤرخین علي أن النص كتب فى اإلسكندریة   
ة القصة بواسطة یھودي متعلم ومثقف ولدیة قدرة تألیفیة متسعة، ومطلع على فن كتاب

، وھو ما یمكن استنتاجھ بصورة منطقیة من )٣٥(واألسالیب الدرامیة فى تسجیل األحداث
ولكننا نجد أن محاولة تحدید توقیت متزن لتأریخ النص إلي ما بعد عھد . النص

األول ھو ھدم المعبد : قد یرتبط بأمرین ھامین -كن یعلم بأمر النصالذي لم ی -یوسیفوس
م على ید اإلمبراطور تیتوس، والثاني ظھور النزعة الدینیة ٧٠الیھودي فى عام 

المنفصلة عن الیھودیة والمتمثلة فى الطائفة المسیحیة، والتى حاولت فى تلك الفترة 
بین یھود الشتات الذین كانوا یشعرون بالذات االستقالل عن الثقافة الیھودي والسیما 

بكراھیة یھود أورشالیم لھم وبصفة خاصة خالل القرن األول قبل المیالد وحتى ھدم 
  .م٧٠المعبد عام 

خالل تلك الفترة وحتى نھایة القرن االول المیالدي ظھر تیار من الفكر المحافظ     
فى تلك الفترة بالتحدید فى  للیھودیة ضد الفكر المسیحي الجدید، وأعتقد ان النص كُتب

اإلسكندریة التى كانت خالل القرن األول تتستقبل الفكر المسیحي الجدید من خالل 
الیھود انفسھم والسیما األممیون منھم، وبالتالي خرجت طائفة من الیھود من عباءت 

أو  الناموس لتدخل المسیحیة الجدیدة أو ما كان یطلق علیھا أنذاك الفكر الیھودي الجدید
تلك االختالفات الفكریة نوقشت بأستفاضة فى مدینة . المتطور بالعالمیة الیونانیة

وبالتالي فأن المحتوي التاریخي . اإلسكندریة خالل القرنین األول والثاني المیالدیین
للنص قد یوحي بأھمیة محددة لفئة معینة من الیھود تبحث عن أصول تستند إلیھا ولو 

الجزء األول من النص من خالل ماھیة المعبد الذي ھدمھ بشكل رمزي متمثلة فى 
الرومان ومفھوم عودتة، وأھمیتھ، وحمایتھ، ثم ضرورة العنایة اإللھیة التى ال تزال 

لذلك . تتذكر قوم الیھود وقت ظھور قوة جدید تبحث عن عنایة أخري للمسیح وأنصاره
ل فترة ما بعد حادث القیامة فأن مفھوم الصراعات األولیة بین الیھودیة والمسیحیة خال

للمسیح وھدم المعبد تركت تأثیرا قویا فى تطور األسفار المقدسة للعھد القدیم وال سیما 
فیما ھو متعلق بالترجمة السبعینیة الیونانیة للتوراة وكذلك الترجمات الیونانیة األخري 

  .التى ظھرت ضد انتشار واستخدام المسیحیین للكتاب المقدس

                                                
  )٣٥( Curriculum Vitae,"3 Maccabees: A Defense of Diaspora Judaism?" Journal for the 

Study of the Pseudepigrapha 13 (1995) 20-27; Anderson, H.; Third and Fourth 
Maccabees and Jewish Apologetics; La littérature intertestamentaire. Colloque de 
Stra-bourg; 1985; Paris; 173-179; Hadas, M., The Third and Fourth Books of the 
Maccabees; Biblica Elenchus 61 (1980), 113ff. F. Parente, "The Third Book of 
Maccabees as Ideological Document and Historical Source", Henoch 10 (1988) 
160-182; V. Tcherikover, "The Third Book of Maccabees as a Historical Source of 
Augustus’ Time", ScrHie 7 (1961) 12-26. 



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٤٨٧ 
 

نجد أننا نتجة نحو المیل إلى أقتراح تأریخي سوف ندعمھ بعد ذلك مما سبق   
برؤي أدبیة وأجتماعیة مختلفة، ولكن فى ضوء ما سبق فقط نجد أن الفترة المناسبة 

  .لتأریخ ھذا النص تقترب من نھایة القرن االول المیالدي

 تدعیما لألقتراح التاریخي المفترض فى ھذه الدراسة، نجد أن ھناك عوامل   
اخري فى النص تجعلھ یقترب من العصر الروماني المبكر فى مصر، فقد تناول النص 
مفھوم اجبار الیھود على عبادة اإللھة الوثنیة وال سیما الیونانیة منھا، والمتمثل فى اإللھ 
دیونیسوس، وھو لیس إال رمزا للملك بطلیموس الرابع، أي أن العالقة ھنا لم تكن عالقة 

ومة البطلمیة وبین الیھود، بل األمر كان یقترب من مفھوم عبادة سیاسیة بین الحك
األمبراطور المتشبھ باإللھ دیونیسوس وھو المفھوم الذي مورس فى مصر منذ دخول 

كذلك نجد أن النص یتناول بعض المصطلحات اإلداریة . )٣٦(اغسطس بصفة رسمیة
لعصر الروماني فى مصر على الرغم من أستخدمھا أیضا فى التي ذاع صیتھا فى ا

لي وضرورة أرتباطھا بالحصول على éٌملِ ïلë العصر البطلمي، مثل ضریبة الرأس 
وھي أمور طرحت بشكل كبیر منذ .  يéلیٌنُھ◌َ îهëل ισοπολιταςالمواطنة السكندریة 

  . عصر اإلمبراطور تیبریوس وحتى عصر اإلمبرطور كلودیوس 

یكاد یكون من النصوص الدینیة التى  ٣جانب األخر فأن نص مكابي على ال  
وھو   Pseudo classicalدونت بعنایة آدبیة على نمط النموذج الیوناني الكالسیكي  

یناقش مفھوم معاناة یھود الشتات من ظلم الحكم السیاسي، وكذلك من نقص اإلیمان 
وبالتالي فأن البناء  )٣٧( .وضرورة التقرب للرب من أجل الحصول على الخالص

الدرامي فى النص كان مرتبطا بالھدف الدیني ولیس بضرورة الحادث التاریخي الذي 
نجد أیضا أن . مل الدراميكان عبارة عن مصدر إیحاء ونقطة انطالق لربط أحداث الع

العناصر االدبیة فى النص كانت تعبر عن تأثر واضح باللغة اآلدبیة المتداولة فى العصر 
الھلینیستي وبصفة خاصة حالة التصاعد المتوتر فى احداث النص والذي یعد عامال 

فقد تم تنفیذه على مرحلتین اساسیتین، األولي فى اورشالیم بعد . مؤثرا فى طرحھ
ر بطلیموس الرابع على دخول المعبد حتى صالة سیمون والخالص اإللھي، فى أصرا

ھذا الجزء تعامل الكاتب مع كبریاء شخصیة الملك البشري المسیطر بالقوة األرضیة 
كما نجد أن نفس . حتى اصطدم بالملكیة اإللھیة التى حققت الخالص فى نھایة األمر

الحادث فى اإلسكندریة مع اختالف األطار الدرامي مستخدما فى الجزء الثاني 
                                                

)٣٦(  V. Tcherikover, "The Third Book of Maccabees as a Historical Source of Augustus’ 
Time", ScrHie 7 (1961) 1-26; R.C. Cousland, Dionysus theomachos? Echoes of the 
Bacchae in 3 Maccabees,  Biblica 82 (2001) 539-548; M. Hadas, The Third and Fourth 
Books of Maccabees, New York (1953) 13-16. 

)٣٧(   R.C. Cousland, Dionysus theomachos? Echoes of the Bacchae in 3 Maccabees,  
Biblica 82 (2001) 539-548. 
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٤٨٨ 
 

ویبدو أن الكاتب رغب فى توضیح مفھوم التواصل . المفرادات النصیة بین الجزئین
وھذا الشعور . والتضامن وحركة الوصل بین أورشالیم ویھود الشتات فى اإلسكندریة

اء تولد بالفعل اجتماعیا لدي یھود اإلسكندریة بعد مجموعة احداث متوالیة فى صراع البق
. م٧١-٧٠فى اإلسكندریة منذ عھد اغسطس وحتى عھد تیتوس وھدم المعبد فى عام 

وبالتالي فأن شعور الیھود بالیأس والخزیة وحالة األستسالم الموضحة بصور كبیرة 
مرتین فى اورشالیم واإلسكندریة، ھو شعور یناقد تماما محتوي النصوص المكابیة 

ي فى اورشالیم من المنطلق الثوري والقوة األخري التى تعاملت مع الكیان الیھود
الكامنة فى مناھضة حكم انتیوخوس فى فلسطین، وبالتالي فأن النص یعبر عن فترة 
أستسالم كاملة وخضوع مغلف بحالة ایمانیة تمجد وتتعمق أكثر فى قدرة العنایة اإللھیة 

سیاسي والدینى لرب الیھود وتزید وتتمسك بالناموس الیھود، وبالطبع وعلى المستوي ال
  .فأن ھذا األقتراح قد ینطبق على فترة النصف الثاني من القرن األول المیالدي

أیضا تعامل البناء الدرامي للنص فى الربط بین الفكر الوثني والناموس    
الیھودي، یعد ھذا الربط مؤشرا خطیرا لم یطرح للمناقشة من قبل فى العصر البطلمي، 

العصر الروماني المبكر فى مصر بوجود عنصر ثالث وھو  بینما طرحت تلك الفكرة فى
التیار المسیحي الذي أضاف رؤیة عنصریة ضد الفكر الیھودي والفكر الوثني 

، وبالتالي فأن الكاتب أراد أن یشیر إلى بدایة ظھور الصراع المتمثل فى عبادة )٣٨(آنذاك
اإللھ دیونیسوس بكل مرادفاتھا وبین الناموس الیھودي والكیان اإللھي فیھ، تلك الكنایة 
اآلدبیة فى النص تعبر عن مضمون الصراع بین رغبات الملوك وعبادتھم سواء 
المفضلة او الشخصیة وبین الدیانة الیھودیة وما اشتق عنھا تدریجیا وعرفت بالمسیحیة 

  )٣٩(.فیما بعد

أطار مسرحي تعتمد  یعد رؤیة آدبیة مصورة فى ٣ھكذا نجد أن نص مكابي   
على مفاھیم الظلم والخطر المحیط بالكیان الیھود حتى یصلوا إلى حافة الموت، ثم یأتي 
الخالص القائم على رؤیة إیمانیة وتضرع كامل لإللھ، وتضامن روحي للجالیات 
الیھودیة والتمسك بالناموس وعدم األرتداد عنھ، حتى یتم الخالص والصلح مع القوي 

وبعود السالم یبتھج ، ى تندم على مافعلتھ مع الیھود وتعوضھم وتعتني بھمالسیاسیة الت
                                                

)٣٨(  Skarsaune, O., In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early 
Christianity. Downers Grove: Intervarsity Press, (2002), 27-50. 

 أمبراطور أول كان (Euseb. II, 25, 3)  یوسابیوس أشار حسبما نیرون اإلمبراطور ان واعتقد  )٣٩(
 الیھود بین التفرقة عیستطی كان المبكرة الفترة تلك فى نیرون أن اظن وال اإللھیة، للدیانة العداء أعلن
  .م٧٠ عام المعبد ھدم حتى العداء واستمر عنھم المستقلین المسیحیین وفئة

Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora. From Alexander to Trajan (323 
BCE-117 CE), Edinburgh, (1996) 202-206. 
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٤٨٩ 
 

أعتقد أن . الیھود فى بیوتھم، وتصبح تلك الفترة العصیبة عیدا محلیا لیھود اإلسكندریة
ھذا الوصف لفئة الیھود العنصریین فى اإلسكندریة یقترب كثیرا من أوضاعھم فى 

ر خالل القرن األول المیالدي، واعتقد ان الفترة المبكرة للعصر الروماني فى مص
الكاتب كان یھودیا سكندریا عاصر أمر الصراع بین السكندریین والیھود فى عھد 
اإلمبراطور كالیجوال وكلودیوس، وحالة الرفص الشدید من السكندریین للوجود 
الیھودي فى اإلسكندریة، ومع حالة األنشقاق بین الصفوف الیھودیة فى أورشالیم 

بالتشتت ) األممیون(ھور االنشقاق المسیحي، كما یمكن أضافة شعور یھود الشتات وظ
  .واحتیاجھم المستمر للتضامن الدیني على األقل فى ظل الحكم الروماني

تلك االتجاھات ربما تجعلنا نقترح تأریخ النص بنھایة القرن األول المیالدي   
یھودي یوسیفیوس، وكذلك لألبعاد طبقا لعدم وجود أشارات للنص فى كتابات المؤرخ ال

  .٣التاریخیة واآلدبیة التى دارت حولھا عناصر نص مكابي 

  

  

  


