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 (الّساِمَرة)الّساِمرِيون - أوال

أقدم الفرق يف اتريخ اليهودية، ترجع أصوذلا إىل انقسام شللكة - كما ذكران سابقا–تعّد ىذه الفرقة 
سليمان إىل شللكتٌن مشالية وعاصمتها السامرة، وجنوبية وعاصمتها أورشليم، ويسّمي السامريون أنفسهم 

 . معتربين أنفسهم اإلسرائيليٌن احلقيقيٌن"بنو إسرائيل" و "بنو يوسف" أي حرّاس الشريعة، وأيضا "شومرًن"

وتعتربىم ادلصادر اليهودية التقليدية خلطاء ال ينتمون إىل الدم اليهودي النقي، وذلك الختالطهم بعد 
السيب اآلشوري الذي وضع هناية دلملكة إسرائيل الشمالية ابلشعوب اليت طّبق عليها اآلشوريون سياستهم 

اخلاصة ابإلحالل واإلبدال يف مستعمراهتم يف الشرق األدىن القدًن فاختلط السامريون الذين ىربوا من التهجًن 
وُيطلق التلمود على السامريٌن إسم الكوتيم أو الكوتيٌن . ابألقوام الذي مت هتجًنىم ابلقوة إىل مشال فلسطٌن

وقد شّوه اليهود اجلنوبيون صورة السامريٌن أىل .  وىي إحدى األماكن اليت جاؤوا منها حسبو"كوت"نسبة إىل 
ووّجهت إليهم بعض أسفار . الشمال واهتموىم ابالحنراف عن الدين الصحيح والوقوع يف عبادة اآلذلة األجنبية

 .  1 الشديد لوقوعهم يف ادلفاسد الدينية واالجتماعيةنقدىا [ التناخقساممن أ]األنبياء 

 يف الشمال جبال مقدسا وتوّجهوا إليو كقبلة دينية بدال من التوجو إىل "ِجريزًن"يعترب السامريون جبل 
، وىذا اجلبل يشرف حاليا (يعتربون جبل صهيون قاعدة الكفر، وىذا ما يربّر خالفهم مع الصهيونية )أورشليم 

 قبل ظهور العربانيٌن يف "شكيم"على مدينة انبلس اليت تسمى السامرة القددية واليت كانت أيضا ربمل اسم 
ويدّعي السامريون أن يعقوب بىن بيتا للرب ومساه بيت إيل يف ىذا ادلوقع ادلذكور وأن ىذا البيت كان . فلسطٌن

قبلة موسى وأن الذي غًّن القبلة وحّوذلا ىو داود ومن بعده سليمان ألسباب سياسية تناسب ادلملكة اليت مّت 
 . 2أتسيسها

، تتلخص عقائد السامريٌن يف اإلديان بوحدانية اإللو، واالديان أبسفار موسى اخلمسة وسفر يشوع فقط
وبطبيعة احلال يرفضون النصوص اليهودية )حيث يعتربون بقية أسفار ادلقرا من عمل قوم ضالٌن مضللٌن 

                                              
 297، 296 دمحم خليفة حسن، اتريخ الداينة اليهودية، ص 1
 205، ص أطواره ومذاىبو:الفكر الديين اليهودي وحسن ظاظا، 298، 297 دمحم خليفة حسن، اتريخ الداينة اليهودية، ص 2
 حسيب شحادة، القدس، األكادديية الوطنية : الرتمجة العربية لتوراة السامريٌن، حّققها وقّدم ذلا: - طُبعت التوراة السامرية مرارا، منها

. وىي ألحد كهنة السامريٌن. 1989اإلسرائيلية للعلوم واآلداب، 
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، وأيضا االديان بنبوة موسى فقط ورفض النبوات بعده واعتباره خامت النبوة، (األخرى كالتلمود وادلدراش وغًنىا
 (من أمساءه أيضا عندىم يوم ادلوقف العظيم)و قداسة جبل جريزًن واعتباره قبلة بين إسرائيل، ويوم البعث 

 .1ورليء ادلسيح ادلخلص

 أي "الكاىن الالوي"ينسب السامريون أنفسهم إىل ىارون أخي موسى وينتخبون كاىًنا أعظَم يسمونو 
 ."احلرب الكبًن"ادلنحدر من سبط الوي الذي احندر منو موسى وىارون، وكثًنا ما يكتفون بتسميتو بلقب 

ونظرا للعزلة اليت عاشوا فيها فقد انتشر فيهم اجلهل حبيث قّل عدد من يعرف القراءة والكتابة بينهم، 
 . 2وأكثرىم اآلن حيفظون صلواهتم بعربيتهم بدون فهم ألهنم يتخاطبون يف األغلب ابللغة العربية

فأّما اليهود فإهّنم افرتقوا على مخس فرق »: جاء يف الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم عنهم
  وال، وىي من بيت ادلقدس على  انية عشر ميالً ، الّساِمريّة وىم يقولون إّن مدينة القدس ىي انبلس:وىي

 ويُبطلون كّل نبّوة ، وذلم توراة غًن التوراة اليت أبيدي سائر اليهود،يعّظمونو  وال،يعرفون ُحرمة لبيت ادلقدس
 مشعون و داود  فيكذبون بنبوة عليو السالم وبعد يوشع عليو السالم،كانت يف بين إسرائيل بعد موسى

وىم ابلشام . وسليمان وإشعيا واليسع  وإلياس وعاموص وحبقوق وزكراي وإرميا وغًنىم، وال يقّرون ابلبعث ألبّتة
  .3 «.ال يستحّلون اخلروج عنها

أّوُل ذلك أّن أبيدي السامرية توراة غًن التوراة اليت أبيدي سائر اليهود، ويزعمون أهنا » :ويف موضع آخر
ادلنزّلة، ويقطعون أن اليت أبيدي اليهود زلرفة مبدلة، وسائُر اليهود يقولون إّن اليت أبيدي السامرية زلرفة مبدلة، 

ومل يقع إلينا توراة السامرية ألهنم ال يستحّلون اخلروج عن فلسطٌن واألردن أصال، إال أنّنا أتينا بربىان . إىل آخره
 .4 «..ضروري على أّن التوراة اليت أبيدي السامرية أيضا زلرفة مبدلة مكذوبة

                                                                                                                                                            
مث أعادت نشرىا . أبو احلسن إسحاق الصوري:  ونشرهتا دار األنصار، وىي ترمجة الكاىن السامري1978طبعة أمحد حجازي السقا سنة  -

 . 2016دار صفحات، مع تقدًن منذر احلايك، سنة 
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 208، ص أطواره ومذاىبو:الفكر الديين اليهودي حسن ظاظا،  2
 178، 177، ص1مجدمحم إبراىيم نصر وعبد الرمحن عمًنة، : ابن حزم، الفصل يف ادللل واألىواء والنحل، تح  3
 202، ص1مجدمحم إبراىيم نصر وعبد الرمحن عمًنة، : ابن حزم، الفصل يف ادللل واألىواء والنحل، تح  4



الفرق القديـمـــــة:       حمارضات مقياس الفرق الهيودية  

- 3 - 
 

وىي مدونة ابلعربية ولكن أبحرف عربية، و ة  (ادلاسوراتية)وزبتلف التوراة السامرية عن توراة عاّمة اليهود 
ما يقارب ستة آالف اختالف يف القراءة بينهما، ومن أوجو اخلالف مثال أهنم أضافوا إىل الوصااي العشر عبارة 

 .1تفيد وجوب بناء اذليكل على جبل جرزًن

 

 الَفّريِسُيون- اثنيا

 يعين ادلفروزين، أي الذين امتازوا عن اجلمهور، وعزلوا عنو، وأصبحوا لعلمهم "فروشيم"امسهم ابلعربية 
 أي "حسيدًن"وورعهم واتصاذلم أبسرار الشريعة من الصفوة ادلختارة، وكانوا يُلّقبون أنفسهم فيما بينهم ب

ولعلها أصل استعمال العرب لكلمة األحبار أي علماء اليهود، ) أي الرفاق والزمالء "حبًنًن"األتقياء، وكذلك 
 .2 (ومفردىا يف اللغة العربية َحرب

ديّثل الفريسيون فرقة دينية سياسية خالل فرتة اذليكل الثاين، وأصلهم غًن معروف ويعتربىم بعض العلماء 
امتدادا للحسيديٌن ادلعروفٌن دبقاومتهم للتأثًن الثقايف اليوانين على اليهود، وقد ُعرف عن الفريسيٌن سلالفتهم 

تسليم : ، ومن أبرز اخلالفات بينهما3للصدوقيٌن ومها معا يكوِّانن أىم فرقتٌن يهوديتٌن يف ذلك الوقت
الفرّيسيٌن ابلقانون الشفهي ومساواتو ابلقانون ادلكتوب، حيث ال ديكن اإلديان ابلتوراة مع الشك يف مكّمالهتا 

، يؤمن الفريسيون ابدلاشّيح، وخبلود الروح يف احلياة األخرى، وابلبعث والثواب 4من ادلشنا والتلمود وادلدراش
 .5والعقاب وادلالئكة وحرية اإلرادة، وىي معتقدات أنكرىا الصدوقيون

وقد ربّولت الزعامة الدينية اليهودية من الصدوقيٌن ادلعروفٌن ابذباىهم الديين الكهنويت احملافظ وبنزعتهم 
األرستقراطية اجتماعيا إىل الفريسيٌن الذين ديثّلون، رغم عزلتهم للحفاظ على الطهارة الشعائرية، االذباه غًن 

                                              
 114، 113عرض اترخيي واحلركات احلديثة يف اليهودية، ص:  عرفان عبد احلميد فتاح، اليهودية 1
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 303، 302 ودمحم خليفة حسن، اتريخ الداينة اليهودية، ص322، ص5 عبد الوىاب ادلسًني، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج 5

 170ودمحم حبر عبد اجمليد، اليهودية، ص
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الكهنويت الشعيب كمعلمٌن وحكماء، وقد اعرتض الفريسيون على سيطرة الصدوقيٌن على اذليكل ولذلك طّوروا 
ناجوج)الكنيس  واعترب مؤسسة دينية مفتوحة . كبديل للهيكل للتخفيف من حدة سيطرة خصومهم (السِّ

 .1جلميع اليهود للعبادة واخلدمة والتعليم

 

                                              
 304، 303 دمحم خليفة حسن، اتريخ الداينة اليهودية، ص 1


