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 الصَُّدوِقُيون- اثلثا

 على العرش، فعّينو "سليمان" الكاىن األعظم لداود، والذي َنّصب ابَنو "صدوق"يّدعون انتساهبم إىل 
وكان الصدوقيون، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة ابذليكل، يعيشون على النذور اليت ، 1كاىنا أعظم ذليكلو

يقل الذي كان على كل يهودي أن يرسلو إىل  يقدمها اليهود، وعلى بواكري احملاصيل، وعلى نصف الشِّ
.  2اذليكل

وختتّص ىذه الفرقة بعدم اإلديان بقيامة األموات من قبورىم، وإنكار الثواب والعقاب األخروي، ورفض 
ال يكًتث أبعمال البشر، وأن )، وترى أن اإلنسان حرٌّ يف أفعالو حرية كاملة 3وجود ادلالئكة والشياطني

 .5، وختتّص أيضا ابإلديان بقدسّية التوارة وإنكار التلمود وحنوه4 (اإلنسان ىو سبب ما حيّل بو من خري وشر

م على يد الرومان، فبزوال اذليكل زالت مجيع 70وانتهى وجود الصدوقيني مع خراب اذليكل سنة 
 أو ليهودية التقليديةسلطتهم على اليهود، بينما استمر الفريسيون وتطور فكرىم إىل ما عرف بعد ذلك اب

 . أو اليهودية الرابنية 6اليهودية احلاخامية

 :، عن الصدوقيني والفريسيني والعالقة بينهما التايل5جاء يف موسوعة عبد الوهاب املسريي، مج

إذ آثر الفرس التعاون  (م. ق538)ويعود تزايد نفوذ الصدوقيني إىل أايم العودة من اببل دبرسوم قورش »
مع العناصر الكهنوتية داخل اجلماعة اليهودية ألن بقااي األسرة ادلالكة اليهودية من نسل داود قد تشكل خطراً 

واستمر الصدوقيون يف الصعود داخل اإلمرباطورايت البطلمية والسلوقية والرومانية، واندرلوا مع أثرايء . عليهم
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اليهود وأتغرقوا، وكوَّنوا مجاعة وظيفية وسيطة تعمل لصاحل اإلمرباطورية احلاكمة وتساىم يف عملية استغالل 
 . اجلماىري اليهودية، ويف مجع الضرائب

تلقوا العلم بطرق  (أمههم مجاعة الفريسيني)ولكن، وابلتدريج، ظهرت مجاعات من علماء ورجال الدين 
وكانوا حيصلون على دخلهم من . ذاتية، كما كانت شرعيتهم تستند إىل عملهم وتقواىم ال إىل مكانة يتوارثوهنا

. وقد أدَّى ظهور الفريسيني، بصورة أو بـأخرى، إىل إضعاف مكانة الصدوقيني. عملهم، ال من ضرائب اذليكل
ومما ساعد على اإلسراع هبذه العملية، ظهور الشريعة الشفوية حيث كان ذلك يعين أن الكتاب ادلقدَّس بدأت 

وقد ساىم األثر اذليليين يف اليهود يف إضعاف مكانة .. تزامحو رلموعة من الكتاابت ال تقل عنو قداسة
وكانت مجاعات . الصدوقيني الكهنة، فقد كان اليواننيون القدامى يعتربون الكهنة من اخلدم ال من القادة

لكل ىذا، زاد . أكثر ارتباطاً ابحلضارة السامية وابجلماىري ذات الثقافة اآلرامية (الفريسيني)العلماء الدينيني 
نفوذ الفريسيني داخل السنهدرين وخارجو، حىت أهنم أرغموا الكاىن األعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران 

، (م. ق168)وقد وقف الصدوقيون، على عكس الفريسيني، ضد التمرد احلشموين . حسب منهجهم ىم
. (م. ق140ابتداًء من )ولكنهم عادوا وأيدوا ادللوك احلشمونيني ابعتبار أن األسرة احلشمونية أسرة كهنوتية 

 (الفريسي)وال ديكن فـَْهم الصراعات اليت ال تنتهي بني ملوك احلشمونيني إال يف إطار الصراع بني احلزب الشعيب 
 . وقد أيَّد الصدوقيون بعد ذلك الرومان. وحزب الصدوقيني

وارتباط الصدوقيني ابلعناصر احللولية البدائية يف الًتكيب اجليولوجي الًتاكمي اليهودي واضح، فهم ال 
يؤمنون ابلعامل اآلخر ويرون أنو ال توجد سوى احلياة الدنيا وينكرون مقوالت الروح واآلخرة والبعث والثواب 

ومن ادلهم أن نشري إىل أهنم، برغم رؤيتهم ادلادية اإلحلادية، كانوا يُعترَبون يهوداً، بل كانوا يشكلون أىم . العقاب
وقد اعًتف بيهوديتهم الفريسيون، وكذلك الفرق اليهودية األخرى كافة رغم . شرحية يف النخبة الدينية القائدة

ولعل ىذا يعود إىل طبيعة . رفضهم بعض العقائد األساسية اليت تشكل احلد األدىن بني الدايانت التوحيدية
العقيدة اليهودية اليت تشبو الًتكيب اجليولوجي الًتاكمي، وإىل أن الشريعة اليهودية تُعرِّف اليهودي أبنو من يؤمن 

وحينما كان فيلسوف العلمانية ابروخ إسبينوزا . ابليهودية، أو من ُولد ألم يهودية حىت ولو مل يؤمن ابلعقيدة
س نسقو الفلسفي ادلادي، أشار إىل الصدوقيني ليربىن على أن اإلديان ابلعامل اآلخر ليس أمراً ضرورايً يف  يؤسِّ

 . العقيدة اليهودية، وأنو ال توجد أية إشارة إليو يف العهد القدًن
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وقد كان الصدوقيون يرون أن اخلالق ال يكًتث أبعمال البشر، وأن اإلنسان ىو سبب ما حيل بو من 
وكانوا ال يؤمنون إال ابلشريعة الشفوية، كما كانوا . ولذا، فقد قالوا حبرية اإلرادة اإلنسانية الكاملة. خري وشر

وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر اخلاصة . يقدمون تفسرياً حرفياً للعهد القدًن، وحيّرِمون على اآلخرين تفسريه
ابذليكل والعبادة القرابنية، ويرون أن فيها الكفاية، وأنو ال توجد حاجة إىل داينة أو عقيدة دينية رلردة، وال 

ويُقال إنو بينما كان . حاجة إىل إقامة الصالة أو دراسة التوراة ابعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة
أن ينزلوا ابخلالق إىل مقام اإلنسان وادلادة، حاول  (كما ىو احلال مع الدايانت الوثنية)الصدوقيون حياولون 

ويـَُعدُّ . الصعود ابإلنسان كي يتطلع إىل اخلالق ويتفاعل معو (على طريقة الدايانت التوحيدية)الفريسيون 
وقد اختفت ىذه الفرقة متاماً هبدم اذليكل . الصدوقيون يف طليعة ادلسئولني عن زلاكمة ادلسيح يف السنهدرين

 .1«.نظراً الرتباطها العضوي بو (م70)

 
 اإلسينيون- رابعا

تعاين ىذه الفرقة من شّح ادلعلومات، إذ تكاد تنحصر كتاابت القدماء عنها فيما دّونو ادلؤرخ اليهودي 
 ،"بلينوس األكرب"، والعامل الطبيعي الروماين "تواريخ اليهود" و"حرب اليهود": يف كتابيو"يوسيفوس فالفيوس"

وقد زادت معرفة العلماء . 2الذين عاشوا يف القرن األول ادليالدي "فيلون السكندري"والفيلسوف اليهودي 
خبصوصها بعد اكتشاف لفائف قمران، حيث يرى معظم العلماء أن اإلسينيني ىم الفرقة اليت تتحدث عنها 

 .3اللفائف وأّن ذلم عالقة وطيدة ابدلسيحية ادلبكرة
عاصرت ىذه الفرقة الفريسيني والصدوقيني يف القرنني األخريين قبل ادليالد وحىت تدمري اذليكل سنة 

وىم . االعتقاد يف خلود الروح والثواب والعقاب، وإن كانوا ينكرون البعث اجلسدي: م، ومن أىم معتقداهتا70
يعارضون الرق وادللكية اخلاصة ويعيشون حياة مجاعية، وذلم حياة تقشفية تقوم على الزىد وحياة العزلة 

وىم أشّد من الفريسيني  يف مسائل الطقوس والسبت، ويؤكدون على ضرورة الُغسل . واالشًتاك يف ادلمتلكات
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قبل أداء الطقوس، ويستيقظون مبكرا لصلواهتم، ويفضلون الصمت لفًتات طويلة، ومنهم فرقة ترفض الزواج 
وىناك برانمج إعداد قاس دلن يريد االنضمام إىل اجلماعة وغري مسموح بنقل تعاليمها . وأتخذ بنظام العزوبية

أما . ويرفض اإلسينيون األضحيات احليوانية ويتقربون فقط ابلدقيق والزيت إىل اذليكل. إىل أحد خارجها
ويكّرسون معظم وقتهم للعبادة والدراسة الدينية، وال . عملهم الرئيس فهو الزراعة، حيث يقتسمونو بينهم

 .1يتعبدون يف اذليكل وىم يف ىذا خيتلفون عن الفريسيني الذين يعتبدون فيو رغم سيطرة الصدوقيني عليو
وقد كّون اإلسينيون مجاعة من اإلخوان ادلنعزلني عن اجملتمع بينما اشًتك الفريسيون يف حياة اجلماعة 

ويعّد اإلسينيون أنفسهم ادلمثلني اخلّلص . اليهودية دبا يف ذلك النشاط ادلرتبط ابخلدمة الدينية يف اذليكل
ورغم العزلة والزىد اللذين اتصفوا هبما فإهنم اشًتكوا يف احلياة السياسية لعصرىم، فقد اشًتكوا يف . إلسرائيل

عني " وسكنوا عدة مدن وقرى منها "فيلون"وقد بلغ عددىم أربعة آالف يف تقرير . احلروب ضد الرومان
 .2 اليت يعّدىا بعض الدارسني موقع قمران أين اكتشفت اللفائف"جدي
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