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  عملية عن زنابق احلقل رؤية

 يف  األناجيل اإلزائية واملشناه
 

 األنبا هرمينايافة ن

 
 

 متهيد:

تأملوا »يسوع: الرب يف واحدة من أمجل فقرات املوعظة على اجلبل، يقول 

. فال .منها. . وال سليمان يف كل جمده كان يلبس كواحدٍة..زنابق احلقل 

. ألن أباكم السماوي .تهتموا قائلني: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ .

«يعلم أنكم حتتاجون إىل هذه كلها
(1)

الغربي  ئتلك الفقرة، بالنسبة للقار .

قلق لديه بالنسبة للمأكل أو امللبس، ليست أكثر من جمرد  الالعصري، الذي 

اال ً بالية ويف مسيرتدي أ ة لشخٍصري، أما بالنسباعفقرة مجيلة ذات مجال ش

ة غري رنانة. ومع ذلك، فبالنسبة راء تقويَّإىل الطعام، فإنها تبدو له كآ حاجة

ذكِّرهم بأن اهلل، يسوع ُيالرب ع الفلسطيين يف القرن األول، كان ستِمللُم

، مبا له من انباًتخالص من اجلوع خبلقه لل مالًذابعنايته اإلهلية، قد هيأ هلم 

تاًحا هلم حتى يف السنة السابعة، عندما يكون منو طويلة، قد جعله ُمدورة 

 . Black Arum Lily «الزنابق السوداء»كان هذا هو جذور  .الطعام شحيًحا

 يف بداية القرن األول: سبتّيةحتفال بالسنة الاال

ִביִעיתسابعة  ن كل سنٍةإقالت التوراة لليهود التقاة  ، ت( ي عِ  يِڤ  )ش שְׁ

ה «عطلٍة»ألرض لعَطى أن ُيينبغي  ִמטָּ ط   م )ش שְׁ  ُتزَرعجيب أن ال ، ه( ِِ

، وكل زّريع األرض الذي ينمو مبفرده يكون طعاًما للفقراء أو خالهلا

 .(7ـ3: 32؛ ال11،11: 32خرانظر: )للحيوانات 

                                                 
   بروير يد اينستون ڤمن الدكتور دي للمجلة مة خصيًصامقالة ُمقد Brewer -David Instone  ذ أدب الرابيين أستا

  چ.والعهد الجديد بجامعة كامبريد
 28-82: 6متانظر:  1
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يف  سبتّيةالسنوات التطبيق على احلفاظ على اليت تدل ة التارخيية األدّلإن 

Wacholder ة للهيكل الثاني، كان قد برهن عليهاالفرتة املتأخر
(3)

 وقام ،

Finegan حديًثا
ن هذه األدّلة مبراجعتها جبانب دراسات أخرى عديدة. تتضّم (2)

، والذي مل ق.م 27رواية يوسيفوس عن حصار هريودس ألورشليم سنة على 

يف تلك  سبتّيةحدث أن وقعت سنة »ألنه  ،يوًما فقط 22 سوىيستغرق 

«الفرتة
(4)

يف أحد األجزاء األوىل من موسوعة  «شهادة قرض». ويشري أيًضا إىل 

، وُمشار م22/25، واليت ُأرَِّخت يف سنة «كتشافات يف الصحراء اليهوديةاال»

عندما ُتعَتق الديون سبتّية، أي السنة ال«سنة العتق»إىل التاريخ بعبارة: 
(2)

ن وحن .

مجيع  ــ كان قد أعفىكندر األكرب ساإل أيًضانعلم أن يوليوس قيصر ــ ورمبا 

اليهود من الضرائب أثناء السنة السابعة
(5)

، وظل هذا النظام قائًما حتى ثورة 

باركوكبا
(7)

 عن امللك أغريباس املشناه . أما بالنسبة للرواية املذكورة يف

ا يًّة تارخيحتفاالت السنة السابعة، فهي أقل واقعّياألول اليت تدور أحداثها أثناء ا

م41/43سابعة يف العام  ن األدّلة السابقة، ولكنها رمبا تتوافق مع سنٍةع
(8)

. 

 سابعة، ولكن هناك جدٌل يرتبط أيًضا خراب أورشليم بسنٍةعالوة على ذلك، 

                                                 
2 Ben Zion Wacholder, “Calendar of sabbatical cycles during the Second Temple and the 
early rabbinic period” (Hebrew Union College Annual 44, 1973, 153196ــ). 
3 Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, rev. ed. (Peabody: Hendrickson, 1998) 

pp. 116126ــ.   
4 (14.475War Jos.  )يقات ق.م، على الرغم من بعض التعل 22عام  ناه أن السنة السابعة بدأت في تشريوهذا معن

 . 166ص  lderWacho  ح على أنها ربما كانت في السنة التالية للحصار. أنظراألخرى من يوسيفوس الذي رج  

Wacholder  . أنظر التعليق في«السنة الثانية لنيرون »التاريخ الفعلي هو  5
كتاب  . ُوجد النص في171-161ص 

 (.  114-111، ص12كتشافات في الصحراء اليهودية، الجزء الثاني، )اال

14. 202, 320 Ant.Jos.  6338 .11 ;28 . ــ  
7 S. Safrai and Stern (eds.) The Jewish people in the first century: Historical geography, 

political history, social, cultural and religious life and institutions, Compendia rerum 
Iudaicarum ad Novum Testamentum, (CRINT) Section 1 v. II, (Assen: Van Gorcum, 

     .i.II. 826f (76ــ1974
8 Mish. Sot. 7.8, see the discussion in Wacholder pp. 167169ــ . 
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)الرأي التقليدى(م 71/71يف سنة  كان ذلكهل  ،على زمن سقوطها كبرٌي
(9)

 ،

(Wacholder )رأيأم يف السنة السابقة 
(11)

  ؟

وهما حصار  ا،هما واقعي نسبيًّن تارخية، هناك دليال تلك األدّلبنيفإذن 

حتِفل بها يف قد ُا سبتّيةهريودس وشهادة القرض، ويوحيان بأن السنوات ال

 ، ... إخل.م12/14، م5/7، ق.م 3/1السنوات اليهودية اآلتية: 

 عطي، ُتسبتّيةا، عن السنة ال، منطقيًّتلك النتائج اليت صنعت صورة مرتابطة

باألكثر عندما نعيد فحص التقاليد الرابينية عن تنظيمات السنة بها لنا ثقة 

بأن  تلك التقاليد توحي أن خاصة ً ،Tosephta يف املشناه والتوسفتا سبتّيةال

الفالحني، قد أطاعوا العمل بهذا القانون.  أغلبمن اليهود، ورمبا  اكبرًي اعدًد

يوليوس  السبب يف  إعفاءيشرح  رمبا نتشار،هذا التقيُّد بالقانون الواسع اال

قانون يف أن  وأيًضا السبب، يف تلك السنة قيصر مجيع اليهود من الضرائب

 له توابع مالية وعسكرية. تالسنة السابعة كان

ستخدام التقاليد الرابينية املتأخرة لتوضيح خلفية غري أنه من الصعب ا

أي ، التقاليد امُلدّونةأوائل ن هي ملو كانت تلك التقاليد والعهد اجلديد، حتى 

نية هو املصادر الرابي ستخدام. فإن املفتاح الم311املشناه، اليت ُحرَِّرت يف سنة 

ر اجلزء األول، ذو التأثري بعدما ُنِش العلماء مَجع عليهالتأريخ. ذلك املبدأ قد أ

من  Jacob Neusner رحّذ فيهاو، «Brown Judaic دراسات»الكبري، من 

خ بها التقاليد يف األدب الرابييناملؤّر ببساطة، ،اريخقبول التو
(11)

. هذا التحذير 

ب إىل جتنُّ ارسي العهد اجلديد قد اجتهوان دإ حتى ،قد ُأخذ مبحمل اجلد

 قائال ً:  David Aus القد شكواليهودية.  املصادر

                                                 
9 The classic work of Benedict Zuckermann (“Ueber Sabbatjahrcyclus und Jobelperiode”, 

Jahresbericht des jüdischeــtheologischen Seminars “Fraenckelscher Stiftung”, Breslau, 

1857).  
10 Wacholder, pp. 171176ــ .   
11 J. Neusner, “The Use of the Later Rabbinic Evidence for the Study of FirstــCentury 
Pharisaism” in William Scott Green, ed., Approaches to Ancient Judaism: Theory and 

Practice, Brown Judaic Studies 1 (Missoula, Mont.: Scholars Press for Brown University, 

   . 25ــ215 (1978
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عديد من دارسي العهد اجلديد اليوم يستخدمون املشكلة احلقيقية ال]

 رمبا. .عتبار .فقرية بأنها غري جديرة باال جٍة. كُح.در الرابينية .لتأريخ املصا

أموري أكون األول يف التسليم بأن الكثري مما هو
(13) Amoraic ،  بل

حتى بعض مما هو تّنائي
(12)

Tannaitic  ًّا، هو متأخر ومشكوك يف ظاهري

من التقاليد  اصلته بروايات العهد اجلديد. عالوة على ذلك، فإن عدًد

يف زمن  )امُلدّوَنة، قد ُحفَظت يف الكتابات الرابينية م71ليهودية اليت ما قبل ا

 ،سب جدارتهحبم ى وُيقّيجيب أن ُيحّلل كل تقليد على ِحًد . لذلكمتأخر(

 [وهذا ما أحاول أن أفعله
(14)

. 

خالل الثالثة  عظيٍم ، وبعض العلماء اآلخرين، بعمٍل Neusnerلقد قام

خالل القيام ة تأريخ النصوص الرابينية. لقد أظهروا، من عقود األخرية يف دراس

يف  عتماد عليها عموًمانسوبة ميكن االأن األقوال املبعمل ُمفّصل هائل، 

اهمصادر اهلاالخ
(12)

بكِّرة، ومع ذلك جيب التعامل معها دائًما حبرص امُل 

مجاع إإىل  ّدىى. هذا العمل قد أًدمنها على ِح وإعطاء انتباه خاص لكل حالٍة

 Günterصهما خّل ن لتأريخ التقاليد الرابينية،ي طريقتْيعام على تبنِّ

Stemberger التلمود  يفمقدمة »أصبح هو املعيار، وهو  يف عمٍل

«واملدراش
(15)

   . 

                                                 
. وُتطَلق على علماء اليهود الذين «رون أو الشر احالمفس   »، ومعناها «أمورايم»، وهي مفرد «أمورا»عائدة على كلمة  81

نوا بذلك  م إلى 881الفترة من ، وتمتد هذه «الجمارا»درسوا نصوص المشناه وأضافوا إليها تعليقاتهم وشروحاتهم، وكو 
 (.لمترجمم )ا471

. وهم فئة من علماء اليهود في القرن األول والثاني «مون عل   المُ »، ومعناها «ائيمتن  »، وهي مفرد «اتان  »عائدة على كلمة  21
نوا    (.)المترجم «المشناه»الميالدي في بابل وفلسطين الذين شرحوا كلمات أسفار العهد القديم، وكو 

14 Aus, Roger David, “Caught in the Act”, Walking on the Sea, and the Release of Barabbas 
Revisited. South Florida studies in the history of Judaism; 157 (Atlanta: Scholars, 1997), x. 

 (.)المترجمالهاالخاه هي التشريعات واألحكام اليهودية  51
16 Hermann L Strack`s Einleitung in Talmud und Midrasch (München 1887), ET 
Introduction to the Talmud and Midrash was rewritten by Gunter Stemberger (Oscar Beck: 

Munchen, 1982) ET by Markus N A Bockmuehl (London: T & T Clark, 1991; Minneapolis: 

Augsburg Fortress 1992, 1996). pp. 6365ــ .  
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أن األقوال املنسوبة قد ُوِجَدت  Stemberger ُيصرِّحيف الطريقة األوىل، 

 :، فيقولدقيقة على وجه العموم

أنها  حتى ولو ،عتماد عليها على وجه العمومنسوبة ميكن االاألقوال امل]

إىل الزمن الصحيح. هذه هي النتائج  تفتقر إىل الدقة، فإنها تكاد ُتشري

 على وحدات النص الواسعة[ Neusner ت إليها دراساتَلاليت توّص
(17)

.   

، يهمإل ، وأيًضا نسبتهابعينهم منيعلِّامُلبعض أقوال  تأريخعلى الرغم من أن ]

ميكن  من العلماءُمعّينة ألجيال  أن انتسابها إاّل ميكن أن يثري الشكوك،

 [أن يتم بأماٍن تام
(18)

 . 

ألقوال املبكِّرة التعرُّف على ا ، أحياًنا،يمكنف أما يف الطريقة الثانية،

رة قد بكِّ، ألن األحكام امُلامُلجادالت امُلدّونة من اخلوض يفاجملهولة املصدر 

  :Stemberger ة. فيقولَخمؤّر ناقشها رابيون مشهورون يف جمادالٍت فرتضها أوا

بعض األقوال كافرتاض  إىلأحياًنا، بالتعرُّف  لكالم،]يسمح سياق ا

ال يف  جمهولة املصدر، ليست كل عبارة مع ذلك. و.. ُمسّبق جلداٍل ُمؤّرخ

[، هي بالتالي قدميةيف التلمود والاملشناه 
(19)

. 

 بدايةتلك الطريقة الثانية بكفاءة كبرية، وَزَعم يف  Neusnerستخدم ا لقد

أنه يستطيع بالفعل تأريخ كل األقوال اجملهولة ، «التطهريات»عن  كتابه

املصدر
(31)

يف أكثر  حرًصار ظِهمنه، ولكنه ُي ازائًد العل هذا كان محاًس. 

  .أعماله الالحقة. ومع ذلك أثبتت تلك القاعدة نفًعا حينما ُاستخِدَمت حبرص

راء إىل احتوائها على آ ُتشرية يف هذا البحث َفإن النصوص الرابينية امُلوّظ

 ل منحبث ُمفّصمن ُأِخذ تأريخ تلك النصوص ُملّخص . م71قبل سنة  ُوِضَعت

                                                 
17 StrackــStemberger`s Introduction p. 63 . 
18 Ibid. p. 149. 
19 Ibid. p. 65. 
20 Jacob Neusner, A History of the Mishnaic Law of Purities, Studies in Judaism in late 

antiquity, 22 vols. (Leiden: Brill, 19741997ــ) vol. 4, 244 . 



(األول.العدد الثانيةمدرسة اإلسكندرية )السنة   

 

36 
 

تلك التقنيات  ُيطبِّقالذي  ،«ن يف عصر العهد اجلديداليد الرابّيوتق» كتاب:

ملشناه والتوسفتاعلى االتأرخيية 
(31)

  . 

 يف بداية القرن األول: سبتّيةيمات السنة التنظ

كل سبع  العشور يف إسرائيل على أساس دورٍةتقديم  لقد ُوِضع نظام

تلك التنظيمات بالفعل  ترّسَختوقد  .التوراة منوصايا عدة  على قائمةسنوات، 

م71 عاممع 
(33)

من  النوع األولتتكلم عن ثالثة أنواع من العشور:  التوراةف .

: 14)تثم يف أورشليم والنوع الثاني كان ُيقّد، (21: 37)الللالويني  العشور كان

: 14)تثسنة  لفقراء كل ثالثالنوع الثالث من العشور كان ُيقّدم ل، و(35ــ33

 النوع الثاني من العشوردورة السبع سنوات الرابينية مزجت  ولقد. (13: 35؛ 38

كل ثالث الثاني  وعتقديم عشور النف توّق، حبيث كان يلفقراءعشور امع 

لفقراءعشور ا عن ذلك عوًضا ُتقّدمكانت و ،الدورةتلك وسادس سنة من 
(32)

 .

  نفس مستوى العشور. وهذا معناه أن لكل سنٍة من السنوات الست 

السابعة، على وجه اخلصوص،  سبتّيةالتوراة، خالل السنة ال تَمولقد حّر

نظيمات الرابينية أضافت ولكن الت عة، احلصاد، التقليم ومجع العنب.الزرا

والتخزين.  ّيث، الغرس، التسميد، التطهري، الراحلر :مثل ،حترميات أخرى

يف املشناه والتوسيفتا، كما نشأت قبل  إليهااملادة اليت ميكن التعرُّف فإن 

 بالفعل، اليت كانت سارية املفعول ،، ُتظِهر أن القيود اإلضافيةم71سنة 

ًما يف احلقول بعد كان احلرث ُمحّرفقد ين. والتخز ّيوالرن احلرث تتضّم

حصاد السنة السادسة يف عيد الفصح
(34)

، ويف بساتني الفاكهة بعد احلصاد 

                                                 
21 D. InstoneــBrewer, Traditions of the Rabbis in the Era of the New Testament, vol. 1 

Prayer and Agriculture (Grand Rapids: Eerdmans, 2004).  
22  m. Yad. 4.3 

مكانمن العشور  النوع الثانيح بأن عشور الفقراء و صر   هذا بخالف التعاليم غير الرابينية التي تُ  82 في تلك السنوات،  ت ُتقد 
(، وبرغم ذلك فالتطبيق Jub.32.11; Jos.Ant.4.240-1; Tob.1.7-8; Tg. Ps. Jon. Deut.26.1-13انظر: )

   (.18:86الرابيني له خلفية من الترجمة السبعينية لـ )تث
24 m. Shebi. 2.1 
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يف عيد اخلمسني
(32)

حيث ُسِمح  ،م71ر هذا سريًعا بعد سنة ، ولكن تغّي

الشجريات حتى السنة  ّيبرُسِمح  يف حنيباحلرث حتى السنة اجلديدة. 

اجلديدة
(35)

أخرى بعد  ًما ملزروعاٍتحّركان ُم على أنها يدل ضمنًّ ، والذي رمبا

 شيء من غاّلت تاًحاُعد ُمًما بعدما ال َيحّرُمفقد كان  التخزين أّما. احلصاد

من  الغاّلتتلك  رفع أو إزالةًدا بوكان هذا ُمحّديف احلقول، األرض 

البيوت
(37)

 . 

رابي مدرسة يف اجملادالت بني  اًرتكرُِّم ااحلرث كان موضوًعوجند أن 

ذلك أن وضع القيود عليه كان من يف سبب الرمبا كان ومّشاي، رابي هيلليل و

وتدل بعض  ،يف التوراةاليت  سبتّيةأول اإلضافات الرابينية لتنظيمات السنة ال

ن اتفقتا بالرغم من أن كلتا املدرستْيواملفروضة عليه.  القيوداألحكام على 

 اختلفتا يف إاّل أنهمالسنة السادسة، على عدم السماح باحلرث بعد حصاد ا

حترميه ًدا يف أساليب فرض هذا التحريم، فكانت مدرسة مّشاي أكثر تشدُّ

 من أكل أي نباٍت أي شخٍصعلى ت مدرسة مّشاي َممن مدرسة هيلليل. لقد حّر

قد مت حرثه منا يف حقٍل
(38)

يف تلك احلقول  تنمو غّلٍة، وأرادت أن متنع بيع أي 

الية أيًضا، لكنها مل تستطع فرض ذلكيف السنة الت
(39)

. هذا وتضع كلتا 

على بيع وشراء العجول اليت تقوم باحلرث قيوًدان املدرستْي
(21)

والرفوش 
أو  (21)

يقوم حبرثه رمباما،  بيع حقل لشخٍص
(23)

ولكن مدرسة هيلليل مسحت ، 

 د أن الشاري ميكنه أن يكسر القانون.إاّل إذا كان من امُلؤّك بذلك البيع،

                                                 
25 m. Shebi. 1.1 
26 t. Shebi. 1.5 
27 m. Shebi. 9.5 
28 m. Shebi. 4.2  
29 t. Shebi. 3.10  
30  m. Shebi. 5.8 
31 t. Shebi. 6.19 
32 t. Shebi. 4.5b   
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ور ذستخراج جالالناس تقليب األرض على ن كلتا املدرستْي أيًضا حّرمت

نأو اثنتْي ، ومع هذا مسحت مدرسة هيلليل بالتفتيش عن واحدٍةالنباتات
(22)

. 

آخر قد فرضت عليه كلتا  عمٌلهو  كان بيع املنتجات الزراعيةولقد 

 ش جبانب حقٍلن يعيّمِم ما شخًصاأن  اجلائزن التحريم، ألنه كان من املدرستْي

مع آخر  حصدهااليت  مزروعاتهمن  بعًضال استبدأن يرغب يف اللخضروات 

فقط،  من أجل وجبة متوازنة إاّل إذا كان ذلكللذرة،  يعيش جبانب حقٍل

حرِّم حاولت مدرسة مّشاي أن ُتلقد ذلك. لوكانت األسواق هي املكان املناسب 

املنجمعة بالنقود الغاّلت شراء
(24)

ستخدام املقايضة عوًضا لناس على ام اوُترِغ، 

قام ذلك بالنقود، طاملا ال ُي الغاّلت بشراءا مدرسة هيلليل فسمحت عن ذلك. أّم

طرق جتارية يف التكييل امستخدبعدم اأي  ــبطريقة جتارية 
(22)

 مبعنى آخر،. 
بالنقود أو ببضائع أخرى كنوع من  غاّلت شراء يستطيع أي شخٍص

«اخلدمة»
(25)

 ل عليه أحٌدّصقد حت ء جتاري. وأي شيٍءوليس كإجرا، 

باملقايضة حيتفظ بقيود منتجات السنة السابعة
(27)

. 

خالل  يةربِّال النباتات ما ينمو من أن جيمع ألي شخٍص ُمتاًحا وقد كان

، كان من لزراعتهاصحيحة طريقة بدون بالطبع، السنة السابعة. ولكن، 

تاح يف الطعام امُل مما جيعل هزيال ً،تلك النباتات د أن يكون حمصول املؤّك

بقرب نهاية السنة السابعة،  ،ف حقيقييكون هناك ختوُّف شحيًحا،احلقول 

ن على أكل اهلندباء الطبيعي وعندئٍذ ُيْجَبرومن حدوث جماعة بني الفقراء، 

غري صاحل لألكل
(28)

. 

متساٍو يف كل ما  حٌق خالل السنة السابعة نفسها، كان لكل شخٍصو

أن  ميلك املال يستطيعكان من مزروعات، لذلك كل َمن  لينمو يف احلقو

                                                 
33 m. Shebi. 4.4  
34 t. Shebi. 6.19  
35 m. Shebi. 8.3  
36 m. Shebi. 4.2  
37 t. Shebi. 7.6  
38 See the discussion in CRINT 1.2, p.827, based on 3rd C material.  
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ٍذ ألنه حينئيف تلك السنة، التنظيمات  من مشكالتبعض  يشرتك يف حل

طاملا مل  ،زروعات يف األسواقيستطيع الفقراء أن جيدوا قوتهم ببيع تلك امل

مثل البيع مبكيال ،جتارية ايستخدموا طرق ً
(29)

خ هناك أيًضا تقليد غري مؤّر .

ا من طاملا ال تدفع هلم مبلًغ ،هؤالء الذين مجعوا مزروعات «مبكافأة»ح مس

ُمّتَفق عليه املال
(41)

أن الطبقات املتوسطة واألغنياء كانوا  ،حرّجمن امُلف ،إذن .

خالل تلك السنة،  النباتات الربِّيةلتقاط لكون طعاًما كافًيا، وبالذات من امي

 جهٍدببذل أنفسهم ب قوتهم لوا علىيتحّصأن  بدورهم يستطيعونوكان الفقراء 

  يف األسواق.ا مجعوه مّموبيع القليل  كثري 

عن  سبتّيةبدأت املشاكل الكبرية عندما توقف طعام السنة الولكن 

قد . لسبتّيةمت ختزين طعام السنة البسبب األحكام الرابينية اليت حّرالنمو، 

«الرفع» ُيدَعىم 71 لعام أدخلوا ُحْكًما يف العقود السابقة
(41)

وهو الوقت ، 

من السنة  ص من أي طعاٍمأن يستهلك أو يتخّل فيه على كل رب أسرٍة الواجب

َيُعد هناك  مليخ الذي فيه د بالتارتواجد يف بيته. هذا الوقت قد حتّدي سبتّيةال

 ايف احلقول اليت باجلوار، فإذا أبقوا منه شيًئا يف بيوتهم يكونو تاٌحُم طعاٌم

ا بالنسبة . أّمسبتّيةاليت لطعام السنة ال «التخزين»ام بذلك كاسرين ألحك

العائلة فيه  د بالوقت الذي تبدأللعائلة املتوسطة احلال أو الغنية، فالتاريخ حتّد

باستهالك الطعام امُلخَتَزن من السنة السادسة. لقد وعدت التوراة بأن يكون 

 ون هلم طعاٌماحلصاد ثالثة أضعاف الطبيعي خالل السنة السادسة، حبيث يك

، هاأو جتهيَز األرض خالل السنة السابعة عندما ال يستطيعون حصاَد كاٍف

: 32)الة لية بينما هم يف انتظار منو الغّلوأيًضا خالل أول سنة من الدورة التا

 . (33ــ31

                                                 
39 m. Shebi. 8.3  
40 m. Shebi. 8.4 

خ في عهد اليعازر بن هيركانوس )نهاية القرن األول(، الذي نه كان بالفعل قد ترس  م، لكك  ال نعرف متى بدأ هذا الحُ  14
   ، وبالتالي يجب أن يكون قد نشأ قبله.    ارً ا مقر  وقانونً  ض أن هذا كان تقليًدافترَ ويُ  (Shebi. 9.5 .m) توجد أحكامه في
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 وحتى لو َنَفذ منهم الطعام، فمع ذلك كانت األسواق حتتوي على طعاٍم

شمله تنظيمات السنة ن خارج إسرائيل، حيث ال يم توريده مكان يت عاٍل بسعٍر

ء ذلك الطعام، ألن شرا يف استطاعتهم سبتّية. حتى أن اليهود األتقياء كانال

ود لألرض فقط، وبالتالي حتى اليه سبتّيةت تنظيمات السنة الالتوراة قد خّص

ستكمال احلصاد وبيع منتجاتهمخارج إسرائيل كانوا يستطيعون ا
(43)

. ولكن 

الثمن  الفقراء على شراء هذا الطعام الكثرييف عدم مقدرة  تكانة املشكل

ازن حتى يقدروا أو خم اٍضرأل امتالكهم عالوة على عدممن اخلارج،  الوارد

. وبالتالي، كان من املمكن أن تكون سبتّيةلنهاية السنة ال على ختزين طعاٍم

 هلم.نسبة بالوبداية السنة التالية فرتة جماعة  سبتّيةنهاية السنة ال

يف القرن الثاني، فتم مناقشة ووضع  إليههذا الوضع قد مت التعرُّف 

أن  قرروافي احُلْكم األول، ف. «رفعال»ن ملساعدة الفقراء بعد موعد ُحْكَمْي

ى من البيت ال جيب التخلُّص منه، بل ُيعَط «رفعهب» الطعام الذي تقوم أي أسرٍة

للفقراء
(42)

جيعل الفقراء  ذلكأن  بفرٍضالسابق  . رمبا كانوا يتجنبون هذا يف

بتخزين هذا الطعام إلطعام أنفسهم وعائلتهم  سبتّيةيكسرون قانون السنة ال

روا ، ولكن من الواضح أن الرابيني يف القرن الثاني قّرالحقةخالل الشهور ال

 وا النظر عن ذلك.أن يغضُّ

ل أو بداية بنهاية القرن األو شديد جدٌل حوله دارالذي واحُلْكم اآلخر، 

لفقراء من ل عشورالاليهود الساكنني خارج إسرائيل تقديم على الثاني، هو أن 

سبتّيةحصاد السنة ال
(44)

احُلْكم  هذا حول شديدالدل وكان السبب يف اجل. 

كل ثالث سنوات شور اخلاصة بالفقراء م العجيب أن ُتقّد هأنبالتوراة  هو قول

م خالل السنة الثالثة والسادسة من دورة قّدوبالتالي كانت ُت ،(13: 35؛ 38: 14)ال

العشور ــ من  النوع الثانيالسبع سنوات. وخالل السنوات األخرى كانوا يقدمون 

 حَمل إىل أورشليم لالستهالك هناك.ُيحيث  ،املال والطعامأي ما ُيجَمع من 

                                                 
42 m. Yad. 4.3 
43 m. Shebi. 9.8 
44 m. Yad. 4.3 
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 كان يف إمكانهمالذين  ،اليهود خارج إسرائيلعلى إذن،  ،فرَتضامُل كان من

خالل هذه السنة. من العشور  النوع الثانيأن يقدموا  سبتّية،ة السنة الد غّلحصا

ا ظريًّن على األغلب، من العشور، النوع الثاني ، عندما أصبحم71بعد سنة هلذا 

الفقراء يف فلسطني جيب أن   أن املأزق الذي يقع فيهفقط، قّرر بعض الرابيني

ك احُلْكم لكي يكون هناك سنة ذلمهدوا الطريق لما، لذلك  ف بطريقٍةُيخّف

ق فيها د من املدن احمليطة حيث ال ُيطّبإضافية لعشور الفقراء ميكن أن َتِر

                                        .سبتّيةتنظيمات السنة ال

ق  القرن األول، حينما كانت ُتطّبفقراء فلسطني يفولكن ماذا عن 

مل تكن قد السابقة ة، وتلك التنازالت عسبتّية بصورة موّستنظيمات السنة ال

كان الطعام احملّلي الوحيد الذي كان مازال فقد ُطبَِّقت بعد ملساعدتهم؟ 

حتى حصاد السنة التالية، هو  سبتّيةيف السنة ال «الرفع»من وقت  ،تاًحا هلمُم

 جذور الزنابق.

 العناية اإلهلية املاثلة يف دورة حياة الزنابق السوداء:

ا للعناية اإلهلية، مثِّل نباًتا إعجازيًّفلسطني، ُتبق، يف نظر فقراء كانت الزنا

ألن جذوره الصاحلة لألكل تستغرق ثالث سنوات حتى تنضج
(42)

يعين  مما، 

ن منها ال تتمّك بطريقٍة سبتّيةأنها كانت تتمكن من اجتياز تنظيمات السنة ال

والسنة  سبتّيةسنة الجذور الزنابق اليت كانت ُتقتَلع خالل الفأخرى.  نباتاٌت

ألن هذه  سبتّية،التالية قبل احلصاد اجلديد، غري خاضعة لتنظيمات السنة ال

 ناضجة كانت قد ُزرَعت يف السنة اخلامسة أو السادسة. الالنباتات 

واحد قد ُوِجد يف املشناه هناك تقليٌد
(45)

، وهو حيتوي على عناصر قد 

 :يقول م71قبل سنة  ،بالتأكيد ،نشأت

قبل السنة )منت( ابق اليت الزن ]

 السبتّية

 שביעית ערב של לוף

                                                 
45 m. Kil. 2.5 
46 m. Shebi. 5.4 
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 לשביעית שנכנס واليت قد ُجمَعت يف السنة السبتّية

البصل )ينطبق أيًضا على( وهذا 

 الصيفي

 הקיצונים בצלים וכן

 פואה וכן (47)الفّوة )ينطبق أيًضا على(وهذا 

 עדית של خصبة)تنمو يف تربة( اليت 

 אומרים שמאי בית تقول مدرسة مّشاى:

 אותן עוקרין ميكن اقتالعها

 . עץ של במארופות .(48)مِبَدّمٍة خشبية

 אומרים הלל ובית وتقول مدرسة هيلليل:

 מתכת של בקרדומות ... برفوٍش معدنية.

 בפואה ומודים واتفقوا خبصوص الفّوة

 צלעות של )التالل(على جوانب )تنمو( اليت 

 אותה שעוקרין فيمكن اقتالعها

 [. מתכת של בקרדומות  برفوٍش معدنية.

أنها نشأت  ،على أكثر تقدير ،حالتقليد، العبارات اليت من امُلرّجيف هذا 

تأرخيها  ؤّكدامُلغري  العباراتم، هي املكتوبة باخلط املائل، أما 71قبل سنة 

 ى لنا جدٌل، يتبّقتأرخيها ؤّكدامُلغري . عند ترك العبارات فُترَكت على حاهلا

ألدب الرابيينل سائديتماشى مع الشكل ال درسيٌّم
(49)

 : 

سبتّية، واليت قد ُجمَعت يف السنة ال سبتّيةقبل السنة ال )منت(]الزنابق اليت 

شبية. وتقول مدرسة هيلليل: خ قتالعها مِبَدّمٍةتقول مدرسة مّشاى: ميكن ا

 معدنية[. قتالعها برفوٍشميكن ا

                                                 
 (. ي ُيستعَمل في الصباغة )المترجمنبات صبغ 74
  (.لعشب أو لتقليب التربة )المترجمأداة ذات أسنان لجمع ا 24
ر حسب السنة التي تنضج فيها الثمار، لكن عشور الخضروات كانت حسب السنة التي ُزرَعت األشجار كانت ُتعش   14

  (.m. Bik 5.2) م(.71فيها )بعد سنة 
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ا يف ًتدرسة مّشاي كانت أكثر تزمُّيف أن مهو  ،ختالفإن أهمية هذا اال

م حرث وتقليب األرض خالل السنة والذي حّر ،اتنفيذ احُلْكم اجلديد، نسبيًّ

ستخدام الرفوش املعدنية سابق ًا. وبالتالي أرادوا حتريم ا ، كما رأيناسبتّيةال

منه كل األرض حبًثا عن تلك اجلذور وبغري قصد  «تفتيش»ر أحدهم قرِّلئال ُي

من عدنية، ولكنه املرفوش ال تَمستخِدممكًنا إذا ُاها. كان هذا يقوم حبرث

أضاف احملررون الالحقون كما خشبية.  ذلك مِبَدّمٍةب القيامصعب جًدا ال

مزروعات أخرى قليلة واليت هلا أيًضا دورة منو طويلة، ولو أنها ليست بنفس 

مثل  سبتّيةسنة الطول دورة منو الزنابق، وبالتالي ال متنح طعاًما خالل نهاية ال

  جذور الزنابق.

، بسبب سبتّيةكان من املمكن حصاد جذور الزنابق خالل السنة الإذن 

 يف األرض  للفقراء لو ُزِرَعت اباشًرُم اعوًن ال ُتقدِّم غري أنها. هانضوجزمن طول 

تاح من الطعام امُل جزٍءك ميزتههذا احملصول حينئٍذ سيفقد  ه، ألنكمحصوٍل

حصادها  ية. ومع ذلك، فإن حقيقة إمكانسبتّيةيف السنة ال بّريٍّ جماًنا كنباٍت

ذلك  هابيعها يف األسواق، وألنها كانت وفرية جعل يةيعين إمكان كمحصوٍل

، هي بالفعل الطعام احملّلي الوحيد «الرفع»كانت بعد فمنها رخيصة الثمن. 

غري صاحلة جيعلها مما ، بالرغم من كونها نباًتا بريًّايف األسواق. و امُلتوفِّر

 أكلها.         يف مل جيدوا غضاضة، إاّل أن الفقراء كباقي اجلذور الربّيةلألكل 

ل السنة يف الواقع،مل تكن أسوأ فرتة للفقراء هي اليت كانت تتخّللكن، 

أنه كان على على الرغم من ندرة الطعام خالل هذه السنة، إاّل  ه، ألنسبتّيةال

منه يف احلقول. لكن  ابعًض اع املرء أن جيد لنفسهستطاألقل باجملان، إذا ا

هي خالل ترقُّبه يف السنة األوىل، والثانية على األخص، من  كانت أسوأ فرتٍة

كانت هذه الفرتة صعبة على وجه التحديد، ألن فقد دورة السبع سنوات. 

مع العائالت كانت ُتقدِّم عشور الفقراء خالل السنة الثالثة والسادسة، وبالتالي 

نقضى تقريًبا ثالث سنوات كاملة سنة الثانية من الدورة، يكون قد انهاية ال

منذ آخر منحة طعام يتم توزيعها على الفقراء على نطاق واسع، منها سنة واحدة 

كانت السنة الثانية من فالسنة السابعة.  ، وهينفاقيف اإل ٌديتخّللها اقتصا
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نعمة حقيقية للفقراء، ألن دورة الدورة هي الفرتة اليت تصبح فيها الزنابق 

حياتها ذات الثالث سنوات كانت تعين أن الزنابق الناضجة يف هذا الوقت، قد 

قتالعها ا ، وبالتالي بإمكان أي شخٍصسبتّيةبدأت يف النمو خالل السنة ال

جذور الزنابق،  تكانلذلك ن ميلك احلقل. ّمع وأكلها، بصرف النظر

 يًصا هلم.معجزي قد ُخلق خّص ٌتنبا هيبالنسبة لفقراء األرض، 

 ماهّية زنابق احلقل:

، ف( و )ل לּוף أو לֹוף «الزنابق»رتمجني بتعريف لقد قام العديد من امُل

اجملموعة »عرَّفها يف اجلزء الرابع من كتابه: الذي  ،Immanuel Löw ومنهم

Die Flora der Juden «النباتية اليهودية
(21)

 «زنابق فلسطني»حتت عنوان: ، 
Arum Palaestinum،  الزنابق السوداء»أو»Black Arum .  نها إويقول عنها

رجواني قامت مثري ُأزهرتها ذات لون  ،التزال تنمو ويأكلها العرب حول أورشليم

«الكالة السوداء» من الداخل وخارجها أخضر، وهي ُتدعى أيًضا
(21) Black 

Calla زنابق سليمان»، أو»
(23)

s Lilly’Solomon . الزنبقي»شكلها وبرغم» 

 «زنابق فلسطني»ألن علميٌّ،  خطٌأبالزنابق هو  تسميتها النموذجي، إاّل أن

Arum Palaestinum،  يف العائلة  اليست عضًوبلغة املصطلحات احلديثة،هي

    .  Araceae  ، بل هي من عائلة  Liliaceae اليت ُتدعىالزنبقية و

إىل أتي نسبيًّا، إاّل أنه حينما تأّما عن تعريف املشناه للزنابق فهو واضٌح 

إن ف. األشياء أكثر صعوبة ً ُتصبحيسوع، الرب تعريف النبات الذي أشار إليه 

، ُتستخَدم «زنابق»إىل كلمة  ،عادة ً ،، واليت ُترتَجم)كرينون(  κρίνονكلمة

على  مثاٌلو. عينه الكاتب ولو بواسطةجملموعة عريضة من النباتات، حتى 

                                                 
50 Immanuel Löw, Die Flora der Juden (Hildesheim, 1967). See the section on Araceae or 

Arum in Vol. 1 pp. 213218ــ. 
 (.وع من النباتات اللوفية )المترجمالكالة هي ن 51

52 See Yehuda Feliks, haــHakla’ut beــEretsــYisra’el biــyeme haــMikra, haــMishnah 

vehaــTalmud (Agriculture in the Land ofــIsrael in the period of the Bible, Mishnah and 
Talmud) (Jerusalem: R. Mas, 1990) cited in Mordechai Rabinovitch et al., Seder Zeraim 

IIIb, Tractate Sheviis, Artscroll Mishnah series (New York: Mesorah Publications, 1984) p. 

118. 
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ن متاًما ن خمتلفْياالسم لنوعْي ذات  Herodotusهريودوتم استخدا هو ذلك،

 :، حيث يقولمن نباتات املستنقعات املصرية

يف  كثري من الزنابقالنمو يق على السهول، عندما يفيض النهر ويتدّف (3)] 

، فيجمعونها وجيففونها حتت «اللوتس»اليت يدعوها املصريون واملياه، 

ي يشبه نبات اخلشخاش وخيبزوا من قلبها الذ قومون بطحنالشمس؛ ثم ي

جذور نبات اللوتس هذا صاحلة لألكل كذلك فإن  (2)خبًزا.  طحينها

 هناك (4)أيًضا، وهلا حالوة يف املذاق؛ مدورة الشكل، وهلا حجم التفاح. 

 جد مثرتها يف كأٍساوتوتشبه الورود؛ ت زنابق أخرى تنمو يف النهر أيًضا

لدبابري؛ تنتج لًشا عام ُع تشبه بشكٍلمنفصل، و ى من اجلذر بساٍقيتدّل

من البذور الصاحلة لألكل حبجم نواة الزيتون، واليت ُتؤَكل  الكثري

فة [طازجة أو جمّف
(22)

.  

االسم لوصف زخرفات اهليكل ذاتُاسُتخِدم كذلك 
(24)

 ، ولوصف بشرٍة

صحية
(22)

 ،كما أن هذه الكلمة تصف بوضوح جمموعة عريضة من النباتات .

أن تكون من  اليت من امُلرّجح ،من النباتات اكبرًي اعدًد Löw دعدُِّيحيث 

 ،عتباربعني اال ،بعض الدارسني اآلخرين أخذ يف حني .  Liliaceaeعائلة

شقائق النعمان »إىل  «زهرة الفصح»تعريفات أخرى متنوعة، من 

«رجوانيةاأل
(25)

ندع سياق جتعلنا أن جيب حتماالت اال فإن كثرة لذلك. 

 لذي حيسم املعنى.الكالم هو ا

)كرينا   κρίνα τοῦ ἀγροῦ«زنابق احلقل» ىُتدَع فهي (38 :5 مت)يف أّما 
إاّل أن ، «ضيعة»ميكن أن تعين أجرو( ) ἀγροῦ وبرغم أن كلمة .تو أجرو(

 ،بالتأكيد فهذا،. «أرض زراعية»، أي «حقل»ستخداًما هو املعنى األكثر ا

عدة آيات، حيث بعد  وتلحقها اثلها متاًماوالذي َيِرد يف اآلية اليت مت ،هو معناها

                                                 
53 Herodotus, The Histories 92.24ــ 
54 Jos. Ant. 8.99 
55 Test. Sim. 6.2 
56 H. B. Tristram, The natural history of the Bible, 8th ed. (London; New York: E. & J.B. 

Young & Co; Society for promoting Christian Knowledge, 1889). pp. 462465ــ. 
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 χόρτον«احلقلعشب »ى القش الذي مت حصاده حلرقه يف التنور ُيدَعأن 

τοῦ ἀγροῦ   )بعد عدة وهو نفس املعنى الذي َيِرد  ،(21)ع)خورتون تو أجرو

زوان »بعد مثل الزارع، حيث أراد التالميذ معرفة معنى وإصحاحات، 

يف إجنيل لوقا أّما . (12)متتو أجرو(  )زيزانيون  ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ«احلقل

 :، لكنها هناك يتم مقابلتها أيًضا بالعشب)كرينا( κρίνα ُتدعى ببساطةفهي 

من ف. إذن (38: 13)لو «العشب الذي يوجد اليوم يف احلقل وُيطَرح غًدا يف التنور»

 κρίνον من النباتات، واليت ُتدَعى جناساأل أن هذه دركنهذا سياق الكالم 
 ، هي نباتاٌتHerodotus وصفهما هريودوت ن، مثلها مثل النوعْين اللذْي)كرينون(

يف عظمة  مقارنتها برداء ملٍك يف اإلمكانرائعة، حبيث  ورزهزراعية، ذات 

 سليمان.

ستخدام الزراعي، الكثري من النباتات اليت تنمو لاللقد كان هناك 

 غري أن ، Black Arum Lily السوداء يف روعة زنابق احلقل تليس هالكن

، ألن هذا اللون من املستحيل أن يظهر يف الزهور، هو األسودبالطبع  ليس لونها

رجواني قامت، وهو من أ لونها هوفمن مربي الزهور.  أجيال عديدةحبسب رأي 

حقيقة أن فهذا اللون.  يف روعة يتمنى أن يرتدي رداًء أي ملٍكجيعل  مما الروعة

يف  فقط، كان معروف ًامللوك ختصُّ ارجواني كانت ون األاألردية ذات الل

فعندما أراد يف كل مكان من االمرباطورية.  اليهودية كما هو معروٌف

سكندر أن يعلن لكل الناس بأنه منح يوناثان املكابي ُحكم الوالية مع اإل

رجوان، فتوقف يف احلال مجيع أعدائه عن الرئاسة الكهنوتية، ألبسه األ

، وهكذا فعل دميرتيوس مع مسعان، رئيس (54ــ53، 31: 11مك1)إزعاجه 

رجوان آخر أن يلبس األ الكهنة التالي، ُمشدًِّدا على أنه ال حيل ألي شخٍص

 . إذن، على أساس القيمة الزراعية لزنابق احلقل السوداء(44،28: 14مك1)
Black Arum Lilyحِضر للعقل صورة الداكن الذي يسترجواني ، ولونها األ

 «زنابق احلقل»ألثواب الغالية الثمن اليت يلبسها امللوك، فمن املرجَّح أن تعبري ا

 هذا النبات.هو ما يشري إىل 
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                         ة والعملية:عرّيااملوعظة الش

نبات قد أشار  إىلف التعرُّأي أهمية هذه التفصيلة الصغرية ظاهرًيا ــ إن 

كانت  لوفعظته. ىل أن السامعني  قد جتاوبوا مع ري إيسوع ــ رمبا يشالرب إليه 

ة، كما يظن أحد السامعني العصريني، فرمبا رّياعاملسألة جمرد عبارات ش

تكون هذه عظة جيدة، برغم أنها غري عملية. لكن، بالنسبة هلوالء الذين 

الرب الصالة، مثل تالميذ  ليس أمامهم غري، الذين الفقرخط  حتتيعيشون 

من الطعام، فرمبا  ٍنوخزمتالكهم مللعدم ا «اخلبز اليومي»يسوع، من أجل 

 ما.    إىل حٍد ى غري رنانهذا التأكيد على العناية اإلهلية له صًد

بصوٍت عملي ة وغري عملية، رّياعش مبا تكلمت فجأة العظة، اليت تبدورف

 ،كان هذا النباتفقد يسوع هذا املثال التوضيحي. الرب ستخدم عندما ا

كمنقذ للحياة أثناء أوقات الشدة.  زائع الصيتلفقراء الذين يسمعون، بالنسبة ل

هذه الزهرة حكمة وعناية اهلل الذي خلق نباًتا له دورة منو من  تذّكروارمبا ف

أثناء وبعد  بطعاٍم متّدهمتستغرق ثالث سنوات، وبالتالي، كما تنبأت التوراة، 

يسوع لعرض كل هذه الرب مل حيتاج لذلك . سبتّيةاحلرمان يف السنة ال

باإلشارة إىل الزنابق، متاًما مثلما إىل ذلك كله  أملحببساطة  لكنه، التفاصيل

ر اجلموع حينما يريد أن ُيذكِّ ،يف العصر احلديث نيواعظيفعل أحد ال

 إىل  اإلشارة ببساطٍةفما عليه إاّل مبفاهيم احلرية وكرامة األجناس املختلفة، 

حرِّك الذكريات عن ُيأن ، أو  Dr. Martin Luther King  د. مارتن لوثر كنج

 ذكر املخدرات ببساطة.     في ،احلروب العاملية

 اخلتام:

 اقد كشفت الدراسات املتقدمة احلديثة يف تأريخ التقاليد الرابينية تقدًُّمل

ي فف. والثاني ولاأل القرنيف إسرائيل خالل  سبتّيةيف قوانني مراقبة السنة ال

العديد من األحكام اجلديدة لتحريم بعض األعمال  ول ُوضعتبداية القرن األ

أمام  الطعام نقًصا شديًدا وخاصة ً نقص أّدى إىل حلصاد، ممامثل احلرث وا

واليت بدورها قد أحكاًما إضافية فقد ُوضعت يف القرن الثاني، أّما لفقراء. ا
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يف  ،لطعامهمصدر الوحيد املفت تلك املعاناة عن الفقراء. ولكن كان خّف

هو جذور  ،وقبل حصاد السنة التالية سبتّيةالقرن األول خالل نهاية السنة ال

 سبتّية،هذه كان من املمكن حصادها خالل السنة الف .Arum Lily الزنابق

. سبتّيةألن دورة منوها ذات الثالث سنوات كانت تعين أنها مل ُتزَرع يف السنة ال

، وهو يتكلم عن هلذا النباتجلميلة زهرة االرب يسوع إىل العندما أشار لذلك 

 خلق الذي ،الفقراء بإميانهم بعناية اهلل العملية العناية اإلهلية، ُرمبا قد ذّكر

 خالل السنة السابعة. يتناولوه كطعاٍمأن  ميكنهم انباًت هلم


	4
	4- رؤية عملية لزنابق الحقل
	مجلة مدرسة الإسكندرية - Copy
	زنابق الحقل


