


 

 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(2) 

 :يايل  ييلي  رزيفشمب نبذة تعزيفيت

وهو باحث  .مايؽل ويسؾي جريػز، أستاذ الدراسات الؽتابقة بجامعة ويتون

له يف القفودية والؿسقحقة،  يةس والتؼالقد التػسقرالؽتاب الؿؼدّ متوسع يف تاريخ 

 مـفا: ،له يف هذا السقاق عدد من الؽتب

Commentary on Jeremiah (Ancient Christian Texts), 2007 

  .كصوص مسقحقة قديؿة(التعؾقق عؾى إرمقا )

Biblical Interpretation in the Early Church (Ad Fontes: Early 

Christian Sources), 2017 

 .رةالتلويل الؽتابي يف الؽـقسة الؿبؽّ 

  



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(3) 

مقدمت
(1)

 : 

 مايؽال جريػاز سص يف دراسة الؽتااب الؿؼادّ الؿتخّص  ميف هذه الورقة يؼدّ 

، حقث يؼارن بـاء قصة رفاع الجبال فاوق بـاي (الجبل الؿرفوع)دراسة يف موتقف 

ود والؼارنن يف عققتاه باختقاار بـاي إسارائقل باقن إمام ؿاؾمان الت إسرائقل يف كّل 

فقؼااوم بتحؾقاال عاادد ماان تؼالقااد ورود الؼصااة يف الؿ ااـا  ،قوإعطااائفم الؿق ااا

ويحاااول بـاااء سااقاقفا القهااوي والتاااريخي لقؼاركااه بسااقاق الؼصااة  ،والفاجاااداه

مديفاا ر عان الويقػاة التاي تالـفاياة لتصاوّ  الؼرنكقة القهوي والتاريخي، لقصال يف

يف السااقاق التاااريخي  س العاا ي والؼاارننماان الؽتاااب الؿؼاادّ  قصااة يف كااّل  كااّل 

 لؿجتؿعاهتم.

وٓ يتوقااف الؽاتااب عـااد السااقاق التاااريخي بااالؿعـى الؿبالاار لؾؽؾؿااة، باال 

تـدرج داخؾاه  ذييتخطى هذا لؿحاولة استؽ اف السقاق العؼدي أو القهوي ال

ة وحصارية الادخول عؼقدة عن الـباوّ  كّل ر ا لتصوّ قصة وفؼً  الؼصة، حقث يؼرأ كّل 

يف معظاام تؼالقاادها عاان عؼقاادة  يااةر الؼصااة التؾؿودفبقـؿااا تعّباا :لفااييف الؿق ااق اإ

                                                           

وكتابة الحوالي والتعؾقؼات الواردة يف كّص الرتجؿة،  ،قام بؽتابة الؿؼدمة، وكذا التعريف بإعقم (1)

حوالقـا عن حوالي الؿملف زكا مسمولو قسم الرتجؿات يف موقع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرنكقة، وقد مقّ 

 .(قسم الرتجؿاتا)بلن كصصـا بعدها ب



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(4) 

حصرية الؿق اق باعتبار رفع الجبل هو دٓلة عؾى آختقاار اإلفاي الؿخصاوص 

 ىحادإك الؼصة الؼرنكقة هذه العؼقادة عا  اعتباار رفاع الجبال لبـي إسرائقل، تػؽّ 

بخارقفم العفاد اإلفاي وةاياة  عصاقان بـاي إسارائقل وأحاد التاذكقرات عقمات

حاادى حؾؼااات إاسااتحؼاقفم لؾتػلااقل وآختقااار، لتؽااون الؼصااة  ااذا ال ااؽل 

ة تػؽقك الؼرنن لؾػؽرة القفودية عن حصارية الؿق ااق يف لاعب أو لاخص أو أّما

التػلاقل  ، وكؿاا يارى جريػاز فاننّ يف الؼارنن عالؿقة الؿق ااق اإلفايعن  اوإعقكً 

 اعقـاه ولاقس اختقاارً بو لاعب أقار اإلفي يف الؼارنن لاقس لؿجتؿاع كامال وآخت

غقر م روط، بل مرتبط فحسب بالتؼوى، تؾك الؼقؿة التي ياتم تجؾقتفاا  وتػلقًق 

خ اقته والتؼاوى  رةواهلل وضار من خقل قصة رفع الجبل ذاهتا كعقمة عؾى عؾاوّ 

 مـه.

وبقـفا يف التؼالقد الؽتابقاة  ورغم أن الؽاتب يعؼد مؼاركة بقن الؼصة يف الؼرنن

ث عان الؼصاة كعقماة عؾاى ة يف مؼابل خؾػقة سردية تتحادّ السابؼة، فقعت ها مبـقّ 

 ّٓ بصؾة الؼارنن بلحاد هاذه  اـا ٓ كجد عـده قطعً  أكّ آختقار اإلفي لبـي إسرائقل، إ

ه م فقفاا رفاع الجبال باعتباارة التي يؼدّ وإن كان يربطفا ببعض كسخ الؼّص  ،التؼالقد

 ىحادنرباط الؼصاص الؼارن  ب كاونإلاى هاذا يرجاع  إداكة لبـاي إسارائقل، ولعاّل 

ا يجعال يف غاياة الصاعوبة مّؿا اأمارً  -ةحتى من كاحقة مـفجقّ - الـسخ بالذات يظّل 

 بعض الباح قن مع اقتـاعفم بالصؾة يتحالون تحديده.



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(5) 

هذا التحالي لؾربط الؿبالر والواثق لؾؼارنن بلحاد التؼالقاد الساابؼة ٓ  لؽنّ 

د مااع تعؼااد سااقاق الجزياارة العربقااة وتعاادّ  اخصوًصاا ،بصااعوبة هااذا ياارتبط فؼااط

الؿؽت ااػات حااول الـصااوص الؽتابقااة والتؼالقااد الؿؽتوبااة وال ااػوية ل ديااان 

بـااء الؼصاص  ن يفالسابؼة، ولؽن كذلك بؿا يؼف عؾقه الؿؼاارن مان اخاتقف باق  

اساتطاع  -ودون إبحار يف الؿـااهج إدبقاة-فػي هذه الورقة  لؾؼقم الؼرنكقة، اوفؼً 

مفا السارد الؼارن  لؾؼصاة وضوح التؼاط الؼقؿة الجديادة التاي يؼادّ  جريػز وبؽّل 

الركائز العؼدية وهو عادم حصارية الؿق ااق يف لاخص  ىحدنوعققتفا العؿقؼة ب

هاذا مؿاا يحػاز عؾاى  ولعاّل  ي الؼرن  ولاؿوله.وعالؿقة الؿق اق اإلف ،أو لعب

بااقن الؼصااص الؼاارن  والؼصااص السااابق عؾقااه باتساااعه  م اال هااذه الؿؼاركااات

مدوكاة، والوقاوف   كاّل يف الؼاّص ٓكت اف تؾك الؼقم التي يؼوم عؾقفاا  ،ولؿوله

عادم معؼولقاة الؼاول  اما يسرد، والذي ي ز تؿاًما يف لصـقع الؼرن  الخاّص عؾى ا

تطبقؼي الدٓلة  ر أو الـؼل الؼرن  عن الؽتب السابؼة، ويوضح ب ؽلٍ بإثر والتلثّ 

الساؿات الرئقساة التاي وصاف  اا  ىحادنقؼة لؾتصاديق والفقؿـاة الؼرنكقاة كالعؿ

 الؼرنن كػسه يف عققته  ذه الؽتب.

  



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(6) 

الدراست
(1)

 

 مقدمت:

البحث الغربي حول الؼرنن ومـذ الؼرن التاساع ع ار أن يؿّقاز عادًدا استطاع 

ـا مان ؾَ َصان مامخًرا مؿاا وَ ، كؿاا تباقّ  ات بقـاه وباقن الـصاوص التوراتقاةمن الت ا

ة بالعصاور العتقؼاة الؿتالخرةالؿصادر القفودية والؿسقحقة الخاّص 
(2)

. وقاد ثبات 

رة يف الدراساات الؿبّؽا لؽان ،كػع الؿعؾومات إساسقة التي وّفرها ذلك البحاث

ااَز أو َترَ  ،ة َقـَعاات بتعقاقن الت ااا ات دون كبقار عـايااة بتحؾقؾفااهاذا الؿجااال عاّما كَّ

ا ا أّما ،رق التاي وصاؾت  اا تؾاك أثاار لؾؼارننالتغالفا حصاًرا عؾاى وصاف الط 

عت لؿـاق ة قلايا آعتؿاد رة حول الؼرنن وأثار الؽتابقة فَس الدراسات الؿتلّخ 

 كقااز أكاا  عؾااى كقػقااة تويقااف الؿوتقػااات الؿت ااا ة يف سااقاق كااّل برت ،إدبااي

كّص 
(3)

. 

                                                           

 لفا عدد من إعؿال الؿطبوعة. ،مرتجؿةو كاتبة الـؿر،عبد الرحؿن  ترجم هذه الؿادة: هدى (1)

 من الدراسات إساسقة الؿبؽرة:  (2)

A. Geiger (1902), Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?; H. Speyer 

(2013), Die biblischen Erzählungen im Qoran; W. Clair-Tisdall (1901), The Sources of 

Islam: A Persian Treatise; R. Bell (1926), The Origin of Islam in its Christian Environment; 

and C. C. Torrey (1933), The Jewish Foundation of Islam. 

(3) E.g., R. C. Gregg (2015), Shared Stories, Rival Tellings: Early Encounters of Jews, 

Christians, and Muslims; C. Bakhos (2014),The Family of Abraham: Jewish, Christian, and 

= 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(7) 

ػر الخاروج رة يف ِساسُقعـى هاذا الؿؼاال بدراساة التؼالقاد التػساقرية الؿتجاذّ 

كؿاا يظفار يف  ،والتي ورد فقفا رفع الرّب لجبل سقـاء فوق بـي إسارائقل ،99:97

وبااالتعّرف عؾااى كقػقااة تويقااف  .ماان التؾؿااود البااابؾي والؼاارنن كصااوص كاال  

موتقف
(1)

 ،ة لعدد مان الؿؼاا ع الؼرنكقاةرفع الجبل بوصػه جزًءا من خؾػقة سرديّ  

والؿوضاوع الاذي يتصاّدر هاذا الؿوتقاف  .ته البقاكقة بوضوح أكا قوّ  ستتجؾى لـا

وحقن كؼاارن مـظاور كال  مان  .ي التوراةالتػسقري هو اختقار الرّب إسرائقل لتؾؼ  

وعاقوة  .كّص  من ٓهوت كل   مفم   لح جاكٌب لتؾؿود لذلك آختقار يتّ الؼرنن وا

ساااـزداد  ،مااان خاااقل الؿـاق اااات القهوتقاااة يف التؾؿاااود والؼااارنن ،عؾاااى ذلاااك

   .استبصاًرا بالؿجتؿعات التي أسػرت عن تؾك الـصوص

                                                           

= 

Muslim Interpretations; E. I. El-Badawi (2014), The Qur‘ān and the Aramaic Gospel 

Traditions; G.S. Reynolds (2010), The Qur‘ān and Its Biblical Subtext; S. L. Lowin (2006), 

The Making of a Forefather: Abraham in Islamic and Jewish Exegetical Narratives; J. C. 

Reeves ed( .2003,) Bible and Qur‘ān: Essays in Scriptural Intertextuality; and M. R. 

Waldman (1985), ―New Approaches to ‗Biblical‘ Material in the Qur‘ān”. 

هو »: ، وجاء يف معجؿفؿا(الؿوضوع الداّل ا)ب )الؿوتقف(يرتجم مجدي وهبة وكامل الؿفـدس  (1)

، «ما أو ملثورات لعبقة معقـة ر يف أدٍب موضوع أو حدث قصصي أو لخصقة أو فؽرة أو عبارة تتؽرّ 

ـة بؿعـى الؿوضوعات الؿركزية التي تتؿحور حولفا أسا قر معقّ  (الؿوتقػات الؿركزية)وكستخدم هـا 

معجم الؿصطؾحات العربقة يف الؾغة وإدب، مجدي وهبة وكامل الؿفـدس، مؽتبة  :اكظر .ـةوقصص معقّ 

 )قسم الرتجؿات(. .396، ص9984لبـان، بقروت، الطبعة ال اكقة، 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(8) 

سلبدأ بنيراد الؿسللة التػسقرية يف ِسػر الخاروج والتاي أدت لظفاور موتقاف 

سللااقر  ،بعاد ذلاك .روع وتػساقره يف أواخار سااقاقفا العتقاق الؿتالّخ الجبال الؿرفا

 حادّ إلى -بؿا سقعطقـا فؽرة  ،رة عؾى تؼؾقد الجبل الؿرفوعبنيجاز لؾ واهد الؿبؽّ 

ساالكاقش  ،وماان َثاامّ  .عاان مصاادر الؿااواد التااي عؿاال عؾقفااا عؾؿاااء التؾؿااود -مااا

سلساتعرض كقػقاة  ،ختاًماا .الػؼرتقن الؾتقن تـاولتا موتقف رفع الجبل يف التؾؿاود

ويػتح أثار الجبال الؿرفاوع  .تويقف الؼرنن لفذا الؿوتقف يف سرده لحادثة سقـاء

 :يف التؾؿود والؼرنن كافاذة لؾتػؽقار يف لالن اختقاار إسارائقل عؾاى إمام إخارى

يؼود هذا إثر لتعؿقاق آعتؼااد القهاوي باختقاار إسارائقل  ،فؿن مـظور التؾؿود

ر فؿوتقاف الجبال جازء مان إعاادة تصاوّ  ،ا يف الؼارننأمّ  .فقة والوحيوالعدالة اإل

 .أوسع لؿوضوع اختقار بـي إسرائقل

  



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(9) 

 :، اختييار إسزائي ، يالتفلري يف العصور القدميت املتأخزة11خزيج 

وإكؿااا يف  ،ػر الخااروج فحساابيف ِساا لحظااة محوريااة ٓ 99يؿ اال الخااروج 

يف هااذا الػصاال ياالي  : ي كؽااّل ّدس الِعااأسااػار موسااى الخؿسااة والؽتاااب الُؿَؼاا

أن يجعال  «الارّب »ويعرض يفوه  .ي التوراةموسى ببـي إسرائقل لجبل سقـاء لتؾؼ  

ال ااعوب إخاارى  ماان بااقن كااّل  seḡullâ «مؾؽقتااه ال خصااقة»بـااي إساارائقل 

هااذا  .(6-99/5)خااروج  «ة مؼّدسااةأّماا»و «مؿؾؽااة الؽفـااة»لقخاادموا بوصااػفم 

د بلخاذ العفاد ماع ساقلة وَعا الارّب  إذ إنّ  :بانبراهقمد صؾة إسارائقل العرض يمكّ 

كؿااا أكااه ُيـ ااب عققااة فرياادة بااقن  ،(98/22-96 :8/97-6إبااراهقم )تؽااوين 

ويعفاد إسارائقل  ،ويجعل إسرائقل الؼائؿة عؾى الوحي اإلفاي ،وإسرائقل الرّب 

 .ة يف العالمبرسالة خاّص 

سااة الـصاوص الؿؼدّ  كؿااا تحؽقفاا وباالـظر لتجرباة إسارائقل الؽؾقااة ماع الارّب 

ي أساس اختار يفوه إسرائقل لتؾؼ   وهو: عؾى أّي  ،الع ية، يبزغ سمال ٓهوي رئقس

تؽاوين  :التوراة؟ هل اختار الرب إسرائقل بإسااس بسابب  اعاة إباراهقم )راجاع

اا5/26: 22/98 ي التااوراة (؟ أم أن قااوم إساارائقل كاااكوا مساامولقن عاان امتقاااز تؾؼ 

(، كؿااا يظفاار ماا ًق يف اسااتعدادهم 94/39: 4/39)خااروج ٕةاام وثؼااوا يف يفااوه 

بعبااارة أخاارى: هاال كاكاات إساارائقل  (؟7/24-3: 8/99لؼبااول التااوراة )خااروج 

ت التوراة؟ أم أن إسارائقل امتاازت بسابب قبولفاا لؾتاوراة بالػعل مؿقزة ولذلك تؾؼّ 

ة: هال ساؾإ من مزيدإلى ق يؼودكا حقن ُعرضت عؾقفا؟ والتػؽقر القهوي الؿتعؿّ 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(90) 

ُعرضاات التااوراة عؾااى أقااوام نخاارين؟ أم أن يفااوه أعطااى إماام إخاارى لاارائعفم 

 الؿخصوصة؟

الؿوتقف التػسقري الاذي يساود حاديث التؾؿاود والؼارنن عان اختقاار بـاي  إنّ 

ن رفااع الاارّب لجباال سااقـاء كلكااه ُيّؾااة فااوق قااوم إساارائقل: يف سااػر إساارائقل يتلااؿّ 

خاذ الـااس أمااكـفم عـاد ، ويتّ اء الارّب لؾؼا يجؿع موسى الؼومَ ( 97/99) الخروج

ًٓ يف ساقاق beṯaḥtîṯ hāhār َسػح الجبل . هذا الػفم لؾعبارة يجعال الؿعـاى معؼاو

الساارد، لؽاان بـاااء عؾااى آسااتعؿال العاا ي الؽقسااقؽي كؿااا ي اافد لااه الؽتاااب 

 ولػظااة«. عـاد َساػح»هاي تعبقار غقار معتاااد عان معـاى  beṯaḥtîṯ الؿؼادس، فؾػظاة

taḥaṯ و ،«أسػل»ة تعـي عاد taḥtî  ويف بااقي «. الجازء الساػؾي»صقغة م تؼة تػقاد

 (،6/96لسطح الُػؾك السػؾي )تؽوين  taḥtî س الع ي، ت قر لػظةالؽتاب الؿؼدّ 

Sheol «(، 88/7، مزامقاااار 86/93: مزامقاااار 23/22إرض )ت ـقااااة « تحاااات

-39/94: 26/20 : حزققاال44/23تحت إرض )إلاعقاء « الؿـا ق السػؾى»

)مراثااي « الؿـااا ق أدكاااه»(، حػاارة 93995: 63/90: مزامقاار 32/24: 96-98

(، وحجر 9/95 : قلاة95/99من الؿاء )ي وع « السػؾى»(، القـابقع 3/55إرمقا 

(94/96)أيوب « إدكى»حى الرّ 
(1)

فريدة مان كوعفاا  beṯaḥtîṯ لؽن تركقبة لػظة .

                                                           

جازء مان  taḥtî، حقاث (4/7( يف كتاب كحؿقاا« عـد سػح»هو  beṯaḥtîṯ الـظقر الوحقد الؿؿؽن لؿعـى (1)

يف إجاازاء السااػؾى لؾػلاااء خؾااف : »mittaḥtiyyôṯ lammāqôm mē‘aḥarê laḥômâاصااطقح معؼااد: 

= 
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 ترجامت

(99) 

يفّ، عؾاى الؿحؿال الَحارْ  لـا حؿل لغاة الاـّص س الع ي، وإذا جاز يف الؽتاب الؿؼدّ 

أساػل »الجبال أو « تحات»ر هذه أية بلن الـااس كااكوا يؼػاون يؿؽن لؾؿرء أن يػّس 

س الاذي تام الؽتااب الؿؼادّ  وهاذا باللابط كاوع التعبقار غقار الؿعتااد يف كاّص «. مـه

 ;Zetterholm 2012, 70–71) تويقػاه باكتظاام كؿـطؾاق لتعؾقؼااات الؿادراش

Wylen 2005, 97–98; Stern 1987, 613–620; Sarason 1998, 133–

ا أساػل الجبال الؿرفاوع صورة قوم إسارائقل قاائؿقن حرفق ا فننّ  ،يف الواقع .(154

كؿااا ورد يف بااواكقر  ،يف سااقـاء تادعم التػؽقاار القهااوي عان لؼاااء إساارائقل باالرّب 

تػسقرات الؿدراش الحاخامقة مخقؾتا
(1)

 .رابي إسؿاعقل 

سااػر  الاارّب لجباال سااقـاء فااوق إساارائقل التػسااقر الؿعتؿااد لااـّص صااار رفااع 

يف الؿصادر الحاخامقة( 99/97) خروجال
(2)

وإن كاان ذلاك -ومان الؿقحاظ  .

                                                           

= 

 ;63:90)مزامقااار « يف الؿـاااا ق تحااات إرض» bر مااارتقن العباااارة ذات حااارف الجااار وتتؽااارّ «. الحاااائط

939:95). 

بتػسقر الراباكات لسػر الخروج  ، ويختّص «سةالؽتب الؿؼدّ  تػسقر»جزء من الؿدراش  الؿخقؾتا (1)

 )قسم الرتجؿات(. .الؼرن الرابع الؿققدي لىوالت ـقة، ويرجع تاريخ تدويـفا إ

، والذي قد يعود لؾؼرن الرابع يف العصر (99/97) يظفر موتقف الجبل الؿرفوع يف ترجوم جوكاثان (2)

. والؿصادر الحاخامقة التي تعؽس هذا الؿوتقف 966-955، 2099ؾق ر وت قؾتون ف :الؿسقحي: اكظر

 ,Tanhumaمدراش ك قد إكالقد )الؼرن السادس أو السابع(:  باإضافة لتواريخ تـؼقحه الـفائي ت ؿل:

= 
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 ترجامت

(92) 

ويجاب أن كلاع مبادأين يف  .ا كفذا اتخاذ لؾؼارنن سابًققأن موتقًػا تػسقري   -اعادي  

ف يف بقان الػؽار ان ذلك الؿوتقف هذان الـّص آعتبار إذا لاـا أن كػفم كقف يوي  

   :القهوي عن اختقار إسرائقل

                                                           

= 

Noah, 3 ;Tanhuma, Shofetim, 9 أواخر الؼركقن السابع والتاسع(: الطبعة إولى من( Pirke de-

Rabbi Eliezer 41  الؼرن ال الث ع ر(:  9)الؼرن ال امن أو التاسع(: مدراش الؿزامقر(Yalkut Shimoni 

)الؼرن  (99/97)يف خروج  Midrash ha-Gadol )الؼرن ال ا  ع ر وال الث ع ر(: و 99/97يف خروج 

 The Tanhuma-Yelammedenu(، 2003ال الث ع ر(. لفذه التواريخ راجع م. بريجؿان )

Literature: Studies in the Evolution of the Versions ,2-5 :( 2009س. د. ساكس ،)Midrash 

and Multiplicity: Pirke de-Rabbi Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture ,

(، 9992)، و ها. ل. سرتاك و ج. ستقؿبقرجر، تراكس 9(، مدراش الؿزامقر 9959: و. ج. برود )4-9

الجبل كان كاصًعا  إنّ  :. يؼول الرتجوم355-354و 352-359، 395مؼّدمة لؾتؾؿود والؿدراش، 

يورد فؼط رفع الجبل. استعؿال الؿوتقف يف مدراش ك قد إكالقد  Pirke de-Rabbi Eliezerكالزجاج. 

 Tanhuma, Yalkut :ومدراش الؿزامقر ي به ذلك يف مخقؾتا الحاخام إسؿاعقل. هذه الـصوص يف

Shimoni, and Midrash ha-Gadol  تتوسع يف الـسخة التؾؿودية. والـص الؿتعؾق منMidrash ha-

Gadol و. د. كقؾسون، تراكس  :تم استخدامه يف إعادة بـاء تعؾقؼات مدراش عؾى سػر الخروج: راجع

(2206،) Mekhilta de-Rabbi Shimon bar Yoḥai, 229. رة الؿعـقّة لؽن كؿا يوضح كقؾسون، الػؼ

 Mekhilta de-Rabbi Shimon barجزئقة يف الـص إصؾي  ل ٓ تظفر يف أّي بالتي تتلؿن رفع الج

Yoḥaiوإكؿا توجد فؼط يف ،: Midrash ha-Gadol   يف لؽؾه الحالي عن التؾؿود.الذي يبدو مستؼق  
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 ترجامت

(93) 

العـايااة بالخصوصااقة الؾغويااة تؽااون هااي  ، كجااد يف التػسااقر الحاخااامي أنّ بدايااةً 

جاامعي الؿساتـدات  ذلك أنّ  :ع يف التلويل القهوي لؾؿؼطع كؽّل الذريعة غالًبا لؾتوّس 

روةا، كؿااا الحاخامقاة يػفؿااون بوضااوح الؿعـااى الؿبالاار لؿعظاام الؿؼااا ع التااي يػّساا

يظفر حقاث أدرجاوا التػساقر الؿبالار لؾؿعـاى جـًباا إلاى جـاب ماع الؼاراءات الؾغوياة 

صاوا لغاة الؽتااب الؿؼاّدس بحً اا عان إلاارات يعؾؼاون عؾقفااا  اإبداعقاة. وعـادما محَّ

قاد ك ار لفام تؾاك الادٓئل  تلويقهتم القهوتقاة، فعؾاوا ذلاك ٕةام اعتؼادوا أن الارّب 

 ;Fishbane 2013, 13–17) راجااع كؾؿااة ماان الااـّص   كااّل لقػفؿااوا تؾااك إففااام يف

andEilberg-Schwartz 1988).  هااي التااي ألفؿاات  وسااواء كاكاات تػاصااقل الااـّص

الؼراءة القهوتقاة، أو أن الؼاراءة القهوتقاة هاي التاي ألفؿات البحاث عان تػاصاقل 

ّٓ  بالرتادف. ومن َثامّ ، فال ابت أن آثـقن َعِؿَق الـّص  ببساا ة  الؿارءُ   يرّكاز، يـبغاي أ

ة باعتبارها إساس الرساؿي لؾتػساقر، وإكؿاا لـارى حؼقؼاة ماا ة الـصقّ عؾى الخاصقّ 

 يجري يجب أن كؼرأ بعـاية لصالح الؿسللة القهوتقة ققد البحث.

س، تجااد جؿالقااة ثاكًقاا، يف معاارض ساارد وإعااادة ساارد قصااص الؽتاااب الؿؼاادّ 

ى كجازء ٓ ا لدرجاة أن ُتارَ هاجاداوية م ل أثر الجبال الؿرفاوع تصابح معروفاة جاد  

أ ماان الؼصااةيتجاازّ 
(1)

عـاادما َروى الؿػساارون الؼاادماء وصااول  ،بعبااارة أخاارى .

                                                           

 :راجاع أيًلااا. (legendizingالتساطقر ) بوصااف العؿؾقاة لفاذه ي ااقر( 39 ،29 – 23، 9998جاقؿس كوجال ) (1)

 .900 - 99، 9986كوجل 
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 ترجامت

(94) 

كتلويال  ٓ ،لؾجبل يؿؽن أن يؽوكوا قد ضّؿـوا إلارة لرفع الرّب  ،إسرائقل لسقـاء

وهاذا َمساؾك ُمعتااد يف  .بل كعـصر ُمػرتض يف السرد ،(99/97) لـص الخروج

حقاث تساتدعي عدياٌد مان  ،ق أيًلاا بت اؽقل بِـقاة الؼارننويتعّؾا ،هالفاجاداتطوير 

الؿؼاا ع الؼرنكقااة الؿروياااِت التوراتقااة التاي ت ااتؿل عؾااى عـاصاار هاجاداويااة
(1)

. 

وإكؿاا يبادو أّكاه  ،الؼرنن ٓ يؼتبس خا  رفاع جبال ساقـاء مان التػساقر وبذلك فننّ 

. والؿباادأ سااقـاء ة السااردية ماان الؿرويااات السااابؼة لواقعااةُأْلااِرب تؾااك الخاصااقّ 

د كقػقاة تويقاف ويقػة هذا العـصر يف مصاادر ساابؼة ٓ تحادّ  هـا هو أنّ  إساس

باال يباادو أن الؼاارنن يـسااج عـاصاار ماان الؼصااص السااابؼة يف خطابااه  ،الؼاارنن لااه

 .ةلقـ ب رسالته القهوتقة الخاّص  الخاّص 

  

                                                           

 .6، ص3و 2 اكظر الدراسة الؿذكورة يف حالقة (1)
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 ترجامت

(95) 

 :اجلب  املزفوع يف خمييتيا الزايب إمسياعي 

بال الؿرفاوع يف تعؾقؼاات مادراش التـائقؿقاةيفر التػسقر إول لؾج
(1)

عؾاى  

رة يف الـصاف ال اا  مان الؼارن الؿحارّ  ،مخقؾتاا الراباي إساؿاعقل ،سػر الخاروج

ويف  .(Strack and Stemberger 1992, 255ال ااا  يف العصاار الؿسااقحي )

كجد تعؾقاق الؿادراش عؾاى عباارة  ،يف الػصل ال الث baḥōdeš مخقؾتا إسؿاعقل

hāhār beṯaḥtîṯ (99/97) يف خروج:  

وأةام )قاوم إسارائقل( اقرتباوا ووقػاوا  ،مان مؽاكاه هذا يعؾؿـا أن الجبل ُكتَِق 

ْمُتْم َوَوَقْػُتْم فِي َأْسَػِل اْلَجَبلِ » :كؿا يؼول ،أسػل مـه وفقؿاا  .(4/99)ت ـقاة  «َفَتَؼدَّ

 يااا حؿااامتي يف محاااجب الصااخر يف ساارت» :ي اارح إثاار ،بلولاااك الـاااس يخااتّص 

 «الؿعاقل أريـي وجفك أساؿعقـي صاوتك ٕن صاوتك لطقاف ووجفاك جؿقال

 إركاان هاذه –( 2/94)إك ااد  «أريـاي وجفاك» .(2/94)سػر ك اقد اإك ااد 

 :(24/4اجاااع خاااروج ر) ع ااار آثـاااا إسااارائقل لؼبائااال الؿوافؼاااة ع ااار آثـاااا

ٕن » :الع ار الوصاايا إعطائفم ي قر هذا –( 2/94)إك اد  «أسؿعقـي صوتك»

                                                           

ن، ويطؾق عصر التـائقم عؾى فرتة الؼركقن إول وال ا  لؾؿققد، يبادأ والتـائقم: هم الحؽؿاء أو الؿعؾؿ (1)

ا أو البطريارك، ويطؾاق عؾاى الؿعؾام مان عصار التـاائقم اسام رباي ذمع هقؾل ولاقؿاي ويـتفاي باالرابي يفاو

ؿاعقل بن الق ا والرابي عؼقباا بان يوساف، ويـؼسام عصار سأو راب، ومن ألفر الراباكات الرابي إ (سقدي)

 )قسم الرتجؿات(. .أربع مراحل تـتفي بتقمقذ إسؿاعقل وعؼقبا م ل يفوذا الـاسيإلى التـائقم 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(96) 

 «ووجفاك جؿقال» :م الوصاايا الع ار( بعاد تساؾّ 2/94)إك ااد  «صوتك جؿقال

ب  »( عـدما 2/94)إك اد  َم ُكال  اْلَجَؿاَعاِة َوَوَقُػاوا َأَمااَم الارَّ )ساػر القوياقن  «َتَؼدَّ

9/5( )H. S. Horovitz, ed. 1997, 214–215). 

الت ـقااة  الجباال اقتباااس (تحاات) ت حرفق اااوقَػااويعّلااد حؼقؼااة أن إساارائقل 

(4/99) taḥaṯ hāhār.  ومخقؾتا إسؿاعقل يربط هذه الصورة القفتة بآساتعارة

والااذي ُتَ ااّبه فقااه إساارائقل باالك ى  ،(2/94)التوضااقحقة يف سااػر ك ااقد اإك اااد 

هذا التػساقر يػارتض مسابًؼا الرمزياة  .مـعزلة كحؿامة تحتؿي يف محاجب الصخر

يف  beṯaḥtîṯ hāhārوماان الؿحتؿاال أن الؼااراءة الحرفقااة لااا  ،يف تلوياال إك ااودة

 َٓ أَ  :لساامال تػسااقري يف لاارح ك ااقد إكالااقد ك االت كحااّل  (99/97)خااروج 

يف »كقااف كاكاات إساارائقل  ،إلقااه كؿحبااوب إساارائقَل  حقـؿااا قااّرب الاارب   :وهااو

؟ بحاااث الؿػّسااار لفاااذا الساااقاق يف ‗beḥaḡwê hassęla «محااااجب الصاااخر

 .عن مؼطع يصف مؽان إسرائقل بقن الصخور بحلرة الارّب  سةالـصوص الؿؼدّ 

ولارع  beṯaḥtîṯ hāhārمن الؿحتؿل أيًلاا أن الؿػّسار ٓحاظ غراباة  ،وبالتبادل

تلويؾااه  )كؿااا ياادّل  (2/94)فوجااده يف ك ااقد  ،يـّؼااب عاان مؼطااع مااواٍز ل اارحفا

 (99/97)الخاروج  رباط كاّص  فاننّ  ،وأي ا تؽن أصول ذلاك التػساقر .الؿجازي(

َرَفااع  ،يصااّور إساارائقل واقػااة تحاات جباال سااقـاء بنيحاااء إيجااابي (2/94)بـ ااقد 

أماّدها  ،بالـسابة إسارائقل .وجااءت إسارائقل  واعقاة لتؼاف تحتاه الجباَل  الرب  

بحقاث يؿؽان لؾؼاوم أن يساتجقبوا بعذوباة  ،الجبل بالحؿاية وإماان والحؿقؿقاة
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 ترجامت

(97) 

 قق عؾااى اختقااار الاارّب د مخقؾتااا إسااؿاعقل باان ويمّكاا .ويؼبؾااوا وصاااياه لؾاارّب 

وٓ مزياد تعؼقادات ي اقر  ،ي التوراة وعققته الػريدة بؼوم إسرائقلإسرائقل لتؾؼ  

 .لفا
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 ترجامت

(98) 

 :اجلب  املقيوب يف التيمود البيابي 

ف عؾاى الاذي تاللّ  ،تقن يف التؾؿاود الباابؾييظفر موتقف الجبال الؿرفاوع مارّ 

هري يف الؼاارن لؽاان يباادو أكااه خلااع لتـؼااقح أدبااي جااو ،أساااس مصااادر سااابؼة

السادس وربؿا السابع من العصر الؿسقحي
(1)

. 

 :وُيروى إثر التالي يف لابات وعبوده زاره

                                                           

ل تعؾقؼاهتم وتػاسقرهم عؾى الؿ ـاه هي من حؽم العؿوريقن، كان العؾؿاء الذين ت ؽّ يف الػرتة إولى  (1)

 معاصرة التؾؿود تحرير عؿؾقة أن تؼؾقدي مـظور ويرى. 500-255الؿادة إساسقة لتػسقر )الجقؿارا( 

( ورافقـا )ت. 427بوفاة الحاخامقن رالي )ت.  (عفد التعؾقم) وباكتفاء العؿوري، العفد نخر يف تّؿت

(، وتؿت فؼط إضافة تعؾقؼات تحريرية بسقطة من عؾؿاء إجقال التالقة BM 86a :( )راجع499

. M. Elon (1994), Jewish Law: History, Sources, Principles, 3: 1091–1094 :)السابوريم(: اكظر

البارز لؾعؾؿاء الؿجفولقن يف فرتة ما بعد العؿوريقن، يف تحرير لؽن العؾؿاء الؿتلخرين ألاروا إلى الدور 

الؿصادر الؿبؽرة وإضػاء ال ؽل إدبي الؿؿقز وتجويد جدلقة التؾؿود. ومن هذا الؿـظور، الصوت 

م يف التؾؿود، مست فًدا بؿصادر وم قًرا ٕساؾة، يؿؽن أن يوصف بلكه التحريري الؿجفول الذي يتؽؾّ 

 R. Kalmin (1989), The Redaction of the Babylonian Talmud: Amoraic or :)م ًق « سابوريؿي»

Saboraic? ) أوStammaitic  من الع يةstām ،«م ًق راجع« مجفول(: D. W. Halivni, (2013 ), The 

Formation of the Babylonian Talmudكقة ا(. تحرير التؾؿود سقؽون قد تم يف عفد اإم ا ورية الساس

 M. Vidas (2014), Tradition and the :من الؼرن الؿسقحي. راجع أيًلا 700و 500 فرتة بقن يف

Formation of the Talmud. 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(99) 

هذا يعؾؿـاا أن الؿباارك  :قال الحاخام عبديؿي هاما «:ووقػوا أسػل الجبل»

إذا قبؾاتم التاوراة ساتؽوكون » :وقال لفم ،س قؾب عؾقفم الجبل م ل برمقلالُؿَؼدّ 

«ولؽن إذا رفلتم ستؽون هذه قبوركم ،بخقر
(1)

. 

يـسب التؾؿود هذا التػسقر إلى راباي عباديؿي هاماا عاالم الؼارن الراباع مان 

لح لـاا ماا هاي الـؼطاة التاي كاان مان وٓ يتّ  ،أرض إسرائقل الذي هاجر إلى بابل

بدفن إسارائقل تحات جبال إذا  د اهللُ لؿاذا هدّ  .الؿػرتض أن يوضحفا هذا التػسقر

ٕةم كاكوا مرتددين يف قبولفا؟ هل كاكت هذه عقمة عؾاى هل وا التوراة؟ لم يؼبؾ

يحاول قاول لايء عان ذاتاه  الؿخصوص إسرائقل؟ هل كان الرّب  اختقار الرّب 

هو أو عن  بقعة التوراة؟ ال يء الوحقد الواضح هو أن موتقاف الجبال الؿرفاوع 

بل إن تػسقر رابي  :إسرائقل ر حؿاية الرب العؿقؿةلتذكّ  امـاسبً يف التوراة لم يعد 

عؾااى أكااه هتديااد َيؼصااد بااه إكااراه إساارائقل عؾااى  عبااديؿي هامااا يػّساار فعاال الاارّب 

                                                           

سرتاك  :الحاخام عبديؿي هاما كان الجقل الرابع من عؿورة الػؾسطقـقة الذي هاجر لبابل: راجع (1)

 MS Newب وفًؼا لا 2هاما يف عبوده زاره  (. اسؿه مختصر لؾحاخام عبديؿي94، 9992وستقؿبقرجر )

York JTS Rab. 15 وMS Munich 95. In MS Paris 1337  , .ُيعرف بالحاخام عبديؿي هاما من حقػا

 R. Dimi b. Ḥama b. Ḥasa (MS Oxfordة واحدة باسم تذكره مخطو ة مفؿّ  Shabbat 88aويف 

Oppenheimer Add. fol. 23)  واثـتان―R. Abdimi b. Ḥama‖ (MS Munich 95 and MS Vat. Ebr. 

 ,The Saul and Evelyn Henkind Talmud Text Databankاست فد  ذه الؿخطو ات وفًؼا لا . (108

Lieberman Institute of the Jewish Theological Seminary 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(20) 

رو التؾؿاود يف ذلاك إثار ع محارّ يتوّسا ،مؼطع مؿا يؾي يف كّل  .آستجابة لؾتوراة

 .عؾى التساؤٓت القهوتقة الؿتعؾؼة باختقار إسرائقل )التؼؾقد( لؾردّ 

  



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(29) 

 : تيمود بيافي  ايابياثاجلب  املقيوب يف

كؿـاق اة لؿ اـاه sugyaتبادأ  .أ88كجد الؿؼطع إول يف باافؾي لاابات 
(1)

 

س لسؾساؾة مان م كصوص إثبات من الؽتاب الؿؼدّ الذي يؼدّ  ،(4-9/3)لابات 

الطػاال الؿختااون يؿؽاان  كقااف كعاارف أنّ » :عؾااى ساابقل الؿ ااال .لااوائح الطؼااوس

والارد يف ساػر  ،«تحؿقؿه عؾى القوم ال الث بعد الختان والذي يوافق يوم سابت؟

ِعقنَ » :(34/25)التؽااوين  )لااابات  «َفَحااَدَث فِااي اْلَقااْوِم ال َّالِااِث إِْذ َكاااُكوا ُمَتااَوج 

عان  tānû rabbānanا بعاد مـاق اة لتؾاك الؾاوائح يعرضاون أثاًرا تـائقؿق ا .(9/3

يف القااوم السااادس ماان لاافر سااقػان أعطقاات  :فّؽاار حاخاماتـااا» :ا الع اارالوصاااي

ر تؼارّ  ،ع يف هذا إثركجزء من التوّس  .ب(86)لابات  «الوصايا الع ر إسرائقل

 «ػااق عؾااى أن التااوراة أعطقاات إساارائقل يف صااباح الساابتيتّ  الؽااّل » :الجقؿااارا

إيااام أو ال اافور د تاالي سؾسااؾة مؼااا ع قصااقرة تعاادّ  ،بعااد ذلااك .أ(87)لااابات 

 ‘tā« تعاال واساؿع»وحادة مـفاا تبادأ بعباارة  كاّل  :ل حداث ذات الصاؾة بساقـاء

šema‗  تالي معالجاة  ويؾاة لؾاوحي عـاد ساقـاء  ،ختاًماا(. ب87 –أ 88)لابات

                                                           

اة رد، ففي التوا لؾقفوالؿ ـاه هي مجؿوعة التؼالقد ال ػفقة التي تسؾؿفا موسى مع التوراة وفؼً  (1)

ال ػفقة، وت ؿل ال رائع والؼواكقن مـذ السبي يف الؼرن السادس قبل الؿققد، والتعؾقؼات وال روحات 

 )قسم الرتجؿات(. .عؾى الؿ ـاه تسؿى بالجقؿارا



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(22) 

ي ااقر كقوسااـر لؾؿؼطااع الختااامي  .sugyaب( وتختااتم  ااا 89-أ 88)لااابات 

. (Neusner 1996, 383) «الؿؾحااق الؿوضااوعي لؾااوحي يف سااقـاء»باعتباااره 

موتقف الجبل الؿرفوع يوجاد باللابط يف مؼدماة  ىالؿؼطع الؼصقر الذي ي قر إل

 :وكّصه ،ذلك الؿؾحق

 R. Abdimiقاال الراباي عباديؿي هاماا  «.ووقػوا أسػل الجبل» .1

b. Ḥama:  هذا يعؾؿـا أن الؿبارك الُؿَؼدس قؾب عؾقفم الجبال م ال

ولؽاان إذا  ،التااوراة سااتؽوكون بخقاارإذا قبؾااتم » :وقااال لفاام ،برمقاال

 «.رفلتم ستؽون هذه قبوركم

بـاااء عؾااى هااذا  :R. Aḥa b. Jacobقااال الرابااي نحااا يعؼااوب  .2

 .صار من الؿحتؿل توجقه اعرتاض قوي لؾتوراة ،الؽقم

 :حقاث ورد ،فؼاد قبؾوهاا يف أياام أح اويروش ،حتى لو :قال رابا .3

 ،(9/27)أساتقر  «َأْكُػِسِفْم َوَعَؾى َكْساؾِِفمْ َأْوَجَب اْلَقُفوُد َوَقبُِؾوا َعَؾى »

 :ماا الؿؼصاود بؼولاه :وقاال حزققاا .لؼد أّكدوا عؾى ما قبؾاوه بالػعال

)مزامقاار  «ماان السااؿاء أسااؿعت حؽًؿااا. إرض فزعاات وسااؽـت»

إذا فزعت لؿاذا ساؽـت؟ وإذا ساؽـت لؿااذا فزعات؟ مان  .(9/79

ذا فزعات؟ وهاذا إذن لؿا .يف البدء فزعت ثم سؽـت :إفلل الؼول

َوَكااَن َمَسااٌء » :ماا الؿؼصاود باالؿؽتوب :وفًؼا لؿا قاله ريش ٓكاقش



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(23) 

(9/39)تؽااوين  «َوَكاااَن َصااَباٌح َيْوًمااا َساِدًسااا
(1)

هااذا يخ كااا أن  ؟

إذا » :ثام قااال لفاام ،س وضااع لارً ا ٕعؿااال الخؾااقالؿباارك الُؿؼاادّ 

سالجعؾؽم  ْت ولؽان إذا رفَلا ،ْت إسرائقل التوراة ساتؽون بخقارقبؾَ 

«خراًبا أجوف
(2)

. 

سللخص بنيجاز العـاصر الؿػتاحقة يف حبل أفؽاار  ،ٕغراض البحث الؼائم

يف  beṯaḥtîṯ hāhārيف الوحادة إولاى كجاد تػساقر راف أفاديؿي لاا  .هذا الاـّص 

الجباال عؾااى    kāpمؼاارًرا أن الاارب قؾااب  ،«تحاات الجباال» :(99/97)خااروج 

إذا  .gîgît (Jastrow 1950, 234) «حوًضاا»أو  «بارمقًق »إسارائقل كؿاا لاو كاان 

فاقؿؽن يف  ،ففؿـا هذا ال مقال الؿؼؾاوب عؾاى أكاه قّباة معؽوساة تغطاي إسارائقل

د بدفن يفدّ  الرّب  .الجبل taḥtîṯ «تحت»( b) «يف»الواقع أن كـظر لؾؼوم عؾى أةم 

 .إسرائقل تحت الجبل إذا لم يؼبؾوا التوراة

ة مـسااوبة التؾؿاود ماع هااذا التؼؾقاد بحّجا رويف الوحادة ال اكقاة، يتجااوب محاارّ 

لؾعالم البابؾي من بواكقر الؼرن الرابع راف نحا يعؼوب، يف مواجفة أثار تلويال راف 

التاوراة. ويعاّرف  ضادّ  ‘môḏā‗ā قاوي« اعرتاض»أفديؿي الذي يؿؽن أن يوّيف كا

مسااتـد احتجاااج مؼااّدم مساابًؼا أمااام لاااهد » :‘môḏā‗ā مايؽاال سااوكولوف كؾؿااة

                                                           

 .التعريف أداة فقه السادس القوم لؽن التعريف، ٕداة تػتؼر 5-9، إيام 9يف تؽوين  (1)

 .MS Oxford Oppenheimer Add. fol. 23 لؼاموسهذه مرتجؿة وفًؼا  (2)



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(24) 

 ,Sokoloff 2002) «ال معامؾااة أو إجااراء قاااكو  يااتم تحاات اإكااراهبغاارض إبطاا

645)
(1)

بااع َزمقن باتّ بعبارة أخرى، يؿؽن لؼوم إسرائقل أن يزعؿاوا أةام لقساوا ُمْؾا .

ة بال كااكوا مؽارهقن عؾاى الوصايا ٕةم لم يؼبؾوها يف الؿؼاام إول بانرادهتم الحارّ 

 قبولفا.

م صوت التحرير يف التؾؿود رّدين عؾى ذلك يف الوحدة ال ال ة من الؿؼطع، يؼدّ 

ا :آحتجاااج ًٓ ر أسااتقر يست اافد بؼااول رابااا )أوائاال الؼاارن الرابااع( الااذي يػّساا :أو

دوا  واعقاة التازامفم بالحػااظ لقؽون معـااه أن القفاود يف زمان أساتقر أّكا (9/27)

عؾى الوصايا التي قبؾوها من قبل باإكراه عـد سقـاء
(2)

، لقس لؾقفود ىبعبارة أخر .

القوم أن يعرتضوا عؾى إكراهفم عؾى قبول التوراة عـد سقـاء، ٕةم قبؾوها  واعقاة 

يؼتابس محاررو التؾؿاود تؼؾقاًدا محػوًياا باسام حزققاا، يف الؼارن  :ثاىًواازمن أستقر. 

إلاى أن إرض  (76/9)ُؾاص مان مزامقار العؿوري ال الاث يف أرض إسارائقل، َيخْ 

                                                           

بوصػفا مؿاثؾة لفذا  (إلارة، مقحظة)ومعـاها  ‘mawd‗ûtāيست فد سوكولوف بالؽؾؿة السرياكقة  (1)

  .آستخدام

قبؾوا »ثم  qiyyemû  «أّكدوا: »(9/27)ذريعة هذا التلويل هو الرتتقب غقر الؿعتاد لؾؽؾؿات يف أستقر  (2)

بوريم ثم كّؾػوا أكػسفم « أّسسوا»يؿؽن أن يؽون أةم  (27/ 9)يف أستقر  qiyyemû الؿعـى الؿؼصود لا«. ٕكػسفم

كقف لفم  ،والحال كذلك«. أّكد»عؾى أكه  qiyyemûالحاخامات يػفؿون الؿعـى الطبقعي لؾػعل  لؽنأن يراعوها. 

َٓ والجواب: أكدوا  أن يمكدوا ما لم يؽوكوا كّؾػوا به أكػسفم بعد؟   :راجع . وهو الؿق اق عـد سقـاءأمًرا من الؿاضي، أ

A. Tropper (2014), ―A Tale of Two Sinais: On the Reception of the Torah according to bShab 88a,‖ 

148–151. 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(25) 

تعود لحالة ما قبل الخؾاق، ولام تساؽن وتطؿاان ٓساتؿرار  فزعت يف البداية من أن

مـساوب إلاى رياش  رٌ اوجودها حتى قبؾت إسرائقل التوراة. ويدعم هذا الؿـظاور أثا

ٓكقش، لاب عاصار حزققاا، وفّسار آساتخدام التؿققازي ٕداة التعرياف يف لػظاة 

عـادما عؾى أكه يرمز لؾقوم السادس من لفر ساقػان  (9/39)يف تؽوين « السادس»

 ب(، ويساتـتج مان هاذا أن اساتؿرار وجاود كاّل 86لاابات  :أعطقت التوراة )اكظار

ف عؾى قبول إسرائقل لؾتوراة. هذا يػّسر استعؿال الارب لككاراه: الؿخؾوقات توقّ 

صة متعؾؼاة  ام وحادهم، بال كاان حادًثا ذا ي إسرائقل لؾتوراة لم يؽن مسللة خاّ تؾؼ  

ؽـًا تركه لفوى الـاس نكاذاك لقؼبؾاوا أو يرفلاوا، أهؿقة كوكقة. وبالتالي، لم يؽن مؿ

ا الؿخؾوقاات اتخاذ الارّب  ٕجل صالح كاّل  ي إسارائقل أقصاى التادابقر للاؿان تؾؼ 

 لؾتوراة.

ن ٓهوتققن يظفران ٓختقار إسرائقل يف بافؾي لابات قْ يَ ثؿة تحد   والخقصة أنّ 

ًٓ  أن اختقار إسرائقل إحاادي الجاكاب مان جفاة الارّب  :إول :أ88 لام يادع مجاا

لتجاو م  واعقة، وهذا يلاعف مؽاكاة التاوراة اإلزامقاة. وُيجاباه هاذا آعارتاض 

بالرد غقار الؿؼـاع أن إسارائقل وافؼات  واعقاة بعاد مااات الساـوات، وهؽاذا يارتك 

السمال بق إجابة عّؿا إذا كاكت التوراة ُمؾِزمة حؼقؼة إسارائقل قبال زمان أساتقر
(1)

. 

                                                           

ت وفًؼا لؾحاخام ج. ب. سولوفقت ك، تصّور رالي خريطة زمـقة لحادثة سقـاء، والتي تػقد بلن إسرائقل قبؾ (1)

التوراة  واعقة يف القوم الخامس من لفر سقػان ثم ُقؾب الجبل عؾقفم يف القوم السادس من سقػان، لقظفر بالتالي أن 

= 



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(26) 

ر إلوهقاة عؾاى أةاا ديؽتاتورياة الرب اإجباري إسارائقل يصاوّ  أن اختقار :ثاىًوا

وهااذه التفؿااة الؿبّطـااة يجاااب عؾقفااا بتلكقااد أن الاارب احتاااج  .ؿااةلااديدة متحؽّ 

لككراه عؾاى ذلاك الـحاو لؿراعااة مصاالح أخطار وأك ار مان مجارد الحاضارين 

قنالَؿعـّقاا
(1)

اة عؾااى وبؿااا أن الؽااون بجؿؾتااه يعتؿااد عؾااى كجاااح اإكعااام بااالتور .

ُؿل بالرب أن يرتك الؿحّصؾة الـفائقة بقاد جؿاعاة مان الب ار غقار لن َيجْ  ،إسرائقل

ا :الؽامؾقن ي التاوراة لذلك كان عؾى الارب مسامولقة أن يجا  إسارائقل عؾاى تؾؼ 

 .ٕجل الصالح العام

  

                                                           

= 

 .J. B :أ. راجع88إسرائقل كاكت قد قبؾت التوراة  واعقة بالػعل قبل وقوع إحداث الؿذكورة يف لابات 

Soloveitchik (1965), The Lonely Man of Faith, 43. 

هااذه الؿؼاربااة لتػسااقر لغااز الجباال الؿؼؾااوب الااذي الااتفر أثااره عؾااى يااد مػساار التؾؿااود ماهااارال بااراغ  (1)

  :اكظر ،والػقؾسوف إيؿاكويل لقػقـاس يف الؼرن السادس ع ر

L. Kaplan (1998), ―Israel Under the Mountain: Emmanuel Levinas on Freedom and 

Constraint in the Revelation of the Torah.‖  



 

 

 املرفوع واختيار إرسائيل يف القرآن والتلمودالجبل 

 ترجامت

(27) 

 :اجلب  املقيوب يف بيافي  عبوده ساره

كجد الؿؼطع التؾؿودي ال ا  الؿتلؿن ٕثر الجبل الؿؼؾوب يف سػر عباوده 

يعارض عباوده زاره كقاف يتعامال القفاود  .ب يف الؼسم آفتتاحي لؾرسالة2زاره 

يبادأ الؿؼطاع بؿـاق اة عان  .مع الوثـققن يف ضوء الؿحظورات اإلفقة ضد الوثـقة

الاوثـققن يف وقات الؿفرجاان ُيساؿح ببقعفاا ولارائفا مان  ٓ الؿواد ُيساؿح أو أّي 

هااو أكااه ٓ يـبغااي أن يصاابح القفااودي لااريًؽا يف عبااادة  الفااّم إساااس .الااوثـي

ِرك بقاع لايء لُؿْ ا :إصـام مان خاقل التعاامقت التجارياة ماع الاوثـققن )ما ًق 

ومااع أن بااافؾي عبااوده زاره يباادأ بساامال ماان  .يسااتخدمه ٓحًؼااا يف عبااادة وثاان(

وٓ تبادأ  .ـتؼل بسرعة لتجؿقعة  ويؾة من أثار أجداوياةجقؿارا ت فننّ  ،الؿ ـاه

جداويااة يف البدايااة الؿااادة أ .ب5الؿـاق ااة الحؼقؼقااة لؾؿ ااـاه حتااى عبااوده زاره 

د وتمّكا ،وتػاّرق باقن دياكاة إسارائقل والوثـقاة ،مة ٓهوتقة لؾرسالة كؽاّل ر مؼدّ توفّ 

ػفا الحؼقؼاة الؿركزياة وتعاّرف التاوراة بوصا ،فؽرة الؿؽافلة والعؼااب يف أخارة

التاي تؿّقااز إساارائقل عؾااى العااالؿقن
(1)

وجاوهر هااذه الؿؼدمااة القهوتقااة موعظااة  .

                                                           

ػر عبوده زاره يؿؽن أن يوصف بلن مـوعات مجؿوعة من أثار الحاخامقة الؿعـقة بالفّم سبداية  (1)

 ,J. Neusner, The Bavli‘s Massive Miscellanies (Atlanta: Scholars Press :إك  لؾرسالة: راجع

قش ولقس فؼط أثر الجبل أ تػسقرات حزققا وريش ٓك3-ب2وتجد يف عبوده زاره  .71–49 ,(1992

= 
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مـسااوبة لؾرابااي هاكقـااا بااار بابااا )الؼاارن ال الااث أو الرابااع( أو  ،محػويااة بالع يااة

وتتؿحااور حااول فؼاارات متتالقااة يف إلااعقاء  ،لؾرابااي سااقؿالي )الؼاارن ال الااث(

سااردية هااذه  إلااخ. «...ُكاالَّ إَُمااِم َمًعااا َوْلَتْؾَتاااِِم اْلَؼَبائِااُل  اِْجَتِؿُعااوا َيااا»( 43/9)

إمام لؾحسااب ويؽاافب  كلَّ  ا عـدما يجؿع الرب  الؿوعظة تخا ب زمـًا مستؼبؾق  

ويلااقف صااوت التحرياار يف التؾؿااود مـاق ااات  .التزمااوا التااوراة نأولاااك الااذي

 J. L. Rubenstein :قة )اكظرتؽؿقؾقة بأرامقة مب وثة عؾى مدار الؿوعظة إصؾ

1999, 212–242). 

 :تساعى أمام العاالم لت يار إهؿاالفم لؾتاوراة ،يف الؿوعظة الع ياة إساساقة

ا ًٓ بادعاء أةم لّؼوا الطرق وجؿعوا ال اروات وماا إلاى ذلاك لقعقـاوا إسارائقل  :أو

عؾى  بالتساؤل عن عدالة إداكتفم إخػاقفم يف الحػاظ :وثاىًوا .عؾى حؿل التوراة

هذه الجزئقاة مان الجقؿاارا  .التوراة مع أةا لم ُتعرض عؾقفم أبًدا يف الؿؼام إول

وفقؿا يؾي الـّص الؿتعؾق ،تحوي أثر الجبل الؿؼؾوب
(1)

: 

                                                           

= 

 L. Jacobs (1989), ―Israel :أ: اكظر88الؿؼؾوب، وهي كؿا يظفر مستعارة من مؽاةا إسبق يف لابات 

and the Nations: A Literary Analysis of a Talmudic Sugya 

 كص الؿوعظة بالخط السؿقك، والخط الؿائل يدل عؾى تعؾقؼات الؿحرر عؾى التؾؿود بأرامقة. (1)
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ياااياواااالاااملاأااوسا،اذاكلاهالا»ا:هكذااتقاللاإماماأماالااها.1

 .«أعطوتاااتلراةاانااواماىستلمها؟

ب  ِمْن سقـَاءَ، َوَأْلاَرَق َلُفاْم » :ألم يُعطفا لفم؟ إكه مؽتوب. 2 َجاءَ الرَّ

)حبؼاوق « هللُ َجاءَ ِماْن ِتقَؿاانَ ا» :(، ومؽتوب33/2)ت ـقة « ِمْن َسِعقرَ 

(. عّم كان يبحث الُؿبارك الؼّدوس يف سعقر ويف فاران؟ قال ر. 3/3

أّمة ولغة، لؽـفم كااكوا  يوحاكان: هذا يعؾؿـا أكه أكزل التوراة عؾى كّل 

 ن تؾؼقفا حتى وصل إسرائقل الذين قبؾوها.يرفلو

سااقد العااالم، لااقس إماار »ويف الؿؼاباال تؼااول إماام أمااام اهلل: . 3

كذلك، هل قؿات بؼؾاب الجبال عؾقـاا م ال الاـعش، كؿاا قؾبتاه عؾاى 

َفَوَقُػاوا »مؽتاوب «. إسرائقل، وما زلـا لم كؼبل التوراة؟ ٕكه مؽتاوب

(. الحاخاام عباديؿي هاماا: هاذا 99/97)خاروج « ِفي َأْسَػِل اْلَجبَلِ 

يعؾؿـا أن الؿبارك الؼّدوس قؾب الجبال فاوق إسارائقل م ال ال مقال 

ولؽاان إذا رفلااتم  ،إذا قبؾااتم التااوراة سااتؽوكون بخقاار»وقااال لفاام: 

 «.ستؽون هذه قبوركم

اِولااِ؟؟ا»يقللااهااهم:ا.ا4 ُملااَمْناِمنُْهْماُيْخبُِرابِهَذااَوُيْلِلُمنَااابِإَول اُِوَقاام

ُروا قاباالصااايااااسااب ا(افوماااايتلّلاا43/9)إشاالوا ا«اُشااُهلَهُهْماَوَيَتَباارل

 ااتياتلقوتملهالا،وفاااتزمتمابها؟
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وكقف كعؾم أةم لم يؾتزموا  ا. 5
(1)

ا؟

 ،يف هااذا الؼساام ماان الؿوعظااة الع يااة الُؿؼَتبسااة أعااقه )بااالخّط السااؿقك(

عؾاى أسااس أن اهلل لام  ،تعرتض أمم العالم عؾى محاكؿتفاا عؾاى أسااس التاوراة

ويجقااب الاارّب بالعبااارة التالقااة يف الؿوعظااة  .يعطفاام التااوراة )الوحاادة إولااى(

لِقَّاِت؟» :(43/9)إلعقاء  ار عؾاى  ،«َمْن مِـُْفْم ُيْخبُِر بِفَذا َوُيْعؾُِؿـَا بِإَوَّ وهو ما ُيػسَّ

زمن  ويل ال رائع الـوحقة السبع لجؿقع إمام )وهاذه هاي  أن الرب أعطى مـذ

(«إّولّقات»
(2)

يف إداكة إمم إخػاقفاا يف التازام تؾاك  الحّق  ولفذا يؽون لؾرّب  :

يادرج محاررو التؾؿاود  ،يف الوحادتقن ال اكقاة وال ال اة .الؼواكقن )الوحدة الرابعة(

ات التاي أثارهتاا إمام ( بغرض اإجاباة عؾاى آعرتاضابالخط الؿائلتعؾقؼات )

يست فد صوت التحريار بالثر مـساوب لاا ر.  ،يف الوحدة ال اكقة .وتعؿقق الؿـاق ة

 (3/3)وحبؼااوق ( 33/2)محتؽًؿااا لسااػر الت ـقااة  ،يوحاكااان )الؼاارن ال الااث(

                                                           

 .MS New York JTS Rab. 15هذه الرتجؿة بـاء عؾى  (1)

 D. Novak (2011), The Image :فقؿا يتعؾق بوصايا كواحقد يف إدب الحاخامي، راجع (2)

of the Non-Jew in Judaism, 11–35. (8/4)لؿصادر الؿفؿة الؿبؽرة هي توسقػتا عبوده زاره وأحد ا :

 :تؾؼى أبـاء كوح أوامر يف سبع وصايا أخقققة: إك اء كظام حؽم، الوثـقة، التجديف، وك ف العري )أي»

 «.آكحقل الجـسي(، وسػك الدم، والسرقة، وتحريم استعؿال العلو الؿؿزق لحقوان حي
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(39) 

عرضاافا  باال إن الاارّب  ،بغاارض تػـقااد الاازعم باالن التااوراة لاام تعاارض عؾااى إماام

   .عؾقفم وهم من رفلوا

 ،يف الوحادة ال ال اة .لقهتؿام أن التؾؿود يؼرتح دفاًعاا نخار ل ماممن الؿ قر 

أجا   ُتَصّور إمم عؾى أةا تؼتبس أثر الجبال الؿؼؾاوب بغارض إثباات أن الارّب 

فؾن يؽون مان العادل  :ولم يػعل ذلك مع باقي إمم ،إسرائقل عؾى تؾؼي التوراة

إمم عؾى رفلفا إذا كان قد عؾى قبول التوراة ويعاقب  إسرائقَل  أن يؽافب الرب  

تـتفاي  .ويبدو هاذا آعارتاض وجقًفاا ،خّص إسرائقل وحدها بدافع زائد لؼبولفا

إلى الجزء التالي مان العظاة )الوحادة  ويـتؼل الـّص  ،الؿـاق ة التحريرية أرامقة

وبادًءا  .الـوحقديةحقث يتفم الرب إمم بالػ ل يف الحػاظ عؾى أوامر  ،الرابعة(

تباادأ الجقؿااارا يف مـاق ااة الااوثـققن واسااتحؼاقفم  ،)الوحاادة الخامسااة( ماان هـاااك

 السبع. لكداكة يف خرق لرائع كوح

تساااءل  .ر الواجفااة إفؽااار القهوتقااة يف هااذا الجاازء ماان التؾؿااودتتصاادّ 

( عدالاة ةالؿوعظة الِع ية التي يؼوم عؾقفا هذا الؿؼطع )الوحدتان إولى والرابع

وتجقااب بآتؽاااء عؾااى إواماار  ،عؾااى تااوراة إساارائقل الاارب يف محاساابة إماام

اا :ل ت ااريًعا واضااًحا )أيالـوحقديااة التااي تؿّ اا إماام  ا( مػتوًحااا لؽااّل وحًقااا خاص 

 .ا لؾحؽااما وماا ًرا أخققق ااوبالتااالي يؿّ اال معقاااًرا عالؿق اا ،)راجااع الااوحي العااام(

ة مؽاكتفاا الخاّصاد أن إسارائقل اساتحؼت ( يمّكا2التعؾقق أرامي إول )وحادة 

وأك اار مااا يػاااجب يف  .أخاارين بؿوافؼتفااا عؾااى تؾؼااي التااوراة حااقن رفلاافا كااّل 
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(32) 

يؿؽان لؾؿارء ربؿاا  .عؾاى ذلاك الؿؼطع أكه يف الوحدة ال ال ة يسؿح ل مم أن تردّ 

إمام  ،أن يرى يف هذا الؿؼطاع ثؿارة تجرباة الحؽؿااء الواقعقاة يف حاوار حؼقؼاي

وإكؿاا كتقجاة اختقاار  ،لم يؽن كتقجة استحؼاقفم تحاجج أن قبول إسرائقل لؾتوراة

ٓ أّمة سوى إسرائقل يـبغي أن تحّؿل مسامولقة  ،وبالتالي .الرب الػريد إسرائقل

هااذه الؿرافعااة القهوتقااة مػفومااة ِضااؿـًا يف الؿوعظااة  .آلتاازام بااالتوراة كامؾااة

 ،ب2زاره يف عباوده  :لؽـفا برزت بوضوح أك  يف التعؾقؼات التحريرية ،إصؾقة

لؽان  ،عؾى اختقار إسرائقل )الوحدة ال ال اة( التلكقد عؾى أسبؼقة إقدام الرّب  كجد

إمم مسامولة  .ما تزال َثّؿة مساحة لؾتػؽقر عن  واعقة إسرائقل )الوحدة ال اكقة(

ولؽاّن معقارهاا يف الحؽام ساقؽون مجؿوعاة أعاّم مان  ،أخققق ا أمام إله إسارائقل

 .التوراة الؽاملالؼواعد متػرعة من وحي 
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 :منياقشت التيمود ليجب  املزفوع: نيافذة عيى سيياقو التيارخي 

دة يف التؾؿاود عان مواقاف يتعّذر عادة رسم مقمح مبالرة من مؼاا ع محادّ 

مااه التؾؿااود ماان خااقل التػسااقر يؿؽاان لاارح الؽ قاار مؿااا يؼدّ  .تاريخقااة مؾؿوسااة

التاوراي وأثاار  ؾاـّص الؽتابي والحجج الؼاكوكقة مان داخال الؿـطاق الاداخؾي ل

الظاروف التاريخقاة لعبات دوًرا  مان الطبقعاي أن كتوقاع أنّ  لؽن يظاّل  .الحاخامقة

ومن الؿؿؽن أحقاًكا تعققن تؾاك الؿصاالح  ،ما يف ت ؽقل خطاب التؾؿود إلى حدّ 

التاريخقااة
(1)

ويجاادر بـااا اعتبااار كقااف أن مـاق ااات التؾؿااود لؿوتقااف الجباال  .

وكقاف أن هاذه  ،التاريخقاة الؽؾقاة التاي اكب ؼات مـفااسق مع الظاروف الؿرفوع تتّ 

 .الؿؼا ع تسفم يف ففؿـا لتؾك الظروف

ا لؾقفود الذين يعق ون تحات كسبق   مستؼرة كاكت 425-225 ذهذه الػرتة مـ

وقاع  ،بؿاا يف ذلاك القفاود ،آضطفاد الؼاائم ل قؾقاات الديـقاة .الحؽم الػارسي

وأيًلااا ب ااؽل متؼطااع يف السااـوات  ،(457-439أثـاااء حؽاام يزدجاارد ال ااا  )

 .أّكاى تؼؾادت الحؽام أك ار الػصاائل عدواكقاة داخال كفـاوت الزرادلاتقة ،التالقة

بعاض القفاود خادموا يف  ،ما ًق  :لؽن الؿوقف لام يؽان ٓ ُيطااق عؾاى كحاو دائام

                                                           

 R. Kalmin (2006b), ―Midrash and Social يف سلؾؽتاب الؿؼدّ راجع مـاق ة التػسقر الحاخامي  (1)

History,‖ 133–136. 
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وعؾى الرغم مان  .(496-488الجقش الػارسي خقل حؽم اإم ا ور كافاد )

كاان لادى القفاود فارص لقزدهاار يف اإم ا ورياة  ،م اكل بقن الحاقن وأخار

( وهرمااز 579-539خساارو ) :حؽااام م اال .الساساااكقة خااقل الؼاارن السااادس

اساتؿرت  .عام مع إقؾقات الديـقة ( كاكوا متسامحقن ب ؽلٍ 590-579الرابع )

ماان وقاات ٔخاار  ااوال أواخاار  -م اال القفااود-إعؿااال العدائقااة ضااد إقؾقااات 

ة مع ضعف قوة اإم ا ورية الػارسقة يف الؼارن خاّص  ،الؼركقن السادس والسابع

عاااكى القفااود يف بااقد فااارس  ،وأك اار مؿااا يف بقزكطااة ،عااامّ  لؽاان ب ااؽلٍ  .السااابع

الساساكقة من حقاة  بقعقاة كافقاة لقزدهاار باالطرق الؿختؾػاة الؿؿؽـاة لؿجتؿاع 

م ا وريةأقؾقة يف م ل هذه اإ
(1)

. 

إٓ  ،كقةامع أّن الدياكة الزرادلتقة كاكات الؿفقؿـاة عؾاى اإم ا ورياة الساسا

 ،عااةفااارس يف ذلااك العصاار كاكاات مو ـًااا لؿجؿوعااات ديـقااة وأجـاااس متـوّ  أنّ 

مـفاا ما ًق  :دةواتخذ التػاعل بقن تؾك ال رائح الؿجتؿعقة الؿختؾػة صاوًرا متعادّ 

 .Herman, ed :دماة الحؽومقاة )راجاع ما ًق والخ ،والخاقف الاديـي ،التجاارة

2015; Payne 2015; and Siegal 2013).  بعض الدراسات الحدي ة لؾتؾؿاود

د عؾااى التواصاال الػؽااري ال ااري بااقن العؾؿاااء وال ؼافااة يف سااقاقه اإياارا  تمّكاا

                                                           

 Yarshater 1983, 3(1): 116–180; and Ben-Sasson :لؾؿزيد عن تاريخ هذه الػرتة بالذات، اكظر (1)

1976, 373–382. 
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(35) 

وت قر إلى كؼاط ت ابه يف الػؽار حاول مواضاقع كلهؿقاة الـؼال  ،الػارسقة إوسع

ت اقر كاذلك لجادال التؾؿاود ضاد الزرادلاتقة  ،الـخباة الؿ ؼػاة ال ػوي وساؾطة

 .Elman 2007; Bakhos and Shayegan eds :)عؾاى سابقل الؿ اال  االع

2010; Secunda 2014; and Gross 2016).  لسقاق  ويولي نخرون أهؿقة أقّل

/آكػصالقة لخطاب ريةدون بإحرى عؾى الطبقعة الجزيال ؼافة الساساكقة ويمكّ 

(Neusner 1976; R. Kalmin 2006a :التؾؿود )راجع ما ًق 
(1)

 .J. Sيعارتف  .

Mokhtarian  ّد ال ؼافااات الاااذي عاااش فقااه حؽؿاااء التؾؿاااودبالؿ اافد متعااد، 

ويخؾاص إلاى أن أيديولوجقاة حصارية  ،ويعرتف أيًلا بالرتكقز الداخؾي لؾتؾؿاود

سااقاقفم الؿتـااوع كاكاات ألقااة إساسااقة التااي اسااتجاب  ااا الحؽؿاااء البااابؾقون ل

(Mokhtarian 2015).  ّالتؾؿااود يؼاادم رؤيااة لؾعااالم ترتؽااز  وماان الؿمّكااد أن

ولؽان إذا كاان يؿؽان لؾؿارء  .بالؽامل عؾى إله إسرائقل والتوراة وعالم الحؽؿاء

                                                           

(1) Hayes (1997, 178)  يمكاد عؾااى  بقعاة الرتكقااز الاداخؾي يف فؽاار محارري التااوراة، ويحااجج باالةم

وجفوا اكتباهفم لتػسقر تؼالقدهم أك ر من العـاية بالتجاوب مع الظروف الخارجقة. وماع ذلاك، يؼاّدم هاايز 

أ، حقاث ي اقر هاايز 96-ب95أم ؾة عؾى دور العـاصر التاريخقة الخارجقة، من ذلك ما ورد يف عبوده زاره 

لى أن التحريم السابق لبقع الوثـققن مواد مؼابل إسؾحة تّم كسخة بالتؾؿود البابؾي بسبب تحسان عققاات إ

القفود والػارسققن يف أواخر العفد العؿوري، والاذي قااد عؾؿااء بعقاـفم ٓساتـباط أن إساؾحة ستساتعؿل 

 لحؿاية القفود.
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 ترجامت

(36) 

مجؿوعة اجتؿاعقاة ذات »أن يرى الحاخامات يف بقد فارس الساساكقة عؾى أةم 

 «تتفافت عؾاى آساتقراد والساؾطة يف ساقاق تااريخي معاقن ، ؿوحات وأهداف

(Gross 2016, 254)، ٓع الؿارء أن فنذن يتوّقا ،بد أن الحال كان كذلك قطًعا و

 .يجد بصائر يف التؾؿود تعؽس تػاعقهتم مع الـاس حولفم

 واختقاار الارّب  (99/97)يف خاروج  beṯaḥtîṯ hāhārق بتػساقر وفقؿا يتعّؾا

يعّلد التؾؿود الرؤية الؽوكقة الحاخامقاة إساساقة التاي  ،ةارلتوإسرائقل لتؾؼي ا

ك لؽـاه يساتعرض كاذلك حاواّف تؾا ،تجعل الرب وإسرائقل والتوراة يف الؿركاز

يمكاد م افد الحسااب يف بداياة عباوده زاره  :ةتقاالرؤية حقث تـ ل تعؼقدات ٓهو

هاذا ولان ُي ااد  .صدارة إسرائقل عؾى العالؿقن واستعقء التوراة عؾى كظم الؼاقم

م أهاال لااذلك حتااى يف ُهاا وٓ ،بااإمم لؿعاوكتفااا آتػاققة/العرضااقة إساارائقل

د ويف عاالم التـاافس عؾاى حقاازة الحؼقؼاة يمّكا .معايقر ال رائع الـوحقدياة العاماة

 .التؾؿود صدارة التوراة

الاوعي بااختقف الارؤى وربؿاا العققاات إصاقؾة ماع  فننّ  ،يف الوقت ذاته

هاال اختااارت  ،إماام ماان بااقن كااّل  :أثااار تساااؤٓت تطّؾباات إجابااات غقاار القفااود

إسرائقل وحدها التوراة؟ وما صؾة التوراة ببؼقة العالم خارج الؿجتؿع القفاودي؟ 

 اعاة إسارائقل  م أنّ أ يجقب عن السمال إخقار بطؿلكاة الؿاتعؾّ 88بافؾي لابات 

، والـصاااارى، نو: بؿاااا يف ذلاااك الزرادلاااتقالخؾاااق لؾتاااوراة تحػاااظ بؼااااء كاااّل 
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 ترجامت

(37) 

خ ات الحقاة  ، فؽّل ن عداهم. ومن َثمّ مَ  الحؽومة، وكّل  ون، ومسمولووالؿاكوي

 .ُمْحَلرة بقن دّفتي التوراة

ل التواصل مع الؿػؽارين مان غقار القفاود مؿاا ساق قر تسااؤٓت حاو كؿا أنّ 

الساائد د الدين الػارسي أكّ  .لتؼويم السؾوك اإكسا  االتوراة بوصػفا معقاًرا كوكق  

وأن  ،السعي إلى آكتؼاام يسابب إذى وأنّ  ،إعؿال الخقرية جديرة بالتؼدير أنّ 

-Duchesne)أعؿااال الؿاارء الحسااـة والسااقاة سااتؼّوم يااوم الحساااب الـفااائي 

Guillemin 1973, 93–98)
(1)

ماا صاؾة تؾاك الؿعاايقر بتعاالقم التاوراة؟ كقاف  .

ا قاااام بعؿااال حسااان بالؿعاااايقر الػارساااقة؟ م ااال هاااذه سقحاساااب الااارب فارساااق  

التساااؤٓت تؽؿاان وراء حجاااج التؾؿااود يف بدايااة رسااالة عبااوده زاره
(2)

يؿؽاان  .

ة يف إقسام أرامقة حقث ُتؿـح إمام خاّص  ،لؾؿرء أن يرى يف تحؾققت التؾؿود

                                                           

مصؾح ديـي اسؿه مازداك بالرتويج لؾؼلاء عؾى  يف أواخر الؼرن الخامس وبواكقر الؼرن السادس، قام (1)

. يؿؽن لذلك الَعَؾم (Duchesne-Guillemin 1973, 195)الؽراهقة بنلغاء عدم الؿساواة آجتؿاعقة 

 وأتباعه أن يؽوكوا قد اكخر وا يف محادثات مع القفود يف فارس.

ًٓ لؿـاق ة الجقؿارا )عبوده زاره  (2) أن غقر القفودي الذي يدرس  R. Meirأ(، ورد رأي عن 3استؽؿا

ا، لؽن هذا الخط الػؽري جزئق   لؾتؾؿود يبدو أكه يؼّل  يوالصوت التحريرالتوراة يؽون م ل رئقس الؽفـة. 

أعؾى لدراسة التوراة من غقر  بوهي أن القفودي الُؿؽره عؾى الطاعة يؽاف ،الؿسللة إساسقة قائؿة تظّل 

القفودي الذي يدرس التوراة  واعقة. مسللة دراسة غقر القفود لؾتوراة يؿؽن أن تتصل كذلك بتجارب 

 واقعقة يف اإم ا ورية الساساكقة.
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 ترجامت

(38) 

أن محرري التؾؿود يعق ون يف عاالم يواجفاون  ،ث دفاًعا عن كػسفافرصة التحدّ 

ؼؾقااد الااذي سق اارح فقااه التـااوع الااديـي ويرياادون تؼااديم اإرلاااد ماان داخاال الت

 .ةتجار م الُؿعال
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 ترجامت

(39) 

 :اجلب  املزفوع يف القزآن

 ا مان تػساقرات الاـّص أثر الجبل الؿرفوع فوق إسرائقل يف الؼرنن لقس م تؼ  

التااوراي، وهااذا يتؿالااى مااع تؼااديم الؼاارنن لـػسااه بوصااػه وحًقااا جديااًدا ماان اهلل 

(Saeed 2011; Martin 2002; and Rahman 1979, 30–33 :ظار)اك
(1)

. 

سارد  يبدو أن هذا الؿوتقف قد صار جازًءا مان الؼارنن مان خاقل تلاؿقـه يف كاّل 

ن هاذا العـصار وٕن الؼارنن ُيلاؿّ  .ره الؼرنن لواقعة ساقـاءلػفي أو مؽتوب يذكُ 

 ىالحؼقؼاة إلاد أن الؼارنن يؼصاد يف من اللروري بداية أن كمكّ  ،الؼصصي بحذق

 .كؼل فؽرة رفع جبل فوق قوم موسى

 63نياة  :ساورة البؼارة]ت قر أربعة مؼاا ع يف الؼارنن ٕثار الجبال الؿرفاوع: 

. والساقاق يف نياات [979نياة  :وسورة إعاراف .954نية  :وسورة الـساء .93و

ه موساى، محاورُ  اهلل لؾؿق اق عؾاى إسارائقل يف ساردٍ  ذُ سورة البؼرة والـساء هو أْخ 

د هاذه الـتقجاة حؼقؼاة أن الؾػظاة ؿا يوحي أن سقـاء هي الجبال يف الؿ افد. تمّكاب

وهو مػردة مؽّقػة مان  ،«الطور»بل « الجبل»الؿستعؿؾة لؾتعبقر عن الجبل لقست 

، [2: 95 :20: 23الؼارنن ]رياكقة ومستعؿؾة صراحة مارتقن لكلاارة لساقـاء الس

                                                           

أو أن الؼرنن مجؿوع  ،(4: 25: 903: 96اكظر أيات  م الرسول )م ًق الؼرنن يـػي هتؿة أن أحًدا يعؾ   (1)

 .(5: 25 :83: 23 :24: 96 :25: 6ـصوص الؼديؿة )من ال
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 ترجامت

(40) 

الؿرادف لساقـاء عاادة يف الؼارنن وهو
(1)

. وعؾاى الـؼاقض مان ذلاك، ٓ ت اقر نياة 

سورة إعراف مبالرة لؾؿق اق مع إسرائقل، لؽن ساقاقفا إوساع هاو موساى يف 

، وهذا مرتبط {ةذوا ما نتقـاكم بؼوّ ُخ }، وإمر هو: [960-959 :أيات]ال ية 

 يبدو أةا التوراة. {ما نتقـاكم}بأيتقن يف سورة البؼرة، حقث 

 (رفع فاوق)وم ؾه  .[63: 2]{ورَ الط   مُ فُ قَ وْ ا فَ ـَ عْ فَ رَ وَ }هو والتعبقر الؿستعؿل 

وحؼقؼة أن التعبقار يعـاي  .[954 :والـساء ]نية ،[2 :مستعؿل يف سورة البؼرة ]نية

 Badawi and :جؾّقة من خقل عدد من الـظائر الؼرنكقة )اكظر (الرفع فوق)فعؾق ا 

Haleem 2008, 374; and Ambros 2004, 115). كجاد أن نياة  ،مارة أخارى

ه وَكَتؼـا الجبل فاوقفم كلّكا} :إذ إن كّصفا ،سورة إعراف فريدة بقن تؾك الؿؼا ع

{ةؾّ يُ 
(2)

الجبال فاوق الؼاوم هاو تؽققاف  (كتاق)فانن مػفاوم  ،وكؿا ساقؾي كؼالاه .

 .ا لؿوتقف الجبل الؿرفوعمقئم سقاقق  

                                                           

: 52 :46: 28 :29: 28 :20: 23 :80: 20 :52: 99 :954: 4 :93 ،63: 2اكظر أيات يف الؼرنن:  (1)

 Badawi and Haleem 2008, 575. Cf. Targum Onkelos Exod 19:18, ṭūrā :. واكظر أيًلا2: 95 :9

desînay, ―Mount Sinai.‖ 

 .Ambros 2004, 262 :د مرة واحدة فحسب يف الؼرنن يف هذا الؿوضع )راجعرِ ( يكتق) الػعل (2)

Badawi and Haleem (2008, 918)  بحواٍش إكجؾقزية: (ن ت ق)ل رح الجذر ―to shake; to raise, to 

lift up, to overturn, to pour out by overturning; (of a camel‘s rigging) to become loose,‖, 
= 
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 ترجامت

(49) 

تصاوير الجبال وكؿؼقاس لؾتلكقاد عؾاى أن هاذه الؿؼاا ع يف الؼارنن هتادف ل

أواخار الؼارن إلاى كجدها يف تػسقر الط ي الذي يعود  ،ُيرفع حرفق ا فوق إسرائقل

يؼتابس الطا ي مؼولاة  ،مان ساورة البؼارة 63يف تػسقره لًياة  ،التاسع الؿققدي

صافر عؿار بان الخطااب ومان أوائال الؿساؾؿقن وفًؼاا  ،سعقد بن زيادإلى ُتـسب 

لؾسقرة الـبوية ٓبن إسحاق
(1)

 :[63: 2]كؼًق من تػسقر الط ي  وهذا هو الـّص  ،

أتعرفاون هاذا؟ قاالوا:  :فؼقال لفام ،...فبعث مقئؽته فـتؼت الجبل فاوقفم»

ّٓ  :قااال هااذا الطااور. ،كعاام فلخااذوه  :قااال .  رحـاااه عؾااقؽمخااذوا الؽتاااب وإ

«...بالؿق اق
(2)

. 

 :ااترجمةااإلىجلوزيةامن

Cooper, trans. 1987, 365; Cf. Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān ʿan-

taʾwīl āy al-Qurʾān  (Tafsīr al-Ṭabarī) 1:427 

                                                           

= 

 Bell, Bosworth :راجع .to raise, to hoist الؿعـى الوارد يف نية إعراف عؾى وجه الخصوص: ويػسر

and Richardson eds. 1991, 1:259 :(كتق) هـا فحسب تعـي: uproot, properly shake. 
 :لؾؿزيد عن سعقد بن زيد، اكظر (1)

 Guillaume, trans., The Life of Muhammad: A Translation of Isḥāq‘s 

Sīrat Rasūl Allāh (1955, 156–157, 486–487, 684) 

 )الؿرتجؿة(. .إصؾي عـه الـّص  الؿملف، وكؼؾُت  إلقهتػسقر الط ي الذي عزا إلى تم الرجوع  (2)
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 ترجامت

(42) 

 979الجبال يف أياة  (كتاق)ومن القفت لقكتباه آستعؿال الؾغوي لؾػظاة 

من سورة إعراف، وكذلك التفديد بنيؼاع الجبل عؾاقفم إذا لام يؼبؾاوا إلاواح، 

كؿا ورد يف التؾؿود
(1)

ٓ ي بت بحاّد ذاتاه أن الؼارنن . هذا إثر الذي رواه الط ي 

ا :أراد يف إصل الؼول بالن الجبال رفاع يف الفاواء ا أن تػساقر فؿان الؿؿؽان كظري 

وقاد  أساء ففم الؼرنن باستدعاء خا ب لؿوتقف مستعار من الؿدراش. (ابن زيد)

ّؾة بلن الؼرنن إكؿا يؼول إنّ  فمبعلحاجج  الجبل هام فوقفم كالظ 
(2)

 ،وماع ذلاك .

والساقاق  ،فاوق الؼاوم (الوقاف)ٓ مجارد  (تاقالـّ )أو  (الرفع)فبالـظر ٓستعؿال 

وحؼقؼااة أن الطاا ي ومصاادره رأوا أن  ،السااردي لؿوسااى وإساارائقل والؿق اااق

ا أن تؾااك يجعاال ماان الؿاارّجح جااد   ،تػسااقر اباان زيااد لاارح وارد ٕلػاااظ الؼاارنن

 ااء كااان حرفق اال يف أن جباال سااقـالؿؼااا ع تعؽااس الؿوتقااف أجااداوي الؿتؿّ اا

 .مرفوًعا فوق قوم إسرائقل حقن تسّؾؿوا التوراة

                                                           

 :م ل :ا يف الفواءفع فعؾق  مػسرون نخرون فؽرة أن الؼرنن يوحي بلن جبًق رُ  ى(، تبـ923ّبعد الط ي )ت.  (1)

وتػسقر  ،(9373وابن ك قر )ت.  (، 9272(، والؼر بي )ت. 9290(، والرازي )ت. 9944الزمخ ري )ت. 

 .Nasr, ed. 2015, 33; Ayoub 1984, 112–113; and Katsh 1954, 65 :(: راجع9505الجقلقن )تم إةاؤه 

سواء سقـاء أو  :جبًق  ا أنّ بقن الؿػسرين أن أية تعـي حرفق   ثؿة اتػاق عامّ »د: يورِ  Nasr ed. 2015, 32–33 :م ال (2)

، لؽن الؿحررين «فتفماا لقطػو فوق قوم إسرائقل إخجبل من فؾسطقن، تم اقتقعه من جذوره وتحريؽه فقزيائق  

أن التعبقر با)رفع الجبل فوق( كظقر الرتكقب اإكجؾقزي )َٓح الجبل من الؿحتؿل بـػس الَؼْدر »صون إلى أكه ؾُ خْ يَ 

 «.فوق(
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(43) 

 ،الؼاارنن والتؾؿااود يت اااركان هااذا الؿوتقااف باااح ون سااابؼون أنّ  وقااد أقاارّ 

براهام جقجارأوأثبت 
(1)

ولام َياِزد عؾاى  ،التـااير باقن الؼارنن وباافؾي عباوده زاره 

ثم است فد هايـريش لباير .(Geiger 1902, 161تؾك الؿقحظة )
(2)

 (2093 ،

 ،عقوة عؾاى ذلاك .باتلا لتؾؿود اإلارة وأضاف جقجر بدراسة( 304–303

 :7]تام تؽققػاه يف الؼارنن  cĕgîgît «م ال برمقال»حاجج لباير بلن ت بقه التؾؿود 

مان  {ُيّؾاة}وي ارح لػظاة  ،ّباة(م ل الظِاّل )ٓ الؼُ  :أي {كلّكه ُيؾَّة} :بعبارة [979

اةِ َفَلَخاَذُهْم } :خقل نية ؾَّ كااقش جولقاان أوبرماان  .[989 :26]{َعاَذاُب َياْوِم الظ 

                                                           

( هو مست رق ألؿاا  وحا  يفاودي، وصااحب أهؿقاة كبقارة يف تااريخ 9874-9890براهام جقجر )أ (1)

دراساته حول فؼه  اإصقح القفودي، حقث يعت  رائد اإصقحقة القفودية يف العصر الحديث، وتؿحورت

الؾغااات الؽقسااقؽقة الع يااة والساارياكقة، وحااول العفااد الؼااديم،  الؿااا نماان جقجاار بالؿركزيااة القفوديااة يف 

ن نماذا أخذ الؼر) :س عؾى الؿسقحقة واإسقم، وألفر كتبه هوإديان الؽتابقة وبؿدى تلثقر الؽتاب الؿؼدّ 

 )قسم الرتجؿات(. (.عن القفودية؟

مست رق ألؿا ، درس يف جامعة فراكؽػاورت،  :Heinrich Speyer(9897-9935)  رهايـريش لباي (2)

، وعؿاال كلسااتاذ يف الؿدرسااة الحاخامقااة بجامعااة برسااقو عااام 9929وحصاال عؾااى الاادكتوراه مـفااا عااام 

9934. 

 اهتؿاماته إساسقة تتعؾق بالؼصص الؽتاابي وعققتاه باالؼرنن، ألافر كتاباتاه يف هاذا كتاباه الاذي ك ار عاام

، وفقه مؼاركة «الؼصص التوراي يف الؼرنن»، Die biblischen Erzählungen im Qoran :بعد وفاته 9935

 :تػصقؾقة لؾؼصاص التاوراي ماع الؼارنن، وقاد تارجم كبقال فقااض بعاض فصاوله لؾعربقاة، يف كتااب بعـاوان

 .)قسم الرتجؿات( .2098، وصدر عن دار الرافدين، عام «قصص أهل الؽتاب يف الؼرنن»
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 تعارض التاي الؼرنكقة لؾؿؼا ع كخؾػقة عديدة يفودية مصادر( 37–34، 9949)

 بقاان أنّ إلاى وكاكت عـاياة أوبرماان إساساقة مـصارفة  ،الؿرفوع الجبل لؿوتقف

القفودياة هى أثار التوراتقة لاػاهة كؿاا صااغتفا الفاجااداتؾؼَّ  امحؿدً 
(1()2)

وقاد  .

من الباح قن أخرين الت ا ات بقن الـصوص القفودية والؼرنن فقؿاا  تـاول عددٌ 

 Caquot 2003, 48; and :ق  اذا الؿوضاوع )اكظار عؾاى سابقل الؿ االيتعّؾا

Katsh 1954, 65).  كان ال اغل إك  لؾدراسات السابؼة هو تحديد الؿصاادر

   .ف السبل التي وصؾت  ا أثار إلقهالتي يؼوم عؾقفا الؼرنن أو وص

سلركز آكتباه عؾى ماا تػعؾاه مؼاا ع الؼارنن بأثاار التاي تويػفاا  ،فقؿا يؾي

 ا.وٓهوتق   اق  بقاك

  

                                                           

ع يف تـااول قصاص التاوراة ق بالؼصاص، والتاي تتوّساالتي تتعّؾا (التػسقر)هي الـصوص من الؿدراش  (1)

 )قسم الرتجؿات(. .من إسا قر غقر الؽتابقة باللرورة اواسعً  ابتػسقرات رمزية تستخدم عددً 

يتبـى فؽرة توّجب إجبار إسرائقل عؾى قبول  [979: 7]( بلن الؼرنن 36 ،9949م أوبرمان )سؾ  يُ  (2)

 التوراة.
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 :16ي 36اجلب  املزفوع يف سورة البقزة، آيت 

الؿادى الاذي يؿؽان لؾؿارء أن  إنّ  .سورة البؼرة هي أ اول ساورة يف الؼارنن

يوّصااف بااه محتااوى هااذه السااورة وفًؼااا لبِـقااة أدبقااة لااامؾة غقاار واضااح تؿاًمااا
(1)

. 

: أيااات نيااة حؽايااات وتعاارض لوصااايا وتحااذيرات 949تساارد أول  :اتؼريبق اا

م تؼاااد   286-243: وأياااات تحتااوي عؾاااى ت اااريعات لؾؿاااممـقن 942-242

-255اإقارارات بالاذكوب )ما ًق نياات مزيًجا مان السارد وإم اال وإوامار و

(286وتختم بـداء هلل ) ،(284-286 :256
(2)

تحؽي أيات  ،يف الؼسم إول .

بـاااي )يؾتػااات الاااـص لؿخا باااة  40يف أياااة  .تػاصاااقل مااان قصاااة ندم 30-39

تساارد إكؼاااذ  49وأيااة  .{َوَأْوُفااوا بَِعْفااِدي ُأوِف بَِعْفااِدُكمْ }ويتحااّداهم  (إساارائقل

وتعارض  .ياذكر الؼارنن موساى صاراحة 59بقـؿاا يف أياة  ،إسرائقل مان فرعاون

                                                           

باإلارة لخصائص م ل البِـقة  :من الدراسات الحدي ة قراءات أدبقة متؿاسؽة لسورة البؼرة م عددٌ قدّ  (1)

الخ ـة، وال ؿول، وتؼـقات تؽوين الحؾؼة، وروابط الؽؾؿات الرئقسة، والتسؾسل التصاعدي، ولػفقة 

 الـص: م ًق اكظر:

Reda 2017; Farrin 2014, 9–21; Ernst 2011, esp. 155–204, 223–226; and Zahniser 2000, 26–

55 

ًٓ لؿحتوى سورة البؼرة الذي  ٓ يزال التساؤل قائًؿا حول ما إذا كان هذا الـفج يؿؽن أن يؼدم سرًدا معؼو

 كػسه. يـ ل ب ؽل  بقعي من الـّص 

 .Jones trans. 2007, 24 :لتصّور ُمساعد، راجع (2)
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لعتابات تستحلر م اهد مان قصاة موساى لابقفة  93إلى  49معظم أيات من 

ويبدأ أول يفور لؿوتقف رفع  .والعدد الؽتب التوراتقة من أسػار الخروج بؿا يف

تي سبؼفا بقان عان اإيؿاان وال اواب يف نياة وال ،66-63الجبل يف مؼطع أيات 

62. 

ِذيَن نَمـُوا وَ } - ِذيَن َهاُدوا َوالـََّصاَرىإِنَّ الَّ  َواْلَقْوِم  الَّ
ِ
ابِاِقَن َمْن نَمَن بِاهلل َوالصَّ

ِخِر َوَعِؿَل َصالًِحا َفَؾفُ  ْٔ  .[62]البؼرة: {ْم َأْجُرُهْم ِعـَد َرب ِفمْ ا

ٍة َواْذُكُروا  مِقَ اَقُؽْم َوَرَفْعـَا َفْوَقُؽُم الط وَر ُخُذوا َما نَتْقـَاُكمْ َوإِْذ َأَخْذَكا } - بُِؼوَّ

ْقُتمْ ثُ  *َما فِقِه َلَعؾَُّؽْم َتتَُّؼوَن  َٓ  َبْعِد َذلَِك  نْ مِ  مَّ َتَولَّ   َفْلُل  َفَؾْو
ِ
 َوَرْحَؿتُهُ  َعَؾْقُؽمْ  اهلل

ِذينَ  َعؾِْؿُتمُ  َوَلَؼدْ  * اْلَخاِسِرينَ  نَ مِ  َلُؽـُتمْ  ْبِت  فِي مِـُؽمْ  اْعَتَدْوا الَّ  َلُفمْ  َفُؼْؾـَا السَّ

ًٓ لِ  * َخاِسِاقنَ  قَِرَدةً  ُكوُكوا َوَما َخْؾَػَفا َوَمْوِعَظًة َؿا َبْقَن َيَدْيَفا َفَجَعْؾـَاَها َكَؽا

[66-63: ]البؼرة{ْؾُؿتَِّؼقنَ لِ 
(1)

. 

م أخار ويعؿال الصاالحات أحاد ياممن بااهلل والقاو فانن أّي  ،62وفًؼا لًية 

اا :سااقؽافاه اهلل  63نيااة  .نخاار أحاادٍ  ا أو أّي اً با أو صاااا أو كصااراكق  سااواء كااان يفودي 

ماع تحااذيرهم لؾتؿّسااك بؿااا  ،ع الجباال فااوقفمْفااتحؽاي الؿق اااق مااع إسارائقل ورَ 

                                                           

 .Droge 2013 :ترجؿات الؼرنن ملخوذة من (1)
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أعطاااهم اهلل
(1)

دوام »بؿعـااى  «تؼااوى»وتااذّكر مااا فقااه ومخافتااه )تّتؼااون: راجااع  ،

(«الػرد أمام اهللالقؼظة لؿسمولقة 
(2)

. 

كقاف أن إسارائقل أعرضات عان اهلل 64ُتباّقن نياة  ،بعد هاذه التحاذيرات
(3)

، 

ق بقاوم السابتوتوّضح هذا مع اإلارة إلى عصقاةم فقؿاا يتعّؾا
(4)

ماا يؾاي هاذه  .

جادلاات إساارائقل  :دة عؾااى عـاااد وعصااقان إساارائقلالوحاادة هااو تااذكقرات متعاادّ 

عقاب ٓ  بؼارة صاػراء بادون ،ر اهللالبؼرة كؿاا أَما ٓ تطقع أمر اهلل بذبِح ن وكادت أ

 ،(72وقتؾاوا رجاًق واختؾػاوا يف لالكه )نياة ، (79-67عجوز وٓ صغقرة )نيات 

وبااّدلوا يف الؽتاااب  ،(75حّرفااوا كااقم اهلل )نيااة  ،(74كاكاات قؾااو م قاسااقة )نيااة 

                                                           

. 979: 7 :93: 2 :63: 2َيِرد مرتبًطا بوحي اهلل لؿوسى يف أيات  {ةُخذوا ما نتقـاكم بؼوّ }إمر  (1)

ةٍ } :راجع  .[945: 7]{َفُخْذَها بُِؼوَّ

يستعؿقن غالبًا  (اإيؿان)و (الخوف)ا يف الػؽر الؼرن ، لدرجة أن مػفوم التؼوى يؿ ل عـصًرا أساسق   (2)

 .Izutsu 2002, 195–200 :عؾى أةؿا مرتادفان: اكظر

. [79–70 ،93–92 :5]اه، راجع أيات يف الؼرنن: ق بلخذ اهلل لؿق اق إسرائقل وكؽ فم إيّ فقؿا يتعؾّ  (3)

 .[82-89: 3]{َوإِْذ َأَخَذ اهلُل مِقَ اَق الـَّبِق قَن... َفَؿْن َتَولَّى بَْعَد َذلَِك َفُلوَلاَِك ُهُم اْلَػاِسُؼونَ } :وراجع

 واكظر. 967–963 :7ق بقوم السبت تجدها يف الؼرنن السرد الؽامل لحادثة عصقان إسرائقل فقؿا يتعؾّ  (4)

. كصااوص التاوراة التااي تااورد آمتحااان 60 :5 :. ولعؼوبااة مسااخفم قاردة، اكظاار أيًلااا957 ،47 :4 :أيًلاا

بقااٍد »)الااذكب  36-32: 95)كاازول الَؿااّن( والعاادد  96والعؼاااب الؿتعؾؼااقن بقااوم الساابت ت ااؽل خااروج 

 .R. Firestone 2015, 26–48 :لؿـاق ة عن عـاصر الخؾػقة الؿؿؽـة لؾؿؼا ع الؼرنكقة، راجع«(. رفقعة
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وأخرجاوا فريًؼاا  ،(83وكاد أبـاء إسرائقل يؽػارون بااهلل )نياة  ،(79الؿؼّدس )نية 

التاي  تلي الوحادة التالقاة يف الاـّص  ،بعد ذلك .(86-84مـفم من ديارهم )نيات 

 :يظفر فقفا الجبل الؿرفوع

ُسالِ  ْقـَا مِنْ َوَلَؼْد نَتْقـَا ُموَسى اْلؽَِتاَب َوَقػَّ }  َماْرَيمَ  اْبانَ  ِعقَساى َونَتْقـَاا َبْعاِدِه بِالر 

ااْدَكاهُ  اْلَبق ـَاااِت  َؿااا اْلُؼااُدسِ  ِح بِااُرو َوَأيَّ ُم َأكُػُسااؽُ  َتْفااَوى َٓ  بَِؿااا َرُسااوٌل  َجاااَءُكمْ  َأَفُؽؾَّ

ْبُتْم َوَفِريًؼااا َتْؼُتُؾااوَن   اهللُ  َعااـَُفمُ لَ  َبااْل  َوَقاااُلوا ُقُؾوُبـَااا ُغْؾااٌف  *اْسااَتْؽَبْرُتْم َفَػِريًؼااا َكااذَّ

اا َجااَءُهْم كَِتاا * ُيْممِـُونَ  امَ  َفَؼؾِقًق  بُِؽْػِرِهمْ  ٌق ٌب مِاَوَلؿَّ  ُمَصاد 
ِ
َؿاا َمَعُفاْم لِ ْن ِعـاِد اهلل

اا َجااَءُهمْ  اِذيَن َكَػاُروا َفَؾؿَّ  ا َعَرُفاوا َكَػاُروا بِاهِ َما َوَكاُكوا مِن َقْباُل َيْساَتْػتُِحوَن َعَؾاى الَّ

  َفَؾْعـَةُ 
ِ
 َبْغًقاا اهللُ  َأكاَزَل  بَِؿاا َيْؽُػاُروا َأنْ  َأكُػَساُفمْ  بِهِ  اْلَتَرْوا بِْاَسَؿا * اْلَؽافِِرينَ  َعَؾى اهلل

َل  َأنْ   َغَلااٍب  َعَؾااى بَِغَلااٍب  َفَباااُءوا ُء مِااْن ِعَباااِدهِ َيَ ااا َماانْ  ِه َعَؾااىَفْلااؾِ  مِاان اهللُ  ُيـَااز 

ِفقنٌ  َعَذاٌب  َولِْؾَؽافِِرينَ   ُأكاِزَل  بَِؿاا ُكاْممِنُ  َقااُلوا اهللُ  َأكاَزَل  بَِؿاا نمِـُوا َلُفمْ  قِقَل  َوإَِذا * م 

ًقا لِ ُمَص  اْلَحق   َوُهوَ  َوَراَءهُ  بَِؿا َيْؽُػُرونَ وَ  َعَؾْقـَا   َأكبَِقااءَ  َتْؼُتُؾاونَ  َفؾِامَ  ُقاْل  مْ َؿا َمَعُفاد 
ِ
 اهلل

ْممِـِقنَ  ُكـُتم إِنْ  َقْبُل  مِنْ   مِانْ  اْلِعْجاَل  اتََّخاْذُتمُ  ُثامَّ  بِاْلَبق ـَااِت  ُموَساى َجاَءُكمْ  َوَلَؼدْ  * م 

 ْعـَا َفْوَقُؽُم الط اوَر ُخاُذوا َماا نَتْقـَااُكمْ َوَرفَ  مِقَ اَقُؽمْ  َأَخْذَكا َوإِذْ  * َيالُِؿونَ  َوَأكُتمْ  َبْعِدهِ 

ٍة َواْساَؿُعوا  ُقااْل  بُِؽْػاِرِهمْ  اْلِعْجاَل  ُقُؾااوبِِفمُ  فِاي َوُأْلاِرُبوا َوَعَصاْقـَا َسااِؿْعـَا َقااُلوا بُِؼاوَّ

ِخااَرُة  ُقااْل إِنْ  * ْممِـِقنَ ُماا ُكـااُتمْ  إِنْ  إِيَؿاااُكُؽمْ  بِااهِ  َيااْلُمُرُكم بِْاَسااَؿا ْٔ اُر ا َكاَكااْت َلُؽااُم الاادَّ

 َخالَِصًة مِ  ِعـدَ 
ِ
 .[94-87]البؼرة: {ُكـُتْم َصاِدقِقنَ  ُدوِن الـَّاِس َفَتَؿـَُّوا اْلَؿْوَت إِنْ  نْ اهلل
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مقحظ يف هذا الؿؼطع عؾى وجه الخصوص اإلارة ٓساتؽبار إسارائقل يف 

أن إسارائقل كػارت بادافع الحساد أن يتػلال اهلل  90  أياةوالازعم يف ،87أية 

ويف  ،عصاقان إسارائقل بؼاتؾفم إكبقااء 93-99وتاروي أياات  .عؾى مان ي ااء

يف داخال هاذا الساقاق تاتم اإلاارة  .(32حادثة العجل )الذهبي( )راجع خروج 

يااهم أن مطالًبا إ ،إلى حقن أخذ اهلل الؿق اق عؾى بـي إسرائقل ورفع الجبل فوقفم

 ،(94دين القفاود )نياة يُ  ممتفؽ   يؾي هذا مؼطعٌ  ومبالرةً  .يلخذوا ما نتاهم اهلل بؼوة

أةام اتخاذوا عؾاى اهلل عفاًدا أن تؽاون أخارة خالصاة  ىػارتإذ يفزأ بزعؿفم الؿُ 

لفم
(1)

.  

ما الذي يؿؽن أن كخؾص إلقه من هذه التطبقؼاات لؿوتقاف الجبال الؿرفاوع 

وٓستجالاة  ،اهلل رفع الجبل فوق بـاي إسارائقل تحاذيًرا لفام يف سورة البؼرة؟ أنّ 

حقث  ،ه ي ي بخؾػقة سردية م ا ة لؾتؾؿودهذا كؾّ  .(63التؼوى يف كػوسفم )نية 

وذلاك بخاقف الصاورة اإيجابقاة التاي  ،الجبل فوق إسرائقل كتفديد رفع الرّب 

: 2] الؼارنن باللابط كؿاا يف ،عقوة عؾى ذلاك .رها  ا مخقؾتا رابي إسؿاعقلفّس 

ٓ تػعاال )راجااع ن قاوماات إساارائقل ذبااح البؼاارة الصااػراء وكااادت أ [67-79

                                                           

ِذيَن َهاُدوا إِنْ } :اكظر (1) َفا الَّ ُكـُتْم  ُدوِن الـَّاِس َفَتَؿـَُّوا اْلَؿْوَت إِنْ  لِؾَِّه مِنْ  َزَعْؿُتْم َأكَُّؽْم َأْولَِقاءُ  ُقْل َيا َأي 

 .[6]الجؿعة: {َصاِدقِقنَ 
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(99يف ِسػر العدد   ؼوس العجل إحؿر
(1)

قصة الجبال الؿرفاوع  وكذلك فننّ  .

 ًٓ يؿؽن أن يؽون قد سؿعفا جؿفاور كااكوا يعرفاون الؼصاة الؽامؾاة بوصاػفا م اا

ايف هاذ ،نخر لتؿّرد إسرائقل عؾى إمر اإلفي وفعؾاوا  ،ي التاوراةا الؿ اال هاو تؾؼ 

 :السقاق إدبي الؿحاقط يؾؼاي مزياًدا مان اللاوء .ذلك فؼط ٕةم كاكوا مج ين

 .(90عؾاى فلال اهلل )نياة  همغقارد حَسا( وب87فؿة بآستؽبار )نية فنسرائقل متّ 

 94وأياة  ،ماممن أوضحت بجقء أن الؿؽافلة اإلفقة من كصقب أّي  62وأية 

يؿؽاان أن  .عؾااى فؽاارة اختصاااص إساارائقل بالاادار أخاارة دون العااالؿقنم تااتفؽّ 

مملف سورة البؼرة كان مطؾًعاا عؾاى ساردية الجبال الؿرفاوع يف  يستـتج الؿرء أنّ 

د عؾاااى اختقاااار إسااارائقل الاااذي لااادّ  ،ٓهاااوي م ااال باااافؾي عباااوده زاره كاااّص 

 .وكان هدف الؼرنن معارضة هذه الػؽرة ،الؿخصوص

  

                                                           

 ên bāh mûm‘ «بدون عقب» temîmâ« سؾقم»يجب أن يؽون العجل إحؿر  (99/2)يف سػر العدد  (1)

: بدون {ؿةؾَّ مَس }: سؾقؿة = (79: 2). راجع يف الؼرنن lō‘ ‗āl  ‗ālęyhā ‗ōlبحقث لم ُتَ ّد إلى َكْقر َقّط 

. ويف أسػار موسى الخؿسة، ثؿة العديد من الؼرابقن التي {ٓ َذلوٌل ت قر إرض}: و{فقفا ةَ ٓ ِلقَ }عقب = 

(. راجع 29-28عدد ; Lev 9:3; 12:6: 29:38 ;92:5تتطؾب حقواًكا عؿره عام واحد )م ال: خروج 

 .{ٓ فارٌض وٓ بِؽٌر َعَواٌن بقن ذلك} 68: 2الؼرنن 
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 :151 سورة النليا،، آيت اجلب  املزفوع يف

ِذيَن نَمـُوا} :من سورة الـساء تخا ب 937-935أيات  فأياة  :{َيا َأي َفا الَّ

-936وأيااات  .الظااروف ُتفقااب بااالؿممـقن أن يعااِدلوا ويتؼااوا اهلل يف كااّل  935

ويممـاوا بالؽتااب الاذي أكزلاه عؾاى كبّقاه  ،رهم أن يممـاوا بااهلل ورساولهتذك   937

ويؾي ذلك  .ٓ يتذبذبوا بقن الؽػر واإيؿانن وأ ،ذي أكزله اهلل من قبُل والؽتاب ال

 952-950ويف أيااات  .(الؿـااافؼقن)ر خ وتحااذ  التااي تااوب   949-938أيااات 

 َوُرُسؾِِه َوُيِريُدوَن َأنْ } :يـتؼد الؼرنن
ِ
ِذيَن َيْؽُػُروَن بِاهلل  َوُرُساؾِِه  إِنَّ الَّ

ِ
ُقاوا َباْقَن اهلل ُيَػر 

لِااااَك َيتَِّخاااُذوا َبااااْقَن ذَ  َوَيُؼوُلاااوَن ُكااااْممُِن بِااااَبْعٍض َوَكْؽُػاااُر بِااااَبْعٍض َوُيِريااااُدوَن َأنْ 

سال وهاذا ياوحي بالن أهال الؽتااب الاذين يممـاون بالر   .[950]الـسااء: {َسبِقًق 

 
ّ
وقاد ُأِعاّد  .ٕمار كاافرونالؼارنن هام يف حؼقؼاة ا السابؼقن لؽـفم ٓ يممـاون بـباي

يظفر رحؿته وعػوه لؾؿاممـقن الاذين ٓ يػّرقاون  لؽن اهللَ  ،مفقنٌ  لؾؽافرين عذاٌب 

هااو اسااتعراض ٕعؿااال  958-953ومااا يتبااع بعااد ذلااك يف أيااات  .بااقن ُرُسااؾه

 :الؽػر التي يرتؽبفا أهل الؽتاب

َل َعَؾاْقِفْم كَِتا} اَؿاِء َفَؼاْد َساَلُلوا ُموَساى َيْسَلُلَك َأْهُل اْلؽَِتااِب َأْن ُتـَاز  ًباا مِاَن السَّ

اِعَؼُة بُِظْؾِؿِفْم ُثمَّ اتََّخاُذوا اْلِعْجاَل  َأْكَبَر مِْن َذلَِك َفَؼاُلوا َأِرَكا اهلَل َجْفَرًة َفَلَخَذْتُفُم الصَّ

َوَرَفْعـَاا  *اًكا ُمبِقـًاا مِْن َبْعِد َما َجاَءْتُفُم اْلَبق ـَاُت َفَعَػْوَكا َعْن َذلَِك َونَتْقـَاا ُموَساى ُساْؾطَ 

َٓ َتْعاُدوا فِاي  ًدا َوُقْؾـَاا َلُفاْم  َفْوَقُفُم الط وَر بِِؿقَ اقِِفْم َوُقْؾـَاا َلُفاُم اْدُخُؾاوا اْلَبااَب ُساجَّ

ااْبِت َوَأَخااْذَكا مِااـُْفْم مِقَ اًقااا َغؾِقًظااا    *السَّ
ِ
 َفبَِؿااا َكْؼِلااِفْم مِقَ اااَقُفْم َوُكْػااِرِهْم بِلَياااِت اهلل
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َْكبَِقااَء بَِغْقاِر َحاق  َوَقاْولِِفْم ُقُؾوُبـَاا ُغْؾاٌف َباْل َ َباَع اهلُل َعَؾْقَفاا بُِؽْػاِرِهْم َفاَق  ْٕ َوَقْتؾِِفُم ا

َّٓ َقؾِقًق  َوَقْولِِفْم إِكَّاا َقَتْؾـَاا  *َوبُِؽْػِرِهْم َوَقْولِِفْم َعَؾى َمْرَيَم ُبْفَتاًكا َعظِقًؿا  *ُيْممِـُوَن إِ

 َوَماا َقَتُؾاوُه َوَماا َصاَؾُبوُه َوَلؽِاْن ُلاب َه َلُفاْم َوإِنَّ اْلَؿِس 
ِ
قَح ِعقَسى اْبَن َماْرَيَم َرُساوَل اهلل

َباَع الظَّن  َوَما َقَتُؾوُه َيِؼقـًا َّٓ ات  ِذيَن اْخَتَؾُػوا فِقِه َلِػي َلك  مِـُْه َما َلُفْم بِِه مِْن ِعْؾٍم إِ  * الَّ

 .[958-953: ]الـساء{إَِلْقِه َوَكاَن اهلُل َعِزيًزا َحؽِقًؿاَبْل َرَفَعُه اهلُل 

 ًٓ يـزل عؾقه  كلنْ  ،أهل الؽتاب يطالبون برؤية دلقل عؾى صدق الرسول :أو

م ل التوراة التي كزلت من الجـة من السؿاء كتاٌب 
(1)

وقد أيفروا سػاهتفم  .

عـدما  (99/29)وهو ما يذكركا بخروج  ،كذلك بسمال موسى أن يريفم اهلل

يصروا عؾى رؤية اهللٓ ن أهاب موسى بالؼوم أ
(2)

وأبدى أهل الؽتاب عدم  .

                                                           

د الؼرنن مع ذلك أكه إلى الؽتاب الؿـزل عؾى موسى كوًرا وهدى لؾـاس. ويمكّ  [99: 6]ي قر الؼرنن  (1)

حتى وإن كان اهلل أكزل عؾى كبقه كتاًبا مؽتوًبا عؾى ورق ال دي، ٓستؿر الؽافرون يف كؽراةم لؾرسالة 

. ويف مواضع أخرى، ورد عؾى لسان الؿ ركقن يف عفد الرسول أةم لن يممـوا حتى يرَقى يف [7: 6الؼرنن ]

باللبط كؿا صعد موسى لقلي بالتوراة. ولؿـاق ات يف لقـّزل عؾقفم كتاًبا،  [93: 97الؼرنن ]السؿاء 

 .Heschel 2005, 343–353 :ا إذا كان موسى صعد لؾجـة لقتسؾم التوراة، اكظرالؿصادر القفودية عؿّ 

جودته ٓ وجفه.  اهلل فلراه َده،َمجْ  ُيريه أن الربَّ  موسى سلل حقث ،(23–98 :33)راجع خروج  (2)

َتَراكِي  َلنْ } :، فؼال اهلل{َرب  َأِركِي َأكُظْر إَِلْقَك } :حقث قال موسى [943: 7]وكجد قصة م ا ة يف الؼرنن 

ا َوَخرَّ ُموَس }، ثم {َوَلؽِِن اكُظْر إَِلى اْلَجَبِل َفنِِن اْسَتَؼرَّ َمَؽاَكُه َفَسْوَف َتَراكِي ا َتَجؾَّى َرب ُه لِْؾَجَبِل َجَعَؾُه َدك   ىَفَؾؿَّ

 .[55: 2]ٕخذ بالصاعؼة راجع الؼرنن . لؾؿزيد عن ا{َصِعًؼا
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فا يف مؼا ع أخرى من قلإوهي حادثة م ار  ،إيؿاةم عـدما اتخذوا العجل

(32/5)مع قصة العجل الذهبي يف خروج  وتتؿالى ،الؼرنن
(1)

يف الؼرنن )نية  .

 اتخاذهم خطقاة عن اهلل عػا( 7–9 :34 :99 :33( كؿا يف ِسػر الخروج )935

 .العجل

 :أي ،مرتافًؼا مع تسؾؿفم لؾؿق اق ،954َيِرد موتقف الجبل الؿرفوع يف أية 

 :إماراإول :ويمخذ عؾاقفم الؿق ااق مصاحوًبا بالمرين ،الؿق اق عـد جبل سقـاء

ًدا} غقوم ؾاون باالوهاذه إلاارة لازمن كاان الـااس فقاه ُيَظؾّ  ،{َواْدُخُؾوا اْلَبااَب ُساجَّ

 ،ويـزل عؾقفم الَؿّن والسؾوى ويممرون بدخول قرية من با ا عؾى هقااة الساجود

(962 –960 :7 :59–57 :2لؽااااـفم عصااااوا إماااار وأذكبااااوا )الؼاااارنن 
(2)

.  

                                                           

-83 :20: 953–948 :7 :953 :4 :93-92 ،54 ،59 :2]لحادثة العجل الذهبي اكظر الؼرنن  (1)

ولؼراءة . Hawting, ―Calf of Gold,‖ in Encyclopaedia of the Qur’ān, 1:272–276 :واكظر [،98

من مسّؾؿة اإعدادات ال ػوية لسؿاع أثار تحؾقؾقة زمـقة لؿؼا ع الؼرنن عن العجل الذهبي تـطؾق 

 .Neuwirth 2006, 71–91 :التوراتقة وآستجابة لفا، اكظر

ًدا َوُقوُلوا } (2) ٌة كَ َوإِْذ ُقْؾـَا اْدُخُؾوا َهِذِه اْلَؼْرَيَة َفُؽُؾوا مِـَْفا َحْقُث ِلْاُتْم َرَغًدا َواْدُخُؾوا اْلَباَب ُسجَّ ْغِػْر َلُؽْم ِحطَّ

. هذا الؿوقف الؿتخقل ومعـى [969 :7]واكظر أيًلا الؼرنن [. 58]البؼرة: {َخَطاَياُكْم َوَسـَِزيُد اْلُؿْحِسـِقنَ 

إحدى التػسقرات الؿؼرتحة أكه ي قر إلى أمر اهلل لؾجواسقس يف سػر العدد  قن:غقر واضح {ِحّطة}كؾؿة 

 {ِحّطة}(: يف هذه الحال، 20-93/97د أن يدخؾوا أرض كـعان ويستؽ ػوا خقراهتا )راجع سػر العد 93

ḥiṭṭa  قد تؽون مرتبطة بالع يةḥiṭṭâ  (. ويرى مـظور نخر متعؾق أنّ 8/8)راجع ت ـقة  «حـطة»والتي تعـي 

= 
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ْبِت َٓ } :ققل لفم :ثاىًوا وهذه إلاارة لواقعاة مخالػاة ياوم السابت  ،{ َتْعُدوا فِي السَّ

ن.  :اكظاار :967–963 :7)راجااع الؼاارنن  [66-65 :2]الؿااذكورة يف الؼاارنن 

العبارة التي مػادها أن اهلل قد رفع الجبال قاد ت اقر إلاى  فننّ  ،يف هذا السقاق .(37

عـدما عصى أهال الؽتااب اهلل وتصارفوا  ،معروفة لجؿفور الؼرنن ،مـاسبة أخرى

كان  -يف الخؾػقة السردية الؼرنكقة-إحدى التػسقرات الؿحتؿؾة هي أكه  .كالؽػار

الؼوم كارهقن لتؾؼاي التاوراة لدرجاة أن اهلل اضاطرهم إلاى قبولفاا بتفديادهم  اّد 

 .الجبل عؾقفم

فؼاد كؽ اوا عفادهم ماع اهلل  :ويختم الؿؼطاع بنداكاات أخارى ٕهال الؽتااب

وقتؾوا إكبقاء بغقر حّق  ،وكػروا بليات اهلل
(1)

وزعؿوا أن قؾو م مغطااة )ُغْؾاف(،  

                                                           

= 

، وهي عبارة يستعؿؾفا الـاس لقعرتاف بعد (لؼد أذكبـا) :وتعـي ḥāṭā‘nûمرتبطة بالع ية  ḥiṭṭa {ِحّطة}

(. واحتؿال نخر أن إرض هي الؼدس والؿوقف هو يوم الغػران 94/40رفلفم دخول إرض )عدد 

تؽم»(، عـدما الرب 96)ٓويقن  ّٓ . يف هذه الحال، يؿؽن أن تؽون [58: 2كؿا يف الؼرنن ]« سقغػر ز

 «لؼد أذكبت»مرتبطة بآعرتاف الؿؼّدم من الؽاهن إك ، والذي يتلؿن وفًؼا لؾؿدراش عبارة  {ِحّطة}

ḥāṭā’ṯî (. اكظر6:2: 4:2: 3:8ا يوم :)اكظر: Paret 2012, 19–20. 

د يف الؽتاب . هذا الِػؽر يرِ 70: 5 :983، 989، 992، 29: 3 :99، 87 ،69: 2راجع يف الؼرنن  (1)

: 29-24:20: وقائع 23-26:20إرمقا  :90–99:9 :98:4الؿؼّدس الع ي )م ال: سػر الؿؾوك ال ا  

: رومان 7:52: سػر أعؿال الرسل 32-23:29ى متّ  :59–99:47(. والعفد الجديد )لوقا 9:26 كحؿقا

= 
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«غقر مختوكة»ا حرفق   :أي
(1)

ختاًما، يوبَّخ أهل الؽتاب عؾى افارتائفم عؾاى ماريم  .

)مؼطااع مػّصاال( وعؾااى ادعااائفم أةاام قتؾااوا الؿسااقح مااع أةاام لاام يؼتؾااوه
(2)

، 

هو عصقان أهل الؽتااب. وبعاد سؾساؾة مان سارد  958-953وموضوع أيات 

رفااع اهلل لؾجباال فااوقفم يػقااد يف التااذكقر باالن إساارائقل  سااوء أعؿااالفم، يتجؾااى أنّ 

 .فؾذلك َلِزم أن يج هم اهلل عؾى أخذها م التوراة،تسؾّ  ادٍ رفلت بعـ

  

                                                           

= 

( وأصبح جزًءا من الخطاب الؿسقحي الؿعادي لؾقفود يف وقت 37: 99: الرسالة إلى الع اكققن 99:3

ا ولوق 23:37ى الذي ذهب إلى أن متّ  Reynolds 2012, 9–32. J. Horovitz (1926, 40)ٓحق. اكظر 

 مصدران محتؿقن لخطاب الؼرنن. 93:34

الذي يؼّدم هذا  Badawi and Haleem (2008, 673) :. لجذر لػظة )غ ل ف(، راجع88: 2الؼرنن  (1)

 ,E. W. Lane (1877«. لؾتغطقة والؾف والختم: أن يؽون غقر مختون: لقتم تغطقتفا بالـباتات»التعريف: 

book 1, part 6, 2283)  :26:49ٓويقن  :راجع« ختان الؼؾب»ولؾؿزيد عن «. حالة عدم الختان»يؼول :

 :29–2:25: رومان 7:59: أعؿال الرسل 9 ،44:7: حزققال 9:26 :4:4: إرمقا 30:6 :90:96ت ـقة 

 .2:99 كولوسي

 .T. Lawson 2009 :لفذا الؿؼطع، راجع (2)
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 ترجامت

(56) 

 :171اجلب  املزفوع يف سورة األعزاف، آيت 

عاادًدا ماان  979تعؽااس اإلااارة لؾجباال الؿرفااوع يف سااورة إعااراف نيااة 

فأياة  ،لؽن يلاف لفا تػاصقل فريادة ،العـاصر الؿللوفة يف مؼا ع قرنكقة أخرى

تخ كا أن اهلل قّساؿفم  960وأية  ،أّمة َيْفُدوَن بِاْلَحق   تؼرر أن من بقن قوم موسى

ويّؾؾفم بالَغؿام وأكزل عؾقفم الؿّن والسؾوى ،اثـتي ع رة قبقؾة
(1)

وأجرى لفام  ،

بعصاه الؿاء من اثـتي ع رة عقـًا عـدما ضرب موسى إرَض 
(2)

ذلاك  وماع كاّل  ،

اذكار  :أي ،{وإذ} :تبدأ باا (962-969أيات )الوحدة التالقة  .عتوا عن أمر اهلل

يف ذلاك  .(43ّجًدا )اكظار رقام حقن ققال لفام اساؽـوا الؼرياة وادخؾاوا البااب ُسا

لؽان الؼاوم  ،دهم اهلل أن يغػر لفم وي قب الاذين يعؿؾاون الصاالحاتوعَ  ،الوقت

الخؾػقاة  .وبالتالي استحؼوا الغلاب اإلفاي عؾاى أكػسافم :لوا ما قاله اهلل لفمبدّ 

                                                           

)الؼبائل آثـا  28:29 :24:4وخروج  49:28ٓويقن  :. راجع20:80 :2:57 الؼرنن :اكظر أيًلا (1)

 :905:39 ومزامقر 94:94 عدد :38-40:34 :90-33:9 :98-24:95 :96، 99:9ع ر(: خروج 

 :78:24 مزامقر :5:92 يوحـا :8:3 ت ـقة :35–99:9 عدد :36-96:9 خروج :(الغقوم) 90:9 الع اكققن

 .لسؾوى()الؿّن وا 90:3: ع اكققن 6:39: 905:40ي وع 

 :8:95 ت ـقة :(الحجارة رمي) 93-20:2 عدد :7-97:9: راجع خروج 60: 2الؼرنن  :ااكظر أيًل  (2)

)اثـتا ع رة  95:27)الؿاء يف الصحراء(: خروج  994:8 :905:49 :20، 78:96 مزامقر :48:29 إلعقاء

 عقـًا(.
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 ترجامت

(57) 

قر لفا أيات هي بوضوح كساخة مان قصاة موساى وإسارائقل يف السردية التي ت 

 .وإفساد الؼوم لؽؾؿات الرّب  تم اقتباسفا كبقان إحسان الرّب  ،ال ّية

ا :وحادات فرعقاة ثاقثما يؾي ذلك كتؾة أدبقة مؽون من  ًٓ سارد مػّصال  :أو

لؼصااة عصااقان بـااي إساارائقل فقؿااا يتعؾااق بقااوم الساابت ومسااخفم لؼااردة )نيااات 

تااذكرة بحااقن أكااذر اهلل أكااه سقسااؾط عؾااقفم  :ثاىًوااا .(37اكظاار رقاام  :963-966

(967نخرين )نية 
(1)

سؾسؾة مان التصاريحات التاي توضاح أن اهلل اماتحن  ،ثااًثا .

فم الذين ورثوا الؽتاب والؿق ااق اساتحّبوا الادكقا لؽن َخَؾػَ  ،بـي إسرائقل لقموبوا

ويارى بعاض  .(970–968م درساوا ماا يف الؽتااب )نياات عؾى أخارة ماع أةا

نيات مدكقاة تام إدراجفاا يف الساورة  970-963رين التؼؾقديقن أن أيات الؿػّس 

الؿؽقة
(2)

بالتلكقد يؿؽن لؾؿرء أن يرى آرتباط باقن الؿؼاا ع قبال تادّخل ذلاك  .

وأيااة  ،والتااي تتـاااول موسااى يف ال يااة ،(962-959الاازعم بندراجفااا )أيااات 

( التاي تعاود لؿوساى وإسارائقل بالتاذكقر بحادثاة 979التالقة لكدراج الؿزعاوم )

                                                           

أن الارب ساقعاقبفم بتساؾقط الؼاوى إجـبقاة من الؿرجح أن هذا ي قر لؾرسل الع اكققن الاذين حاّذروا إسارائقل  (1)

عؾقفم، م ل )وفًؼا لتؾك الػرتة الزمـقة( ألوريقن والبابؾققن والػرس والؿؿالاك الفؾـساتقة والرومااكققن والبقازكطققن 

 والساساكققن.

( 9505 ا. واعت  السقو ي )ت.( بوصػفا مدرجة مدكق  970-963الـسخة الؼاهرية تعت  هذه الوحدة )أيات  (2)

، لؽن هذا يبدو غقر مرجح بـاء عؾى 972ويؿتد لًية  963أن هذا اإدراج يبدأ من نية  (اإتؼان يف عؾوم الؼرنن)يف 

 .Nagel 1995, 30 :: اكظر973و 972آتصال الـحوي الوثقق بقن أيتقن 
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 ترجامت

(58) 

أياة  979تبعات أياة  ،ر الؼارننربؿا يف مرحؾة مبؽرة من تطاوّ  .({وإذ}سقـاء )

ٓحًؼا لرتكقز الذّم مبالارة عؾاى  970-963بقـؿا أضقػت أيات  ،مبالرة 962

 الساقاق ،ة حاالعؾاى أّيا «(.الؿاد »التصاـقف القفود الؿعاصرين )ومن هـا كاان 

 ،يدل عؾى أن خؾػقة أية هي موسى وإسارائقل يف ساقـاء 979لًية  إدبي كؽّل 

 .وتؼودكا لتوقع تصوير إسرائقل بصورة سؾبقة

اوفوماايلياىّصاأيةاىفسها:

ٌة َوَيـ وا َأكَُّه َواقٌِع بِِفْم ُخُذوا َماا نَتْقـَااُكمْ } ٍة  َوإِْذ َكَتْؼـَا اْلَجَبَل َفْوَقُفْم َكَلكَُّه ُيؾَّ بُِؼاوَّ

 .[979]إعراف: {ا فِقِه َلَعؾَُّؽْم َتتَُّؼونَ َواْذُكُروا مَ 

يبدو هذا الؿؼطع برسالته إساسقة م ا ًا ل م ؾة ال قثة إخارى لؿوتقاف 

ا :لؽن الـؼطتاقن الجاديرتقن بالؿقحظاة هـاا هؿاا .الجبل الؿرفوع يف الؼرنن ًٓ  :أو

ن بوضاوح ز ال عور بالخطر ويبقّ بؿا يعزّ  ،يةالجبل فوقفم يف هذه أ (َق تَ كَ )أن اهلل 

ر صاراحة أن الؼاوم يـاوا أن الجبال واقاع أن أياة تؼارّ  :وثاىًوا .أكه كان ثؿة هتدياد

ًما وتؿلي هذه أية ُقدُ  ،وبذا اتلح ُمراد اهلل واستبان خوف الؼوم بجقء ،عؾقفم

 .بل الؿرفاوعأبعد من الؿؼا ع إخرى يف إلؼاء اللوء عؾى الخؾػقة السردية لؾج

بنيؼااع الجبال فاوق  د اهللُ يفادّ  ،مان ساورة إعارف 979يف أياة  ،كؿا يف التؾؿود

 ،ةاري التاولؽن هـا يف الؼرنن لقس الرتكقز عؾى اختقار اهلل إسرائقل لتؾؼ   ،إسرائقل

ًٓ الؼرنن يوي   بل إنّ   من بقن أم ؾة أخارى عؾاى تحاذير اهلل ف الحادثة باعتبارها م ا

  .(969 ،964أيات « )نيتؼو»تـبقففم أن يؽوكوا يف حذر إسرائقل و
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 ترجامت

(59) 

 :منياقشت القزآن ليجب  املزفوع كنيافذة عيى سيياقو التيارخي 

ؾؼرنن لقس محاولة سفؾة أو مبالرةوصف السقاق التاريخي ل إنّ 
(1)

الؼارنن  ،

 .ق ـااة ٕلااخاص أو أماااكن أو أحااداثكػسااه يحااوي الؼؾقاال ماان اإلااارات الُؿعَ 

ان حقااة الرساول محؿاد الؿصادر اإسقمقة القحؼة عن يروف مؽة والؿديـة إبّ 

ن أسااباب ويااروف بؿااا يف ذلااك الَؿرويااات التااي يؼااال إةااا تبااقّ  ،(570-632)

اساتخدام  ماند بعض العؾؿاء عؾاى الحاذر ي دّ  .ـة من الؼرننالـزول لؿؼا ع معقّ 

 Berg :ة لؾؼارنن )م االالؿصادر اإساقمقة التؼؾقدياة لوصاف الخؾػقاة التاريخقا

 ،ونخارون أك ار إيجابقاة عؾاى تويقاف م ال تؾاك الؿصاادر .(302–271 ,2012

ق بالؿقمح الرئقسة لؿسقرة محؿدفقؿا يتعؾّ  ٕقّل عؾى ا
(2)

 ،لغارض هاذا الؿؼاال .

ما يؿؽن فعؾه هو رسام الخطاوط العريلاة لظاروف الجزيارة العربقاة أواخار  كّل 

ف الؼارنن موتقاف بؿا قد يوضح لؿاذا يوّيا ،الؼرن السادس وأوائل الؼرن السابع

  ؟الجبل الؿرفوع عؾى الـحو الذي يػعل
ّ
عؾاى بحاث معاصار حاول  ما يؾاي مبـاي

                                                           

 Berg ed. 2018, esp. 37–125; Donner (2010a), ―Modern :لبقان الـؼالات الحدي ة، اكظر (1)

Approaches to Early Islamic History,‖ 625–647. 
(2) A. Neuwirth (2014, 16)  يؼرتح أن الؿرويات اإسقمقة التؼؾقدية يؿؽن آعتؿاد عؾقفا يف وصف

 ة.ة، لؽن ٓ تعت  باللرورة فقؿا تصف من أحداث حقاته الخاّص إحداث الؽ ى لـ ا ات محؿد العامّ 
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 ترجامت

(60) 

الااذي يفاار فقااه الؼاارنن مالعااالَ 
(1)

مااع الرتكقااز الؿخصااوص عؾااى كقػقااة تااقؤم  ،

 .الخطاب الؿحقط بؿوتقف الجبل الؿرفوع مع السقاق التاريخي إعمّ 

بؿاا يف ذلاك القفاود  ،ا مان  وائاف عديادةا مؽّوكً لؼد خا ب الؼرنن جؿفورً 

 :الزرادلاتقون :والؿجاوس )أي ،(69 :5 :62: 2والـصارى والصاباقن )الؼرنن 

 ،59–49 :97 :5 :93يف الؼرنن  :والذين كػروا بالبعث )م ًق  ،(97 :22الؼرنن 

 ،ر ورود القفاااود والـصاااارى يف خطااااب الؼااارننيتؽااارّ  .(5 :22 :66 :99 :98

وكااذلك الؿرويااات وإفؽااار الؿللوفااة ماان الؽتاااب الؿؼااّدس الِعاا ي والعفااد 

كاكت الـصراكقة هي دياكاة اإم ا ورياة البقزكطقاة يف لاؿال غارب لابه  .الجديد

كاان البقزكطقاون يف  ،يف الؼارن الراباع حتاى أوائال الؼارن الساابع .الجزيرة العربقة

ساساااكقة لااؿال لاارق لاابه غالااب إحقااان يف صااراع مااع إم ا وريااة إيااران ال

ّٓ  ،التي كاان ديـفاا الؿفاقؿن هاو الزرادلاتقة ،الجزيرة العربقة  أةاا ضاّؿت أيًلاا إ

اكحااازت  .خؾؼقاادوكققن قالاامجتؿعااات كبقاارة ماان القفااود وكااذلك الـصااارى 

 ،اإم ا ورية البقزكطقاة يف هاذه الساـوات إلاى مؿؾؽاة أكساوم )إثقوبقاا الحدي اة(

                                                           

 :، اكظر(مـاسبة الوحي)ي الحذر يف استخقص استـتاجات تاريخقة من مواد حول الحاجة إلى توّخ  (1)

Rippin 2001, section XIX. 53.  ولؿؾخص مػقد عن تاريخ ال رق إدكى قبل اإسقم الؿتعؾق ببدايات

 .Donner (2010b), Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam, 1–34 :الؼرنن، اكظر
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 ترجامت

(69) 

وكاكت ك طة لؾغاياة  ،(ٓ خؾؼقدوكقةلرابع كصراكقة )التي أصبحت بحؾول الؼرن ا

 جؿقع أكحاء مـطؼة البحر إحؿريف التجارة يف
(1)

 ،. بحؾول أوائل الؼرن السادس

 ،اتسعت رقعة الوجود الـصرا  يف مديـة كجران الجـوبقة الغربقاة )لاؿال الاقؿن(

ويف  ،العاراق(قارة )جـاوب ويف مـا ق أخرى م ل الرصافة )لاؿال ساوريا( والحِ 

 ;see Hoyland 2015, 12–16) (550)خاصاة بعاد  ،ر )الاقؿن(َقاؿْ مؿؾؽاة حِ 

Nebes 2011, 47–49; and Robin 2015, 148, 153–154.)  توغؾاات

الؿسااقحقة بؿختؾااف ألااؽالفا يف جؿقااع أكحاااء لاابه الجزياارة العربقااة ماان خااقل 

لبقاازكطققن وكااذلك ماان خااقل التحالػااات السقاسااقة بااقن ا ،الرهبـااة الصااحراوية

قؾة غسانة قبخاّص  ،والجؿاعات الؼبؾقة
(2)

أما بالـسابة لؾوجاود القفاودي يف لابه  .

ر ب ادة بالقفودياة فؼد كان لؽًق مان ألاؽال التوحقاد الاذي تالثّ  ،الجزيرة العربقة

 :التااي سااادت مؿؾؽااة حؿقاار يف الؼاارن الخااامس وأوائاال الؼاارن السااادس )اكظاار

Bowersock 2013, 78–91; Robin 2015, 129–130).  وتام الع اور عؾاى

                                                           

 G. W. Bowersock (2013), The Throne of Adulis: Red :اكظر ،لؾؿزيد عن مؿؾؽة أكسومقت (1)

SeaWars on the Eve of Islam. 

قائؿة إساقػة العرب الذين حلروا مجؿع خؾؼقدوكقة يف  ر. يؼدم مققMillar 2015, 679–713 :اكظر (2)

 ,G. Fisher and P. Wood et al. 2015 :أيًلا اكظر(. 685–683، مع مدن إصل وخريطة )ص 459

 .347-393ص  :( اكظرJafnidsعن قبقؾة غسان )أو  .372–276
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 ترجامت

(62) 

ة وخاّص  ،القفود الذين يتحدثون الؾغة العربقة يف معظم أكحاء لبه الجزيرة العربقة

ر والبؾااادات ال اااؿالقة الغربقاااة م ااال تباااوك وخقااا  وي ااارب )الؿديـاااة( َقاااؿْ يف حِ 

(Donner 2010b, 30). تؿاًما كؿا أقام البقزكطقاون تحالػاات  ،عقوة عؾى ذلك

أك الت اإم ا ورياة الػارساقة  ،مع الؼبائل العربقة لتعزيز مصالحفم يف الؿـطؼاة

ساقؿا ماع قبقؾاة لخام وٓ ،تحالػات من كػاس الـاوع
(1)

مان خاقل تادخل باقد  .

فااارس يف الؿـطؼااة تاام توسااقع التاالثقرات الزرادلااتقة والقفوديااة يف لاابه الجزياارة 

ماان الواضااح أن الؿجتؿعااات القفوديااة والـصااراكقة الؿحؾقااة  ،باختصااارالعربقااة. 

كاكت جزًءا من الـسقج الذي يفرت فقاه ال خصاقة الـبوياة والصاائغقن إدبقاقن 

لؾؼرنن
(2)

. 

 ،يف غرب لبه الجزيرة العربقة يف أواخر الؼرن السادس وأوائل الؼرن السابع

د أّكا ،ؿا كؽقاكاات ديـقاة راساخةمن الـصراكقة والقفودية بؿؽاكتقف مع احتػاظ كّل 

ل الؼرنن عؾى تؽوين ديـي جديد كان بحاجة إلى تـحقة الـؿااذج الؼديؿاة مان أجا

                                                           

يف الحرب بقن أكسوم  .P. Edwell et al. 2015, 214–275 :باإضافة لؾدراسات أعقه،  الع أيًلا (1)

ر ذات قَ ؿْ ت مؿؾؽة حِ يف الؼرن السادس، دعم البقزكطقون مؿؾؽة أكسوم الؿسقحقة، يف حقن تؾؼّ  وسقؿقار

 «(.بـي كصر»الغالبقة القفودية الدعم من بقد فارس ووسطائفا، قبقؾة بـي لخم )أو 

ى اكقة كان لفا التلثقر إك  عؾرمن الؿصادر القفودية أو الـص ثؿة كؼاش عؾؿي معت  حول ما أّي  (2)

 .P :ت ؽقل الؼرنن. من الؿؿؽن أيًلا أن تؽون الجؿاعات القفودية الـصراكقة جزًءا من هذا الؿزيج. اكظر

Crone 2015, 225–253, 2016, 1–21; G. G. Stroumsa 2015, 72–96 
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(63) 

ةخؾاق مسااحة لصادارته الخاّصاا
(1)

عارف القفاود أكػساافم عؾاى أةام لااعب اهلل  .

 ،الؿاارتبطقن بااالرب ب ااؽل فريااد ماان خااقل التااوراة ،وكساال إبااراهقم ،الؿختااار

(zeḵûṯ ʾaḇôṯ) «أبااااءاساااتحؼاق »والؿساااتػقدين مااان 
(2)

اعتااا   ،وبالؿ ااال .

الااذين تاام  ،وكساال إبااراهقم باإيؿااان بقسااوع ،الؿسااقحقون أكػساافم الؿختااارين

، وهام إسارائقل الروحقاة الحؼقؼقاةاصطػاؤهم يف الؿسقح قبل تلسقس العالم
(3)

. 

                                                           

تتغؾغل اكتؼادات إفؽار والؿؿارسات القفودية والـصراكقة يف مواضع ك قرة يف الؼرنن، حتى يف  (1)

ع التي قد ٓ يؽون فقفا هذا الـؼد واضًحا عؾى الؿستوى السطحي. عؾى سبقل الؿ ال، يبدو أن الؿؼا 

ا العديد من الؿؼا ع التي يوجه فقفا الؼرنن الؾوم إلى الؿ ركقن )عبدة إوثان(، والتي كاكت ُتؼرأ تؼؾقدي  

وحدين )خاصة القفود د الوثـي، عـد الـظر الدققق يبدو أةا موجفة إلى الؿعؾى أةا دحض لؾتعدّ 

 ,Hawting 2010, 408–421; Hawting 1999 :اكظر«. م ركون»م أةم والـصارى( الذين يوصػون بتفؽّ 

The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam. 

استحؼاق »وعن  .Urbach 1979, 524–541, 554–564; Schechter 1909, 46–64, 170–198 :اكظر (2)

 p.Sanh: 2.99: ٓويقن 29.5: تؽوين 96: ت ـقة m.Abot 2:2 :عؾى وجه الخصوص، راجع .«أباء

10:1, 27d  أ: و30: لاباتBer 10b ّس الداعؿة لفذه الػؽرة: . ومن الـصوص الرئقسة لؾؽتاب الؿؼد

، 93:23 ال ا  الؿؾوك :9:27 ت ـقة :26:45 ٓويقن :93-32:99 ،6-20:5 خروج :5-26:3تؽوين 

 .55:3، 38:5: إلعقاء 29:7، 6:42: وقائع 2، 20:3-6، 99:34

 ;Wilson 1995, 110–142; Philippou 1970, 140–151 :لؾؿزيد عن هذا الػؽر الؿسقحي، اكظر (3)

and Ruether 1979, 27–50 . تقطس 3:92: كولوسي 8:33ومن كصوص العفد الجديد الؿفؿة: رومان :

-9:9 :25-4:9: رومان 3:8: لوقا 3:9: متى 9:9: يوحـا 2 :90-2:9 :9:9 : رسالة بطرس إولى9:9

= 
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(64) 

كان أحد أهداف الجدل الؼرن  ضد القفود والؿسقحققن هو زعزعة استؼرار هاذه 

(الؿختاار)حول وضاع  التلكقدات
(1)

ياتم تؼاديم إباراهقم عؾاى أكاه  ،عا  الؼارنن .

بال  ،اا أو مساقحق  د الؼرنن أيًلا أكاه لام يؽان يفودي اومع ذلك يمكّ  ،مػّلل عـد اهلل

 .(68-65 :3 :940 ،935 :2الؼاارنن  :مسااؾًؿا )م ااال :أي ،لخًصااا خلااع هلل

 ،47 :2 :م اال« )العاالؿقنمػّلاؾة عؾاى »ر الؼرنن كذلك أن إسرائقل كاكات ويؼرّ 

ألخاًصااا كاالدم  ومااع ذلااك فااننّ  :(20 :5 :96 :45 :32 :44 :940 :7 :922

 ،(86 :6 :33 :3)الؼارنن  «مػّلؾقن عؾى العالؿقن»وكوح يؼال كذلك إةم كاكوا 

 
ّ
ٓ أكاه مؽاكاة  ،مخصاوص وهو ما يوحي بلن هذا التعبقر يـطاوي عؾاى كاداء إلفاي

يف الؼرنن يرسل اهلل إلى كال مديـاة ولاعب  .لعب مختار مؼصورة عؾى إسرائقل

ًٓ لتحاااذيرهم )مااا ًق   :97 :4 :94 :909 :92 :933–930 :6الؼااارنن  :رساااو

 :م ال ،أو أكبقاء عرب ،كوح ولوط :م ل ،(توراتققن)سواء كان أولاك أكبقاء  ،(95

 :29 :40-35 :25 :59-42 :22 :94-59 :7الؼاارنن  :هااود وصااالح )م ااال

 ،وفًؼااا لؾؼاارنن .فال االن بالـساابة لؾجؿقااع آسااتجابة لؾـااذير الُؿرَساال .(94-40

                                                           

= 

-4:29 :29-3:6: الرسالة إلى أهل غق قة 6:96 :98-3:4 كورك وس أهل إلى ال اكقة الرسالة :90:4

 .94-9:3: الرسالة إلى أهل أفسس 6:96 :39

 Firestone 2011, 393–410 :الؼرنن عؾى القفود والـصارى ب لن اكتخا م، اكظر لردّ  (1)
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ٓ يساااتجقبون  ابعًلاااى يف كزاعاااهتم ماااع بعلااافم الؽ قاار مااان القفاااود والـصاااار

والجؿاعااات الؿػّلااؾة سااابًؼا م اال  .(98 :5 :993 :2لتحااذيرات اهلل )الؼاارنن 

ا أرساؾه اهلل إسرائقل والـصاارى يؿؽان أن ُتـباذ وُتساتبدل إذا أخػؼات يف  اعاة ما

(57 :99 :54 ،94-92 :5ويرسااؾه إلااقفم )الؼاارنن 
(1)

تؿاًمااا كؿااا تاام تحااذير  ،

حتاى  .(38 :47 :39 :9الؿممـقن يف الؼرنن أةام سقساتبدلون إذا توّلاوا )الؼارنن 

باال يظػاارون  ،اتؾؼائق اآ يػّلااؾفم اهلل  ،إبااراهقم وكااوح :م اال ،أحػاااد الصااالحقن

 ،مان الؿـظاور الؼارن  .(46–45 :99 :924 :2بالرضا فؼط إذا أ اعوا )الؼرنن 

 :2 :استجابة الؿرء لرسالة الؼرنن كػساه هاي معقاار تحدياد مادى اساتؼامته )ما ًق 

99: 3: 3-4، 990: 6: 99-92: 9: 33: 97: 905-906)
(2)

ٓ يطباااااااااااق  .

                                                           

بعض حجج مجؿوعاة ساابؼة ضاد أخارى. عؾاى سابقل  يقئممن الؿـطؼي يف هذا السقاق أن الؼرنن قد  (1)

الؿ ال، اقتباس الخطاب الـصرا  الؿـاهض لؾقفود عـد الحاديث ضاد القفاود، وكاذلك الحاال يف خطااب 

 ل آهتام بلن القفاود فخاورون بؽاوةم لاعب ضد آهتامات القفودية الؿعروفة أيًلا يف الؼرنن، م أفراهاط

 :اهلل وأبـاااء إبااراهقم، وأةاام لاام يؼبؾااوا التؼااويم أبااًدا، وأن كبااي إساارائقل كػسااه يؼااول إن القفااود ُكبِااذوا. اكظاار

Neusner 1971, 55, 61, 66–67, 86–87.  

يؿؽن تػسقر العديد من الػؼرات يف الؼرنن الؽريم عؾى أةا توحي بلن الؼارنن يالي ببساا ة إلاى جاكاب  (2)

لتعؾااقم عؼقاادة توحقديااة م اارتكة بااقن القفااود « اإكجقاال»والؽتااب الؿسااقحقة « التااوراة»الؽتااب القفوديااة 

إلاى أكااه  عاادةً  الؿحاقط الساقاق ي اقر ذلاك، وماع(. 47-44 :5 :936 :2والـصاارى والؿساؾؿقن )الؼارنن 

ين م ال الؼارنن لؽاي يسرتلاد  ؿاا ؿان كػاس الادّ عؾى أةؿا يعؾّ  يجب عؾى الؿرء أن يػفم التوراة واإكجقل

= 
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الطريؼااة التااي اسااتخدمفا  الؼاارنن مػفااوم آختقااار عؾااى مجتؿعااه الؿااممن بااـػس

ولااقس ال االن أن الؼاارنن يػتؼاار لؿؼااا ع قااد  .القفااود والـصااارى يف ذلااك الوقاات

الؼارنن  ،{َيَ ااءُ  َيَ ااُء َوَيْفاِدي َمانْ  ُيِلال  اهلُل َمانْ } :توحي بؿذهب الج ية )م ًق 

96: 93: 74: 39: 6: 925: 93: 27: 76: 30-39)
(1)

كؿااااا أن الؼاااارنن ٓ  .

 :20 :تحادث عان اختقاار اهلل ل فاراد يف الؿـصاب الـباوي )ما ًق يـؼصه فؼارات ت

ه اهلل إفاراد يوّجا ،ولؽن يف الؼرنن .(78 :23 :أو لؿفؿة مخصوصة )م ًق  ،(93

الـظاار عاان  بغااّض  ،صااحقٍح  الااذين يممـااون برسااالة الؼاارنن ويتصاارفون ب ااؽلٍ 

 الارحؿن يف تؾخاقص وجفاة كظار كؿاا يؼاول فلال .الؿجتؿع الذي يـتؿاون إلقاه

 .عي أكاه ياتم توجقفاه واكتخاباه ب اؽل فريادمجتؿع أن يادّ  ٓ يجوز ّٕي » :الؼرنن

 ،. ومان َثامّ («Rahman, 2009, 165ه ضد آكتخاب )فحوى الجدل الؼرن  كؾّ 

ٓ مؽااااان يف الؼاااارنن لقكتخاااااب الؼطعااااي والـفااااائي لؾؿجتؿعااااات إخاااارى 

                                                           

= 

أو  ،القفااود ر  ااا تقااارُ يػّساا التااي الطريؼااة مااع يتوافااق ٓ مااا وهااو ،(49–48 :5 :937 :2بحااق )الؼاارنن 

  سة.فم الؿؼدّ بَ ان كتُ ون العاديوالؿسقحق

 :2ت قر مؼا ع أخرى إلى أن الـاس تستحق الفداية أو اللقل بـاء عؾى خقاراهتم السابؼة )الؼرنن  (1)

(. حول تعؼقد الؼرنن يف هذا 97 :49 :29 :98(، وأن اهلل يتقح الفداية والعون لؾؽل )الؼرنن 86 :3 :26

 :الؿوضوع وتطوره يف القهوت اإسقمي القحق، اكظر

Frolov (2002, 2:267–271), ―Freedom and Predistination,‖ in Encyclopaedia of the Qur‘ān. 
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(Rahman, 2009, 56). جبل الؿرفوع فؿت إعادة صقاغة القهوت لتؼؾقد السأ

بؿا يف ذلك القفود -مجتؿع  يف تحؼقق هدف الؼرنن يف دعوة جؿقع الـاس من كّل 

 إلى اإيؿان باهلل ورسوله وفًؼا لؾوحي الؼرن . -والـصارى
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 :اخليامتت

 ،كتااق( اهلل لجباالٍ  :يف الؿؼااا ع إربعااة يف الؼاارنن التااي ت ااقر إلااى رفااع )أو

اهلل  يؼاول أنّ  ويبادو أن الاـّص  ،عـد ساقـاء الؿق اق عؾى إسرائقل ذُ فالسقاق هو أْخ 

وكظقر هذا الؿوتقف يظفر يف الؿصاادر الحاخامقاة  .رفع جبل سقـاء فوق إسرائقل

ا عؾاى أن الؼاوم وقػاوا حرفق ا (99/97)حقث يتم تػسقر مؼطع خاروج  ،رةالؿبؽّ 

 ،ويتم حؿل هذا التؼؾقد عؾى محؿل إيجاابي .(beṯaḥtîṯ hāhār) «تحت الجبل»

يف مصاااادر حاخامقاااة م ااال مخقؾتاااا  :إسااارائقل تحتؿاااي تحااات الجبااال كااالنّ  :أي

تالويًق نخار لاذلك التؼؾقاد تام آست افاد باه  لؽانّ  .إسؿاعقل ومدراش الؿزامقار

د هادّ  الارّب  ب( ياوحي بالنّ 2أ وعبوده زاره 88مرتقن يف التؾؿود البابؾي )لابات 

 الؿؼطعاقن َق يف كِا .بنسؼاط جبال ساقـاء فاوق إسارائقل إذا رفلات قباول التاوراة

الػرياد إسارائقل  تبحث الؿـاق ة التي تتؽ ف موضوع اختقار الرّب  ،التوراتققن

ا الؼارنن حاقن ي اقر لؾحادثاة فقبادو أكاه يػارتض خؾػقاة ساردية أّما .ي التاوراةلتؾؼ  

إلارة الؼرنن لرفاع اهلل لؾجبال  من حقث إنّ  ،لبقفة بالـسخة الؿوجودة يف التؾؿود

حااقن كعت هااا ماان إم ؾااة عؾااى  ،اعـااى وجقااه سااقاقق  فااوق إساارائقل تؽااون ذات م

ل رفاع أو كتاق الجبال يؿّ ا ،يف الؼارنن .الحاجة إكراه إسرائقل عؾى قبول الؿق ااق

ماادى كااان الؼااوم كااارهقن  صااورة يف سؾسااؾة ماان الؿ اااهد التااي توضااح إلااى أّي 

ويػقاد هتدياد الجبال كتاذكرة لؾؼاوم أن  .لكيؿان حتاى كؽ اوا عفادهم نخار إمار

 ،عااقوة عؾااى ذلااك .وا متقؼظااقن وماادركقن لؿساامولقتفم أمااام اهلل )التؼااوى(يظّؾاا
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د الخطاب الؿحقط بؿوضوع الجبل الؿرفوع يف الؼارنن عؾاى عالؿقاة أمار اهلل يمكّ 

رساول الؼارنن كاان يادحض تلويال  كؿاا لاو أنّ  ،ووجوب تصديؼه عؾاى الجؿقاع

 .حادثة سقـاء كدلقل عؾى اختقار إسرائقل

يف التعامال ماع  كاّص  تؽ اف  ريؼاة كاّل  ،من التؾؿاود والؼارنن بالـسبة لؽّل 

ة باعتباارهم مجتؿاع أقؾّقا ،موتقف الجبل الؿرفوع لقًاا عن الؿجتؿاع وراء الاـّص 

أتقحت الػرصة لؾقفود البابؾققن يف اإم ا ورية الػارساقة  ،يف إم ا ورية راسخة

لك عؾاى إسااؾة حاول ولكجابة كذ ،لتعزيز رؤيتفم الؽوكقة الؼائؿة عؾى التوراة

سااعد حؽؿااء التؾؿاود يف الحػااظ عؾااى  .كقػقاة ارتبااط التاوراة بال ؼافاة إوسااع

هوية مجتؿعفم من خقل رسوخ ال ؼة يف التوراة كوحي اهلل إعؾى الُؿـَاّزل عؾاى 

هام  فاقؿنالتػؽقار البـّااء  عؾىساعدوا القفود  ،ومع ذلك .إسرائقل قصًرا وحصًرا

قااد يؼومااون بلعؿااال تجاريااة معفاام أو غقاار ذلااك ماان  خااارج مجااتؿعفم والااذين

بوصػفم ورثاة تؼؾقاد ديـاي قاديم لاه  ،ذلكإلى ويلاف  .تػاعقت الحقاة القومقة

ر يف الادٓٓت كان حؽؿاء التؾؿود وتقمذهتم مساتعدين لؾتػّؽا ،مفمتاريخ أدبي 

ر زت م ال هاذا التػّؽاسقاقات الدراسة الحاخامقة عازّ  بل إنّ  ،الؿحتؿؾة لقهوهتم

رّكاز التعؾاقم الحاخاامي باقن القفاود  ،(500-255يف الػارتة العؿورياة ) .بالػعل

يت ااركون رؤاهام بؿؼارباة الؿ اؽقت  ،البابؾققن عؾى معؾم وحؾؼة مان تقمقاذه

الػرتة القحؼة عـدما قاام محاّررو  ، ويفمن زوايا مبتؽرة والتوصل لحؾول جديدة

تطاااورت  ،(700-500ـا )ن بتاااللقف الـصاااوص التاااي لاااديالتؾؿاااود الؿجفولاااو
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 ،إكاديؿقات الحاخامقة الؽ ى التي أعؾت من للن أسؾوب الخطااب الجادلي

بؿااا ألفااب دوافااع روح التؾؿااود يف آستؽ اااف القهااوي
(1)

فاانن  ،باختصااار .

الؿـاق ات التي كجدها يف التؾؿود حول الجبل الؿرفوع واختقار إسرائقل تتققاى 

العااام يف جقااد مااع ثؼافااة التؾؿااذة الحاخامقااة وكااذلك الوضااع القفااودي  ب ااؽلٍ 

اإم ا ورية الساساكقة
(2)

. 

ك ل أيًلا مان بقااة متـوعاة  -كؿا هو مؼرتح أعقه-عؾى الرغم من أن الؼرنن 

يبدو أن رسول وجؿفاور الؼارنن يؼعاان يف ساقاق اجتؿااعي مختؾاف تؿاًماا  ،اديـق  

الخطاااب الؼاارن  ُمسااتؼَطب ب بااات أكاا  بااقن  .عاان الؿجتؿااع القفااودي اإياارا 

والدعوة إلاى اتبااع الؿساار الحؼقؼاي أك ار إصاراًرا. ربؿاا  ،اإيؿان وعدم اإيؿان

                                                           

وكذلك  ,Rubenstein 2007, 66–73 :لسقاقات الدراسة آجتؿاعقة يف بابل الحاخامقة اكظر (1)

Goodblatt 1975, 39–43, 263–285. 

 قر إلى أن تحال من إحوال  فؽرة أن التؼؾقد القفودي الذي ك ل يف بابل لم يؽن معروًفا لرسول الؼرنن بلّي  إنّ  (2)

 الؼرنن لقس عؾى دراية أيًلا بالتؼالقد القفودية الػؾسطقـقة. يف بعض الحآت، قد يعؽس الؼرنن تؼالقد مرتبطة ب ؽلٍ 

( بلن الؼرنن يستخدم 2096 ،270-279) Zellentinجج يحا :بالؿصادر القفودية الػؾسطقـقة. م ًق  خاّص 

ًٓ  aḥbārمصطؾح  ومع . ḥbr من آستخدام البابؾي لؿصطؾح بطريؼة توحي بالتعرف عؾى آستخدام الػؾسطقـي بد

حاور القفودي الوحقد لؾؼرنن. توجد ذلك، لقس من اللروري تحديد الجالقة الػؾسطقـقة أو البابؾقة بوصػفؿا الؿُ 

 Zellentin (2016, 268); Zellentin ق الؿجتؿعقن إلى لبه الجزيرة العربقة، كؿا يوضحاتصال من كِ قـوات 

من التؾؿود البابؾي  أوجه ال به إدبقة بالؼرنن ت قر إلى سقاق تاريخي م رتك لؽّل . (214 ,211 ,105 ,2013)

 .Galadari 2013: 165–194 :والػؾسطقـي يف
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كوًعاا مان الحركاة الديـقاة تعؽس هذه السؿات حؼقؼاة أن الؿجتؿاع الؼارن  كاان 

الجدياادة
(1)

 يديولوجقااة يفالتعدديااة إ فااننّ  ،وخقًفااا لكم ا وريااة الساساااكقة .

إذ  ،غرب لبه الجزيارة العربقاة لام يساقطر عؾقفاا ديان واحاد مادعوم مان الدولاة

ه تاام اعتبااار الجقاال إول ماان لعّؾاا ،يف هااذا السااقاق .اقؾًؼااكاكاات إوضاااع أك اار 

مؿااا قااد ياامدي إلااى  ،الؿااممـقن برسااالة الؼاارنن هتديااًدا خطقااًرا ل ديااان الؿسااتؼرة

ؾّحااة لؾؿجتؿااع الجديااد وبالتااالي حاجااة مُ  ،معارضااة لرسااة لؾؿجتؿااع الجديااد

لم يؽن محقط الؼرنن مؿا يدفع الؿاممـقن إلاى  .لؾدفاع عن كػسه بلقصى ما يؿؽن

 الرسااوَل  حّػااز ذلااك الؿحااقطُ  ،بااإحرى :قهااوهتملالتػؽقاار يف أثااار إوسااع 

 وت ياار ففؿفاام الااديـي عـااد كااّل  ،والؿااممـقن عؾااى تػـقااد ماازاعم إديااان إقاادم

  .ساكحة
 
 .الذي يرتأس بداية التؼؾقد إدبي اإساقمي ،بالـسبة لؾؼرنن هذا مـطؼي

ة والتػؽقر القهوي الادققق فؼاد ثاارت يف ساؾة الصعبة حول العؼائد الرئقسا إأمّ 

 .ر اإسقم ك ؼافة ديـقةوقت ٓحق حقن تطوّ 

│ 

                                                           

ط ساؾّ  .Firestone 2011, 407–408 :راجاع .Bromley 2012, 14–15 : الع خصائص حركات الجقل إول يف (1)

وأهؿقة الخطاباة يف تصاور الؼارنن وساقاقه مان خاقل ورقاة « الحركة الديـقة الجديدة»مارتقـسون اللوء عؾى مػفوم 

 )أن يف الصحافة(: 2095قدمت يف اجتؿاع كاكغرو  الرابع 

―History and Linguistics: A Preliminary, Discipline-based Approach to Ibn Hishām (d. c. 215/830) 

and al-Ṭabarī (d. 310/923) on the Origins of Islam and the Qurʾān. 
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