


 
 

  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(2) 

 نبذة تعريفية بآدم سيلفرستاين:

الوسطى من حاصل على الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية يف العصور 

يف  ؛من الجامعات جامعة كامربيدج، عمل كأستاذ للتاريخ اإلسالمي يف عدد  

ندن، ويف جامعة بار إيالن، وكأستاذ دراسات الشرق األدنى لالكلية الملكية ب

 بجامعة أكسفورد.

 مهتم بالتاريخ اإلسالمي يف العصر الوسيط.

 له عدد من الكتب يف هذا السياق، منها:

Islamic History: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford 

University Press, 2010). 

ا.  التاريخ اإلسالمي؛ مقدمة قصيرة جدًّ
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مقدمة
(1)

: 

يف  كبيررة   مساحة   القرآن ي لنص  السياق التاريخي الديني والنص   دراسة   تحتل  

سررروا  يف الكالسررريكي أو المعاصرررر، علرررى ا رررتال   ،االهتمررراال االستشرررراقي

وا ررتال  األدوات المسرررتخدمة  ،األهرردا  والمنطلقررات ورا  هرررما االهتمرراال

كملك، وي َعد  التناول  المعاصرر لهرما السرياق وإللركال عالقرة القررآن بنصرو  

، مرن القارايا؛ م رل تراريخ الرنص   كبيرر   ر برررة  لعردد  الشرق األدنى القديم المتأ   

ة بين القرآن وهمه النصرو ، داللرة بعر  خ بدايات اإلسالال، العالقة النصي  تاري

 النصو  يف المدونة التفسيرية، وغيرها من القاايا.

يف همه الورقة يقوال آدال سيلفرستاين بدراسة آيات سورة الروال الخمس 

األولى يف سياق نصو  الشرق األدنى القديم، من أجِل إلقاِ  ضو   على 

يم نقاله باألساس يف مواجهة افرتاضات )لوميكر، وتيسي( حول داللتها، ويق

سياق همه اآليات محاوال  تطويرها، حيث يقبل مبدئيًّا الطابع اإلسكاتولوجي 

لآليات، أي: تعلُّقها بنبو ات هناية العالم، إال أنه يرف  ما يفرتضانه من كون 

ا سياقها المفرتض يشير إلى موقع آ ر لظهور اإلسالال غير مكة ، ويعتربه افرتاض 

                                                   

الرتجمة، مسرولو قسم  قاال بكتابة المقدمة، وكما التعريف باألعالال والتعليقات الواردة يف نص   (1)

الرتجمات بموقع تفسير، وقد مي زنا حوالينا عن حوالي سيلفرستاين بأن نصصنا بعدها بر)قسم 

 الرتجمات(.
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ا فيه، كما يطرح تساؤالت حول مدى ضرورة االنطالق  كما -تنقيحيًّا مبالغ 

من كون القرآن يعكس رؤية مسيانية يهودية دون مواجهة منه لها أو  -يفرتضان

 ة ضمن القاايا التي ذكرنا.تعديل أو تغيير، وهي تساؤالت مهم  

بحروب  تاريخي  ا    يقوال سيلفرستاين بتسييق آيات الروال يف سياق

ا مع تيسي ولوميكر يف كون اآليات ال تتحد    ،ث عن سورياالروال يف اليمن، متفق 

محافظ ا على الخطوط الرئيسة للتقليد اإلسالمي حول  -وعلى عكسهم-لكن 

ا من النصو  اليهودية والمسيحية تاريخ القرآن، ويف سياق نص   ي يشمل عدد 

ا سفر دانيال ولروحاته، وير رات راته المسيانية وتصو  بط بين تصو   صوص 

القرآن، ويحاول الحجاج عن كون همه الرؤى التي حملها اليهود والمسيحيون 

ا لآليات القرآنية ثم للتفاسير الالحقة  َلت أساس  كملك يف سياق لبه الجزيرة لك 

ا عن مراكز كتابة ونشر التلمود، لكن هما ال يعني  التي لم تكن مبتعدة ا -ك ير  وفق 

مرتبط  ل القرآن أو عكسه لهمه الرؤية، بل رؤيتها وفق نمط  ا   تقب   -له

بالجماعة اإلسالمية النالئة وعالقتها الواقعية والالهوتية باليهود وبالمسيحيين 

 ن الفارسية والبيزنطية.وباإلمرباطوريتي  

ورقة سيلفرستاين لنتائج حاسمة حول اآليات وداللتها وسياقها،  ل  ِص ال تَ 

ا للمعطيات المتاحة يرك   بل يظل   د على عدال إمكان الجزال بداللة اآليات وفق 

ة، إال أن األهمية الكبيرة لهمه الورقة ليست النتائج، بقدر ما التاريخية والنصي  

بيان التعقد المنهجي من جانب  آ ر لربط القرآن بالمدونات السابقة عليه،  يه
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وبة البت  يف ذلك منهجيًّا، وكما كما تفعله دراسات استشراقية عديدة، وبيان صع

صل بالتفسير تسليط الاو  على جانب  متناال  من االلتغال االستشراقي المت  

ا عن مدونة التفسير وآرا  المفسرين؛ ليكون  والمي يقارب دالالت اآليات بعيد 

 بحث من الدارسين.  ذلك محل  
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الدراسة
(1()2)

 

المواد ما قبل اإلسالمية التي تروال همه الورقة تقديم مجموعة مختارة من 

البحث من مطلع سورة الروال تساعد على تسليط الاو  على اآليات محل  
(3)

 .

ا، و اصة  دراسات توماسو  ا بح يًّا جادًّ ا اهتمام  لقد نالت همه اآليات مر ر 

Tommaso Teseiتيسي 
(4)

Stephen Shoemakerوستيفن لوميكر  ،
(5) 

                                                   

 Der المنشورة يف:، "Q 30: 2‒5 in Near Eastern Context"لورقة:  ترجمةهمه المادة هي  (1)

Islam 2222، يف. 

 ترجم همه المادة: مصطفى الفقي، باحث ومرتجم، له عدد من األعمال المنشورة. (2)

على مناقشة بع  جوانب همه الورقة معي، كما ألكر  Isaiah Gafni إلعيا  جافني أود أن ألكر (3)

 على تعليقاته على المسودة األولى للورقة.  Sean Anthonyلين أنتوين 

توماسو تيسي، باحث بمعهد فان لير باألراضي المحتلة، مهتم بتاريخ بدايات اإلسالال، والتقاليد  (4)

 الدينية يف سياق الشرق األدنى القديم. )قسم الرتجمات(.

ص يف تاريخ بدايات متخص  ...(، حاصل على الدكتوراه من جامعة ديوك، -8661ستيفن لوميكر ) (5) 

رة، له عدد من الكتب يف هما اإلسالال وتاريخ المسيحية، مهتم بالتقاليد المسيحية الشرقية المبك  

 السياق، منها:

The Death of a Prophet: The End of Muhammad's Life and the Beginnings of 

Islam, 2001 

 موت النبي: هناية حياة محمد وبداية اإلسالال.

Mary in Early Christian Faith and Devotin, 2016 

 مريم العمرا  يف بواكير اإليمان والتقوى المسيحية. )قسم الرتجمات(.
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ا إلى  -بالم ل-ن استهدفا اللَمي   توضيح معاين اآليات من  الل تسييقها استناد 

المواد اليهومسيحية
(1)

 . 

Arberryيف ترجمة آربري 
(2)

 البحث على النحو اآليت: نقرأ اآليات محل   ،

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے نثھ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .[5-2]الروال:   مث ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

                                                   

(1)  T. Tesei, “‘The Romans will win!’: Q 30:2‒7 in Light of 7th c. Political 

Eschatology”, Der Islam 95.1 (2018): 1‒29; S. Shoemaker, “The Reign of God 

Has Come: Eschatology and Empire in Late Antiquity and Early Islam”, Arabica 

61 (2014): 514‒558; S. Shoemaker, The Apocalypse of Empire: Imperial 

Eschatology in Late Antiquity and Early Islam, Philadelphia, 2018. 

(، مستشرق إنجليزي ولد يف بورتسموث، 8625-8666، )Arthur John Arberryآرثر جون آربري  (2)

وقد حصل على منحة يف دراسة الكالسيكيات، فدرس اليونانية والالتينية يف جامعة كامربيدج، وحصل على 

ه لدراسة اللغات الشرقية بتوجيه من أستاذه منسن، ودرس العربية على البكالوريوس من كلية برمبوك، توج  

ا لقسم اآلداب بالجامعة المصرية يد ألن نيكلسو جامعة »ن، وكانت زمالة آربري بالقاهرة، وقد عي ن رئيس 

المواقف »، نشر كتاب 8635اهتماماته الرئيسة تركزت يف التصو  اإلسالمي ويف األدب، ففي «. القاهرة

ري، وترجمه لإلنجليزية، كما عمل على فهرسة المخطوطات العربية وا« والمخاطبات لفارسية، وترجم للنِّفَّ

ا من أعمال الشاعر والمتصو   ة األبرز التي قاال هبا عدد    والفيلسو  الهندي محمد إقبال، وتعترب المهم 

أستاذ اللغات الشرقية ورئيس كرسي اللغة العربية بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية وأستاذ كرسي 

لغة اإلنجليزية، فقد ابتدأ مشروعه برتجمة آيات توماس آدمز يف جامعة كمربيدج؛ هي ترجمته للقرآن إلى ال

 the Koran»، بعنوان: 8655رة عاال مختارة من القرآن يف الخمسينيات، ثم أصدر ترجمته المفس  

interpreted ».)يف مجلدين. )قسم الرتجمات 
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عراال  مررع هرمه اآليرات بوصررفها  التفسريري اإلسررالمي بشركل   التقليرد   تعراَطى

ا الحرروب  إلارة إلى األحداث التاريخية التي وقعت يف القررن السرابع، وتحديرد 

بنتيجتهرا يف  ن البيزنطيرة والساسرانية، والتري تنب رأ القررآن  الواقعة بين اإلمرباطوريتي  

صرحيح( اآليات )على نحرو  
(1)

ر. وهكرما، اكتسربت اآل ة بسربب يرات أهميرة  اص 

ع   ِجز: بما أن همه اآليات يتم تصنيفها تقليديًّا على أهنا آيات )مكيرة(، محتواها الم 

رن القررآن مرن معرفرة النتيجرة النهائيرة للتنرافس البيزنطري رة سربيل يمك  -فليس ثم 

ال، عندما اسرتعاد هرقرل صرليب الصرلبوت 621الساساين، والمي انتهى يف العاال 

ال، وترم توقيرع معاهردة سرالال برين 684يره الساسرانيون يف العراال المي استولى عل

 الطرفين.

هررمه اآليررات تجرردر قرا يررا يف سررياق  برري ن كررل  مررن تيسرري ولرروميكر أن  

ا  اإلسكاتولوجيا اليهومسيحية يف أوائل القرن السابع المريالدي. إذ يسروقون عردد 

نشربت برين عرامي  الحروب البيزنطيرة الساسرانية التري من المصادر التي ت بت أن  

جب ت( قد تم تفسيرها على أهنا حروب آ ر الزمان، ويجادالن بأنه 622-621)

نية يف سياق تلك النصرو  اليهوديرة والمسريحية ]بشركل آقرا ة همه اآليات القر

ر النقراو حرول  رئيس[ لبه المعاصرة. من جهتي، ال ألك  يف أن عملهم قرد طرو 

                                                   

(1) N. M. El-Cheikh, “Sūrat al-Rūm: A Study of the Exegetical Literature”, JAOS 

118 (1998): 356‒64. 
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حججهرم بالتفصريل هنرا، كمرا لرن أعيرد  البحث، وأنا لن أعيد سررد اآليات محل  

عي د هرام  تطرو  اقتباس الشرواهد التري اعتمردوا عليهرا. مرا سرأقوال بره هرو مجرر  

مهرا بمجموعرة مخترارة مرن يتقاطع مع عمليهما، يبني على نتائجهما الرائعة ويتم  

 المواد غير المتناولة بالدرس حتى اآلن.

يف جميررع الجوانررب لرردى مناقشررتهم  ال تتطررابق طروحررات تيسرري ولرروميكر

ر رين التقليرديين؛ فقرد ا تلفرت همه اآليات، ويعكسان معالة مشرتكة مرع المفس 

قررا ة األفعرال الرواردة يف اآليترين ال انيرة وال ال رة  ما إذا كران يجربآراؤهما حول 

كأفعال مبنية للمفعول أوال  يليها الفعل المبني للمعلوال، ومن ثم ت قرأ اآليات كما 

لِبت الرروال... َسرَيغ  ي لِبون(، كمرا قرأهرا تيسري ومعظرم التقاليرد اإلسرالمية أيت: )غ 

كملك، أو ي قرأ الفعل األول مبنيًّا للمعلوال وال راين مبنيًّرا للمفعرول، ومرن ثرم ت قررأ 

اآليات كما يرأيت: )َغَلَبرِت الرروال... سري غَلبون(، كقررا ة  بديلرة. ومرن الواضرح أن 

ا بنا   على القرا ة التي يختارها المرر : يف القررا ة األولرى معنى اآليات يتغير تمام

 النهايرررة يف البيزنطيرررون يظهرررر سرررو  ،(للمعلررروال المبنررري -)المبنررري للمفعرررول 

، َغَلبرتهم مرن الرغم على ال انية، القرا ة يف بينما منتصرين،  البيرزنطيين أن   إال أوال 

ة(. ويف كلترا الحرالتين، يف هناية المطا  )من قِبرل الجيروو اإلسرالمي سي دحرون

ت نبئ اآليات المكية عن لي  يحدث يف وقرت الحرق. ومرن وجهرة نظرر إسرالمية 

را بالنسربة  تقليدية، تظل   المعجزة قائمرة بغر   النظرر عرن ضربط نطرق األفعرال. أم 

للدراسررات الغربيررة الحدي ررة، يتطلررب التسررييق الترراريخي لآليررات ا تيررار قرررا ة 
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( على األ رى. وكما أسلفنا، فرنن تيسري ولروميكر واحدة )وسياقها الناتج عنها

 ا تارا قرا ات مختلفة.

على اإلجابرة عرن بعر  األسرئلة التري  يساعدنا تبن ي القرا ة اإلسكاتولوجية

يمكرررن أن تنشرررأ عرررن القررررا ة المبالررررة لآليرررات: لمررراذا، إذا كررران البيزنطيرررون 

سينتصرون يف هناية األمر )وهي القرا ة التي تبن اها أغلرب المفسررين المسرلمين، 

باعتبررار الفعررل األول مبنيًّررا للمفعررول(، أقررول لمرراذا علررى المسررلمين أن يفرحرروا 

( والحررال كررملكي يجيررب التقليررد اإلسررالمي علررى هررما 4يف اآليررة )المرمنررون 

السرال من  الل تصروير الموقرف علرى النحرو اآليت: وجرود حالرة مرن التنرافس 

ررريُّون للفرررس، والمسررلمون  -البيزنطرري  الساسرراين ينتصررر فيهررا الوثنيُّررون المكِّ

إلى الساسرانيين ون يُّ التوحيديون للروال يف لبه الجزيرة العربية؛ حيث انحاز المكِّ 

الوثنيين، والمسلمون إلى البيرزنطيين المسريحيين. ومرع ذلرك، لرم تكرن حرروب 

( مبرراراة رياضررية كرران بنمكرران العرررب أن يشرراهدوها مررن 621-622األعررواال )

ملعب حجازي، يردعمون فرريقهم ويبتهجرون عنردما يفروز. وبرالرغم مرن ذلرك، 

المسريحية البيزنطيرة  يجادل تيسي بأن اآليات تعكس النصرو  اإلسركاتولوجية

رن انارموا إلرى الجماعرة المسرلمة  التي نقلها الحلفا  العرب عرن البيرزنطيين مم 

شرربة برالفكرة اإلسركاتولوجية. وبحسرب  النالئة التي توسعت يف الفتوحرات الم 

إلررررى انتصررررار   ېمث ې نثېحجاجرررره، ال تشررررير عبررررارة: 

مين بحلرول هنايرة البيزنطيين علرى الساسرانيين، برل براألحرى إلرى ابتهراج المسرل
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(88) 

العالم المي سيتبع انتصار البيزنطيين بفرتة قصيرة. وتسرتمد هرمه الحجرة دعمهرا 

لة بدالالت إسكاتولوجية يف مواضع أ رى من القرآن.من كلمة )يومئم    ( المحمَّ

وبينما تحل  هرمه القررا ة بعر  اإللركاليات الم رارة حرول اآليرات، تخلرق 

ررا آ ررر؛  ررا بعا  ِقررأوًل أيا  ر  كررل  مررن تيسرري ولرروميكر )بطريقررة غيررر : وكمررا ي 

اعتمارية(
(1)

، قرا ة اآليات من  الل النصو  المسيحية التي ترجع إلى انتصرار 

رري(  621العرراال  علررى الساسررانيين، تتطلررب التخلرري عررن التسلسررل الزمنرري )المك 

 لهرررمه اآليرررات.  اليفلررر -الررمي حررردده كرررل  مرررن التقليرررد اإلسررالمي ونولدكررره 

الواردة يف اآلية ال ال ة إلرى إقنرا    ڭمث نثۓ: دفعت اإللارة إلى عبارة: ثانًيا

ا عن الجغرافيرا )المكيرة( المحرددة  تيسي ولوميكر بأنه يجب علينا أن نفكر بعيد 

لظهور همه اآليات. ويف الواقع، حتى الزمان والمكان المحددين لظهرور الروحي 

                                                   

للمر  أن يشك  يف الرأي القائم منم زمن طويل... وذلك أن القرآن »: 852، 2281لوميكر،  (1)

ا إلى محمد هو المسرول  عن تفايل النسخة التقليدية  -إلى حد  ما على األقل-المنسوب بكامله حتم 

األكاديميا عن عب  همه يف الك ير من الحقول األكاديمية. ومع ذلك، فقد حان الوقت لكي تستغني 

الحفريات الدوجمائية، وتشر  الباب أماال إمكانية طرح قرا ات مختلفة لهما المقطع )آيات سورة 

الروال(، باإلضافة إلى غيره من اآليات. فلربما تمخات همه اآليات يف الواقع عن جماعة المرمنين 

التأكيد على أن تأريخ وتسييق واسمحوا لي أن أ تتم ب»: 26، 2281. تيسي، «حتى بعد وفاة محمد

وقرا ة نبو ة سورة الروال المقرتحة يف همه الدراسة تنطوي على مراجعة تنقيحية للظرو  التاريخية 

 .«القرآين المفرتضة عادة  لنشأة النص  
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رَرا لمراذا تعتررب سروريا الكرربى )أو علرى وجره التحديرد األرض  )المدين( لن يفسِّ

َصرر« قريبررة»سررة أو القرردس( المقد    نِّف القرررآن: فبينمررا ي شررار إلررى القرردس مررن م 

  را    يف سورة اإلسرا  ويوصف مسجدها بشركل   -بحسب التقليد التفسيري-

 بكلمة )األقصى(، يبدو من غير المحتمل أن توصف نفس المدينة يف آياتنا محرل  

بالتالي، ومن وجهة نظرهم، يجب أن نفررتض أن هرمه البحث بكلمة )األدنى(. و

اآليات  رجت مرن مكران  مرا يف لرمال الحجراز. بعبرارة أ ررى، يتطلرب حل هرم 

لهمه المسألة ال انوية نسبيًّا حول معنرى اآليرات التخلري عرن فهمنرا المردرك فيمرا 

يتعلررق بزمرران ومكرران لهررور القرررآن. وهررما يبرردو لرري وكأنرره ضرررب مررن المبالغررة 

 ا .واإلسر

: إذا أوًل تنشأ أسئلة أ رى عن جرانبين آ ررين مرن قررا ة تيسري ولروميكر؛ 

تره الرمي تروفره األدبيرات التفسريرية  كانا يرفاان اإلطار المرجعري التقليردي برم 

ن المصادر التقليدية يف افرتاضها أن الفرس لهم صرلة افلماذا يتابعلظهور القرآن، 

هبمه اآليات
(1)

القررن السرابع التري تتعلرق بالتنرافس  نصرو  دا بالفعرلي لقد حرد  

                                                   

 D. A. Beck, “Anti-Sasanian Apocalypse and)ثمة معالجة أ رى حدي ة لهما الموضو :  (1)

the Early Quran: Why Muḥammad Began his Career as a Prophet who 

Genuinely Prophesied”, Forthcoming)  مشاهبة يف تعاطيها مع القرآن « تنقيحية»تنتهج مقاربة

ا عن أن اآليات تتحد   -كما افرتض المفسرون-والتقاليد التفسيرية، ولكنها ال تزال تفرتض  ث حتم 

ح»الفارسي:  -التنافس البيزنطي  زموا يف أدنى األرض، 4-2آيات سورة الروال ) تصر  ( بأن الروال قد ه 

= 
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الساساين كمجال لآليات من حيث القارايا اإلسركاتولوجية، ولكرن  -البيزنطي 

أهمية همه النصو  تظهر فقط إذا كران الفررس الساسرانيون ضرالعين بالفعرل يف 

األحداث، ووحده التقليد التفسيري، ولريس القررآن ذاتره، هرو الرمي يرمكر ذلرك 

ا.  تمام 

ن ي  و األهرم  يف رأيري، الفكررة الارمنية التري يرمري إليهرا كرال البراح َ : وهثانًيا

ا-حول رسرالة القررآن، هري  را بتقاليرد  -تحديرد  أن  القررآن يجرب أن يكرون مرتبط 

نت باللغرة العربيرة(، بردال  مرن االلرتباك النقردي  و  ثقافة أ رى فحسب )ولكنها د 

مع همه التقاليد وتعديل محتويايا. بعبارة أ رى، حدد كل  مرن تيسري ولروميكر 

طورية البيزنطية والتري تتشرابه مرع آيرات نصوَ  هنايِة العالم المسيحية يف اإلمربا

( )وتفسيرها(، وبالتالي قاَما بقرا ة همه اآليات يف ضرو  تلرك 5-2سورة الروال )

النصو  غير اإلسالمية. ونحن نتسا ل: أليس من الممكرن أن ي نراز  القررآن مرا 

كان يقوله اليهود والمسيحيون عن مصير )روما( وهناية العالمي ففي هناية األمرر، 

ق للكترب المقد  و ا أنره مصردِّ سرة السرابقة عليره على الرغم من إعالن القرآن مررار 

ا ما يتعاطى بوعي وإدراك مع األفكرار اليهوديرة  ولكن يف نسخة عربية، إال أنه ك ير 

 والمسيحية.

                                                   
= 

، والمي ال بد  أن يكون اإلمرباطورية الساسانية تحت حكم  ا على عدو  لم ي َسم  ولكنهم سينتصرون الحق 

 «.ال(621-562 سرو ال اين )حكم 
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ر كل  من تيسي ولوميكر فهمنا على نحو  ال يمكرن إنكراره  وهكما، بينما طو 

مررن  ررالل لفررت انتباهنررا إلررى سررياقه ورسررالته لهررما المقطررع القرررآين القصررير 

اإلسكاتولوجية الخفية، إال أن هما الفهم جرا  بتكلفرة عاليرة؛ إذ نحرن مارطرون 

إلى االفرتاض القائل بأن القرآن لم يظهر يف المكان أو الزمان المي يعتقد التقليرد 

را ينقر ل أفكرار اإلسالمي )والك ير من األكاديميا الغربية( أنره لهرر فيره، وأنره حتم 

اآل رررين إلررى اللغررة العربيررة فحسررب. وحتررى إذا قبلنررا هررمه االفرتاضررات عاليررة 

الكلفة، فنننا ال نزال غيرر متأكردين مرن المعنرى الفعلري لآليرات، إذ يخترار تيسري 

 ولوميكر قرا ات متناقاة لألفعال الحاسمة فيها. 
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 إعادة تأهيل اإلطار التارخيي التقليدي:

ة طريقة لقبول افرت سرورة الرروال اضات تيسي ولروميكر برأن سرياق آيرات ثم 

متعلررق باإلسررركاتولوجيا، مررع اإلبقرررا  يف الوقرررت ذاترره علرررى الخطررروط  (2-5)

العرياة للسردية التقليدية حرول أصرول اإلسرالال. فبردال  مرن النظرر إلرى اآليرات 

سرة يف القررن بوصفها تشير إلى النزاعات البيزنطية الساسانية علرى األرض المقد  

بع، يمكننررا العررودة إلررى األحررداث السياسررية الترري وقعررت يف جنرروب لرربه السررا

الجزيررررة العربيرررة يف النصرررف ال ررراين مرررن القررررن السرررادس، حيرررث  اضرررت 

اإلمرباطوريترران حروب ررا بالوكالررة يف الرريمن ومررا حولهررا
(1)

. وبصررر  النظررر عررن 

ا الحقيقررة القائلررة إن  تحويررل تركيررز اآليررات علررى هررما النحررو المقرررتح يسررمح لنرر

  للسرورة، ويبعردنا عرن الحاجرة إلرى إعرادة تصرو  
ر باإلبقا  على التحقيرب المكري

السياق الجغرايف لظهور القرآن، فنن  هناك سببين يميزان أحداث القررن السرادس 

يف جنوب الجزيرة العربية كسياق مرلح لهمه اآليات
(2)

. 

                                                   

 الجزيرة العربية:  لمراجعة األعمال الكالسيكية حول األحداث السياسية يف القرن السادس يف لبه (1)

S. Smith, “Events in Arabia in the Sixth Century A. D.”, BSOAS 16iii (1954): 

425‒468. See now also G. W. Bowersock, The Crucible of Islam, Cambridge 

Mass., 2017; idem, The Throne of Adulis: Red Sea Wars on the Eve of Islam, 

Oxford, 2013; and Ch. J. Robin’s numerous studies on pre-Islamic Yemen. 

ا، كانت لبه الجزيرة العربية إحدى محطات الصرا   (2) عشية لهور اإلسالال، ومنم القرن السادس تحديد 

ن. له من أهمية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة لإلمرباطوريتي  الممتد بين الفرس والروال بما كانت تم   

ا عن ا من الغساسنة والمناذرة لمال الجزيرة، كانت المنافسة  ألدوار السياسية المعروفة لكل  وبعيد 

= 
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ررة سررور  أوًل  أ رررى تشررير إلررى األحررداث الترري وقعررت جنرروب  ا: يبرردو أن ثم 

( 7-4الجزيرررة العربيررة يف القرررن السررادس، وبالتحديررد سررورة الررربوج )آيررات: 

ررا باستشررهاد مسرريحيي » قصررة أصررحاب األ رردود الترري يربطهررا المفسرررون عموم 

ر»وسورة الفيل «. ال523نجران حوالي عاال  رون بخطرة أبرهرة التي يربطهرا المفس 

                                                   
= 

ة جنوب ن على طرق التجارة المحيطة بالجزيرة و اص  ي  ا بين اإلمرباطوريتَ االقتصادية محتدمة إلى مداهَ 

واد الخاال ة آنماك بين مراكز إنتاج السلع والمالجزيرة، فقد كانت الجزيرة العربية حلقة وصل مهم  

)وأهمها الحرير والبخور( يف لرق آسيا وجنوهبا الشرقي وبين حوض البحر المتوسط المي سيطر عليه 

ن ي  الرومان. فقد أطل ت الجزيرة العربية بجانبيها على طريقين من أهم طرق التجارة بالنسبة لإلمرباطوريتَ 

ا إلى  يف العصور القديمة المتأ رة؛ فنلى جانب سيطرة الفرس على طريق الحرير، امتد نفوذهم أيا 

ل يف الخليج الفارسي وصوال  إلى هنر الفرات، بينما سيطر البيزنطيون وحلفاؤهم الطريق الشرقي المتم   

األحباو على الطريق الغربي من  ليج باب المندب والبحر األحمر وصوال  إلى مينا  القلزال 

يل ثم البحر المتوسط. وبمحاذاة ساحل البحر )السويس( حيث يرسو األسطول البيزنطي ومنه إلى الن

ا بنجران ومكة والمدينة ومدائن صالح  األحمر، كان الطريق الربي الممتد من عدن ومأرب مرور 

ور على البحر المتوسط أو يمتد لماال  إلى ِحمص وأنطاكية،  والبرتا  وحتى سينا  وغزة ودمشق وص 

وال يسيطران على هما الطريق الغربي بعد أن استطا  وكانت اإلمرباطورية البيزنطية وحليفتها أكس

َيِريِّين وتأمين ساِحَلي البحر األحمر األفريقي  األحباو بمباركة البيزنطيين القاا  على ملك الِحم 

رأفت واآلسيوي، قبل أن تغزو فارس اليمن بعد مقتل سيف بن ذي يزن وحتى لهور اإلسالال. انظر: 

يزنطية: العقيدة والسياسة، الجز  األول، الفصل الخامس: الصرا  الحميد، اإلمرباطورية الب عبد

الرحمن أحمد سالم، المسلمون  الدولي حول لبه الجزيرة العربية يف القرن السادس الميالدي. وعبد

والروال يف عصر النبوة: دراسة يف جمور الصرا  وتطوره، الفصل األول: عالقة عرب الشاال والحجاز 

 لهور اإلسالال. )المرتجم(.بالبيزنطيين قبل 
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عالوة على ذلرك، وحسربما وَرد يف «. ال572الفيل حوالي لمهاجمة مكة بواسطة 

يون المسلمين األوائل ا تار هرال  الهجررة  السيرة، عندما اضطهد الوثنيون المك 

باتجاه الجنوب، إلى إثيوبيا
(1)

، بدال  من الشمال، نحو سروريا الكرربى. ويبردو أن 

 كانررت 
 
هررة»األمررة اإلسررالمية النالررئة يف العهررد المكرري دال وجررود كلمررة )لعرر« موجَّ

 أفال( نحو الجنوب بدال  من الشمال.

والتري ترم  بوكاليبسية،: ربما يرجع تاريخ بع  مصادر القرن السابع األثانًيا

استخدامها يف تسييق آيات سرورة الرروال يف تلرك الحقبرة، إلرى القررن السرادس يف 

ررررا أن  سررررفر زربابررررل Sefer  الحقيقررررة. علررررى سرررربيل الم ررررال، ي عتقررررد عموم 

lZerubbabe
(2)

يعود تاريخه إلرى ثالثينيرات القررن السرابع، علرى الررغم مرن أن  

قررد جررادل بقرروة أنرره يرجررع إلررى القرررن السررادس، وهررو مررا لررم  Newmanنيومرران 

لون الخيار التقليدي المي يررخ السفر يف القررن يستبعده حتى أولئك المين يفا  

السررابع
(3)

وعررات الكررربى مررن المجم 37-34اإلصررحاحات  . وبالم ررل، فررنن  

                                                   

ا أن الحكاال اإلثيوبيين المسيحيين يف القرن الخامس الميالدي وصفوا أنفسهم بر)قسطنطين  (1) الحظ أيا 

 A. Sivertsev, Judaism and Imperial)الجديد(، متخمين ألنفسهم  طاب ا إمرباطوريًّا بيزنطيًّا 

Ideology in Late Antiquity, Cambridge, 2011, 4.)  

تب على غرار أسفار  (2) سفر زربابل هو كتاب عربي قروسطي أبوكاليبسي )حول أحداث آ ر الزمان( ك 

 العهد القديم: سفر دانيال وسفر حزقيال. )المرتجم(. 

(3)  A 6th century date for Sefer Zerubbabel is argued in H.I. Newman, “Dating 

Sefer Zerubavel. Dehistoricizing and Rehistoricizing a Jewish Apocalypse of 

late Antiquity”, Adamantius 19 (2013): 324‒336. M. Himmelfarb (Jewish 
= 
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Rabbati Pesiqta
(1)

را إلرى ثالثينيرات  )أعرود إلرى مناقشرتها أدنراه(  ت نسرب عموم 

ررا هنررا أن الررنص   مررن أعمررال القرررن  القرررن السررابع، ولكررن بعاررهم يرررى أيا 

السرررادس
(2)

رررال المصررردري  
 -ن نبرررو ات حرررول التنرررافس البيزنطررري ن يتارررم  . وكِ

، وبالتالي فهي مصرادر محوريرة لسرياقيات الفارسي السابق على العصر المسياين

وربمررا األهررم مررن ذلررك، حقيقررة أن الرتجمررة السررريانية لحيرراة  لرروميكر. -تيسري 

اإلسكندر األكرب
(3)

)وتابعره علرى ذلرك تيسري  Reinink، التري يرجرع هبرا رينيرك 

                                                   
= 

Messiahs in a Christian Empire, Cambridge Mass., 2017, 31‒34), argues for a 

7th century dating but accepts the possibility that Newman is correct. 
، هي كتابات مدرالية أغاداتية حول األسفار الخمسة Pesikta Rabbatiالمجموعات الكربى،  (1)

 للعهد القديم. )المرتجم(. 

(2)  For a 7th century dating, see B. J. Bamberger, “A Messianic Document of the 

Seventh Century” HUCA 15 (1940): 425‒431, and P. Schäfer, “Die 

messianischen Hoffnungen des rabbinischen Judentums zwischen Naherwartung 

und religiösem Pragmatismus,” in Cl. Thoma, ed., Zukunft in der Gegenwart 

(Bern-Frankfurt a.M., 1976), 96‒125. For the earlier dating see R. Ulmer, “The 

Contours of the Messiah in Pesiqta Rabbati”, Harvard Theological Review 106 

(2013): 115‒144, who see several distinct stages in the composition of this work, 

beginning in the first century, and with the “core” of the work dating from the 

5th and 6th centuries. See also Himmelfarb 2017, 184‒185 n. 1. 

من الكتب األك ر لهرة يف العصور الوسطى، وهو كتاب سردي حول حياة وبطوالت لخصية  (3)

اإلسكندر األكرب، وعلى الرغم من جوهره التاريخي، إال أن تلك الروايات يف ك ير منها نسج الخيال، 

ة، ومن ثم تعرضت  وقد كتبت النسخة األصلية باللغة اليونانية يف القرن الرابع، ثم ت رجمت إلى لغات عد 

إلضافات أسطورية ك يرة، من بينها اللغات السامي ة التي يشير الكاتب هنا إلى النسخة السريانية منها. 

 )المرتجم(. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(86) 

ال، والتي ت َعرد  ذات صرلة مبالررة بكرل  مرن آيرات سرورة 632وآ رون( إلى العاال 

(، أقول ربما ترجع هرمه الرتجمرة 5-2( وآيات سورة الروال )228-13الكهف )

إلى أوائرل القررن السرادس، وهري النظريرة التري جرادل لروميكر نفسره لصرالحها 

بقوة
(1)

  . 

للجزيرة  (أدنى)فارسي يف أرض  -بعبارة أ رى، كان هناك تنافس بيزنطي 

العربية من سوريا الكربى
(2)

جي التقليدي نولورالك، ويف فرتة تسبق التحديد 

لظهور القرآن، والمي رف  الكتابات األبوكاليبسية اليهودية والمسيحية. إضافة 

ل األحداث التي لهدها جنوب الجزيرة العربية يف  إلى ذلك، هناك سوابق تسج 

القرن السادس الميالدي، والتي وجدت سبيلها إلى السور المكية يف القرآن. 

حجاج تيسي ولوميكر دون رف  التقاليد الموروثة وعلى هما النحو، قد نقبل 

من العقود األولى للتاريخ اإلسالمي
(3)

. 

                                                   

(8) Shoemaker 2018, 83. 

بالطبع يعترب جنوب لبه الجزيرة العربية أقرب إلى الحجاز منه إلى سوريا الكربى. ولكن، كما ذكرنا،  (2)

فنن الهجرة األولى إلى إثيوبيا، واإللارات )المحتملة( إلى نجران وأبرهة، يشيران إلى أن جنوب لبه 

 الجزيرة العربية كان أقرب إلى المكيين مما كانت عليه سوريا.

: أنا ال أصر  على أن الرواية التقليدية عن تاريخ القرآن أو لهور اإلسالال بشكل عاال  يجب للتوضيح (3)

مسايريا بشكل دوجمائي وبصر  النظر عن األدلة. أنا ببساطة ال أرى وجاهة تفسيرات المواد القرآنية 

 قا  عليها.التي تناق  الروايات التقليدية إال إذا كانت تفسيرات جديرة بالنظر تسمح لنا باإلب



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(22) 

را ال يَ  ومع ذلك، فنن هما الحل   رأيا  لم مرن اإللركاليات. إذ ي رِجرع معظرم س 

إلى أوائل القرن السابع، وبما أن الشراهد األك رر صرلة يف  )سفر زربابل(الباح ين 

ين إلى القتال الدائر بين عرب بوصفهم منامِّ يشير إلى ال )المجموعات الكربى(

ولرررافير  Bambergerمقتفرررين أثرررر برررامربجر -بيزنطرررة وفرررارس، يجرررب علينرررا 

Schäfer-   ر أن نعرود هبرما الشرراهد علرى األقررل ا. وينطبررق إلرى القررن السررابع أيا 

 الشي  ذاته على النسخة السريانية من قصة اإلسكندر األكرب )التي تأثرت برالنص  

ر ا )علرى نحرو مقنرع، يف ا(. إضرافة إلرى ذلرك، جرادل البراح ون مرر ر  السابق أيا 

رأيي( أن سورة الفيل ال تشرير إلرى فيرل أبرهرة
(1)

، كمرا أن سرورة الرربوج ال تشرير 

إلى لهدا  نجران
(2)

السوابق التاريخية التي نعتمرد عليهرا إلثبرات  . وبالتالي، فنن  

يرررة العربيررة يف القرررن السررادس تررأثير األحررداث الترري وقعررت يف جنرروب الجز

                                                   

(8)  D. Beck, “Maccabees not Mecca: The Biblical Subtext and the Apocalyptic 

Context of Sūrat al-Fīl (Q 105)” (Forthcoming). 

لسياق همه اآليات، حيث يربطها بسفر دانيال ال بقصة لهدا  نجران، وهما على  للكاتب تناول  ا    (2)

 -اليهودية والمسيحية واإليرانية-من القصص يف نصو  الشرق األدنى  كبير   أساس تحليله لعدد  

والتي تدور حول ثيمات االمتحان بالنار والشهادة، والتي يعترب أهنا أقرب لنظرة سورة الربوج لهمه 

الموضوعات، والمادة مرتجمة على قسم الرتجمات بموقع تفسير، ضمن الملف الرابع )القرآن 

[ يف سياق 82-4من هم أصحاب األ دودي آيات سورة الربوج ]: )قة(، بعنوانوعالقته بالكتب الساب

. /https://tafsir.net/translation/65، على هما الرابط: ، ترجمة: مصطفى الفقيالشرق األدنى(

 )قسم الرتجمات(.



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(28) 

الميالدي على السور المكية باتت غير مقبولة كردليل يف هرمه الحالرة. يف الواقرع، 

ا علررى سررورة الررربوج وسررورة الفيررل أثررر رأت الدراسررات الترري أجريررت مررر ر  

رر رة الترري ترجررع إلررى عهررد الهيكررل ال رراين )م ررل سررفر المصررادر اليهوديررة المبك 

، وسررفر أ نرروخ، وسرفر دانيررال، وغيرررهم( علررى آيررات المكرابيين ال رراين وال الررث

. وسرو  نجرادل أدنراه برأن آيرات سرورة الرروال )
 
( قرد ينجلري 5‒2القرآن المكي

مرادها باالستعانة بم ل همه المواد باإلضرافة إلرى غيرهرا مرن المصرادر األ ررى 

 التي أنتجتها العصور القديمة المتأ رة.

ألفت االنتباه إلى تلك المرواد القديمرة : أوًل  ؛وفيما يأيت، سو  أقوال بأمرين

 والترري الفارسرري، - ومررواد العصررور القديمررة المتررأ رة حررول التنررافس البيزنطرري

-2ا مرن التقاليرد التفسريرية آليرات سرورة الرروال )ا أساسيًّ لت جز   لك   أهنا أعتقد

ا بآيات القرآن ذايا. 5 راثانًيً(، والتي ربما ترتبط أيا  مرة ز علرى المرواد القدي: أرك 

ررومررواد العصررور القديمررة المتررأ    ز علررى دور بيزنطررة يف أحررداث آ ررر رة الترري ترك 

(، 5‒2ا لفهرم آيرات سرورة الرروال )الزمان، وهي المواد التي ال أرى عنهرا محيرد  

ررر دون الفررررس أو  (بيزنطرررة)علرررى  -كمرررا ذكرنرررا يف البدايرررة-ز وهررري مرررواد ترك 

 الساسانيين.

  



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(22) 

 تأطري تقاليد التفسري: املواد اإلسكاتولوجية يف سفر دانيال: 

 بوكاليبسريةاألالمرواد  -إن لرم يكرن جميرع-ترجع األصول األوليرة لمعظرم 

البحرث إلرى  اليهودية والمسيحية التي تم االعتماد عليها يف تسرييق اآليرات محرل  

سفر دانيال التورايت
(1)

دانيال ينقسرم إلرى . ومن المتعار  عليه بوجه عاال  أن سفر 

قسم له محتوى موضروعي مختلرف، ومرلفرون مختلفرون، وأصرول  قسمين، كل  

مررن سلسررلة روايررات قاررائية يف الشرررق  6-8ف اإلصررحاحات مختلفررة؛ إذ تتررأل  

األدنررى، برردأت يف بابررل القديمررة أو إيررران األ مينيررة. وعلررى الرررغم مررن أن تلررك 

ف القرن ال اين قبرل المريالد، إال تعود إلى منتص -يف صياغايا الحالية- الروايات

كبير: مصررية قديمرة وبابليرة وفارسرية  ة من مواد أقدال إلى حد  أنه ثبت أهنا مستمد  

وغيرها
(2)

مرن سلسرلة مرن  82-7ف اإلصرحاحات . على الطر  النقري ، تترأل  

وتفاسررريرها، وقرررد ثبرررت مرررن األدلرررة الدا ليرررة أن هرررمه  بوكاليبسررريةاألالررررؤى 

                                                   

 Trajectories in Near Eastern Apocalyptic: A Postrabbinic)يبي ن جون سي ريفز  (8)

Jewish Apocalypse Reader, Atlanta, 2005, 12‒13),  أن   طط الممالك األربع الموجودة

 للتفاسير التالية يف كل  من الشروحات اليهودية » 1،7،2يف سفر دانيال 
 
ل األساس النصي تشك 

 «. والمسيحية الالحقة

(2) T. L. Holm, Of Courtiers and Kings: The Biblical Daniel Narratives and Ancient 

Story Collections, Winona Lake, Ind., 2013; P. A. Beaulieu, “The Babylonian 

Background of the Motif of the Fiery Furnace in Daniel 3”, JBL 128 (2009): 289‒

306; and S. M. Paul, “The Mesopotamian Background of Daniel 1‒6”, in J. J. 
Collins, ed., The Book of Daniel, Volume 1: Composition and Reception, Leiden, 

2014, 55‒68. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(23) 

ودا يف ستينيات القرن ال راين قبرل المريالد. وك يررا ممرا اإلصحاحات لهرت يف يه

را مررا حراز اهتمرراال اليهرود والمسرريحيين يف العصررور  يعنينرا يف سررفر دانيرال هررو أيا 

ا الررؤى الرواردة يف النصرف ال راين مرن السرفر: فعلرى القديمة المتأ    رة، وتحديرد 

السياسري، الرغم مرن أن اإلصرحاح ال راين يتعراطى بالفعرل مرع معطيرات التراريخ 

ومع نبو ات حول صعود وسقوط الممالك األربرع، فنننرا نع رر يف اإلصرحاحات 

على المزيد من اإلحاالت المبالرة إلى نرو  النبرو ة التري تنبرئ بأحرداث  7-82

هنايررة العررالم اإلمرباطرروري الترري نوقشررت هنررا. الغريررب يف األمررر أن سررفر دانيررال 

ا يف ا  « رتم»ة لهرا لقرآن، م ل فكرة أن النبرو  يحتوي على أفكار ولغة نجد لها نظير 

، حيررث ينررالر المصررطلح العررربي المسررتخدال الكلمررة العربيرررة 24:6)دانيررال 

(« ررراتم»
(1)

(، 86:1، وأن المرررالك جربيرررل يتواصرررل مرررع رسرررول ا  )دانيرررال 

  القي رروال )قررارن آيررة 
مررن سررورة البقرررة،  255واإللررارة إلررى الرررب علررى أنرره الحرري

  قرري وال( ، حيث27: 6وسفر دانيال 
الرب حري

(2()3)
، وال نع رر علرى م رل ذلرك يف 

                                                   

(1)  U. Rubin, “The Seal of the Prophets and the Finality of Prophecy: On the Interpretation 

of the Quranic Sūrat al-Aḥzāb (33)”, ZDMG 164i (2014): 65‒96, at 91‒92; and H. 

Bobzin, “‘The Seal of the Prophets’: Towards an Understanding of Muhammad’s 

Prophethood”, In A. Neuwirth and N. M. Marx, eds., The Qurʾān in Context: Historical 

and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, Leiden, 2010, 576‒577. 

(2) G. S. Reynolds, The Qurʾan and the Bible: Text and Commentary, New Haven, 2018, 

99 ad Q 2:255. 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ نثڎ: 26يف سورة آل عمران آية نقرأ و (3)

. بينما يف سفر دانيال  مث ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

= 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(24) 

ة أدلرة أ ررى علرى أن روايرات أي  موضع آ ر من الكتاب المقد   س العربي، وثم 

قد تركت بصمايا على محتوى القرآن 6-8اإلصحاحات 
(1)

. 

ا صدى اإلصرحاح ال راين-يتناول اإلصحاح السابع  د  نظريرة الممالرك  -مردِّ

األربع )مم لة  يف وحوو تخرج من البحر( التي ستحكم العالم بالتتابع، ثم تليها 

رر د هنررا علررى أنرره يف العصررور هنايررة العررالم والعصررر المسررياين. ويجرردر بنررا أن نرك 

والمسيحيين لرؤية روما بوصفها  من المرلفين اليهود القديمة المتأ رة، جا  كل  

المملكرررة الرابعرررة واأل يررررة
(2)

)أو، يف بعررر  الحررراالت، كمملكرررة اسرررت نائية  

 امسة(
(3)

. 

                                                   
= 

ا»: 28:2 ب  ملوك  ا وينصِّ لوك  ويعلِّم  ،يعطي الحكما  حكمة ،وهو يغي ر األوقات واألزمنة َيعِزل  م 

ا  . )المرتجم(. «العارفين فهم 

(1) A. Geiger, Judaism and Islam, 152‒153; A. J. Silverstein, “Unmasking maskh: 

The transformation of Jews into “apes, driven away” (Quran 7:166) in Near 

Eastern context”, JSAI (Forthcoming); etc. 

 لمراجعة المعالجة الكالسيكية لنظرية الممالك األربع، انظر: (2)

J. W. Swain, “The Theory of the Four Monarchies: Opposition History under the 

Roman Empire”, CP 35 (1940): 1‒21. See also N. Roth, Jews, Visigoths and 

Muslims in Medieval Spain: Cooperation and Conflict, Leiden, 1994, 205 ff. 

(“The Four Kingdoms in Jewish Interpretation”). 

يف هما السياق وهي تعيين سفر دانيال لر)اليونان( كمنافسين لر)بالد  مهمة بشكل  ا   ثمة حقيقة  (3)

فارس( وهو ما يمكن اعتباره إلارة إلى بيزنطة/ روما، وبالتالي فتح إمكانات رؤى سفر دانيال أماال 

يف رؤى سفر  أولئك المين عالوا يف العصور القديمة المتأ رة ممن يرغبون يف قرا ة واقعهم الخا   

الرتجمة السريانية لقصة اإلسكندر األكرب، وهي العمل المحوري للغاية يف تأطير  ا تنص  دانيال. كم

= 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(25) 

، حيرث يوغرل «الكرب  والتريس»بينما يحتوي اإلصحاح ال امن علرى رؤيرة 

( يف األرض مررن  ررالل 22الكررب  ذو القرررنين )يمرر الن مررادي وفررارس، آيررة: 

(. 28مرن الغررب )يم رل ملرك اليونران، آيرة:  يسا الفتوحات، ولن يهزمه سوى تر

  را    بعد ذلك ينقسم قرن التيس إلرى أربعرة قررون أصرغر، يخررج منهرا بشركل  

(، ويعل رق األضرحيات لمردة 88حاكم )قرن( لرير ينتهرك قداسرة الهيكرل )آيرة: 

ررر الهيكررل. وبمررا أن الهيكررل كرران يشررهد صررباح ومسررا ، وبعررد ذلررك َيط   2322 ه 

ا، أي مرا يزيرد  8852ال، فقد استمر تعطيل األضحيات لمدة أضحيتين يف اليو يوم 

 قليال  عن ثالث سنوات.

بعبارة أ رى، نحن نقف اآلن يف هما اإلصحاح حيال تنافس برين )الفررس( 

و)اإلغريق(، يستغرق )باع( سنين، تسو  فيها األمور للغاية بالنسبة إلرى اليهرود 

رررا أن وهررريكلهم، قبرررل أن يسرررتعيدوا طقرررس األضرررحيات. و سرررو  نررررى الحق 

الحا امات يف العصور القديمة المتأ رة فسرروا الكرب  علرى أنره اإلمرباطوريرة 

الفارسية، والتيس على أنه اإلمرباطوريرة الرومانيرة، وأن وصرف الحراكم الشررير 

حي ررا( )آيررة:  ر مرررة أ رررى يف المصررادر ( سررو  يتكررر  23بأنرره )ملررك كررالح الم 

 د إلى القرن السادس أو السابع.األبوكاليبسية اليهودية التي تعو

                                                   
= 

وهكما يجب أن تتاللى قوة »(، بوضوح على ما يأيت: 5-2السياق اإلسكاتولوجي آليات سورة الروال )

 (.;in Shoemaker 2018, 84) «الممالك قبل قوة مملكة اإلغريق، وهي قوة الرومان...



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(26) 

ا(، والتري تتحرد   ث عرن ويف اإلصحاح التاسع، نجرد رؤيرة )السربعين أسربوع 

را مرن  رراب الهيكرل )إرميرا  72نبو ة إرميا بأن اليهود سيعانون مدة   88:25عام 

را التري ذكرهرا إرميرا 82:26و (. ويف سفر دانيال، يوضح جربيرل أن السربعين عام 

ا من السنواتأسب» 72هي يف الواقع  ا. 462، أي: «وع   عام 

قروة أرضرية،  بينما يخربنا اإلصحاح العالر أن  هناك مم لين سرماويين لكرل  

ا يف تحديرد مصرير اإلمرباطوريرات التري يم    لوهنرا. وهرال  المالئكرة يلعبرون دور 

بردال  مرن «( الرجرل األنيرق»يتحدث اإلصرحاح عرن مرالك برالد فرارس )حرفيًّرا: 

ا إلرى اإلصرحاح  رَسل إلرى دانيرال )الرمي ي فررتض أنره جربيرل، اسرتناد  المالك الم 

رن مرالك الفررس مرن احتجراز جربيرل لمردة  أسرابيع  3ال امن والتاسع(. فقرد تمك 

را 22ره )اآليرة: (، حتى تمكن مالك اليونان من تحري83)اآلية:  (. نحرن هنرا أيا 

رررح أن  -أمرراال تنرررافس إمرباطررروري فارسررري  يونررراين، مرررع تفاصررريل إضرررافية توض 

األحداث األرضية تعكرس أحرداث ا سرماوية فحسرب، وأن الفررس سرينجحون يف 

ح الرنص  السيطرة على األمر مرقت را، لمردة )ثالثرة أسرابيع( فحسرب. وبينمرا يصرر 

ثة أسابيع ولريس لمردة ثرالث سرنوات، فرنن بوضوح بأن الفرس سيطروا لمدة ثال

ررا مررن نبررو ة إرميررا،  أدلررة اإلصررحاحات السررابقة )حيررث أصرربحت السرربعين عام 

ا من السنوات» يف سفر دانيال( وحقيقة أنه يف كل مرن سرفر دانيرال  «سبعين أسبوع 

)كما سنرى(، تم تحديد فرتة ثالث سنوات أو نحو ذلك، مما قرد يردفعنا  82و 1

ا إذا كان هناك َمرن يقررأ )األسرابيع ال الثرة( المرمكورة هنرا إلى التساؤل ب حمر عم 
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 ترجامت

(27) 

على أهنا )ثالثة أسابيع من السنوات( أال ال. يف الواقع، تمكر نبو ات  سرو ال راين 

الساسرررانية، كمرررا يرويهرررا ثيوفيالكرررت سررريموكاتا  -حرررول الحررررب البيزنطيرررة 

Theophylact Simocatta :( سررو  يهيمنررون «البررابليون»، أن الفرررس )حرفيًّررا

 على الرومان لم ل همه الفرتة:

ا أن المصاعب ستتوالى بدورها ضد الرومان؛ ستسيطر الساللة » كن واثق 

البابلية على الدولة الرومانية لمدة ثالثة أعواال. بعد ذلك، سو  يستعبد الرومان 

الفرس لمدة  مس سنوات من الحكم، وعندما تجري األمور على هما النحو، 

مُّ  «ع...ق المصير المتوق  الَبَشَر يوالا بال مسا   وسيتحق   سَيع 
(1)

. 

التررري تحظرررى بمكانرررة مركزيرررة يف حجررراج تيسررري -اسرررت ارت هرررمه الفقررررة 

ررا  28المرررر ين المعاصرررين الررمين سررعوا إلررى تحديررد مرردة الررر -ولرروميكر عام 

الساسرانية يف أوا رر القررن السرادس  -الممكورة يف مخطرط الحرروب البيزنطيرة 

، ويف هرمه 623/624لقرن السابع: فقاال بعاهم بتقردير بدايرة الفررتة يف وأوائل ا

 682-568، بينمررا اقرررتح بعاررهم اآل ررر األعررواال 624/625الحالررة تنتهرري يف 

كسنوات ذات صلة. ولكرن، كمرا يقرول لروميكر، ال يتناسرب أي  مرن الخيرارات 

المقرتحة مع األحداث التاريخيرة
(2)

ضربط  . ومرن وجهرة نظرري، لريس باإلمكران

                                                   

(1) Shoemaker 2018, 76; and Tesei 2018, 7. 

(2) Shoemaker 2018, 77‒78. 
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(21) 

ا طوبولوجية وليست حرفية، تعكس فرتة )ثالثرة  همه السنوات بسبب كوهنا أرقام 

ى  أسابيع من السنين( من سريطرة الفررس المرقترة علرى الرومان/اليونران، كصرد 

 وا   )هل هو وفا ي( للغة وأفكار سفر دانيال اإلسكاتولوجية. 

يواصل اإلصحاح الحادي عشر لسفر دانيال الحديث عن التنافس الفارسي 

(، بما يف ذلرك التنرافس برين ملرك الجنروب وملرك الشرمال، 2اليوناين )اآلية:  -

 1وسررو  يرردمر هررما األ يررر الهيكررل وي بطررل األضررحيات )راجررع سررفر دانيررال 

ا، يف اإلصحاح 82و ا مرن فررت82(. وأ ير  ة الاريق ، تم وصف آ ر الزمران، برد  

رة دانيرال )حرفيًّرا:  َمرن يوجرد  كرل  »الكبير، والتري سرينجو فيهرا الصرالحون مرن أم 

(8، اآليررة: «مكتوب ررا يف السررفر
(1)

. ثررم تكررون قيامررة األمرروات؛ فررال واب )لألبرررار( 

والعقاب )للممنبين(، وقد انكشرف الوقرت المتبقري علرى النهايرة لردانيال: وهرو 

ا من  راب الهيكل ) 8262مدة  (، وطوبى لمن ي ابر وينتظرر حترى 88اآلية: يوم 

ا فسو  يفرح )اآلية:  8335 يصل إلى مدة  (.82يوم 

ررص كررل   ذلررك حتررى اآلن: مررن الواضررح أن سررفر دانيررال ) اصررة  لكرري نلخ 

( يحترروي علرى جميررع العناصررر الموجرودة يف آيررات سررورة 82-7اإلصرحاحات 

س برين برالد فرارس (، كما فهمها المفسررون المسرلمون: لردينا تنراف5-2الروال )

                                                   

(، وهي المكافئ العربي التورايت ובעת ההיאيفتح اإلصحاح بالكلمات ) 82َفل نالحظ أن سفر دانيال  (1)

 من سورة الروال. 4الواردة يف اآلية  {يومئم  }لكلمة 
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 ترجامت

(26) 

( أو مرن ثرالث 82واليونان/الرومان، وفرتة مرقتة تبلغ ثالثة أسابيع )اإلصرحاح 

( سريتمكن الفررس  اللهرا مرن االسرتيال  علرى 1إلى أربرع سرنوات )اإلصرحاح 

هرا مررة أ ررى، أو اإلمرباطوريرة اليونانيرة محل   مقاليد األمور، فقرط قبرل أن تحرل  

يمتنع فيها اليهود عن الصرالة يف الهيكرل  -سنوات 3تزيد قليال  عن -لفرتة مرقتة 

ة تزيرد قلريال  عرن الر الث (. ويستغرق قدوال العالم إلرى هنايتره مرد  82)اإلصحاح 

سنوات يتم  اللها تعليق الشعائر الدينية، ولكن بعد ذلك سو  يفرح المرمنون 

 «.  أولئك المين سينجون من الفوضى»

إلهاال المررلفين اليهرود  82-7ل وعلى نحو حاسم، واصلت مواد سفر دانيا

والمسيحيين يف العصور القديمرة المترأ رة
(1)

. علرى سربيل الم رال، يخربنرا سرفر 

من تيسي ولوميكر يف تسييق آيرات  إلياهو يف القرن السابع، المي يعتمد عليه كل  

 (، بما يأيت:5-2سورة الروال )

وات سو  يصطدال آ ر ملك يحكم بالد فارس بالرومران لمردة ثرالث سرن»

ا... ويف اليروال العشررين  متتالية حتى يوسع ]ملكه[ ضدهم لمردة اثنري عشرر لرهر 

ر ويرعب العالم؛ سينتهك حرمة )الجبرل  من نيسان، يصعد ملك من الغرب، يدم 

( ويحرقه. والمرأة التي أنجبته هي األك ر لعنرة 45:88المقدس الجميل( )دانيال

                                                   

وما يليها. بينما سنناق  األدلة  542،  2284، لمطالعة األدلة المسيحية على ذلك، انظر: لوميكر (8)

 التلمودية أدناه. 
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 ترجامت

(32) 

ا: وهما هو )القرن( المي تن ب أ به دانيال، وهما اليوال سريكون يروال بين النسا  جميع 

«عماب وحرب ضد إسرائيل
(1)

. 

وبالم ل، نع ر يف التلمرود البرابلي علرى العديرد مرن اإللرارات إلرى الحقيقرة 

القائلة بأن الحا امات المين عالروا يف العرراق الساسراين ربطروا برين مرواد سرفر 

دانيال اإلسكاتولوجية وبين لرفهم الخا   
(2)

اآلن إلرى مناقشرة . وسرو  ننتقرل 

 األدلة التلمودية.

  

                                                   

(1) Reeves 2005, 33; quoted in Tesei 2018, 8; deployed in Shoemaker 2014, 551; 

and Shoemaker 2018, 92‒94 and 96. 

(2)  E. g. Avodah Zarah 2a-b; Yoma 77a; Yoma 10a. See generally, R. Raviv, “The 

Talmudic Formulation of the Prophecies of the Four Kingdoms in the Book of 

Daniel” JSIJ 5 (2006): 1‒20 (in Hebrew). 
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(38) 

 تأطري تقاليد التفسري: املواد التلمودية:

بصر  النظر عن مواد سفر دانيال، كان التنرافس برين فرارس ورومرا مصردَر 

ا للنقررراو يف العصرررور القديمرررة المترررأ رة اليهوديرررة.  قلرررق  طبيعررري وموضررروع 

فاالفرتاض المي ساد بين ]الك يرر[ مرن اليهرود الرمين عالروا يف القررون السرابقة 

را تحرت الحكرم  الرومراين أو على لهور اإلسالال هو أن الشعب اليهودي عاو إم 

الفارسي، ونع ر على توضيح جيد لتلك النقطة يف سفر أ نروخ الرمي يرجرع إلرى 

 القرن الخامس أو السادس؛ إذ يخربنا بما يأيت:

يوال يجلس الشيطان مع صموئيل مالك روما، ومع دوبيل مالك بالد  يف كل  »

فرررارس، ويكتبرررون  طايرررا إسررررائيل علرررى ألرررواح الكتابرررة التررري يسرررلموهنا إلرررى 

سيرافيمال
(1)

، حتى يتمكنوا من تقديمها للررب القردوس، فلربمرا ي هلِرك إسررائيل 

من العالم. ولكرن السريرافيم يعلمرون مرن أسررار القردوس المبرارك، أنره ال يريرد 

«هالك لعب إسرائيل
(2)

. 

، حيرث كران لإلمرباطوريرات مم لرون 82وكما رأينا من قبل يف سفر دانيرال 

ررا مم لرري  الررمين يكتبررون  طايررا »رومررا وفررارس هررم سررماويون، نرررى هنررا أيا 

                                                   

مجموعة من المالئكة الحاف ين من حول العرو الممكورة يف سفر إلعيا ،  the Seraphimالسيرافيم  (8)

 لمرتجم(. )ا«. المايئون أو الساطعون»والكلمة عربية، وتعني: 

(2) H. Odeberg, ed./trans., 3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch, Cambridge, 

1928, 26.12. 
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(32) 

. ويف فقرة تلموديرة م يررة لالهتمراال ترِرد يف من أجل عرضها على الرب  « إسرائيل

، ي شررير 82، حيررث ي قترربس فيهررا مررن سررفر دانيررال (Yoma 77a) رسررالة ي وَمررا

الحا امات إلى )مالك( بالد فارس، وهو مالك مجهرول االسرم يف سرفر دانيرال، 

ررته الفارسرية( باحتجراز جربيرل )وأراضريه باسم )دوبيل (. وال يكتفي دوبيل )وأ م 

ررنَِح  28الغربيررة( لمرردة  ررا فحسررب، بررل يارريف الحا امررات أن دوبيررل م   28يوم 

(. إن   ا( ليحكموا أراضيه )باإلضافة إلى مرفرأ بحرري  إضرافة هرمه التفاصريل  )ملِك 

يتمالررى مررع سررفر دانيررال  الترري تبرردو ألول وهلررة غيررر ذات أهميررة تجعررل نررص  

 28الحقررائق الجغرافيررة الساسررانية، حيررث نرررى تقسرريم األراضرري الفارسررية إلررى 

منطقة يف مدرسة )البلخي( الخرائطية، والتري م لرت التقاليرد الجغرافيرة اإليرانيرة 

ا جغرافيًّا مكون ا من   ريطة بشروحايا 28قبل اإلسالال، وأنتجت أطلس 
(1)

. 

را عرن انقسراال ال شرعب اليهرودي يف العرالم برين اليهرود لقد جرى التعبيرر أيا 

الفارسيين )البرابليين( واليهرود الرومرانيين )أرض إسررائيل( بطررق أ ررى، فقرد 

حظيت تلك اإلمرباطوريات بأكاديميات تلمودية د لت عادة  يف منافسة مفتوحرة 

ررا مررن أجررل حيررازة الصرردارة والمكانررة. وعلررى هررما النحررو، قرراال  مررع بعاررها بعا 

  على سمو  مكانتهم مرن  رالل مفهروال الحا امات البابلي
ون بنضفا  طابع  رسمي

                                                   

(1) G. R. Tibbetts, “The Balkhī School of Geographers,” in J.B. Harley and D. 

Woodward, eds., The History of Cartography, Volume 2, part 1, Chicago, 1992, 

108‒155 at 114. 
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)النسل البابلي الخالص(. وكانت الفكرة التي ينطوي عليها هما المفهوال هري أن 

ل يف حيرراة رعاياهررا اليهررود وأنشررطتهم السررلطات الرومانيررة اسررتطاعت أن تتررد   

وأن الدينيررة لدرجررة ال يمكررن معهررا الحفرراو علررى اليهوديررة )الخالصررة( هنرراك، 

ردنس الحا امات البابليين هم الرمين حرافظوا علرى التقليرد غيرر الم 
(1)

. وبرالطبع 

امتنررا  الررزواج )الرردا لي( مررع يهررود »ق هررمه تررداعيات عمليررة كرران لعقرردة التفررو  

را: فقرد «)أرض إسرائيل( على سبيل الم ال ، ولكن كان لهرا ترداعيات رمزيرة أيا 

إلررى أكاديميررات أرض إسرررائيل كانررت فكرررة هجرررة العقررول التلموديررة البابليررة 

المسريا. ترربت عالمرة علرى قررب لهرور المسيح/مستبشعة للغاية لدرجة أهنرا اع

 Abba b. Kahanaوقد عب ر عن ذلك عالم القرن ال الث الحا اال أبرا برار كاهانرا 

إذا رأيررت مجررالس أرض إسرررائيل مملررو ة بالبررابليين، فلربمررا عليررك أن »بقولرره: 

«ت نصت إلى  طى المسيا
(2)

. وهكما، رأى علما  اليهود أن عرالمهم منقسرم برين 

ن لنا الفرس والروال، من  الل نسختهم الصغيرة من التنافس اإلمرباطوري. وتبي  

                                                   

(8)  See A. Oppenheimer, “Purity of Lineage in Talmudic Babylonia,” in Manières 

de penser dans l’Antiquité méditerranéenne et orientale, Leiden, 2009, 145‒156; 

idem, “The Genealogical Boundaries of Jewish Babylonia, Zion 50 (1985): 173‒

187; and, most recently, G. Herman, “Babylonia of Pure Lineage: Notes on 

Babylonian Jewish Toponymy,” in M. Piotrkowski, G. Herman and S. Doenitz, 

eds., Sources and Interpretation in Ancient Judaism: Studies for Tal Ilan at Sixty, 

Leiden, 2018, 191‒228. 

(2) Lamentations Rabbah 1:43.   يرجع إلى القرن السادس.  ي عتقد على نطاق واسع أن هما النص

 ذاته قد انتقل من بابل إلى أرض إسرائيل.  وقد يكون الحا اال أبا بار كاهانا
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(34) 

عبررارة أبررا بررار كاهانررا السرررعة الترري يمكررن أن يتخررم هبررا حتررى هررما التنررافس 

 )األكاديمي( مسحة إسكاتولوجية.

لبح رري هررو أن الحا امررات والرردليل األك ررر أهميررة بالنسرربة إلررى غرضررنا ا

التلمرروديين كررانوا علررى وعرري ترراال بحالررة التنررافس اإلمرباطرروري ذايررا وصررداها 

المحتمررل. ثمررة فقرترران؛ األولررى مررن رسررالة )العبررادة الغريبررة(بوكاليبسرري األ
(1)

 

(Avodah Zarah (2a‒bواأل رررى مررن رسررالة ي وَمررا ،
(2)

 Yoma (10a) ،

ا من االهتماال يف هما   الطرح.تستحقان مزيد 

: 43مرن سرفر إلرعيا   6يبدأ النقاو يف رسالة )العبادة الغريبة( بتفسير اآلية 

تلتئم القبائل. َمن منهم يخررب هبرما ويعلمنرا بمرا وقرع  اجتمعوا يا كل  » ا َول  األمم مع 

اي ليقررردموا لرررهودهم ويترررربروا، أو ليسرررمعوا فيقولررروا: صررردق يشررررح «. سرررابق 

، سرريطلب ا  مررن كررل  ذلررك يحرردث يف آ ررر ا الحا رراميون أن    لزمرران، عندئررم 

إمرباطوريرررة أن  ت   بِرررت أهنرررا تسرررتحق ال رررواب علرررى  دمرررة دراسرررة التررروراة، وأن 

، مسرتندين يف ذلرك إلرى سرفر  اإلمرباطورية الرومانية سرتد ل يف حاررة ا  أوال 

                                                   

، رسالة تلمودية يعالج موضوعها الرئيس זרה עבודהرسالة )العبادة الغريبة( أو )الوثنية(، بالعربية:  (8)

 الشرائع اليهودية لليهود المين يحيون بين األمم بما يف ذلك )الوثنيون(. )المرتجم(. 

 التلمود البابلي يعالج موضوعها بشكل رئيس لرائع يوال الغفران.، رسالة من Yomaرسالة ي وَما  (2)

 )المرتجم(. 
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(35) 

ومرادفين بين الرومان وبين المملكة الرابعة الممكورة يف آيرة سرفر ، 23:7دانيال 

إن الرب سيسرأل الرومران عمرا فعلروه حترى يسرتحقوا هرما  :. ثم ي قال لنا7دانيال 

برأن مشرروعات البنرا  المختلفرة التري قراموا -ال واب. وسو  ي دَح  ادعاؤهم 

وسريغادرون حاررة الررب صراغرين.  -هبا كانت من أجل تشجيع دراسة التوراة

، 82فر دانيال وبينما ي  اب المرمنون يف آ ر الزمان، وعندئم يفرحون، بحسب س

 َكم عليهم ويرجعون صاغرين.نرى هنا الرومان يف آ ر الزمان وهم ي ح  

تغادر اإلمرباطورية الرومانية حارة الررب، ثرم ترد ل »ثم يواصل التلمود: 

فمررا هررو سرربب أن يررأيت الفرررس ثاني ررا بعررد «. اإلمرباطوريررة الفارسررية مررن بعرردها

ن يف األهميررة. كمررا ورد يف سررفر الرومرراني ألن الفرررس يررأيت ترررتيبهم بعررد الرومررا

ق الحا اال يوسف بقولره: ويعل  «. وإذا بحيوان آ ر ثان  لبيه بالدب  : »5:7دانيال 

، وهرم سرمان م رل الدببرة، وهم يأكلون ويشربون م ل الردب  »هرال  هم الفرس، 

ا م ررل الرردب   «وينمررو لررعرهم كالدببررة، وال يسرررتيحون أبررد 
(1)

. هنررا، مرررة أ رررى، 

ر سيسألهم الرب   را علرى أن بنايرايم وأنشرطتهم عم  ون أيا  ا فعلروه، وسرو  يصرر 

                                                   

ا على هما التنالر بين الفرس و)الدببة( يف اسم المالك الحارس للفرس )دوبيل(  (8)  Dubbielنع ر أيا 

ب( )والمي يعني حرفيًّا: دب  الرب(. ومع ذلك، نالحظ أنه يف تقاليد سفر دانيال السريانية، كان )الد

 يشير إلى الماديين، بينما ي شار إلى )بالد فارس( بالنمر األسود. انظر: 

K. D. Jenner, “Syriac Daniel,” in J. J. Collins and P. W. Flint, eds., The Book of 

Daniel, Volume 2: Composition and Reception, Leiden, 2014, 608‒637 at 633. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(36) 

األ رى كانت يد  إلى  دمة دراسرة التروراة، وسريحتج  الررب برأهنم مرا فعلروا 

ا إال ألغراضهم الخاص   كل   ا.هما أيا   ة. وسيغادر الفرس صاغرين أيا 

ررا رأت اإلمرباطوريررة »يف أعقرراب ذلررك، يسررأل التلمررود:  ولكررن لمرراذا لم 

را، الفارس ية أن الحجج التي قدمتها اإلمرباطورية الرومانية قبلها غيرر مجديرة تمام 

تقدمت ]برنفس الحجرج[ مررة أ ررىي يجيرب التلمرود: يقولرون: إن ]الرومران[ 

روا الهيكل بينما نحن بنيناه  «.دم 

ال األمرم األ ررى باالدعرا ات ذايرا، فيرجعرون  ويستمر التلمود يف سرد تقردُّ

ة الحررال يتسررا ل الحا رراميون عررن سرربب قيررامهم بررملك بررمات النتيجررة. وبطبيعرر

األمر، ولكن هناك سرال مختلف يررقهم أك ر من ذلرك: إذ يسرأل الحا راميون: 

ما هو الشي  المميز لدى هاتين ]اإلمرباطوريتين[ اللتين تم تمييزهرا ]باالسرم[، »

 عن تلك ]اإلمرباطوريات األ رى الالحقة التي تقربت مرن الررب[ التري لرم يرتم

تمييزهررا ]باالسررم[ي ]يجيررب التلمررود[ ألن هرررال  )رومررا وبررالد فررارس( يمتررد 

 )التقويس من ي(.«. ملكهم حتى مجي  المسيا

: يوضح مدى قردرة أوًل ع بغرضنا من ثالثة أوجه؛ يتصل هما النقاو الموس  

: ثانًيًارة. تأثير سفر دانيال علرى رؤيرة اليهرود للعرالم يف العصرور القديمرة المترأ   

مقابلة بين الفرس المعروفين برين الحا امرات بمسراعديم يف بنرا  الهيكرل يعقد 

حكررم كررورو الكبيررر(، وبررين الرومرران أصررحاب السررمعة السرريئة يف  )يف لررل  



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(37) 

األوساط الحا امية بسبب تدميرهم للهيكرل )نعرود للمزيرد بشرأن هرمه المسرألة 

والفارسرية همرا  : يفررتض الحا راميون أن اإلمرباطروريتين الرومانيرةثالًثاأدناه(. 

القوتان اللتان ستستمران حتى العصر المسياين. وهرما يتناسرب مرع تفسرير تيسري 

(: سينتصرر الرروال 5-2ولوميكر للتقاليرد التفسريرية حرول آيرات سرورة الرروال )

 على الفرس أو العكس، ثم تكون أحداث آ ر الزمان.

وَما، أوثق ارتباط ا وربما تكون المناقشة التلمودية ال انية، الواردة يف رسالة ي  

  Yehoshua( وتفسيرايا. قال الحا اال يشو  بن ليفي5-2بآيات سورة الروال )

 ben Leviحدثني الحا اال يهوذا ناسي : Nasi-Yehudah ha :قال ، 

: 22:46قَدر روما أن تقع يف أيدي الفرس، كمرا هرو مرمكور يف سرفر إرميرا »

أدوال وأفكراره التري افتكرر هبرا التري قارى هبرا علرى  )لملك اسمعوا مشورة الرب  

، «صررغار الغررنم تسررحبهم إنرره يخرررب مسرركنهم علرريهم( علررى سرركان تيمرران، إن  

علرى  على ذلك بقوة؛ من أيرن لنرا أن نسرتدل   bar Ullaاعرتض الحا اال بار عال 

مرن  22على ذلك باآليرة  أن همه العبارة )صغار الغنم( تعني بالد فارسي نستدل  

ا الكب  المي رأيتره ذا القررنين فهرو »يال التي تقول: اإلصحاح ال امن لسفر دان أم 

، ]والكب  أحد أغناال القطيرع[. ]ومرع ذلرك، كيرف يرنه  «ملوك مادي وفارس

هما الدليلي[ فلنهب أن عبارة )صغار الغرنم( تشرير بردال  مرن ذلرك إلرى اليونران، 

هرو ملرك والتيس العايف »من اإلصحاح ال امن لسفر دانيال:  28كما نقرأ يف اآلية 

 «.اليونان



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(31) 

إذن، لدينا هنا نبو ة بأن الفرس سو  يتغلبون على الروال، بنا   على التفسرير 

دة مرن اإلصرحاح ال رامن لسرفر دانيرال. ويتواصرل الكتابي، مع استشهادات محد  

 النقاو حول التفسير الدقيق لآليات التوراتية:

]مرن  aviva b. SurmaqeiḤعندما صعد الحا اال  افيفرا برن سرورماكي »

بابل إلى أرض إسرائيل[، وذكر ]همه اإللكالية[ أمراال أحرد الحكمرا ، فقرال لره: 

ا علرى رأي الحا راال األكررب ]يهروذا من ال يعر  كيف يفس  » ر اآليات ي ير اعرتاض 

ناسي[ي من هم )صغار الغنم(ي ]إهنا تعني[ أصغر اإل وة ]وبالتالي، فهي إلرارة 

تيراس، ]أصغر أبنا  يافث[، هرو "يوسف: إلى بالد فارس[، كما أ ربنا الحا اال 

 «."بالد فارس

ويف الفقرة التالية، يتم تقديم المزيد من األدلة التوراتية علرى النبرو ات التري 

ر د تكتنف العالقرات برين رومرا وبرالد الفررس. ثرم ي سراق رأي حا رامي آ رر يرك 

نره يصرل بدوره على النبو ة ذايا )بأن الروال سي غلبون علرى يرد برالد فرارس( ولك

 إليها من  الل االستنتاج المنطقي:

قرال  ananḥYo]إن[ الحا راال يوغانران   anahḤbarقال الحا اال بار حنا »

: قرَدر رومرا أن تقرع Elaiابن الحا اال إيرالي  Yehudahنقال  عن الحا اال يهودا 

يف أيدي الفرس. وي سرَتدل علرى ذلرك مرن  رالل الحجرة األولرى، أو حجرة )مرن 

ا م لما حدث مع الهيكل األول المي بنراه أحفراد سراال orifortiباب أولى(  : تمام 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(36) 

ره الكلدانيون، ]وبالترالي[ سرقط الكلردانيون يف أيردي الفررس، فرنن الهيكرل  ودم 

ره الرومان، أليس من باب أولى أن يسقط الرومان يف أيردي  ال اين بناه الفرس ودم 

 «.  الفرسي

نتيجررة النهائيررة للتنررافس حتررى اآلن، لرردينا إجمررا  بررين الحا امررات علررى ال

لوا إلرى هرما االسرتنتاج مرن  رالل  اإلمرباطوري )سينتصر الفرس(، بعد أن توص 

ل النقرراو إلررى رأي بررديل بشررأن التنررافس بررين منهجيررات مختلفررة. واآلن، يتحررو  

الروال وبالد فارس نع ر عليره يف فقررة قصريرة ذات تشرابه الفرت للنظرر مرع آيرات 

 إليها المفسرون(: ( )م لما نظر5-2سورة الروال )

ويف المقابل[، قال الرا »]
(1)

: قَدر بالد فارس أن تقع يف أيدي رومرا، فقرال 

للرررا : َمررن لرري دوا الهيكررل  Asiوالحا رراال أسرري  Kahanahالحا رراال كاهانررا 

ريررهي ]هررل هررما عرردلي[ فقررال لهررم: نعررم، هكررما أمررر  ]سيسررقطون[ يف أيرردي مدمِّ

رون للمعابرد (. גזירת מלך היאالرب ) ا مردمِّ ويقول بع ا إنه أجاهبم: إهنم أيا 

 «.  اليهودية )وبالتالي ليسوا أفال حاال  من الرومان(

                                                   

 الرا  أو المار تطلق على الشارح أو المفسر أو الفقيه )أمورائي( البابلي. )المرتجم(.  (8)



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(42) 

وجهة النظر همه المنسوبة هنا إلى )الرا ( أك ر إثارة لالهتماال بالنسربة إلينرا 

مما قد تبدو عليه للوهلة األولى
(1)

. فقد أثبرت البراح ون المعاصررون أن السربب 

المررمكور لهزيمررة الفرررس يف المسررتقبل علررى أيرردي الرومرران )وهررو ترردمير ال رراين 

ررا( مررا هررو إال إضررافة الحقررة د يلررة علررى كررالال الرررا  الفرررس للمعابررد أيا 
(2)

 .

يتنبرأ أن رومرا سرتهزال  فبدايرةوبالتالي، فنن كالال الرا  يدور علرى قسرمين فقرط؛ 

م مرن لرهرة ل لماذا يجب السرماح بحردوث ذلرك علرى الررغبالد فارس، ثم يعل  

رين لره، أقرول يعلرل ذلرك  :الفرس كمشيِّدين للهيكل وسو  سمعة الرومان كمدمِّ

روما ستهزال بالد فرارس؛ »ببساطة بأهنا إرادة الرب. وبعبارة أ رى، يقول الرا : 

(، نجرد أن هرمه 5-2وبالعودة إلى آيرات سرورة الرروال )«. ألن الرب قاى بملك

هرا اآليرات، والتري أعيرد اقتباسرها هنرا مرع هي بالابط الرسالة التري تريرد أن تبلغ

 تسليط الاو  على نقاط التقاطع مع كالال الرا :

  ے ے ھ

  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

                                                   

 I. Gafni, “Concepts of Periodization and Causality inراجع )حول هما النقاو بوجه عاال(:  (8)

Talmudic Literature,” Jewish History 10i (1996): 21‒38 at 27. 

(2)  R. Kalmin, Jewish Babylonia between Persia and Roman Palestine, Oxford, 2006, 

122‒129. 
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 ترجامت

(48) 

 األمرر  }العبرارة القرآنيرة: « هكرما أمرر الررب»العبرارة التلموديرة:  تنالر
ِ
 } .

، بمرا ا  {وعرد}يف هما السياق تشير إلرى  {األمر}بأن كلمة  وقد جادل لوميكر

يتوافق مع قرا ته اإلسكاتولوجية
(1)

، ولكن يبدو لري أن هرما تحميرل للكلمرة بمرا 

ال تحتمل إذا ما أ منا يف عرين االعتبرار هرما التنرالر التلمرودي األقررب واألك رر 

س بررين رومررا وبررالد حرفيررة. ويف الحقيقررة، فررنن النبررو ات التلموديررة حررول التنرراف

فارس تنتهي بفقرة أ رى منسوبة إلى الرا  توحي ضمن ا برأن  االرتبراط برين هرما 

الحدث وأحداث آ ر الزمان، وهو ما يجرادل بره تيسري ولروميكر، كران بالفعرل 

ا يف أذهان الحا امات التلموديين:  موجود 

ررا ]لررفاهة[: مررن المقررر  » أيرردي  ر أن تقررع بررالد فررارس يفلقررد ن ِقررل إلينررا أيا 

روما...
(2)

أن ]َيسرقط[ البنراؤون يف أيردي المردمرين، كمرا قرال هكرما أمرر الررب  

الحا اال يهوذا، قال الرا : لن يأيت ابن داود قبل أن تبسط مملكرة رومرا الشرريرة 

مرن  3]هيمنتها[ على جميع أنحرا  العرالم لمردة تسرعة ألرهر، كمرا جرا  يف اآليرة 

سلمهم حينما تكون قد ولردت والردة لملك ي"اإلصحاح الخامس يف سفر ميخا: 

 «."ثم ترجع بقية إ وته إلى بني إسرائيل

                                                   

(8) Shoemaker 2018, 151. 

ا بعد أن تبين  (2) كما -قمت هنا بحم  العبارة التي تتحدث عن تدمير الفرس للمعابد اليهودية أيا 

 أهنا إضافة الحقة على كالال الرا .  -سبق
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 ترجامت

(42) 

ر التلمود حديث الرا  بأن  روما سرتهزال الفررس ألن  هرمه ومرة أ رى، يكر  

ا آ ر منسروب ا إليره مفراده  النتيجة هي من أمر ا ، ولكن همه المرة تايف توضيح 

 (."ابن داود"مسيح )أن  انتصار روما ]المرقت[ هو لرط مسبق لظهور ال

ن لنا من  الل مراجعة تلك المواد التلموديرة السرابقة عردد مرن النقراط؛ يتبي  

ا بالنسربة إلرى غيرر المتخصصرين، هري هرمه  وهري األقرل   النقطة األولً:: وضروح 

بشرأن التنرافس برين رومرا وبرالد  رة لحاور الطروحات التلموديةاألسبقية المبك  

 Abba b. AyboK )واسرمه الكامرل: أبرا برن أيبروك« الررا »فرارس. فقرد كران 

اح القرن ال الث، وكان يهوذا ناسري )ال247‒875 ا من لر  ال( 287‒835( فقيه 

النشطين يف أوا ر القرن ال اين. وبينما يرتم النقرل  Tannaأحد حا امات الميشنا 

ر يف القرن الخرامس، يتارح أن نبرو ات التنرافس ي، المحر  عنهم يف التلمود البابل

بررين رومررا وبررالد فررارس وأهميتهررا لليهررود وهنايررة العررالم كانررت نبررو ات متداولررة 

لقرررون قبررل لهررور اإلسررالال، سرروا  يف األراضرري الرومانيررة )يهرروذا ناسرري( أو 

اإلسركاتولوجية استمر انطبا  مواد سفر دانيرال  النقطة الثانية:الفارسية )الرا (. 

و اصرررة الفارسرررية -عرررن الماضررري والحاضرررر والمسرررتقبل لإلمرباطوريرررات 

يف ممارسرررة ترررأثيره علرررى الحا امرررات مرررن الجرررانبين:  -واليونانية/الرومانيرررة

يف مناقشرتهم حرول مرا إذا كانرت رومرا سرو  يرتم  ثالًثًا:بابل/األرض المقدسة. 

الحا راميون يتوقعرون  غزوها يف هناية المطا  من قِبرل الفررس أال العكرس، كران

بقرررون. إن الك يررر مررن ( قبلهررا 5-2آليررات سررورة الررروال )المناقشررة التفسرريرية 
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 ترجامت

(43) 

ة يف العراق، علرى مرمرى األعمال التفسيرية القرآنية تم تصنيفها يف سوريا، و اص  

حجررر مررن األكاديميررات اليهوديررة، وهررو مررا قررد يغررري بررالنظر يف ربررط المررواد 

بحمر هما اإلغرا  وسو  ألفت االنتبراه  سأقاوالني التلمودية بتفسير اآليات، لكن

ببسرراطة إلررى حقيقررة أن مررواد سررفر دانيررال اإلسرركاتولوجية والمررواد التلموديررة 

(5-2آيات سورة الروال )تستحق الد ول يف أي  مناقشة لسياق 
(1)

 . 

مرواد سرفر دانيرال اإلسركاتولوجية والمرواد التلموديرة ا، فرنن وكما ذكرنا آنف  

صرلة يف الغالرب باآليرات القرآنيرة، بسربب نبرو ايم ه همرا األوثرق الممكورة أعال

حول التنافس بين روما وبالد فارس، وهو تنافس غير مرمكور بالفعرل يف القررآن. 

رر ز اآليررات ذايررا بشرركل حصررري علررى مصررير )الررروال(، وعلررى قرردرة ا  علررى ترك 

جيررد  لرري  سررينتهي بشرركل   تحديررد مصررير الررروال النهررائي، وعلررى حقيقررة أن كررل  

بالنسرربة )للمرررمنين(. ويوضررح القسررم التررالي أن م ررل هررما التقررارب يف األفكررار 

يمكررن الع ررور عليرره يف مصررادر مختلفررة ومرررثرة )معظمهررا يهوديررة( ترجررع إلررى 

 العصور القديمة والعصور القديمة المتأ رة.

                                                   

سيلفرستاين هنا يبتعد عن االلتغال التفسيري ويتصادال مع أصوله، حيث مه هما االلتغال المي قد   (8)

يفرتض عرب التنا  مع الكتب السابقة على القرآن دالالت لآليات تختلف مع ما فهمه المتلقون األوائل 

 يم   د  ، وارتباطه بحدث معي ن يف واقعهم، إال أن لم ل هما االلتغال مزية إثارة بع  األسئلة التي قَ للنص  

الدارسين، م ل السرال عن َمن هم المخاطبون بالقرآن، وهل يمكن أن تحمل بع  اآليات باإلضافة 

 لداللتها المبالرة دالالت موجهة ليهود ومسيحيي الجزيرة المخاطبين بالرسالة كملك. )قسم الرتجمات(.



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(44) 

 املتأخرة:يف العصور القدمية « الروم»( دومنا تفسري: 5-2تأطري آيات سورة الروم )

( تحمرل 5-2آيرات سرورة الرروال ) إذا ما افرتضنا، مرع تيسري ولروميكر، أن  

المعنررى اإلسرركاتولوجي، وأن الررروال سررو  ينتصرررون يف هنايررة المطررا ، فمررن 

الغريب أن تغفل اآليات ذكر الطر  المهزوال يف هناية الصرا . يربز هرما التغافرل 

ق األدنرى، والتري تميرل إلرى يف سياق أدبيرات آ رر الزمران يف الشرر  ا    بشكل  

الرتكيز على وصف األلرار أك ر من األبطال المنتصرين
(1)

 إن   :: بالطبع ي قرال لنرا

خلِّررص إلهري آ رر سررو  يظهرر آ رر الزمرران،  المسريح أو معلرم الفاريلة أو أي   م 

ا غالب ا ما تكرون مرن نصريب المسريح الردجال، أو ولكن التوصيفات األك ر إسهاب  

س، أو قرروال يررأجوج ومررأجوج، أو اإلمرباطوريررة الظالمررة، أو الشرريطان، أو إبلرري

غيرهم من األلررار الرمين تعتررب هرزيمتهم لررط ا أساسري ا يمهرد لمجري  الحقبرة 

المسيانية. ال ينطوي األمر ببساطة على لهور لخصية لريرة وهزيمتها مرن قِبرل 

رر خلِّررص، ومررن َثررم يتحق  م ق السررالال، بررل يف ك يررر مررن األحيرران، يظفررر  صررالم 

خلِّص بنجاحات ممهلة قبل هزيمته يف النهاية. وهكما، مرة أ ررى، يبقرى لنرا  الم 

 (  صوال الروال.5-2أن نتسا ل لماذا ال تمكر آيات سورة الروال )

                                                   

أن همه  -األكاديميا الغربيةكما تفرتض التقاليد اإلسالمية وقطا  كبير من -وبالم ل، إذا ما افرتضنا  (8)

ز على العقاب المي سيحيق بغير المرمنين اآليات )مكية(، فيجب علينا أن نتمكر أن القرآن المكي يرك  

ا أن يكون الرتكيز على الفرس المين ي هزمون بسبب عدال  وما لابه ذلك. ولملك، كنا نتوقع هنا أيا 

 صرين بسبب إيماهنم.اإليمان، بدال  من الرتكيز على البيزنطيين المنت



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(45) 

 لهما الطررح هرو أن الطرر  الشررير مرمكور بالفعرل يف اآليرات  الحل  
 
الجلي

( كرنص 5-2وهو الرروال أنفسرهم. وبالترالي، يمكرن لقررا ة آيرات سرورة الرروال )

إسكاتولوجي من الشرق األدنرى أن تسرفر عرن التفسرير الترالي: لقرد حقرق الرروال 

األلرار بع  االنتصارات، ولكن همه االنتصارات مرقتة )لباع سرنين(، وبعرد 

ذلك سي هزال الروال بأمر ا  ويومئم يفرح المرمنرون. وسرو  نررى يف هرما الجرز  

ا مع العدي كيف أن   د مرن المرواد اليهوديرة التري ترجرع إلرى همه القرا ة تتسق تمام 

القرررون السررابقة علررى لهررور اإلسررالال. وبررالطبع تفرررتض هررمه القرررا ة أن الفعررل 

َلبون(، وهري األول مبني للمعلروال )َغَلَبرت( والفعرل ال راين مبنري للمفعرول )سري غ  

القررآن قرد يشرتبك  ا. ثمرة  يرار آ رر مقررتح برالطبع وهرو أن  لريوع   القرا ة األقل  

نقدي مع وجهة النظر اليهودية السائدة، ويبطرل رسرالتها بروعي منره، وهرو  بشكل  

ا )الفعررل المبنرري  الخيررار الررمي يسررمح لنررا باإلبقررا  علررى القرررا ة األك ررر لرريوع 

 ، ثم المبني للمعلوال(.للمفعول أوال  

  



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(46) 

 روما واليهود يف نبوءات سيبيل: 

مررن يهررودا  كررل  اليهررود يف  يف منتصررف القرررن ال رراين قبررل المرريالد، انكررب  

واإلسكندرية على تصرنيف نبرو ات إسركاتولوجية سرعت إلرى اسرتيعاب ماضري 

راال العرالم،  اإلمرباطوريات السابقة وسررد نبرو ات آ رر الزمران بشرأن مصرير حك 

 ؛وقد ناقشنا بالفعل النسخة اليهودية من تلك النبرو ات المسرجلة يف سرفر دانيرال

م السررلوقي أنطيو رروس الرابررع فقررد عرراو مصررنِّف سررفر دانيررال يف عهررد الحرراك

قبرررل المررريالد(، الرررمي اضرررطهد اليهرررود غيرررر  864-875أبيفرررانيوس )حكرررم 

ل الهيلينيررين، ولررم يكررن ياررمر سررو    ا لإلمرباطوريررة الرومانيررة. ويف الواقررع، لررك 

ررا مررع رومررا ضررد السررلوقيين وبالتررالي، كرران اليهررود والرومرران  ؛المكررابيون تحالف 

 حلفا  بدال  من كوهنم أعدا .

 اإلسرركندرية، وعلررى النقرري  ممررا سرربق، أصرربح اليهررود الررمين يعيشررون يف

يف نفررس الوقرت تقريب ررا يررزدرون اإلمرباطوريررة الرومانيررة  يتحرت الحكررم البطلمرر

لتررد لها يف الشرررون المصرررية الدا ليررة ودعمهررا  صرروال الحرراكم. وعلررى هررمه 

برات صرارخ يف الكتا الخلفية، تم تسرجيل مواقرف حرادة معاديرة للرومران بشركل  

)نبرو ات سريبيل(  . وهما النص  Oracleles Sibyllineاألقدال من نبو ات سيبيل 

يهوديرة، وثنيرة، غنوصرية، - ن مرن مجموعرة متنوعرة مرن التقاليردد يتكو  معق   نص  

التري تراكمرت منرم القررن ال راين قبرل المريالد وحترى القررن  -ومسيحية، وغيرهرا



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(47) 

المجموعرة التري لردينا اآلنن لنرا مرن تراريخ السادس الميالدي كمرا يتبري  
(1)

. لقرد 

ن الباح ون من تحقيب مختَلف طبقرات المجموعرة تاريخيًّر  ا، وبرات مقبروال  تمك 

تحتوي على أقدال التقاليد. يرجع تراريخ أول  3اآلن بشكل عاال أن نبو ات سيبيل 

إلرى النصررف األول مرن القررن ال راين قبرل المرريالد،  3نبرو تين يف نبرو ات سريبيل 

تتحردث النبرو ة األولرى  ؛أهمية لنقالنا بسبب طروحايم تجراه رومرا ذواتاوهما 

مملكررة  تليهررا( عررن ثمرران ممالررك متعاقبررة، مررن مصررر إلررى رومررا، 67-868)

سرَتن   را )َتجة. كمرا تتحرد  إسكاتولوجية هنائيرة م  ( 865-862ث النبرو ة ال انيرة أيا 

س الك يرر ولكنهرا  -تبدأ همه المرة يف عهرد سرليمان-عن عدد من الممالك  تكرر 

( تررمكر نبررو ات 656-652مررن مناقشررتها إلدانررة الرومرران. ويف النبررو ة الرابعررة )

أن الرومان سي هزمون على يد حاكم مصري، مما يعكس النزعة الوطنيرة  3سيبيل 

صن ف السكندري للنبو ات.  المريدة للبطالمة لدى الم 

ى بعرر  اإلضررافات الالحقررة: ففرري إحررد 3كمررا تتاررمن نبررو ات سرريبيل 

خ حتى اآلن يف القرن األول قبل المريالد، فقررة ) (، 312-352الفقرات التي تررَّ

)آسيا( ستنتقم من روما. وبرال لرك، تعكرس هرمه  نع ر على إحدى النبو ات بأن  

، كراهيررة 3الفقرررة، باإلضررافة إلررى اإلحرراالت السررابقة لرومررا يف نبررو ات سرريبيل 

صن ف لإلمرباطورية الرومانية. ولكن على  الررغم مرن أصرالة هرمه النزعرة مرن الم 

                                                   

 ,J. J. Collins, s. v. “Sibylline Oracles”, Anchor Bible Dictionaryبشكل عاال، انظر:  (8)

New York, 1992, 6:2‒6. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(41) 

الكراهية، إال أهنرا ال ترقرى إلرى نرربة الكراهيرة التري نع رر عليهرا يف الفقررات التري 

ا. ففي فقرة إضافية أ رى، يعود 61-54ترجع إلى عصر نيرون )حكم  ( فصاعد 

، 3( نبرو ات سريبيل 74-63تاريخها إلى أوا ر القررن األول المريالدي، فقررة )

)وهرري لغررة يف بليعررال  «Beliarبليررار »ت إلررى نيرررون تشرربهه بررررنع ررر علررى إلررارا

Belial  ررد الشررر الكرروين المشررار إليهررا يف النصررو (، وهرري الصررفة الترري تجس 

المعاصرة )واألقدال( من عصر الهيكرل ال راين، بمرا يف ذلرك مخطوطرات قمرران. 

اث تنبع همه الكراهية الشديدة لنيررون مرن حقيقرة أنره اعت ررب مسرروال  عرن األحرد

ت يف النهاية إلى تدمير الهيكلالتي أد  
(1)

. بتدميرها الهيكرل، غردت اإلمرباطوريرة 

ررا فحسررب، بررل إسرركاتولوجيًّ ا سياسرريًّ الرومانيررة ليسررت  صررم   ا: فجميررع ا أيا 

ا تتنبرأ ميالديًّر 72النصو  اليهودية اإلسكاتولوجية تقريب را التري ترجرع إلرى عراال 

بأن يقوال المسيح بنبطال حكم الرومان وإعادة بنرا  القردس وهيكلهرا: إذ بنمكران 

ا من  الل مشاركته يف بنا  الهيكرل )وهكرما، نررى كرورو  المر  أن يصير مسيح 

                                                   

(، كقائد 18-76)حكم بين  Titusيف وقت الحق، تمكر النصو  الحا امية أن اإلمرباطور تيتوس  (8)

األولى، هو المي جا  لتدمير القدس والهيكل يف عاال  عسكري مسرول عن الحرب اليهودية الرومانية

ال، ويوصف بأنه الشرير األعظم. قد يرجع إعادة تأهيل نيرون على هما النحو الغريب إلى )أو 72

ا ألحد  ينعكس يف( االعتقاد الحا امي بأن نيرون تحول إلى اليهودية يف هناية المطا ، وكان جدًّ

 .(Babylonian Talmud, Gittin 56a)رن ال اين، الحا اال مئير حا امات الميشنا المعروفين يف الق



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(46) 

قِّب بر  مرن ا دجاال  ( أو مسيح  8: 45يف سفر إلعيا   «مسيح الرب»رالفارسي وقد ل 

 نه بليعال(.أما، نرى وصف نيرون ب الل التورط يف تدمير الهيكل )وهك

(، والتري يرجرع 871-888، فقررة )5ويف النبو ة ال انية من نبرو ات سريبيل 

ال، نع ررر علررى مزيررد مررن 881-885تاريخهررا إلررى مررا قبررل ثررورة اليهررود الكررربى 

التفاصرريل لموقررف نيرررون كخصررم إسرركاتولوجي. يف هررمه الفقرررة، يررتم تسررليط 

(، والتنبررر بعررودة نيرررون 871-862)فقرررة الاررو  علررى ترردمير رومررا للهيكررل 

خَ ا دجاال  المستقبلية بوصفه مسيح   لِّرص )فقررة ، وبعد لهور نيرون سيأيت دور الم 

( الررمي ينررزل مررن السررما . قررد تتنرراق  هررمه الفقرررات مررع م ياليررا 876-215

، والترري تتنبررأ بررزوال رومررا ولهررور حرراكم مصررري 3السررابقة يف نبررو ات سرريبيل 

خلِّررص. يف الحرراكم الرومرراين  ؛، كِررال الشخصرريتين5 نبررو ات سرريبيل كشررخص م 

خلِّص، لخصيات إسكاتولوجية: حيث ت هزال روما بليار على يرد لخصرية -والم 

( التري تخربنرا عرن 5-2مسيح سماوي، وهي نقلة تقربنا من آيات سرورة الرروال )

الروال وعن أولئك المين يختار ا  أن ينصرهم. ويتم تكرار الحديث عرن العرودة 

بليعال يف فقرات الحقة من نبو ات سيبيل-اإلسكاتولوجية لنيرون
(1)

. 

                                                   

(8) E. g. Sib.Or. 4, v. 138; 8, Sib.Or. 8, vv. 65‒74, and 141 (the latter verses date 

from the late-second century CE) بفقرات طويلة من  1. وبشكل عاال، تبدأ نبو ات سيبيل

 (. 286 – 8النبو ات السياسية الموجهة ضد روما )فقرات 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(52) 

كانت نبو ات سيبيل معروفة لدى مصنفي اليهود القدما ، إذ تبني مخطوطرة 

نبو يا على أن عصر الشر الحرالي  ( QM 11:81)الحرب يف مخطوطات قمران 

الررائين أللريا  »ل الرب لتدمير بليعال وأنصاره بقوة سو  ينتهي عن طريق تد ُّ 

، وهي إلارة إلى نرو  مرن النبرو ات الموجرودة يف نبرو ات سريبيل )إن لرم «معينة

تكن نبو ات سيبيل ذايا(. ومن الم ير لالهتمراال، أن سرفر صرعود إلرعيا ، الرمي 

ال لنرا يعود تاريخه إلى أوا ر القررن األول وأوائرل القررن ال الرث المريالدي، يقرد  

ة ثررالث سررنوات بليعررال بأهنررا: سررو  تسررتمر مررد  ة عهررد نبررو ة محررددة لطررول مررد  

را  ة قريبرة بشركل ، وهري مرد  (Mart.Is 4:12)وسربعة ألرهر وسربعة وعشررين يوم 

حي ر من المدة التي سيفرح بعدها المرمنون، بحسب سفر دانيال   . 82:82م 

رر ة بنبررو ات ومررع ذلررك، كرران للمصررنفين المسرريحيين األوائررل عنايررة  اص 

ال برهان ر دون إلى حرد  ألهنم كانوا يعتق ؛سيبيل ا( علرى لهرور ا )وثنيًّركبيرر أهنرا تقرد 

 Lactantiusالمسررريحية وحقيقتهرررا. يف هرررما السرررياق، يرررأيت عمرررل الكترررانتيوس 

 كأحررد األعمررال الم يرررة لالهتمرراال بشرركل  ( wr. 303‒311) «المبررادا اإللهيررة»

 ا   
(1)

. يف حدي ه عن روما، ولكن قبل اعتناق قسطنطين المسريحية الرمي أدى 

إلى دمج المصالح )الرومانية( والمسيحية، يخربنرا الكترانتيوس أنره علرى الررغم 

                                                   

 W. Fletcher (trans.), Lactantius, Divineاإلحاالت إلى الكتانتيوس مأ وذة عن:  (8)

Institutes, in A. Roberts, J. Donaldson, and A. Cleveland Coxe (eds.), Ante-

Nicene Fathers, Vol. 7, Buffalo, NY, 1886. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(58) 

كتروب عليهرا السرقوط. يف  من ال روة والقوة الظاهرة لرومرا، فرنن   اإلمرباطوريرة م 

تنبرأ الكترانتيوس أنره يف  فصل بعنوان: )عن دمار العرالم وتغيرر اإلمرباطوريرات(،

 المستقبل القريب: 

 سو  تحيرا األرض يف حالرة مرن االضرطراب، وسرتندلع الحرروب يف كرل  »

ررا، وستتواصررل  مكرران، وتتقاتررل جميررع الرردول فيمررا بينهررا وتعررارض بعاررها بعا 

لرري ، سررتدفع مصررر جررزا    قبررل كررل  النزاعررات بررين الرردول المتجرراورة: وأوال  

 .«اى بالدما  كما لو كان هنر   رافايا الحمقا ، وستغطَّ 

يتشارك الكتانتيوس مرع الحا امرات المعاصررين لره فكررة أن هنايرة الزمران 

مبالررة حرروب لراملة برين القروى اإلمرباطوريرة اسربقهتسرو  
(1)

. ومرع ذلرك، 

 يف همه األحداث: يحظى مصير روما بوضع  ا   

األلرريا  كهشرريم  لرري ، وتغرردو كررل   ثررم يشررق  السرريف العررالم، ويمررزق كررل  »

وأنا أ شى قول ذلرك، ولكننري -تمروه الرياح، وسبب هما الدمار واالضطراب 

سرريكون: ألن الرومرران، الررمين يحكمررون  -سررأقوله ألنرره علررى ولررك الحرردوث

العالم اآلن، سو  ي زاحون عرن األرض، وسرتعود الحكومرة إلرى آسريا، وسرو  

ال ينبغرري أن يبرردو يحكرم الشرررق مرررة أ ررى، وسررو  يعررود الغررب للعبوديررة. و

                                                   

ا، فانتظر »، نقرأ 4:42يف هما السياق، يف سفر تكوين راباه  (8) إذا رأيت اإلمرباطوريات يقاتل بعاها بعا 

 «. لهور المسيا
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 ترجامت

(52) 

رر أحررد، فررنذا اتسررعت مملكررة علررى هررما النحررو، ودامررت لررزمن  ا ألي  األمررر مدهش 

كِمررت بم ررل هرررال  الرجررال، وتمتعررت بم ررل هررمه ال ررروة العظيمررة،  طويررل، وح 

 .«لي  فسو  تسقط يف وقت  ما رغم كل  

ومررن الم يررر لالهتمرراال أن هررمه الفوضررى السياسررية وسررقوط اإلمرباطوريررة 

يتبعه سرريطرة )آسرريوية(؛ قررد تكررون هررمه األفكررار مدينررة إلررى حررد  مررا الرومانيررة سرر

ة تفسيرايا التري سربقت لهرور اإلسرالال. يف الواقرع، لنبو ات سفر دانيال، و اص  

تواصل الفقرة حدي ها عن وصرف أربرع ممالرك تقروى ثرم تخبرو، قبرل أن تحكرم 

 اإلمرباطورية الرومانية:

ا تم تدمير ممالك أ رى يف » العصرور السرابقة، علرى الررغم مرن وهكما أيا 

كِرر أن  المصرريين والفررس واليونرانيين واآللروريين  سطويا لفرتة طويلة؛ فقرد ذ 

را.  را آلرت مقاليرد الحكرم إلرى الرومران أيا  دان لهم العالم، وبعد تردميرهم جميع 

وبقدر ما يتفوق الرومان على جميع الممالرك األ ررى مرن حيرث العظمرة، فرنن 

رضرة سقوطهم سيكون أكرب  بك ير؛ ألن المبراين األعلرى مرن غيرهرا تكرون أك رر ع 

 «.للسقوط

ا تبسريطيًّا، لربيه بمنطرق  وعلى الرغم من أن حكمه على روما هنا يبدو حكم 

ما اتسرعت اإلمرباطوريرة، كران سرقوطها أصرعب(، يشررح الكترانتيوس علرى )كل  

 يل:الفور أن ثقته يف زوال روما الوليك ال يستند إال على نبو ات سيب
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ومع ذلك، تقول نبو ات سيبيل صراحة أن  رومرا محكروال عليهرا باالهنيرار، »

غرت اسرمه يف الكراهيرة، وأل هنرا نقري  وهما يف الواقع هو حكرم الررب؛ ألهنرا مر 

 «.التقوى، وأهلكت من تمسكوا بالحق

 (، يقتربس الكترانتيوس5-2هكما، وبلغة ال تختلف عن آيات سورة الروال )

افررة سرريبيل بشررأن مصررير رومررا وحكررم ا  عليهررا. ومررن الم يررر  هنررا نبررو ات العر 

ا مرن سريناريو آ رر الزمران، برل  لالهتماال أن زوال روما يف همه الحالة لريس جرز  

نتيجة مبالرة لسلوك اإلمرباطورية العدائي تجاه المرمنين، والرمي كران يشرير يف 

دس والهيكرل، ولكنره يشرير هنرا يف السياق األصلي لنبو ات سيبيل إلى تدمير الق

 رواية الكتانتيوس إلى اضطهاد روما للمسيحيين األوائل.

ا يف المجلد السابع من )المبادا اإللهية(، ويف فصل  ا    برر)آ ر  الحق 

الزمان ومدينة روما(، يعود الكتانتيوس إلى نبو ات سيبيل حول اإلمرباطورية 

ا بين تدمير الرب لإل  مرباطورية وأحداث آ ر الزمان:الرومانية، رابط 

ا قريرب، إال أنره » يدور الحديث حول اهنيار ودمار العالم المي سيحدث عم 

ال ي خشى حدوث ذلرك طالمرا بقيرت مدينرة رومرا. ولكرن عنردما تسرقط عاصرمة 

العالم همه، تشر  نبو ات سريبيل يف التحقرق، عندئرم، َمرن يمكنره أن يشرك يف أن 

 «.  !الم بأسرهيالنهاية قد حانت للبشر والع
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وهكما، يف مطلع القرن الرابع الميالدي، كانت نبو ات سريبيل حرول تردمير 

الررب لإلمرباطوريررة الرومانيرة كجررز  مرن أحررداث آ رر الزمرران باقيرة بررين بعرر  

المسيحيين. ولكن يف غاون عقود من الرزمن، ستصربح اإلمرباطوريرة الرومانيرة 

ومانيررة(. بررالطبع، لررن يررتم تجاهررل الشرررقية مسرريحية دون أن تتنكررر لهويتهررا )الر

نبو ات سيبيل، ولكن المواقف )المسيحية( تجراه اإلمرباطوريرة الرومانيرة سريتم 

تعررديلها وتكييفهررا مررع الرومرران الررمين ازداد دعمهررم للديانررة برردال  مررن اضررطهاد 

أتباعها
(1)

. ويف بع  الحاالت، يرتم اإلبقرا  علرى السرياق اإلسركاتولوجي لسرفر 

تصررروير الرومررران علرررى أهنرررم اإلمرباطوريرررة الخامسرررة التررري  دانيرررال لكرررن يعررراد

(، بررردال  مرررن كوهنرررا رابرررع أربعرررة 44:2ا  )بحسرررب سرررفر دانيرررال  سررريقيمها

إمرباطوريرررات زائلرررة
(2)

. وهرررما ال يعنررري أن جميرررع المسررريحيين كرررانوا مريررردين 

للرومان/البيزنطيين، بل أنتجت األرثوذكسية الالهوتية للمرسسرة اإلمرباطوريرة 

حدث على سبيل الم ال يف نيقية و لقيدونية( بالارورة جماعات سا طة )كما 

                                                   

الموالية  Aphrahatعلى سبيل الم ال، يمكن الع ور على م ال جيد على ذلك، يف مواقف أفراهاط  (8)

 .(Tesei 2018 ,11)ين، على الرغم من أنه عاو يف أراضي اإلمرباطورية الساسانية للبيزنطي

(2) Book VIII of Sib.Or., v. 10 has Rome as the fifth empire. Sib.Or. 8 is obviously 

a Christian composition. For other Christian sources for this idea, see Shoemaker 

2014, 540 ff. (quoting the 6th century Kosmas Indikopleustes). For Jewish 

sources on Rome as the fifth empire, see Raviv 2006, 5; and Sivertsev 2011, 12. 
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فَِاررت عقائرردهم مررن المسرريحيين الررمين ر 
(1)

ررد اإلمرباطوريررة  . ومررع ذلررك، لررم َتع 

الكررروين يف العيرررون  عررراال  مرادفرررة  للَجرررور واالسرررتبداد والشرررر   الرومانيرررة بشررركل  

مران يف العصرور المسيحية. ولمعرفة مدى حاور م رل هرمه المواقرف تجراه الرو

القديمة المتأ رة، علينا أن ننتقرل إلرى المجتمعرات اليهوديرة يف كرل  مرن األرض 

 المقدسة وبابل.

  

                                                   

، فنن المسيحيين العرب غير األرثوذكسيين هم المين نقلوا إلى المجتمع 2281بحسب تيسي  (8)

 اإلسالمي النالئ المواد السريانية التي ستشكل مطلع سورة الروال.
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روما واليهود يف العصور القدمية املتأخرة
(1)

: 

را مرن يف الوقت المي كان مسار العالقات المسيحية الرومانية يتحرو   ل عموم 

سلبي إلى إيجابي، بردت األمرور وكأهنرا تسرير يف االتجراه المعراكس بالنسربة إلرى 

ل التلمرود البرابلي  مرا قرد يكررون ( Avodah Zarah 8b)اليهرود يف يهرودا. يسرج 

صدى للتعاون اليهودي الروماين ضد السلوقيين يف وقت المكابيين، فيقول علرى 

معركررة ضررد اليونررانيين،  32 اضرروا إن الرومرران : Dimiلسرران الحا رراال ديمرري 

ررا مرع اليهررود. ثررم  لوا تحالف  لكرنهم لررم يتمكنروا مررن إنرزال الهزيمررة هبرم حتررى لرك 

 
 
ارري ررا مررن التعرراون بينهمررا، اسررتعبد  26تخربنررا الفقرررة التلموديررة أنرره بعررد م  عام 

 الرومان حلفا هم اليهود.

تجرراه اإلمرباطوريررة  وكمررا رأينررا مررن قبررل، كانررت وجهررة النظررر السرركندرية

الرومانيررة سررلبية للغايررة بالفعررل يف القرررن ال رراين قبررل المرريالد. حتررى يف األرض 

ا قبررل وقررت طويررل مررن ارتكرراب الرومرران المقد   سررة، برردأ الموقررف يررزداد ترردهور 

جريمتهم التي ال ت غتفر بتدمير الهيكل: يف نص  بيشير حبقروق
(2)

مرن مخطوطرات  

شار إليهم بلفظ كيتيم قمران يتم انتقاد الرومان )ال ا، يف الرنص   "Kittim"م  ( مررار 

                                                   

 N. de Lange, “Jewish Attitudes to theلمطالعة المعالجة الكالسيكية لهما الموضو ، انظر:  (8)

Roman Empire,” in P. D. A. Garnsey and C. R. Whittaker, eds., Imperialism in 

the Ancient World, Cambridge: Cambridge University Press, 1978, 255–281, 

354–357. 

(2)1 QpHab, esp. column 9 .  قبل الميالد. ويرجع هما النص إلى القرن األول 
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واعتبار سلوكيايم المقيتة بمنزلرة تمهيرد لمجري  الرزمن األ يرر ولهرور )معلِّرم 

 وهرو نرص  - 4الفايلة(. وبعد مردة قصريرة مرن تردمير الهيكرل، يتنبرأ سرفر عرزرا 

ر بوكاليبسي ويعردُّ أيهودي  زوال النهرائي برال -الكنيسرة اإلثيوبيرة ا لردىا قانونيًّرنصًّ

للرومان
(1)

ا )حكرم  ا من حكم اإلمرباطور هادريران فصراعد  (، 831-887. وبد  

( بوحشرية، تمررت 832-836) Bar Kokhbaعنردما ترم قمررع ثرورة بررار كو برا 

روتينري باسرم  اإللارة إلى اإلمرباطورية الرومانية يف النصو  الحا امية بشكل  

ا ا أو تربيرر  )إمرباطورية الشرر(، وهري إلرارة ال تتطلرب توضريح 
(2)

رد  . إذن، لرم َيع 

ا، أو بسربب  طايرا  ا رومرانيين بعيرنهم كرانوا ألررار  األمر يتعلق ببساطة بأن حكام 

دة، ولكن أضرحت اإلمرباطوريرة الرومانيرة ذايرا هري العردو الكروين، الرمي محد  

ا مرن تردبير إلهري سريردي يف  ؛، وزواله النهائيكان صعوده، وسلوكه الجائر جرز  

النهاية إلى مجي  العصر المسياين. وبالتالي، فنن لخصية المسيح الردجال التري 

تحدثت عنهرا نبرو ات سريبيل وترم وسرم نيررون هبرا ستصربح يف نصرو  الحقرة 

                                                   

(8) Ezra 11:40 ff 4 . ثمة نصو  أ رى مشاهبة ترجع إلى نفس الفرتة تقريب ا، لدينا عبارة جوزيفوس

(Antiquities 11.7)  :تنا من همه األمور يف لل حكم أنطيو وس الرابع، »التي تقول لقد عانت أم 

. فقد كتب دانيال بنفس الطريقة حسبما ورد يف رؤية دانيال، وما كتبه منم سنوات ك يرة قبل أن يتحقق

 Baruchوبالم ل، نقرأ يف نص معاصر تقريب ا، «. عن الحكومة الرومانية، وأن بالدنا تتدمر على أيديهم

 ، أن اإلمرباطور الروماين سي قيَّد يف آ ر الزمان وسي حاَكم وي دان وي رقتل على يد المسيا. 2‒40:1

(2) de Lange 1978, 269.  :عبارة منتشرة بك رة يف المصادر الحا امية يف « اطورية الشرإمرب»وعبارة

 .Himmelfarb 2017, 27 ff  العصور القديمة المتأ رة. انظر:
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علرى أن اإلمرباطوريرة  ، مما يدل  ””Romulus Armilos““ رومولوس/أرميلوس

ا للشر منم نشأيا الرومانية كانت رمز 
(1)

. يرتبط تشرويه صرورة الرومران بوصرفهم 

ررا بررالطرح الحا ررامي الررمي ربررط بررين رومررا و)إدوال/عيسررو( ا أزليًّررا أيا  عرردوًّ
(2)

 ،

ا  حالة االنقساال بين الخيرر )يعقروب،  ا يف العصور القديمة جر  والمي ترسخ أيا 

، الرومان(. األهم من ذلك، أن المرادفة بين روما وعيسرو، اليهود( والشر )عيسو

كخصم إمرباطروري للشرعب اليهرودي، نع رر عليهرا يف مصرادر العصرور القديمرة 

، وهررو Genesis Rabbahبرراه ارة، م ررل المجموعررة المدرالررية تكرروين رالمتررأ   

لطالما اعت ربت محتوياته ذات صلة بالقرآن نص  
(3)

. وقرد اسرتمرت هرمه األفكرار 

رر سرفر الالويرين ريف براه ا االنتشار حتى الفرتة السابقة علرى لهرور اإلسرالال: يفسِّ

Leviticus Rabbah - علررى سرربيل الم ررال، الررمي يرجررع إلررى القرررن السررادس

                                                   

(8) In Himmelfarb’s words: “Rome, embodied in Armilos, is treated as the greatest 

of the eschatological enemies.” (Himmelfarb 2017, 28). 
ا نشط ا يف الكتاب المقدس العربي يف تدمير الهيكل  (2) ا بحقيقة أن أدوال يلعب دور  قد يكون هما مريد 

(، 22‒7: 46(؛ ولهما السبب ي دينهم األنبيا  )م ل إرميا. 7: 837، مزامير 84-88: 8األول )عوبديا 

وروما، انظر: م لما كان الرومان مسرولين عن تدمير الهيكل ال اين. وعن المرادفة بين عيسو 

Sivertsev 2011, 9 ff.  

 حول همه العالقة، انظر: (3)

M. Morgenstern, “The Image of Edom in Midrash Bereshit Rabbah,” Revue de 

l’histoire des religions, 2 (2016): 193‒222. On Genesis Rabbah and the Qurʾān, 

see the indexes to Geiger, Judaism and Islam, H. Speyer’s Die biblischen 

Erzählungen im Qoran, Hildesheim, 1931, and other such works, where Genesis 

Rabbah features prominently.  
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من سرفر  1-4: 88قائمَة الحيوانات النجسة الممكورة يف اإلصحاح  -الميالدي

الترري سررتهيمن علررى  الالويررين علررى أهنررا رمرروز لإلمرباطوريررات العالميررة األربررع

إسرررائيل )بحسررب المخطررط اإلسرركاتولوجي لسررفر دانيررال(، وتكررون رومررا هرري 

اإلمرباطورية الرابعة المعادلة للخنزير
(1)

. ويف فقرة أ رى )تشررح حلرم يعقروب 

(، يمكر الحا اميون الممالك األربرع أهنرا: بابرل، 82:21الوارد يف سفر التكوين 

إن كررل إمرباطوريررة مررن هررمه  :. ويقررال لنررا)رومررا(« إدوال»وميديررة، واليونرران، و

د، غيرر أن رومرا ستواصرل الصرعود ممرا اإلمرباطوريات ستصل إلرى مردى محرد  

ا ليعقوب؛ لملك، طمأنه الرب  ا  بوعد منه أنه مهمرا بلرغ مرن المجرد،  يسبب قلق 

فنن أدوال سيسقط يف هناية المطا 
(2)

يف  بوكاليبسريةاأل . وتتابع المصادر اليهوديرة

ر )المجموعات الكربى( عبارة آيرة سرفر  القرن السابع يف هما االتجاه، حيث تفس 

ال يراب التري »على أهنا تشير إلرى « َأنَّه  َقد  َألَبَسنِي ثَِياَب الَخال ِ » 82:68إلعيا  

باركهرررا القررردوس ولبسرررها منرررم  لرررق العرررالم وحترررى تحريرررره مرررن لرررر أدوال 

«)=الرومرران(
(3)

ررا، يف القرررن السررابع المرريالدي، . كمررا يصررف سررفر زروبابرر ل أيا 

رومررا بأهنررا آ ررر اإلمرباطوريررات، حيررث يقتررل المسرريح )أرميلرروس( بالنفررث يف 

                                                   

(8) Leviticus Rabbah 13.5. 

(2) See N. Roth, Jews, Visigoths and Muslims in Medieval Spain: Cooperation and 

Conflict, Leiden, 1994, 207. 

(3) Pesiqta Rabbati (ed. M. Ish-Shalom), ch. 37, 163.  
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وجهه
(1)

. وقرد اسرتمر وجرود تقاليرد مشراهبة لهرمه التقاليرد يف القررون اإلسرالمية 

ع صردى سرفر دانيرال  يف وصرف الشررير بأنره  23:1األولى، وغالب ا ما كانت ترج 

حي ا» (az panīm‘« )كالح الم 
(2)

 . 

ة نقطتان علرى قردر   مرن األهميرة بالنسربة إلينرا بشرأن هرمه المصرادر؛  كبيرر   ثم 

نالم يسرري عررب هرمه المرواد المعاديرة لرومرا، وال  بوكاليبسيأ: يوجد  يط أوًل 

يمكن ا تزال األمر ببساطة يف أن اإلمرباطورية الرومانيرة أسرا ت معاملرة اليهرود 

أك ررر مررن غيرهررا مررن الحكرراال اآل رررين، أو أن اليهررود كرهرروا الرومرران أك ررر مررن 

ا ال غنررى عنرره يف التمهيرر د غيرررهم، بررل إن اإلمرباطوريررة الرومانيررة سررتلعب دور 

ر )المجموعات الكربى( عبارة رَرح  » ألحداث آ ر الزمان. ومن ثم، تفس  را َأف  َفَرح 

بِّ  (، بأهنررا تعنرري ابتهرراج الشررعب اليهررودي عنررد سررقوط 82:68)إلررعيا  « بِررالرَّ

(resha‘ah-rōmī haالرومرران األلرررار )
(3)

. وهررما االبتهرراج اإلسرركاتولوجي 

                                                   

(8) ( Himmelfarb 2017, 154 ff. Sefer Zerubbabel (Himmelfarb 2017, 14  ر سفر . يكر

على أن المسيح قابع يف روما ينتظر تحقق  التي تنص   (Sanhedrin 98a)زروبابل تقاليد التلمود 

عن قتل  4:88لسفر إلعيا   Jonathan الظرو  المناسبة لظهوره. كما يتحدث ترجوال يوناثان 

 «. بكلمات من فمه»المسيح ألرميلوس، ال من  الل النفث يف وجهه، بل 

(2) E. g. Reeves 2005, 85 (The Secrets of R. Šim‘on b. Yoḥai), 155‒156 (Pirqe 

Mašiaḥ). 
(3) Pesiqta Rabbati ch. 37, 162. 
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عليها يف مواد يهودية أ رى مرن للشعب اليهودي هبزيمة الرومان، هي فكرة نع ر 

القرن السابع الميالدي
(1)

. 

ا بنصرو  -: ت برت المصرادر السرابقة ثانًيا ا مرن نبرو ات سريبيل ومررور  برد  

أن  -بوكاليبسرريةاألعصرر الهيكرل ال راين والمررواد المدرالرية الحا اميرة والمرواد 

ليم األفكررار والنبرررو ات اليهوديررة المعاديرررة للرومررران انتشرررت يف عصرررور وأقرررا

وأساليب مختلفة من الفكر اليهودي عشرية لهرور اإلسرالال، دونمرا اإللرارة إلرى 

اإلمرباطوريررة الفارسررية، أو إلررى أي  طررر  إمرباطرروري آ ررر يف أحررداث آ ررر 

الزمان. وكما رأينرا يف تأطيرنرا لتفسرير آيرات سرورة الرروال، هنراك مصرادر يهوديرة 

ر أحرداث آ -مرن سرفر دانيرال إلرى التلمرود-مهمة   رر الزمران بمرا يف ذلرك تصرو 

را مرواد وفيررة تصرف السريناريو  التنافس بين روما وبالد فارس. ولكرن هنراك أيا 

ث عررن التقلبررات الترري تطررال اإلمرباطوريررة الرومانيررة، األ ررروي الررمي يتحررد  

وسيطرة الررب علرى مقاليرد األمرور، وأحرداث هنايرة الزمران، وابتهراج المررمنين 

ا م لما تفعل آيات سورة الروال ))اليهود(، مع استبعاد غيرهم، تم  ( ذايا. 5-2ام 

                                                   

(1) The Sefer Zerubbabel (Himmelfarb 2017, 155) describes the End of Times scenario, 

with the Messiah defeating Armilos, the 10 kings with him, and Gog and Magog: “After 

all this has come to pass, Menahem b. Ammiel will come… [and] there will be great joy 

for Israel.” The passage then ends (ibid., 156) by quoting Zechariah 9:9 “Rejoice greatly, 

daughter of Zion!” (Emphasis mine.) Moreover, the penultimate lines of the 7th century 

piyyut by ha-Qallir, Ha‘et Lig‘or, quotes Isaiah 51:3, “Joy and gladness shall be found 

therein” (in E. Fleischer, “Solving the Qiliri Riddle”, Tarbiz 54iii (1985): 383‒427 at 

427 l. 8). It is interesting that ha-Qallir (ibid., 426, l. 265) refers to God as ḥay ve-

qayyām (cf. Daniel 6:27 and Q 2:255). 
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 (:5-2مراجعة آيات سورة الروم )

ا أن تطرو   -2ر فهمنرا آليرات سرورة الرروال )كيف يمكن للمواد الممكورة آنف 

ر5 ب علينرا يف هرمه الحالرة (ي كما أوضحت يف مقدمة همه الورقة، يف رأيي، يتوج 

البحرث، وبرين اآليرات  التفسريري لآليرات محرل  أن نفصل بين التقليد اإلسالمي 

القرآنية ذايا. يف تكوينيهمرا الحرالي، ينتمري كرل  مرن التقليرد التفسريري واآليرات 

القرآنية إلى أقاليم وفرتات مختلفة من تراريخ الشررق األدنرى، وبالترالي كران مرن 

 المركد تقريب ا أهنما استفاَدا من أفكار ومواد مختلفة. 

ن القواسررم المشرررتكة بررين التقاليررد التفسرريرية )يف معظمهررا( يوجررد الك يررر مرر

ا أن الرومرران انتصررروا أو  سررروا ضررد  المتعل    قررة باآليررات، والترري تفرررتض مسرربق 

الفرس، والنقالات التلمودية المختلفة التي رأت أن  هاتين اإلمرباطروريتين همرا 

ومررن ثررم، ان حتررى آ ررر الزمرران؛ اإلمرباطوريترران الوحيرردتان اللترران ستسررتمر  

ع أي  إمرباطورية سو  يرزال األ ررى يف النهايرة. انغمست يف النبو ات التي تتوق  

فنذا كان لروما أن تنتصر )على الرغم من أهنا دمرت الهيكل(، فنن هما سريحدث 

ا أن  82-7فقررط بررنرادة ا . باإلضررافة إلررى ذلررك، تررمكر مررواد سررفر دانيررال  مرررار 

د لتنرافس مرع اإلمرباطوريرة الغربيرة، وتحرد  الفرس سيهيمنون مرقت را علرى حالرة ا

يف -فرتة تزيد قلريال  عرن ثرالث سرنوات حيرث سريعاين فيهرا المرمنرون، وتِعردهم 

 من يتحملون الصعاب سيفرحون يف النهاية. يرجع تراريخ كرل   أن   -ذروة الحدث
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من المواد التلموديرة ومرواد سرفر دانيرال اإلسركاتولوجية إلرى قررون قبرل لهرور 

ا طوال العصور القديمة المتأ رة.اإلسالال، و ا ومرثر   كان محتواهما لائع 

ثمة نقطة أ يرة يجب أ مها يف الحسبان هنا، وهري أنره علرى الررغم مرن أن 

مقنرع برأن آيرات سرورة الرروال تنطروي علرى ب عرد  تيسي ولوميكر يجادالن بشكل  

(، وعلرى الررغم مرن أن "أحرداث جاريرة"إسكاتولوجي )ولريس مجررد تنراول لرر

را بأحرداث آ رر الن قالات التلمودية حول التنافس الروماين الفارسي مرتبطة أيا 

الزمان، إال أنه يجب التأكيد على أن  المفسرين المسلمين لم يقرؤوا اآليات على 

ا( عرن  -بردال  مرن ذلرك-هما النحو، بل رأوا فيها  عِجرز  را )وبالترالي م  ا دقيق  إ برار 

 السابع.أحداث تقع يف الشرق األدنى يف القرن 

وبرررالعودة إلرررى اآليرررات القرآنيرررة ذايرررا، برررالرتكيز علرررى دور اإلمرباطوريرررة 

رة، الرومانيرررة يف الفكرررر اليهومسررريحي يف العصرررور القديمرررة والقديمرررة المترررأ   

ا، احتقرر يهرود  وباست نا  الفرس، رأينا أنره منرم القررن ال راين قبرل المريالد فصراعد 

سقوط اإلمرباطورية، وربطروا ذلرك اإلسكندرية الرومان، وصنفوا نبو ات حول 

التأكيررد عليرره هنررا هررو أنرره يف أحررد نصررو   بأحررداث آ ررر الزمرران. ومررا يسررتحق  

نبو ات سيبيل، لم يكن الحاكم األسطوري المي سيقاي على الحكم الرومراين 

ا مصريًّا ]بطلميًّا[، ويف نبرو ة أ ررى مرن نبرو ات سريبيل،  )فارسيًّا( بل كان حاكم 

ررا إلهيًّرر رَسررال  مررن السررما  ولرريس لخصررية أرضررية علررى اإلطررالق. كرران مخل ص  ا م 

بعبارة أ رى، ليس من المقطو  به أنه عندما تمكر آيرات سرورة الرروال انتصرار أو 
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هزيمررة )الررروال( فنهنررا تعنرري أن  صررمهم األرضرري هررم الفرررس. تفرررتض بعرر  

ث عرررن دور )أدوار( رومرررا مصرررادر العصرررور القديمرررة المترررأ رة التررري تتحرررد  

لوجي يف آ ر الزمان، أهنا ستنتصر قبل أن ت هزال. ومهما يكرن الموقرف، اإلسكاتو

ا  فبسبب دورهم يف تدمير القدس والهيكل، كان ي نظر إلى الرومان بوصرفهم عردوًّ

ذا ب عد كوين  أك ر أهمية بك ير من أن يكرون مجررد منرافس تقليردي. كران الرومران 

ا ا قبرررل موسررروي   يم لرررون إدوال أو أبنرررا  عيسرررو، وبالترررالي كرررانوا  صرررم  قرررديم 

لإلسرائيليين أو اليهود، وطالما أهنم دمروا الهيكل، كران لليهرود حسراب مفتروح 

لتصررفيته معهررم. وهكررما، يقبررع المسرريح يف رومررا )أو ضررواحيها(، وهزيمررة رومررا 

لرررط مسرربق لظهرروره. تررنعكس هررمه األفكررار يف التلمررود، ومرردراو العصررور 

بي الفرررات، ومرن عصررور مرا قبررل القديمرة المترأ رة، ومصررادر أ ررى علررى جران

 المسيحية وحتى لهور اإلسالال )وما بعده(.

ال يمكننررا بيرران كيفيررة ارتبرراط هررمه المررواد بآيررات سررورة الررروال إال بوضررع 

: لسرنا علرى يقرين أوًل اعتبارين يف أذهاننا، كما هرو مرمكور يف بدايرة هرمه الورقرة؛ 

تأثير حاسم علرى فهمنرا  بشأن نطق األفعال الحاسمة يف اآليات، وهي معالة لها

لآليات. عالوة على ذلرك، فرنن  يرارات المبنري للمفعرول/المبني للمعلروال، أو 

ا،  المبنرري للمعلرروال/المبني للمفعررول الترري تبن اهررا المفسرررون المسررلمون قررديم 

األ ير برأن الفعرل  Kroppوتيسي ولوميكر حدي  ا، وربما ن ايف اقرتاح كروب 

لَِبت( ولكنه أسلوب إنشرائي يفيرد التمنري، األول ي قرأ بصيغة المبني للم فعول )غ 
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فرق مرع المنظرور اليهرودي لإلمرباطوريرة أي: )لي هزال الروال!(، جميعها قرا ات تت  

 ررا    الرومانيررة بشرركل  
(1)

يكررون معنرراه الحررريف  . ومررن المسررتحيل تسررييق نررص  

ا وال يمكن القطع به.  : لسنا متأكدين ما إذا كان القررآن ينقرل ثانًيااألساسي غاما 

را لهرا يف همه اآليات فكرة يهومسيحية أال أنه يجادل ضرد   ها، وهرمه المعارلة أيا 

تأثير حاسم على فهمنا لآليات. وبما أننا ال يمكننا حل  أي  من هاتين المعارلتين 

 بأي  درجرة مرن ال قرة، ناهيرك عرن اليقرين، يجرب علينرا مقاومرة الرغبرة يف مرد أي  

 طرروط ثابتررة بررين أي  مصرردر أو مجموعررة مررن المصررادر يف العصررور القديمررة 

المتأ رة وصوال  إلى القررآن. بردال  مرن ذلرك، يمكننرا جمرع األدلرة مرن العصرور 

ر ة برومرا القديمة والعصور القديمة المتأ رة المتعلقة بموضو  النبرو ات الخاص 

م صورة عامة عن الخلفيرة والمنتشرة بين اليهود والمسيحيين، بما يسمح لنا برس

 األيديولوجية آليات سورة الروال. 

                                                   

(8) M. Kropp, “Commentary on Q 30:2‒6”, in M. Azaiez, G. S. Reynolds, T. 

Tesei, and H. Zafer, eds., The Qurʾan Seminar Commentary: A Collaborative 

Analysis of 50 Select Passages, Berlin, 2016 . التي نع ر على نظائر لها -بحسب همه القرا ة

تَِل }يف القرآن حيث تأيت كلمة   نثٺعلى نحو يفيد الدعا  بالهالك ال القتل يف سور؛ الماريات:  {ق 

، ويف  مث ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ نثٻ، ويف المدثر:  مث گ گ ک نثک، ويف عبس:  ٺمث

ا على النحو التالي: )لِي هَزال  - مث ڀ ڀ نثڀالربوج:  ي قرأ الفعل ال اين كمبني للمفعول أيا 

 وسي هَزمون(.الروال... 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(66) 

بنا  على ذلك، ومن  رالل الجمرع برين المرواد المستقصراة أعراله لتوضريح 

وجهة نظر المفسرين حرول هرمه اآليرات، وتوضريح اآليرات ذايرا، أود  أن أقررتح 

ارة: ( عبر8بع  الخيارات التفسيرية لعبارتين يف اآلية الرابعرة مرن سرورة الرروال؛ 

ِع ِسنِينَ ) مِن ونَ )( فكرة: 2. و(فِي بِا  ر  م  َرح  ال   َيف 
َمئِم   .(َوَيو 

 }يف بضع سنني{: 

ِع ِسنِينَ )ترد عبارة:  ا يف اآلية (بِا  حيرث تشرير  مرن سرورة يوسرف، 42، أيا 

إلى أن الشخص المي نجرا مرن السرجن نسري يوسرف، ولرل  يوسرف يف السرجن 

د همه المردة 8: 48باع سنين. ويف الرواية الكتابية للقصة )سفر التكوين  (، ت َحدَّ

دة يف ذايا بمقدار عامين. وعلى افرتاض أن القرآن ال يستدرك على المدة المحرد  

نيررة أ ررى )لعرردال وجرود جرردل الهررويت س باإللرارة إلررى فررتة زمالكتراب المقررد  

واضح ياطلع بملك( فربما نستنتج بالتالي أن عبارة سورة الروال تشرير إلرى فررتة 

رر المسرلمون األوائرل )مرن بيرنهم زيرد برن علري،  العامين. وبالرغم من ذلك، فس 

ا )ثالث إلى  مرس سرنوات( أو )ثرالث 742حوالي  ال( العبارة على أهنا تعني إم 

إلى تسع سنوات(
(1)

ر المصادر التي نوقشت أعاله الفرق بينهما.   . وربما تفس 

                                                   

(8) El-Cheikh 1998, 358 n. 11. 
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ا ما ذكرره التلمرود  مرن نبرو ة هيمنرة رومرا ( Sanhedrin 98b)لقد رأينا سابق 

ا إلى نبو ة  6على العالم لمدة ) من اإلصرحاح الخرامس يف  3اآلية ألهر(، استناد 

المرردى الزمنرري ، الترري يرررد فيهررا ذكررر مرردة حمررل المرررأة. إن اسررتنتاج سررفر ميخررا

َو النتصار روما المستقبلي )المرقت( على أسراس آيرة مرن الكتراب المقرد   س َلرره 

ربمرا تحرت ترأثير األفكرار اإلسركاتولوجية لسرفر -حيلة تأويلية مشروعة، ولكن 

جرررى تحررديث هررمه المرردة لتصرربح ثررالث سررنوات أو أك ررر. وبحسررب  -دانيررال

م رومررا )حرفيًّررا: سررتحك(: »8231)ت:  Hai Gaonتقررديرات هرراي غرراؤون 

«عن تسعة ألرهر وال تزيرد عرن ثرالث سرنوات ( إسرائيل لمدة ال تقل  "أدوال"
(1)

 .

را،  8852) 82-1ويرتبط عدد األياال الممكور يف إصرحاحات دانيرال   8262يوم 

ا،  ا( بمعاناة مرقتة يأيت من بعدها الخال ، وكل   8335يوم  زيد قلريال  عرن تها يوم 

( عدد ثرالث سرنوات 82:4كر سفر صعود إلعيا  )ال الث سنوات. وبالم ل، يم

ررا لطررول مرردة عهررد بليعررال. كمررا تصررف  وسرربعة ألررهر وسرربعة وعشرررين يوم 

 أحداث آ ر الزمان على النحو اآليت: ḥPirqe Mashi’aإصحاحات 

حرراد  "قبررل أن تسررقط أدوال، سرريخربون عشرررة أمرراكن... وسرريظهر ملررك »

لكته، وسيربز ملرك عظريم للقترال ويصدر أوامر قاسية يف جميع أنحا  مم "الوجه

ضد اإلسكندرية، وتعم  اضرطرابات عظيمرة أنحرا  العرالم، سريحكم لمردة ثرالث 

                                                   

(8) Reeves 2005, 134, quoting from Hai Gaon’s Responsum on Redemption. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(61) 

سنوات ونصرف ثرم ي رور، وسرو  يسرقط حراكم أدوال: سرتقع عشرر معرارك، ثرم 

: 25)حزقيررال  "وأجعررل  نقمترري يف أدوال"تنتصررر إسرررائيل علررى جميررع األمررم، 

84»)
(1)

. 

تبررار هررمه المجموعررة المررمكورة مررن المصررادر، واآلن، إذا مررا أ ررمنا يف االع

رِع ِسرنِينَ }نصبح يف وضع يسمح لنا بتسييق عبرارة:  وفهرم ميرل الردرس  {فِري بِا 

التفسرريري إلررى تفارريل فرررتة تزيررد عررن ثررالث سررنوات )برردال  مررن فرررتة السررنتين 

مرن سرورة يوسرف(، حترى لرو لرم نرتمكن مرن إقامرة صرلة  42الممكورة يف اآليرة 

 من همه المصادر وبين اآلية الرابعة من سورة الروال أو تفسيرايا.قاطعة بين أي  

 }وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ{:

كما رأينا من قبل، يميل المفسرون المسلمون إلى تفسرير هرمه العبرارة علرى 

أهنا إلارة إلى ابتهاج المسرلمين يف مكرة بانتصرار نظررائهم البيرزنطيين، المررمنين 

مررن تيسرري  بررا ، علررى الرروثنيين الزرادلررتيين يف سرروريا الكررربى. يشرركك كررل  

يف أن هرما هرو مقصرود  -كغيرهم من األجيرال السرابقة مرن البراح ين-ولوميكر 

القرآن هنا بالفعل. بدال  من ذلك، يفصل تيسي بين األمررين: انتصرار البيرزنطيين، 

                                                   

(8) Reeves 2005, 155‒156. On this source, see now H. Spurling, “The Biblical 

Symbol of Edom in Jewish Eschatological and Apocalyptic Imagery”, in J-P. 

Monferrer-Sala and A. Urban, eds., Sacred Text: Explorations in Lexicography, 

Frankfurt, 2009, 271‒ 299. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(66) 

وفرح المرمنين، ويرى أن هما األ ير يشرير إلرى فررح المررمنين يف آ رر الزمران. 

ر لنا المصادر المستقصاة أعراله  لفيرة مناسربة عرن الموضرو ؛ ومرة أ رى، توف  

( إلرى وعرد  مفراده: بعررد 83-82: 82) 82-7انيررال ل رص إصرحاحات سرفر دَتخ  

ررا(. ويف األسررطر  4-3فرررتة تصررل إلررى  سررنوات، َمررن  ي ررابر وينتظررر سرريكون )َفِرح 

األ يرة من الشعر الطقسري للحا راال أليعرازر برن كرالير الرمي يرجرع إلرى القررن 

را كمرا رأينرا، ينتهري وصرفهم ألحرداث آ رر الزمران  السابع، ويف سفر زربابل أيا 

 ث عرن فررح الصرالحين. ولعرل  س التري تتحرد  لارة إلى آيات الكتراب المقرد  باإل

ه هو أن )المجموعات الكربى( التي ت نسب إلرى أعمرال القررن األهم من ذلك كل  

رَرح  ( »82:68السادس أو السابع تشرح عبارة سفر إلعيا  ) ا َأف  برالقول: إن « َفَرح 

 ية الرومانية الشريرة.هما هو فرح الشعب اليهودي بسبب سقوط اإلمرباطور

  



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(72) 

 يهودي أم مسيحي؟

ا أن غالبيرة المصرادر التري وردت يف هرمه  ال، يجب أن يكرون واضرح  ا تقدَّ مِمَّ

ا م لمرا كران نصريب األسرد مرن المرواد التري  الورقة كانت مصادر )يهودية(، تمام 

من بين المصادر )المسيحية(. ي َعد  هما التصرنيف  ناقشها كل  من تيسي ولوميكر

ة يف سياق مصادر العصور القديمرة المترأ رة؛ لعردد بالطبع إلكاليًّا للغاية،  اص  

من األسرباب: ففري ك يرر مرن األحيران ترم  تَبنِّري المصرادر )التوراتيرة( التري كتبهرا 

ن يبل مسريحياليهود يف األصل لغيرهم من اليهود، ونشرها على نطاق أوسع من قِ 

 
َّ
ري إلحصرا   يف القرون الالحقة. وأكرب الظرن بالنسربة إلري أن إجررا  أي  مسرح  كم 

بواسررررطة المرررررلفين اليهررررود  82-7االستشررررهاد بنصررررحاحات سررررفر دانيررررال 

والمسيحيين على التوالي سيكشف أن المسيحيين اهتموا برؤى سفر دانيال أك ر 

مسيحية يهوديرة هجينرة، م رل من نظرائهم اليهود. أضف إلى ذلك وجود مصادر 

نصو  نبو ات سيبيل. وبعكس ذلك، عندما يتعلرق األمرر برالمواد التري تتنراول 

أحداث آ ر الزمان يف العصور القديمة المتأ رة، يبدو أن المرلفين اليهود كرانوا 

مسيحيين للغاية
(1)

. وعلى أية حال، فنن الجهرد الهائرل المطلروب لفصرل المرواد 

اد )المسيحية( يف هما المصدر وغيره من المصرادر لرن يسرفر )اليهودية( عن المو

 عن نتائج ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى موضو  نقالنا هنا.

                                                   

(8)  This is a major argument of both Sivertsev 2011 and Himmelfarb 2017. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(78) 

زال هناك أسباب تشرير إلرى أن القررآن والمجتمرع اإلسرالمي تومع ذلك، ال 

؛  النالرئ قرد انتهجرروا مقاربرة )يهوديررة( تجراه رومرا واإلسرركاتولوجيا بشركل   عرراال 

ة أوال   را : ثم  ا مناها  مجموعة مختارة من األحاديث المبكررة التري تعكرس منظرور 

للرومان
(1)

 . 

ن   لن يخرج الردجال حترى »َقل إلينا أن الرسول قال: يف أحد همه األحاديث، ي 

وهو حديث لديد التنرالر مرع نبرو ة الحا راال التلمرودي حامرا برن «. ي هزال الروال

المسريا حترى ت هرزال المملكرة  لرن يرأيت»التي تقرول:   .aninaḤama b. ḤRحنينا 

                                                   

 انظر حول هما الموضو :  (8)

O. Livne-Kafri, “Some Observations on the Migration of Apocalyptic Features 

in Muslim Tradition” Acta Orientalia 60iv (2007): 466‒477 at 468‒469 (section 

on “al-qustantiniyya al-zāniya and the Great Whore Image)”  

والمي يعالج األحاديث المبكرة التي تتعاطى بشكل سلبي مع القسطنطينيين/البيزنطيين. ويبدو أن همه 

( حيث تتحول )مدينة بابل( الزانية إلى مدينة روما ثم 1:84المواد تعتمد على ما ورد يف سفر الرؤيا )

هما النو  من األحاديث  إن   :Livne-Kafriي عاد تصويرها على أهنا القسطنطينية. يقول ليفني كافري 

أو مواقف مسيحية مبكرة تجاه روما )قبل تحول قسطنطين إلى « ربما يعب ر عن ميول يهودية»

د يعكس األفكار  المسيحية(. النقطة التي يجدر بنا إبرازها هنا هي أنه على الرغم من أن الحديث لم َيع 

كر اإلسالمي بعد قرون. وقد بي ن مناحم المسيحية السائدة حول )روما(، إال أنه وجد طريقه إلى الف

 M. Kister  (“A Comment on the Antiquity of Traditions Praisingكيسرت 

Jerusalem”, The Jerusalem Cathedra, 1 (1981): 185‒186 ) ا ر جدًّ أن  هما التقليد مبك 

 بالفعل، يرجع تاريخه إلى القرن األول الهجري. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(72) 

(Sanhedrin 98a« )الحقيرررة )أي: رومررا( علررى يررد الشررعب اليهررودي
(1)

. ويف 

البيزنطيين و)أبنرا  عيسرو( أو )أبنرا  أ رى، ت عقرد مقارنرة برين الرومران/أحاديث 

ى للسوابق اليهودية يف هما الشأن أدوال(، وهي صد 
(2)

  . 

ة طريقة واحدة جلية يمكن بواسرطتها التمييرز بوضروح  عالوة على ذلك، ثم 

ا  بررين المنظررورين )اليهررودي والمسرريحي( حررول حلررول آ ررر الزمرران، وتحديررد 

سة. بالنسبة إلى اليهود، منم تردمير ة تجاه األرض المقد  منهما الخاص   مواقف كل  

ال، كرران هنرراك أمررل وتنبررر مسررتمر بنعررادة بنررا  القرردس 72الهيكررل ال رراين يف عرراال 

عرراال بالعصررر المسررياين.  وهررو حرردث يرررتبط بشرركل  وهيكلهررا يف هنايررة المطررا ، 

وعلررى النقرري  مررن ذلررك، قرراال يسررو  والمسرريحية المبكرررة بتحييررد التوقعررات 

المسيانية اليهودية حول إعادة بنا  الهيكل من  الل روحنته. فبينما توقرع اليهرود 

ا ماديًّا لملكوت ا  على األرض وإعرادة بنرا  الهيكرل المرادي يف القردس،  وجود 

                                                   

ا ما ورد عن الحا اال يوس بن قسما  (8) عندما سأله تالممته عن موعد لهور  Yose b. Qismaقارن أيا 

مرة، فنهنا سو  تسقط مرة أ رى  المسيح، فأجاب: عندما تسقط بوابة روما مرتين وي عاد بناؤها يف كل  

يشير إلى أن . ومن الواضح أن الحديث (Sanhedrin 98b)ولكن لن ي عاد بناؤها حتى يظهر المسيح 

هو المي سيظهر عندما ي هزال الرومان/البيزنطيون. ويجب أن نتمكر  -وليس المسيح-المسيح الدجال 

 أن لهور الدجال يف العديد من الروايات هو لرط أساسي لمجي  المسيح.

 .In Oحول االستخداال اإلسالمي لر)أبنا  عيسو( أو )أبنا  أدوال( كنلارة إلى البيزنطيين، انظر:  (2)

Livne-Kafri, “Some Notes on the Muslim Apocalyptic Tradition”, Quaderni di 

Studi Arabi 17 (1999): 71‒94 at 93‒94 esp. n. 140 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(73) 

ررل  نقررل ا، وتررم  تجاه  المسرريحيون الملكرروت إلررى السررما ، وصررار الهيكررل مجرراز 

؛ ألهنرم كرانوا  القدس وجبل الهيكل من قِبرل الحكراال المسريحيين علرى نحرو  وا  

يعلمون ما يم له هما التجاهل على وجه التحديرد بالنسربة إلرى اليهرود. وبحسرب 

األولرى السرتعادة المصادر المعاصرة تقريب ا، عنردما سرعت الجيروو اإلسرالمية 

سررة لصررالح أحفرراد إبررراهيم، فررنهنم كررانوا يحرراكون سرريناريو آ ررر األرض المقد  

ره اليهرود، وهري نقطرة مسرلَّم بصرحتها لردى لروميكر الزمان كمرا تصروَّ
(1)

، ولرن 

ررا يف آيررات سررورة الررروال ) يكررون مفاجئ ررا أن يتبنَّررى القرررآن    ( المنظررورَ 5-2أيا 

(. ففي إحدى الفقرات المبتملرة، ولكنهرا ال لمصير )رومابوكاليبسي األاليهودي 

رر ة فيمررا يتعلررق بظهررور اإلسررالال، يررمكر سرريبيوس )الزائررف( أن اليهررود تررزال مهم 

وا باتجاه لبه الجزيرة العربية حيث:  البيزنطيين فرُّ

دعا اليهود  العرَب إلى مساعديم وَأط َلعوهم على العالقة التي تجمرع بينهمرا »

ف العهررد  ررح  القررديم. وعلررى الرررغم مررن أن  العرررب كررانوا مقتنعررين مررن  ررالل ص 

بعالقتهم الوثيقة معهم، إال أهنرم لرم يتمكنروا مرن اإلجمرا  علرى ذلرك فيمرا بيرنهم؛ 

ين. ويف إبران تلرك الفررتة، بررز رجرل ألهنم انقسموا بعاهم على بع  بسربب الردِّ 

ا، وكشف لهم طريرق الحرق   برأمر  منهم من أحفاد إسماعيل اسمه محمد وكان تاجر 

فرتَض، وعل مهم ]محمد[ عبادة إله إبراهيم،  اصرة أنره كران علرى  من ا  كما هو م 

                                                   

(8)  Shoemaker 2014, 557‒558. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(74) 

ررا  درايررة ومعرفررة بالترراريخ الموسرروي؛ وألن األمررر قررد جررا  مررن ا ، أمرررهم جميع 

ا والتوحد يف اإليمان. ...قال:  لقرد وعرد ا  إبرراهيم وابنره مرن بعرده »باالجتما  مع 

ق وعده يف تلك الفرتة عندما أحب ا  ]إسررائيل[. حق  همه األرض إلى األبد، وقد ت

ولكن اآلن، أنتم أبنا  إبراهيم، وا  سو  يفري بوعرده الرمي قطعره إلبرراهيم وابنره 

ا  ألبرريكم  لكررم؛ فلتحبرروا إلرره إبررراهيم، واذهبرروا لتأ ررموا األرض الترري أعطاهررا

 «. مإبراهيم. ال يمكن ألحد أن يصرب عليكم يف الحرب؛ ألن ا  معك

وا ممرا قرد يصرفونه بررر)اإلمرباطورية  يخربنا هرما الرنص   أن اليهرود الرمين فرر 

رة لإلسالال يف الرومانية الشريرة( كان لهم تأثير تأسيسي على بع  العقائد المبك  

سة من أجل تحقيق وعد التروراة كران بداياته، وأن الغزو ]المادي[ لألرض المقد  

ا نظررر إلررى جماعترره الجديرردة مسررألة محوريررة يف بررواكير اإلسررالال، و أن  محمررد 

ا كما حدث مع المسيحيين قبل قررون  َلرت بوصفها إسرائيل الجديدة، تمام 
(1)

 .

وهكررما، إذا مررا كرران بنمكاننررا الحكررم علررى مرردى ات بررا  أحررد جوانررب الفكررر 

ا  بوكاليبسياأل اإلسالمي أيًّا من المقاربتين: )المسيحية أو اليهودية(، فرنن محمرد 

كان يتبع بوضوح مقاربة  يهوديرة
(2)

. وككتراب مقردس إلسررائيل الجديردة، ربمرا 

                                                   

-Livneلمراجعة المصادر اإلسالمية المبكرة حول مسألة األمة التي تنظر إلى نفسها كَورثة بني إسرائيل، انظر:  (8)

Kafri 1999, 85 n. 82. 

 الف ا لملك، ي عيد تيسي بنا  السياق التاريخي آليات سورة الروال من  الل القول: إن المسيحيين  (2)

العرب المين هجروا بيزنطة واناموا إلى الجماعة المسلمة األولى، جلبوا معهم نسخة غير دعائية من 

عيد صياغتها باللغة العربية بشكل ضمني يفيد يف هناية إسكاتولوجيا اإلمرباطورية البيزنطية، والتي أ

= 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(75) 

اليهوديرة حرول الفررح هبزيمرة رومرا بوكاليبسرية األيكون القرآن قرد نقرل األفكرار 

سريحية(، ولكنره ألرار اإلسكاتولوجية )وهي أفكار قد تكون مدينة للنصو  الم

من سورة الروال( 4بدال  من ذلك إلى فرح جماعة )المرمنين( الجديدة )آية 
(1)

 . 

  

                                                   
= 

المطا  بأن )المرمنين( سو  يفرحون بانتصار البيزنطيين. بعبارة أ رى، حتى إذا ما تجاهلنا هما 

العنا  المتكبد إلعادة بنا  السياق التاريخي على هما النحو، والحاجة إلى التخلي عن اإلطار التقليدي 

اولة القرآن التخلص من البصمة البيزنطية يف همه اآليات أسفرت عن قصور لظهور القرآن، فنن مح

 واضح. وأرى أن المواد المقدمة يف همه الورقة تسمح لنا بنعادة تصور سياق تاريخي أك ر دقة.

ا أن  تشير كلمة  (8) يف اآلية الرابعة من سورة الروال إلى المسيحيين.  {المرمنون}من غير المرجح ك ير 

إن تسمية »(: Judaism and Islam, 152‒153, regarding Q 85:4‒7)يقول غيغر وهكما، 

ا يف أي  موضع آ ر من القرآن )المرمنين( كنلارة إلى المسيحيين ال وعلى الرغم من أن «. نجد لها نظير 

 من سورة المائدة تخربنا أن اليهود والمين ألركوا هم ألد الناس عداوة للمين آمنوا، وأن 12اآلية 

ة للمين آمنوا، فنن المعنى الواضح هو أن كلمة )المرمنين( هنا ال تشير إلى  المسيحيين هم األقرب مود 

اليهود وال إلى المسيحيين. وللحصول على مقاربة تأويلية بارعة لر)المرمنين( يف القرن األول لإلسالال، 

 انظر:

 F. Donner, From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Early 

Islamic Community”, al-Abḥāth 50–51 (2002–3): 9‒53. 



 

 

 ( يف سياق الرشق األدىن5-2آيات سورة الروم )

 ترجامت

(76) 

 خامتة:

ر( 5-2)يف همه الورقة، قاربت  آيرات سرورة الرروال  ين منفصرلين يتطلبران كنصَّ

: هو اآليرات القرآنيرة ذايرا، المم لرة لألفكرار التري تركرز النص األول ؛ا كامال  تسييق  

يف أحداث آ ر الزمران يف لربه الجزيررة العربيرة يف القررن السرابع.  (روما)على دور 

رم  المفسررين لهرمه اآليرات، والرمي يم  روالنص الثاين ل األفكرار السرائدة يف : هو فه 

ز على التنافس برين رومرا والمي يرك ،الهالل الخصيب من القرن ال امن إلى التاسع

رين)فهمنرا لكرال  وبالد فارس. وقرد جرودل برأن   عنرد  كبيرر   ر بشركل  قرد يتطرو   (النص 

 مة هنا.االستعانة بالمصادر المقد  

هري بالاررورة ( 5-2)كما تم التأكيد علرى أن تفسريراتنا آليرات سرورة الرروال 

ل الحاسررمة يف إننررا ال نعررر  كيررف نقرررأ بالارربط األفعررا ذ  إِ  ؛مبدئيررة وليسررت قاطعررة

ا يهوديرة مسريحية -اآليات، وليس بنمكاننا معرفة ما إذا كانت اآليات تعكرس أفكرار 

كل مرا اعتزمرت  القيراال بره هنرا  يلها بوعي  منها أال تعد  أال ترفاها، هل تتبناها إجماال  

هرو عرررض مجموعرة مررن المررواد والتفسريرات اليهوديررة والمسريحية الترري تسرراعدنا 

مرن  على فهم الخلفية األدبية والدينية ال رية لكرل   -وجهة نظري من-ا ا أو كليًّ جزئيًّ 

ل  اآليات القرآنية والتفسير اإلسالمي لها. إن   الفكرة القائلة بأن العناصرر التري تشرك 

اليهوديرررة بوكاليبسرررية األترجرررع ابتررردا   إلرررى المرررواد ( 5-2)آيرررات سرررورة الرررروال 

كافي را لهرمه اآليرات القرآنيرة، ال ا م رل هرمه النصرو  تروفر تسرييق   والمسيحية، وأن  

يمكن ببساطة الردفا  عنهرا يف ضرو  المرواد المتنوعرة التري ترم استقصراؤها يف هرمه 

 الورقة.


