املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
وبذة تعزيفيت بآدم سيلفزستايه :Adam Silverstein
حاصؾ طلك الدككوقراه يف الكراسدات اسسديةويف يف الوردقر القسدنك ةدـ
جاةويف كاةربيكج ،طمدؾ كيسدواذ للوداريإل اسسديةل يف طدكد ةدـ ال اةودات :يف
الكلويف الملكويف بلنكن ،ويف جاةوديف بدار إيدين ،وكيسدواذ دراسدات الألدنى إدىدك
ب اةويف أكسفقرد.
ةهدوؿ بالوداريإل اسسديةل يف الورددن القسددوط .لدف طددكد ةدـ الكوددا يف د ا
السواى :ةنها:
Islamic History: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford
University Press, 2010).

الواريإل اسسيةل ،ةقكّ ةيف قرونة جكا.
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ترجامت
مقذمت(:)1
ُي َوكّ ربط القنآن بالكوا السابقيف طلوف ودراسوف يف سواقها َة ْألد َغؾ اسوألدناقل
قكيؿ ةن جو ن وشباين ،حوث قاةت دراسيف

ه الويقديف يف إللدا طلدك كدقن

ةسدووونا ةدـ د ه الكودا ،إٓ أىدف يف الوقدقد إخودنة بدنز
ةوديرنا أو
القنآن كوا ًبدا
ً
ً
آت اه لكراسيف القنآن يف سواى الكوا السابقيف بننيقيف ةغاينة تحاول فهدؿ كوفوديف
حددقاره ةوهددا وةددع الم وموددات الكينودديف له د ا السددواى ،وةددـ أجددؾ إطددادة ضددن
ددنص ةدددـ ددد ه
الخنددداب لفهدددؿ الموندددك الددد ي فهمدددف السددداةوقن إوا دددؾ للد ّ
الم وموات.
وةـ أ ؿ إسماء الول تكرس القنآن يف سواى الألنى إدىك هبد ه الننيقديف
إخوددنة ،ددق آدل سولفنسددوايـ ،حوددث يهددوؿ بوسددووؼ القددنآن يف سددواى واسددع ةددـ
المكوىات الكينويف للألدنى إدىدك القدكيؿ ،وبمحاولديف إطدادة بنداء الفهدؿ الموق ّقدع
له ه أيات يف
يف

ا السواى.

ه القرقيف يقكّ ل سولفنسوايـ قناءة يف أييف ( )666ةـ سدقرة إطدنا

ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ ،بغويف الققق طلدك الكٓلديف
(الم ْسدإل)
(الم ْسإل) الد ي وقدع لبندل إسدنا وؾ ،و د ا طدرب تسدووؼ َ
المقرقدة ةـ َ

( )6قال بكوابيف المقكّ ةيف ،ةسًولق قسؿ الرتجمات بمققع تفسون.
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ترجامت
ةدكوىات الألدنى إدىدك القدكيؿ ،والودل تألدمؾ سدفن
للحوقان يف طكد واسع ةـ ّ
داىوال وةكراشاتف وكوابات يوققب السنوجل ولون ا ،كما يدكخؾ يف ىقداش ةدع
المكوىات المردنييف والهنكيديف طدـ
تناولت بوض
بوض الكراسات إخنى الول
ْ
ّ
الم ْسدإل ىفسدف لوألدمؾ المسدإل
يقسع سولفنسوايـ سواى فوؾ َ
القند-الكلا ،كما ّ
آخوواري وأفوال الوقبيف والن ور ،و ا ةدـ أجدؾ القصدقل لكدقن فودؾ المسدإل
سقاء كان طقا ًبا أو تقبيف ،ق أةن ةفهقل لكى ةوك ّينل الألنى إدىك.
وٓ تدددييت أ موددديف تونيدددا وتنجمددديف ددد ه القرقددديف بالنسدددبيف لندددا ةدددـ النودددا ج
والفنضوات الول تحملها وتقكّ ةها ،بؾ ةـ كقهنا تكألػ طـ ىمط اشوغال بحثدل
ةواصن آخ يف الوناةل والربوز يف الكرس آسوألناقل المواصن للقنآن الكنيؿ،
ةا ي ولها ةي ميف ِ
س ْص َيع القارئ الونبل طلك
ةوال وف وكوفوات
لمثؾ

ه الموال يف ،وذلدؽ ةدـ أجدؾ تدقفون أرضدويف لمثاقفديف طنبوديف

ه إىماط وةناقألوها و دق الغايديف الن وسديف لمقردقدىا يف تنجمديف كوابدات

آسوألناى حقل القنآن الكنيؿ.
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ترجامت
()2()1

الذراست
مقذمت(:)3

ٓ َقت الفكن ُة القنآىوديف القا لديف ّ
بدين بودض الوهدقد الد يـ اىوهكدقا ُح ْنةديف يدقل
الكثون ةـ آ ومال طلك َةد ّن القدنون .و د ا
السبت فواقبهؿ اهلل بمسخهؿ (قندة)
َ
ةهمديف ةدـ بونهدا أهندا تيخد ى نيديف
لوس ةفاج ًئا :فالفكنة لنيبيف بنبوووها (ٕسباب ّ
وت بألدوبويف بدوـ دطداة ةوداداة السداةويف ،
النألقء يف آت اه المواكس) ،وقك ح ْ
ويبددكو أهنددا تفوقددن إلددك سددابقيف واضددحيف يف إدبوددات الوهددق-ةسددوحويف يف الورددقر
ّ
المويخنة .
القكيميف

( )6الونقان إصلل للمقاليف ق:
UNMASKING MASKH: THE TRANSFORMATION OF JEWS INTO “APES,
DRIVEN AWAY” (QURʾĀN 7: 166) IN NEAR EASTERN CONTEXT.

وقك ىألنت يف JERUSALEM STUDIES IN ARABIC AND ISLAM :طال 2222ل.
( )2ةرتجؿ

ه المقاليف ،ةرنفك الفقل ،باحث وةرتجؿ ،لف طكد ةـ إطمال المنألقرة.

( )3ةـ دواطل سنوري أن تكقن

ه القرقيف طلك شن

إسواذة إيي ٓىكاو تاسنون Ella Landau-

 ،Tasseronالول ضنبت ً
ةلهما كباحثيف وزةوليف داطميف .كما أو ّد أن أشكن كنيسوقفن ةولألونت
ةثآ
ً
ةسقدة
 Christopher Melchertويقري روبوـ  Uri Rubinطلك تولوقاهتما طلك ّ

ه القرقيف.

(4) Aluma Solnick-Dankowitz, https://www.memri.org/reports/based-koranic-versesinterpretations-and-traditions-muslim-clerics-state-jews-are
(5) E. Segal, “Monkey business” in The Jewish Free Press, Calgary, April 19, 2007, p. 21 .

=
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ترجامت
و ك ا طكػ البداحثقن طلدك ُة َسدا َءليف أصدقل د ه الفكدنة  ،وةونا دا ،
وتددكاطواهتا الفقهودديف والي قتودديف خدديل القددنن الماضددل  .وربمددا كددان شددباين
المكقىديف ةددـ
تديرونا يف د ا السددواى ،حودث شد ّك َل ْت ةناقألدوُف
ّ
 Speyerدق إكثدن ً
صفحووـ حقل إدبوات المكراشويف -الودل ربمدا أسدهمت يف بنداء د ه الفكدنة-
ىقن َيف البكاييف (وىقنيف النهاييف يف بوض الحآت) للباحثوـ اليحقوـ .
يوحددكّ ث القددنآن يف آيددات سددقرة إطددنا ( )666 -663طددـ جماطدديف ةددـ
الوهقد ال يـ يووألقن يف قنييف ةألاصئيف للبحن أخنًوا بروك السمؽ يدقل السدبت:
(ٕىف كان الودقل القحودك يف إسدبقع الد ي تديتوهؿ فودف إسدماع ُش ودن ًطا) ،ولهد ا
السبا طداقبهؿ اهلل بمسدخهؿ ﱹﮓ ﮔ ﱸ .ويف ةقضدووـ آخدنيـ (ةدكى ّو ْوـ)،
توكنر طبارة :ﱹﮓ ﮔ ﱸ كمدا يف
ةنة أخنى .يف ةقضع ةنهماّ ،
توكنر الفكنة ّ
ّ

=
ّ
يلخص سوغال -ال ي تنداول المقضدقع ةدـ ةن دقر الكراسدات الوهقديديف -المألدكل َيف طلدك النحدق أيت:
ّ
أي ىص يف جمودع إدبودات الحاخاةوديف القكيمديف الثنيديف يوّفدؼ ةدع القصدػ
الحظ ،لؿ يوؿ اكوألا
«لسقء
ّ
تحقلهؿ إلك قندة وخندازين» .وقدك اطدرتا تدقري
الس َمؽ يقل السبت ،أو ّ
القنآين للوهقد ال يـ اصنادوا ّ
 Torreyبالفوؾ ( )Jewish foundation, p. 68بيىف «ٓ يقجك ةركر اجادي ةونو » له ه الفكنة.
”!(1) Lichtenstaedter, “And become ye accursed apes
(2) Reynolds, The Qur‟an and its biblical subtext, pp. 106-117 (“The transformation of
”Jews”); and Firestone, “Apes and the Sabbath problem.
(3) Cook, “Ibn Qutayba and the monkeys,” pp. 51-58 (on „Metamorphosis in Islam‟).
(4) Speyer, Die biblischen Erz hlungen im Qoran, pp. 313-314.
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ترجامت
أيدديف ( )65ةددـ سددقرة البقددنة ةددع اسشددارة إلددك المووددكيـ يف يددقل السددبت ،ويف
المقضع أخن (أييف  62ةـ سقرة الما كة) ىقدنأ فقدط :ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ .ةا ي مع بوـ المقاضع القنآىويف الثيريف ق
ٍ
إلهل .وةع ذلؽ ،ولكل ىكقن طلدك درجديف
اسشارة إلك المسإل الحوقاين كوقاب ّ
طالويف ةـ الكّ قيف ،ناع ِ
ةقض َوان فقط ةـ المقاضع الثيريف يمكدـ المقارىديف بونهمدا
تما ًةا ،و ما آيات سقرة إطنا وآيدات سدقرة البقدنة ،حودث يألدرتكان يف ِذكْدن
ٍّ
كؾ ةـ الخنوئيف المنت َكبيف (آطوكاء طلك يقل السبت) ،والوقداب المحدكّ د لد لؽ
(المسإل إلك قندة خاسئوـ).
حكّ د شباين ريريف ةكراشدوؿ ةنفردليف يبدكو أهندا تدق ّفن ةردادر لهد ه القاقوديف،
حوك لق لؿ يدوؿ ال مدع بودنهؿ يف سدندييف ُةحكمديف يف طردقر ةدا قبدؾ اسسديل .يف
ةددكراش ةددنهؿ (َ ، )B. Qiddushin 72aت د ِند إشددارة إلددك جماطدديف ةددـ الوهددقد
البددابلووـ ال د يـ أخنددًوا بالرددوك يددقل السددبت ،وله د ا السددبا تددؿ إبودداد ؿ ةددـ
الم ومع الوهقدي .ويف ةدكراش آخدن (ُ ،)B. Sanhedrin 109bة ِسد َخ ْت جماطديف
ةددـ الد يـ أخنددًوا بالمألدداركيف يف تمد ّدند بددنج بابددؾ إلددك «قِد َندة وأرواح شددنينة».
والمكراش الثالث ال ي ُيوورب ذا صليف بولؽ القاقويف ق المكراش الد ي يوحدكّ ث

( )6دلوؾ آخورارات ةلحؼ يف خوال القرقيف( .المرتجؿ).
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ترجامت
طددـ هنددن (سدداةباتوقن) الد ي يوددك ّفؼ يف أيددال إسددبقع ةددا طددكا يددقل السددبت (أو
الوكددس .)B. Sanhedrin 65b ،كاىددت ةسددا ميف شددباين يف النقدداش حددقل تلددؽ
الفكنة بالغيف الويرون يف النقاشات اليحقيف طلودف ،لكرجديف أن فاينسدوقن Firestone

أهنددك ةقالوددف إخوددنة حددقل د ه المسدديليف باقوبدداس كاةددؾ (بدداللغووـ إلماىودديف
والرتجميف اسى لوزييف) ةـ ىقاش شباين للمسيليف .
ةكنسوان لبحث أصقل د ه القاقوديف قا َةوَدا بألدك ٍؾ ٍ
كبودن طلدك
رميف دراسوان ّ
أسددداس ىقاشدددات شدددباين وت اوزاهتدددا إلدددك ةدددا وراء الحدددكود إساسدددويف لولدددؽ
المكراشوؿ الثيريف ،و ما الكراسوان اللوان ىألن

ما لوألونسدواتن Lichtenstaedter

وروبـ  .Rubinركّزت الكراسديف إولدك طلدك الوقداب ،بونمدا ركّدزت إخودنة
سوت لوألونسدواتن ىحدق فهدؿ سدبا َة ْسدإل
طلك الخنوئيف الول اسوقجبت الوقاب.
ْ
الوهقد إلك (قدندة)ِ ،
ةبوودكَ ة طدـ المردادر المكراشدويف الودل اسوألدهك هبدا بداحثقن
سابققن يف

ا السواى ،وة ّو هيف ىحق الهنك ةدـ جهديف ،وةردن القكيمديف ةدـ جهديف

( )6و ق هنن أسنقري ،يهكر بالح ارة لال ًبا ٓ الماء ،ىُفوت وراءه قبا ؾ بنل إسنا وؾ طلك يك ةلؽ آشقر
شلمنرن الخاةسُ ،ذكِن يف الولمقد أىف يوك ّفؼ ويمقج خيل أيال إسبقع بونما يسكـ يف يقل السبت
حوث ٓ يسمح لقبا ؾ إسنا وؾ بالوبقر( .المرتجؿ).
(2) Firestone, “Apes and the Sabbath problem,” pp. 46-48.
”(3) Rubin, “Become ye apes repelled!.
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ترجامت
أشددارت لوألونسددواتن إلددك اسلددف الهنددكي القددند ( اىقةددان) باطوبدداره
أخددنى.
ْ
صاحا تيرون ةحومدؾ طلدك البوئديف الثقافوديف لألدبف ال زيدنة الونبوديف قبدؾ اسسديل،
ة ِ
ادل ًيف ّ
بين ت ارة الوقابؾ بوـ الهنك وال زينة الونبويف سمحت بنقع ةدـ آىوقدال
الثقايف ال ي سوًدي إلك ضهقر تقلوك القنود الهنكيديف يف القدنآن  .وطلدك الدنلؿ
ةـ ّ
المنجح بكرجيف
أن ه الفنضويف لوست ةسوحوليف ،إٓ أىف يبكو لل أىف ةـ لون
ّ
نكي لكى جمهقر القنآن .وكمدا
كبونة أن يكقن ةسإل الوهقد إلك قِ َندة لف صكً ى
ّ
أي ةـ ذلؽ« :طلك الدنلؿ ةدـ
ُت َسلؿ لوألونسواتن بنفسها ،فٌىف ٓ يقجك دلوؾ طلك ٍّ
طددكل تقروقهددا يف الس د يت الواريخودديف أو إدبودديف ،يمكننددا المرددادرة بقجقد ددا
[إدبوات الهنكييف يف شبف ال زينة الونبويف] أو حوك افرتاضها .فقك ربت أن الوديرون
الهنكي طلك جنقب شبف ال زينة الونبويف كان ةقجق ًدا ةن أقكل الورقر» .
بونما يبدكو الخودار المردني الد ي تقرتحدف لوألونسدواتن ،و دق القدند بدنأس
خاصديف ّ
وأن ةسدارات
كلا ال ي ينافؼ (تحدقت) كاتدا ألهديف ذا صدليف أكدربّ :

فٌن القند اىقةان ق قا ك جوش ِ
( )6بحسا الملحميف السنسكنيوويف الناةاياىاّ ،
الق َندة ال ي ينورن لإللف
راةا .و ق إلف ةقكّ س يف الهنكوسويف خلقف بنا ما يف وئيف قند( .المرتجؿ).
( )2ترتتا

ه الفنضوات يف ضقء الننح آسوألناقل ال ي ٓ ينى وحواىويف القنآن بإساس ويووربه ةـ

لنص القنآن ،و ه فنضوات
تيلوػ البألن ،وطلوف يحاول البحث طـ جهات الويرون والوي ّرن الحاصليف ّ
للورقر اسسيةل للقنآن الكنيؿ وأىف كيل اهلل طز وجؾ( .قسؿ الرتجمات).
ةخالفيف ج ريا
ّ
(3) Lichtenstaedter, “And become ye accursed apes!,” p. 172
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ترجامت
ّ
وٕن نداع أدلديف
آىوقال الثقايف بوـ ةرن وال زينة الونبويف ةق ّرقيف بألكؾ أفضؾ،
طلك ّ
أن شخرويف القند بنأس الكلا كاىت ةونوفديف يف بودض الدكوا ن المسدوحويف
الألنقويف (المنتبنيف بالقكّ يس كنيسوقفن) ،حوث يمكـ أن تنتبط

ه الألخرويف -

القددنود بألددكؾ طددال (؟) -بالألددونان .تخوددوؿ لوألونسددواتن دراسددوها المددً ّرنة بقد ّدقة
بققلها:
«يمكننا أن ىًكك بكرجيف كبونة ةـ الثقيف ّ
أن القند /البابقن كان يم ّثؾ يف زةدـ
رةدز آىحدنا والفسداد .و كد ا،
دطقة ةحمك ،والم ال الدكينل المحدوط بدف
َ
ّ
فٌن الوققبيف المفنوضيف طلك ُةنْ َو ِهكِل ُح ْن َةيف يدقل السدبت كاىدت يف القاقدع شدكيكة
للغايدديف :إِ ْذ لددؿ يددوؿ َةسددخهؿ إلددك حوقاىددات فحسددا -كوقدداب كددا ٍ  -ولكددـ
بمسخهؿ قنو ًدا أو قنود بابقنُ ،ص ِن ُدوا ةـ الم ومع البألني ودخلقا إلدك ة دال
ِ
الموادي هلل» .
الألونان،
و ك ا ،يف حوـ ّ
أن
يف

ا الكلوؾ «ٓ جكال فوف» (بحسدا طبدارة لوألونسدواتن)

ه الحاليف ،إٓ أىف ةثون لي ومال ،وأصوؾ ،وبالويكوك لدوس ةدـ السدهؾ رفضدف

ةثؾ ُح ّ يف تيرون اىقةان ،اسلف القند الهنكي ،طلك القاقويف القنآىويف .

(1) Ibid., p. 175.
(2) Ibid., p. 164 (“incontrovertible”).
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ترجامت
وةع ذلؽ ،رميف أسباب ريريف ،ةـ وجهيف ى دني ،ت ودؾ ح داج لوألونسدواتن
أول ،سواى أيات القنآىويف الودل توحدكّ ث طدـ َة ْسدإل الوهدقد قدند ًة دق
لون ةقنع ً .ا
النبدل بدالققل :ﱹﮫ ﮬ
سواى (يهقدي) بألك ٍؾ ٓ َل ْبس فودف .وقدك ُخقصدا
ّ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ

[إطنا

 ،]663 :ويوضدح ةدـ سدواى أيديف أن

اهلل يألون إلك (الوهقد) بالضمون يف ققلف :ﱹﮫﱸ .باسضافيف إلك ذلدؽّ ،
فدٌن
ه القاقويف توو ّلؼ بوراة الوهقد ،ال يـ اطوكوا طلك ُح ْنةيف يقل السبت الوهدقدي،
وال يـ ُطققبقا بسبا ذلؽ طقا ًبا إلهوا (كما يول ّقدك ةكىسدق السدبت الوققبديف وف ًقدا
للألنيويف الوهقدييف) .فلماذا إذن توومك الوققبيف يف

ا السواى الوهقدي ف دية طلدك

ةرادر رقافويف لون يهقدييف (ةسوحويف شنقويف)؟ ثان ًيا ،فكدنة ّ
أن القدند بدنأس الكلدا
ينةز إلك الألونان يف بوض الكوا ن المسوحويف ٓ يونل أن

ه الفكنة قدك تسدل َل ْت

تلقا وا إلك القنآن .يف القاقع ،يقجك يف القنآن الكثون ةما يمكـ ققلف طـ إبلوس/
دت د ا المقضدقع طلدك ىحدق
الألونان ،و نداع الكثودن ةدـ المناجدع الودل طال ْ
جا ّد  .وقك كأل َف ْت

ه الكراسات طـ الويقات الوكيكة بوـ الموال يف القنآىويف

سبلددوس /الألددونان والثقافددات الوهددق-ةسددوحويف ،ولكددـ يبددكو ّ
أن الوقالوددك الوددل
أي دور يف ترقين القدنآن للألدونان .ثال ًثاا،
توحكّ ث طـ قند بنأس كلا ٓ تلوا ّ
( )6قا ميف الكراسات الحكيثيف الول طال ت

ا المقضقع صقيليف جكا بالفوؾ .ولمنالويف ةلخص لبوض

الورقين القنآين سبلوس /الألونان ،وةرادره الوهق-ةسوحويف ،اى ن:
Reynolds, The Qur‟an and its biblical subtext, pp. 39-63 (and the bibliography thereto).
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ترجامت
لماذا ي ا أن يكقن القند بنأس كلا (قن ًدا) ولوس (كل ًبا)؟ يف القاقعُ ،تقصدػ
القددندة الم د كقرة يف أيددات القنآىودديف بدديهنؿ ﱹﮔ ﱸ ،ويف كد ّدؾ ةو ددؿ طنبددل
كيسوكل تقني ًبا ينجع إلك الوردقر القسدنك ،أول ةثدال ُيوندك لوقضدوح ةوندك
الفوؾ (خسي) يكقن طـ (صند) الكلا  .طيوة طلك ذلؽُ ،ين دن إلدك الكديب
طلك ىناى واسع بقصفها حوقاىات ى سيف وتحمؾ دٓليف سلبويف طمق ًةا يف رقافات
الألنى إدىك ،بمدا يف ذلدؽ الثقافديف اسسديةويف  .فلمداذا ،إذا كاىدت لوألونسدواتن
ةح ّقيف يف ح اجها بألين القندة ذات رؤوس الكيب ،لؿ يردػ القدنآن الوققبديف
بيهنا ةسإل إلك كيب ؟

( )6كما جاء يف ةو ؿ ال ق ني (ت ،6222 .أو  )6228طـ ةادة [خسي] (الرحاح ،الم لك إول،
ص )59و ق ةا ُيقوبس طلك ىناى واسع (كما يف لسان الونب وتاج الونوس طلك سبوؾ المثال) ،و ق
ةواح أوىييـ نا:
http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AE%D8%B3%D8%A7

ويمكـ ةنالويف ةسح للمواجؿ الونبويف الكيسوكويف حقل ةادة (خسي) نا:
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D8%B3%D8%A3 .

ِ
ّ
الخاس ُئ ةـ الكِيب
يسوهؾ (لسان الونب) (الم لك إول ،ص )65ةادة خسي كما يييت« :
أيضا
ً
ِ
ِ
ِ ِ
والخ ِ
َ
الم ْن ُنود».
نازين والألواصوـ البووكُ ال ي ٓ ُيو َْن ُع َأن َيكْ ى َُق ةـ اسىسان ،والخاس ُئ َ
يف القاقع ،وبحسا الوقالوك الول حف ها لنا ال احظّ ،
فٌن الكيب كا نات ةمسقخيف.

(Kitāb al-ḥayawān, vol. 1, pp. 222, 292, 297 and 308(.

باسضافيف إلك

أيضا ّ
أن
ا آشوباع النقكي للكاتا ةع ح اج لوألونسواتن ،يبكو ً

ه الرليف المرنييف

النص ال ي تقرتحف لوألونسواتن ىفسها ،ينافؼ القند بنأس كلا
المقرتحيف لون دقوقيف ةقضقطوا .فبحسا ّ

=
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ترجامت
وسدوت لوألونسددواتن
حوددك لددق اطوربىددا ح اجهددا لوددن ةقنددع يف النهايدديف ،فقددك ّ
بالويكوددك ىندداى البحددث ،ةمددا جولنددا ىو دداوز ىندداى بحددث شددباين يف المكراشددوؿ
الوهقدييف ،والول ُأطوك تدكوين ا لفدرتة صقيلديف دون أدىدك ةسدا َءليف .يف د ه القرقديف،
سيح و ح و لوألونسدواتن (وإن لدؿ أقدكّ ل ىفدس أد ّلوهدا) ،وسديحاول تقسدوع إصدار
البحث إلك َحكٍّ كبون ،وإضهار أىف بالنسبيف إلك أتباع الكياىات الوقحوكييف يف الألدنى
إدىك طألويف ضهقر اسسيلّ ،
فٌن ةسدإل اسلدف للورداة إلدك «حوقاىدات ةندنودة»
ققي.
كان لف صكى ّ
قبددؾ الألددنوع يف ةناقألدديف إد ّلدديف ،تسددوحؼ دراسدديف روبددـ إخوددنة يف دد ا
المقضددقع أن ىود ّدنج طلوهددا .بنددا ًء طلددك دراسدديف سددابقيف لهونشددفولك ، Hirschfeld
أضهن روبـ بألك ٍؾ ةقنع ّ
أن الخنوئيف الول ُطققا بسببها الوهقد يف القنآن ُت ِألون إلك
القاقويف الم كقرة يف سفن الودكد  ،22 -69 :66حودث اشدوكك بندق إسدنا وؾ ةدـ
كثودنا
أكؾ ّ
لحمدا ً
اهلل إلدوهؿ :ولهد ا السدبا طداقبهؿ بٌصوداةهؿ ً
المـ ال ي أرسدلف ُ
لمددكة ريرددوـ يق ًةددا ،حوددك خددنج اللحددؿ ةددـ أىددقفهؿ وصددار ( ًة ْق ِن ًفددا) لهددؿ .ويف
الم ّـ والسدلقى شدن ًصا
اسصحاح السادس طألن ةـ سفن الخنوج،
توضمـ قريف َ
ّ

=
فضي طـ
ً
رةزا للفساد أو آىحنا ،
أي أىف ينومل إلك الم ال اسلهل ولوس ً
تحقت كاتا ألهيفْ ،
وت بف القندة يف ةرن القكيميف طمق ًةا( .المرتجؿ).
الكور اسي ابل ال ي ح ْ
(1) Hirschfeld, New researches, p. 108.
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ترجامت
طلك بنل إسنا وؾ ّ
المدـ والسدلقى يف يدقل السدبت ،وةدع ذلدؽ فقدك
بيٓ ي مودقا
ّ
اهلل وجموقه .باسضافيف إلك ذلؽ ،وكما أوضح روبـ ب كاء،
َ
طر ْت جماطيف ةنهؿ َ
ّ
فٌن السواى القنآين ال ي ت هن فوف ةسيليف َة ْسإل الوهقد إلك قِ َندة يألون بقضقح إلك
المـ ةـ الماء
المـ والسلقى .و ك ا ،جموت جماطيف ةـ الوهقد ّ
صيت بقريف ّ
وطققِبقا جسكيا بوقاقا (كنيهيف).
يقل السبتُ ،
قال روبـ بحألك المقاد الرتجقةويف والمكراشدويف القكيمديف الودل تألدنح ةوندك
ةقضددحا ّ
أن ةودداين ةددـ َقبِوددؾ اسسددهال والغثوددان والوقوددً
«كنيددف» (،)le- zārā
ً
ا إساس ،ي ادل روبـ،

والخناى تؿ تكاولها طأل ّويف ضهقر اسسيل  .وطلك
ّ
بين اسسنا ولووـ ال يـ اىوهكقا ُح ْن َةيف السبت ُطققِبقا بد«طقاقا جسدكييف كنيهديف»،
طنفت
وقك
ْ

ه إةثلديف صنيقهدا إلدك القاقوديف القنآىوديف المد كقرة يف آيدات سدقرة

أيضا ،فقك طاقا الخناة
إطنا ( .)666 -663وطلك حكّ توبونه« :أ ّةا القنآن ً
الموهقريـ بٌىزال طقاقا جسكييف كنيهيف هبؿّ ٓ ،
تقؾ كن ً ا طـ اسسدهال وىحدقه.
لقك ُة ِس ُخقا قند ًة» .
( )6أو ّد أن أضوػ إلك
(كقلونا) .وحقل

ه القا ميف الرتجميف السبوونويف لسفن الوكد  66 :22الول ترتجؿ كلميف :le-zārā

ه المسيليف ،اى ن.Emanuel, From bards to Biblical exegetes, p. 147 n. 128 :

( .Rubin, “Become ye apes repelled!,” pp. 32-33 )2ةـ وجهيف ى نيُ ،ح ّ يف روبـ الول تفرتض أن
الم ْسإل إلك قندة ق ببساصيف ىقع آخن ةـ أىقاع ال قا ن ال سكييف الكنيهيف الول اخوار القنآن أن يسوبكل هبا
َ
الح ّ يف إضوػ .وكما يألون روبـ ،ناع
اسسهال والغثوان والقلء والكقلونا يف الوفسون الوهق-ةسوحل ل ُ

=
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ترجامت
اىرا الرتكوز دا ًمدا طلدك كلمديف (قدندة)ّ ،
فدٌن َى ْودت ﱹﮔ ﱸ ٓ
يف حوـ
ّ
ّ
أيضدا ،توودرب
يقؾ أ مويف ةـ حوث كقىف ً
دلوي للكألػ طدـ أصدكاء القاقوديف .و ندا ً
ةهميفٕ :ىف الباحث القحوك تقني ًبا الد ي أبدكى ا وما ًةدا جدادا هبد ا
ةسا ميف روبـ ّ
الألنن ةدـ الموادلديف .يقضدح روبدـ ّ
أن كلمديف« :خاسدئوـ» (الودل يدنى أهندا توندل
أيضا بالوفسون القكيؿ لمرنلح ( ،)le- zārāحوث يحكث ىقع
«ةنفنيـ») ةنتبنيف ً
ةـ الوقرييف بوـ كلمول ( )le- zārāو( )le- zārīmبمونك (لنباء) أو (ةبوكيـ) طـ
خومددديف آجومددداع .بوبدددارة روبدددـ« :لددد لؽ ،يبدددكو ّ
أن النودددت القدددنآين لل ُورددداة
الممسقخوـ بيهنؿ (ةنفنون) قك أبقك طلك الوفسدون المكراشدل للكلمديف الوقراتوديف
 zārāبمونك  ،zārīmأي( :المنبقذيـ) وخلنها ةع تفسدون كلمديف zārā :كندقع ةدـ
آبويء ال سكي» .

=
تقلوك ةكراشل يوقد إلك سفن اليويوـ رابا يسوخكل ال
للوهقد المخنئوـ ،ولكـ

ر اللغقي (ى ،ر ،د) ةع اسشارة إلك الوقوً كوقاب

ه الكلميف تغوا طـ المخنقصات القكيميف ،وى ك ا فقط يف النسخيف المنبقطيف

ةـ المكراش الول توقد إلك أوا ؾ القنن السادس طألن ( .)ibid., p. 33 n. 17وةع ذلؽ ،يف شنحف لكوفويف
لوحؾ ّ
اخووار (القندة) ّ
ةحؾ المضايقات ال سكييف ،يوومك روبـ طلك تقلوك ة كقر يف ةكراش تنهقةيف ،حوث
يوؿ ترقين القنود طلك أهنا حوقاىات ةفنصيف يف الول ّ ذ ،طلك النلؿ ةـ ّ
أن
ةا بوك ضهقر اسسيل .باسضافيف إلك ذلؽ ٓ ،يوحكّ ث المكراش يف

أيضا يوقد إلك حقبيف
ا المركر ً

ه النقنيف طـ اسفناط يف إكؾ ،بؾ طـ

كبونا بوـ السواقات.
اسفناط يف تناول المألنوبات [الكحقلويف] ،و ق ةا يأل ّكؾ اخوي ًفا ً
(1) Ibid., pp. 33-34.
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ترجامت
فوما يييت ،لـ أقكّ ل إجابيف هنا ويف واضحيف ٕصقل واقويف المسإل .بؾ سيحاول
تقضوح السدواى الثقدايف الد ي ي دا ةدـ خيلدف فهدؿ تحقيدؾ الوهدقد إلدك ﱹﮃ

بين الوهقد والمسوحووـ كاىقا ِ
ﮄ ﱸ .سيجادل ّ
ةدكركوـ جودكً ا لفكدنة أن اهلل
يمكـ أن يواقا الوراة ةنهؿ بالمسدإل وال ّندند .يف سدبوؾ تقضدوح ذلدؽ ،سدق
(الدنص
ىناقش ةرادر ةثؾ ةلحميف جل اةش ،وصية ىابقىوكوس ،وسفن داىوال
ّ
أيضا) ،والكوابات المكراشدويف لسدفن إسدوون،
الماسقري وى َُسخف الوقىاىويف القكيميف ً
وةقط يف يوققب السنوجل حقل اسصحاح النابع ةـ سفن داىوال ،و ل ةرادر
أيضددا
لددؿ تندداقش حوددك أن يف تسددووؼ دد ه القاقودديف القنآىودديف .كمددا سددنوونض ً
لمقضقطات أخنى يف تاريإل الألنى إدىك ةثؾ صققس الحكاد ،وطهدقد الند ر،
والن بنيف البكا ويف السقرييف ،و ل ةقضقطات ،جن ًبا إلك جندا ةدع المردادر الودل
سووؿ ةناقألوها ،تقسع ىناى بحثنا ةدـ ىاحوديف ،بونمدا ٓ تدزال تقردن تنكوزىدا طلدك
ةقاضوع وةقاد الألنى إدىك ةـ ىاحويف أخنى.
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بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
 -1القزاءة األكاديت:
الوون طلك السواى الثقايف لفكنة ّ
أن ال ُوراة يمكـ أن يوا َقبقا بالمسإل
قبؾ ّ
أوٓ ّ
والنددند ،ي ددكر بنددا أن ىًك دك ً
أن د ا ددق يف القاقددع ةددا تونوددف طبددارة :ﱹﮓ
ﮔﱸ .فباسددوثناء قددناءة ونشددفولك ،الد ي اقددرتح أن كلمدديف (قددندة) ةددا ددل إٓ
ِ
أي بحدث جدا ّد آخدن يف د ه الوبدارة إلدك ّ
أن
قناءة خاصئيف لكلميف (قناد) ،لدؿ يألدن ّ
أي شلء آخن لودن (القدنود) .و د ا طلدك الدنلؿ ةدـ الحقدا ؼ
كلميف (قندة) تونل ّ
أتودديف -6 :صددوغيف المفددند (قِد ْدند) ُت مددع طددادة طلددك وزن ُف ُوددقل (قد ُدنود) ،كمددا يف
لون ددا ةددـ صددوغ (فِ ْوددؾ) الرددنفويف (ةثددؾِ :ط ْلددؿ ،و ُت مددع طلددك " ُطلددقل"ِ ،
وج ْلددك
وت مع طلك " ُجلقد") -2 .طققبيف الوراة الم كقريـ يف سدفن الودكد -69 :66
 22كاىت طبارة طـ إلحاى «ضنر جسكي كنيف» هبؿ -ةثدؾ اسسدهال أو الغثودان
أو الوقوً أو الكقلونا -ولوس ةسخهؿ .لنالما كان ةونو ًفا ةن ٍ
أةك صقيؾ ّ
أن ّ
فدؽ
بودض إلغدداز المو موديف القنآىودديف قدك يددييت ةدـ آسددوواىيف بإكاديديف  ،ويف د ه
أيضا ،ةازال ةثؾ
الحاليف ً

ا الخودار قا ًمدا :فالردفيف إكاديديف (قدقردو) qurrudu

(وج ر ا اللغقي :ى ،ر ،د) تونل «تساقط خرديت و
الألد ْون»  .توندارن إلفداظ

 ,Jeffrey, Foreign vocabulary, p. 298حوث ي كن قا ميف بحقالل سووـ كلميف أكادييف تساطك يف فهؿ
المفندات القنآىويف .وةـ أج ِ
ؾ ةنالويف إضافات حكيثيف له ه القا ميف ،اى نSilverstein, “Original :
”.meaning
(2) Chicago dictionary of Assyriology, vol. q, p. 319, s.v. „qurrudu‟.
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بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
إكادييف يف القنآن أكثن بكثون ةـ أساصون القنود الهنكييف .طلك سبوؾ المثال ،وةـ
الممكددـ أن تألددون كلمدديف (قددندة) إلددك الوهددقد ال د يـ ُطققبددقا بوسدداقط خردديت
َشون ؿ وصند ؿ .
سق ىنداقش أدىداه (يف القسدؿ النابدع) ةنكزيديف «الألد ْون» يف السدواى الثقدايف
للقاقويف القنآىويف .وةع ذلؽ ،سننوقؾ يف الققت الحالل إلك آفرتاض القا دؾ ّ
بدين
ِ
الم ْسإل (طلك وئديف قدنود)ٕ :ن الوقلودك الوفسدوني
كلميف (قندة) ُتألون بالفوؾ إلك َ
بن ّةوف يفرتض ّ
أن

ّ
وٕن المسدإل وال ّندند ،كمدا سدننى
ا دق الموندك المقردقد،

َ
إلهل يف تقالوك الألنى إدىك
فوما بوك ،كاىا ةيلقف ْوـ كوقاب ّ

.

ُي َوكّ البحث يف ج ور الكلمات القنآىويف يف اللغات القكيميف وةحاوليف فهمها يف

ا اسصار إحكى

الوادات يف ال ّننح آسوألناقل ،وي ني يف ضق ف أحوا ًىا تنتوا افرتاضات لاييف يف ال ُب ْوك لمواين ةفندات
القنآن ولاييف يف ال َغنابيف يف كثون ةـ إحوان .وبِ َغ ّض الن ن طـ ىقاش ةونك أيات الول توالج ةسيليف
المسإل للقندة والخنازين ،إٓ ّ
أن ت ا ؾ الن ن يف دٓٓت ألفاظ القنآن ةـ خيل إصار اللغيف الونبويف ٓ
قصي لفهؿ ةواين القنآن بننيقيف صحوحيف وةنضبنيف ،بؾ الوكس ةـ ذلؽ تما ًةا.
يمكـ أن يكقن صني ًقا ُة ً
(قسؿ الرتجمات).
( )2تبكو الحقوقيف القا ليف بين أييف ( )62ةـ سقرة الما كة والول توحكّ ث طـ المسإل إلك (قندة وخنازين)
تزيك ةـ احومالويف أن يكقن المسإل ق المونك المقرقد ،طلك النلؿ ةـ أن اسشارة اليحقيف إلك { َط َبك
ال ّنالُقت} تضوػ

ه الفنضويف.

المألار إلوف يف القنآن :ف ا ال مهقر إلك وققطف حقوقويف ،وذ ا ة ا ك إلك
( )3اخ ُولػ يف شين المسإل ُ
خي
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ذلؽ ،وأىف ةسإل طققل ٓ ذوات ،يققل ابـ طاشقر« :وققلف :ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ

=

بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
أحك الألخروات إكادييف الول ارتبنت بال زينة الونبويف

ق ةلؽ

اسةرباصقرييف البابلويف الحكيثيف ىابقىوكوس (حكؿ 539 -556 :ى.ل)  ،و ق أحك
أتباع إلف القمن «سوـ» ،وةنكزه حنان (طلك طكس إلف إسنة الحاكميف ةندوخ
ال ي كان ةنكزه بابؾ) .وقك أ ّدى ارتباط ىابقىوكوس هب ه البكطيف الكينويف إلك
تخلوف طـ بابؾ ورحولف إلك توماء ،حوث أةضك طألن سنقات يف ةنفاه

=
وفوح الناء -جمع قند ،وتكقينهؿ قندة يحومؾ أن يكقن

كقىقا أةن تكقيـ ،والقندة -بكسن القا
بوروون أجساةهؿ أجسال قِندة ةع بقاء اسدراع اسىساين ،و ا ققل جمهقر الولماء والمفسنيـ،
ويحومؾ أن يكقن بوروون طققلهؿ كوققل ِ
القندة ةع بقاء الهوكؾ اسىساين ،و ا ققل ة ا ك .والوربة
حاصليف طلك كِ َي آطوباريـ ،وإول أضهن يف الوربةٕ :ن فوف اطوبار ؿ بيىفسهؿ واطوبار الناس هبؿ
بخي

الثاين ،والثاين أقنب للواريإل :إذ لؿ ُينقؾ ةسإل يف كوا تاريإل الورباىووـ ،والقكرة صالحيف

ّ
والكؾ ةو زة للألنيويف أو لكاود ،ول لؽ قال الفخن :لوس ققل ة ا ك ببووك جكا ،لكنف خي
لألةن ْيـ
َ
ال ا ن ةـ أييف ولوس أييف صنيحيف يف المسإل .وةونك كقهنؿ قِندة أهنؿ لما لؿ يول ّققا الألنيويف بفهؿ
ةقاصك ا وةواىوها وأخ وا برقرة إلفاظ فقك أشبهقا الو ماوات يف وققفها طنك المحسقسات فلؿ
يوم ّوزوا طـ الو ماوات إٓ بالألكؾ اسىساين و ه القندة تألاركهؿ يف

ا الألبف ،و ا ةونك ققل

ة ا ك ق ةسإل قلقب ٓ ةسإل ذوات .رؿ ّ
إن القا لوـ بقققع المسإل يف إجسال اتفققا أو كادوا طلك
أن الممسقخ ٓ يووش أكثن ةـ ريريف أيال وأىف ٓ يوناسؾ» .الوحنين والونقين (( .)545-544 /6قسؿ
الرتجمات).
( )6تزخن ةننقيف توماء يف المملكيف الونبويف السوقدييف بالنققش الثمقدييف المكوألفيف حكي ًثا الول توحكث طـ
القجقد البابلل يف المننقيف .اى ن طلك سبوؾ المثال:
( .https://twitter.com/aqlaalrbeah/status/1293867413197520896?s=28المرتجؿ).
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بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
آخوواري ،وتنع ابنف بولألاصن ةل ًكا طلك بابؾ ً
بكٓ ةنف .و ه الفرتة الموو ّلقيف
بمكة إقاةوف يف توماء ل الول هتمنا نا.

()22

بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
 -1 /2وابىويذوس يف تيماء :
كددان إخدديص ىابقىوددكوس سلددف القمددن ةونو ًفددا للغايدديف ،س دقاء ةددـ خدديل
ةققٓتف ق أو ةققٓت ِ
ةنوق ِكيف  .بونمدا رأى دق ّ
أن المدكّ ة الودل قضدا ا يف شدبف
تقضدح أىدف اط ُوبِدن
أةنا إلهوا ،فقك تنع لندا ةنوقدكوه ةردادر ّ
ال زينة الونبويف كاىت ً
ة نقىًا .كان الوخلل طـ ٍّ
كؾ ةـ بابؾ وةندوخ لرالح الووش يف الربّييف (ال زيدنة
الونبودديف) والهنصقدديف (طبددادة القمددن) أةد ًدنا لوددن ةسددبقى ،وأصددبحت د ه القاقودديف
أسنقرييف يف الألنى إدىك ،باسضافيف إلك إطدادة روايوهدا يهقديدا بودك ْ
أن طداودت
ال هقر يف لفا ػ البحن الموت.

رميف ةلخص وتسووؼ حكيث له ه القاقويف ت كه يف:
(ّ )6
Livingstone, “Taimāʾ and Nabonidus: it‟s a small world ”.

( )2تؿ جمع المرادر وتحلولها بألكؾ جوك يف:
(Schaudig, Die Inschriften Nabonids von Babylon und Kyros‟ des Großen) .
ىوثن طلك وجهيف ى ن ىابقىوكوس يف فرتة المنفك
 .)486-99بحسا

ه يف شبف ال زينة الونبويف يف لقحيف حنان ( ibid., pp.

ا المركر ،شهكت بابؾ تمن ًدا واخوبي لمكة طألن سنقات بيةن ةـ إلف القمن ( col.

« :)1, ll. 22-26لقك دفونل (اسلف سوـ) إلك الفنار ةـ ةكينول بابؾ .»...بونما ى ك النوايات المنا ضيف
لنابقىوك ،طلك سبوؾ المثال ،يف «شون حكاييف ىابقىوكوس» ،ال ي أىو ف إخمونوقن إوا ؾ ال يـ ح ّلقا
ّ
ةحؾ سيليف ىابقىوكوس اسةرباصقرييف البابلويف الحكيثيف ( .)ibid., pp. 563-578يرػ

ا المركر

ىابقىوكوس بيىف «ة نقن» (السنن النابع يققل« :الملؽ ة نقن») .ويمكـ ةناجويف تنجميف إى لوزييف
أى ز ا أ.ل.أوبنهايؿ يف.Pritchard, Ancient Near Eastern texts, pp. 312-315 :
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بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
النص ( 4QPrNabأو  ، )Q2424ال ي ينجع تاريخف إلك النرػ
يووك ّ
الثاين ةـ القنن الثاين قبؾ المويد ،ترقين ةنفك ىابقىوكوس طلك النحق أيت:
صي ا ىابقىوكوس ةلؽ بابؾ ،حوث ص ّلك الملؽ
«كلمات الرية الول ّ
الو وؿ طنكةا ابوُلل بو ّل ٍيف خبوثيف (بأراةويف )sh- ḥ- n- ʾ b- ʾ- sh- ʾ :بيةن ةـ اهلل
ُلوت ِ
بو ّليف خبوثيف لمكة سبع سنقات ،وةن أن
يف توماء قا ًي :أىا ىبقىوك ،ابو ُ
أصبحت كالحوقان» ،أو « ُص ِن ْد ُت بووكً ا طـ النجال» ،ص ّلوت إلك ألهيف]
[«
ُ
ولفن لل المسونبئ خناياي .لقك كان يهقديا [ةـ المنفووـ وقال] :ىادوا واكوبقا
بت بمنض خبوث
بوو وؿ وتم وك اسؿ النب [الولل]،
وكوبت ةا يلل :لقك ُأ ِص ُ
ُ
كنت أصلل ٔلهيف الفضيف
يف توماء [بقضاء ةـ اهلل
الولل] .ولمكة سبع سنقاتُ ،
ّ
اطوقكت أهنؿ
وال ا [والنحاس والحكيك] والخألا والح ن والنوـٕ :ىنل
ُ
آلهيف[ ...جزء ةفققد]».
ةواحا يف:
النص أراةل ةع تنجموف اسى لوزييف ت كه ً
(ّ )6
Flint, “The Daniel tradition at Qumran (2001),” pp. 335ff. See also the discussion in
idem, “The Daniel tradition at Qumran (1997),” pp. 55ff.

()2

النص وآييف سفن
ه ال مليف ُأطوك بناؤ ا يف (ش رات ةـ صية ىابقىوكوس) ةـ أجؾ المقاءةيف بوـ ّ

يورن
داىوال « 26 :5وصار ة نقىًا
ّ
وي ا اطوبار إطادة البناء

النص ىفسف،
كالحوقاىات» .وةع ذلؽ ٓ ،يحكث المسإل يف ّ

النص ةنتبط
ه ةًقويف -وربما يوؿ فنض وجقد ا ةـ خيل افرتاض أن ّ

بسفن داىوال ،ةع الوبارة إخنى « ُص ِن ْد ُت بووكً ا طـ النجال» -توكس جاى ًبا آخن ةـ جقاىا ةسإل
ىبقخ ىرن ،و ق أىف ىُفل بووكً ا طـ الم ومع البألني .و ا الخوار إخون ةقرتح يف:
Pritchard, The ancient Near East, pp. 108-112.
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بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
د ه الخيصدديف الم ملدديف لفددرتة حودداة ىابقىوددكوس يف تومدداء وروقدديف الر د َليف
أول ،ىددنى أن ّ
أن ةددكة إقاةدديف ىابقىوددكوس يف شددبف
بيلناضددنا ةددـ طددكّ ة أوجددف ً .ا
ال زينة الونبويف تق ّلرت ةـ طألن سنقات إلدك سدبع سدنقات ،وسدنوقد إلدك د ا
النقاش بوك قلوؾ يف ةناقألونا لسفن داىوال  .4ثان ًيا ،كان ىابقىودكوس «ةردا ًبا بو ّل ٍديف
النص)
خبوثيف» و«ةننو ًدا بووكً ا طـ النجال» (بحسا إحكى صوالات إطادة بناء ّ
أو كالحوقان (بحسا صواليف أخنى) .و ا يونل أىف كدان ةردا ًبا بمدنض َك ِنيدف،
و« ُص ِن َد» ُ /ة ِسإل حوقاىًا .ثال ًثا ،السبا المو َلـ لنفل ىابقىوكوس وةنضف ق أهنمدا
كاىددا جددز ًءا ةددـ طقدداب إلهد ّدل :إِ ْذ ُينسددا كي مددا إلددك «قضدداء اهلل» ،وكي مددا تددؿ
ةنفل ةـ
تخفوفف بم ّند أن «ص ّلك إلك اهلل
الولل» بنا ًء طلك ىروحيف رجؾ يهقدي ّ
ّ
يهقذا  .وةـ المثون لي ومال أن الكلميف أراةوديف المقابلديف لموندك «ط ّل ٍديف خبوثديف»
و ل ُ ،sh- ḥ- n- ʾ b- ʾ- sh- ʾتووك إلك أذ اىنا الووبون القنآين يف أييف ( )665ةـ
اتسمت ٌّ
كؾ ةـ توماء
ً
( )6وجقد الوهقد يف توماء أرناء ةكّ ة إقاةيف ىابقىوكوس ناع لوس
ةسوحوي بالنبع ،فقك َ
أشهن ةـ الألاطن
وخورب الم اورة بالقجقد الوهقدي يف القنون الول سبقت ضهقر اسسيل .ولوس َ
الس َم ْقأل بـ طادياء ةمـ طاشقا يف توماء ،وقك أشار شاطن طنبل قكيؿ آخن إلك المكينيف باسؿ
الوهقدي و
«توماء الوهقد» (ياققت الحمقي ،ةو ؿ البلكان ،الم لك ،6 :ص .)67لقك ُجقدل ّ
بين الوهقد جاؤوا
وةوكنرة ،ولكـ ةـ
إلك شبف ال زينة الونبويف ك زء ةـ جوش بقوادة ىابقىوكوس ،و ل ُح ّ يف ج ّ ابيف
ّ
المسوحوؾ إرباهتا يف لواب إدليف ( .)see, e.g., Adang, Muslim writers, p. 1 n. 2تؿ اقرتاح

ه

الفنضويف ٕول ةنة يف أوا ؾ القنن الوألنيـ ( ;see, e.g., Torrey, Jewish foundations, pp. 10ff.

.)”reinforced by Gadd, “The Harran inscriptions of Nabonidus
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ترجامت
سددقرة إطددنا  ،حوددث يحوددؼ «الو د اب البئددوس» بددالوهقد المووددكيـ طلددك يددقل
السبت قبؾ أن ُيمسخقا إلك ﱹﮃ ﮄﱸ.
ى ًنا ّ
ٕن تاريخف ينجع إلك النرػ الثاين ةـ القنن الثاين قبؾ المويد ،فدٌن
النص يسوووك أحكا ًرا تودقد إلدك ةدا قبدؾ  422طدال تقني ًبدا .وةدـ القاضدح أن
ا ّ
المن َفك الونبل لنبقىوك اسومن يف إرارة آ ومال والويرون طلك رقافيف الألدنى إدىدك
واسومنت ذكنى ه القاقويف لوكّ ة قنون بودك
بوك فرتة صقيليف ةـ وققع الحكث،
ّ
ذلؽ :يف ٍّ
كؾ ةـ تاريإل النربي ،وقرص إىبوداء للثولبدلَ ،يد ِند ِذكْدن جندقن آخدن
ةلددقع اسةرباصقريدديف البابلودديف الحكيثدديف ،ويألددون النددربي يف د ه الحالدديف إلددك ابنددف
بولألاصن ال ي حكؿ بابؾ ً
بكٓ طدـ ىابقىودكوس طندكةا كدان د ا إخودن يف شدبف
َ
ال زينة الونبويفّ .
خلدط يف
لمدا ةلدؽ بلوألاصدن
يلخص الندربي القرديف بٌي دازّ « :
أةنه ،فوزلف هبمـ وة ّل َؽ ةكاىف طلدك بابدؾ داريدقس المودكي»  .طلدك ىحدق لودن
دقوددؼ ،يرد ّدقر د ا المن ددقر المًيددك لألخمونودديف (والمنددا ض للبددابلووـ) ،والد ي
تنحدت السديليف البابلوديف ال كيدكة طدـ الحكدؿ لردالح الحكدؿ الفارسدل
بمقجبف ّ
بسددبا جنددقن الحدداكؿ إخوددن ،طملودديف اىوقددال السددلنيف إلددك إخمونوددوـ بقصددفها
طملويف جنت بسيسيف.

(1) Al-Ṭabarī, Taʾrīkh, vol. 1, p. 652 (Perlman trans. p. 49.
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ترجامت
رميف رواييف ةونوفيف وةًيكة للبابلووـ بألك ٍؾ واضح ،تؿ حف ها يف سفن داىوال
حوث يوؿ سند -بحسا شبف إجماع بوـ الباحثوـ  -قريف ارتحدال ىابقىودك إلدك
المنفك ،وإن كان ذلؽ يوؿ باسشارة إلك (ىبقخ ىرن).

( )6الويقيف الكقوقيف بوـ القرووـ ةحكقةيف بآراء أكاديمويف ةخولفيف ،ولكـ حقوقيف أهنما ةنتبنان أصبحت
أن لون قابليف للنقاش طلك اسصيى بألكؾ طال ،باسوثناء بوـ أولئؽ الملزةوـ ٓ قتوا بقناءة ىص
الكواب المقكس بننيقيف حنفويف .ويوورب فونجسقن  Fergusonأحك الكطاة البارزيـ له ا الوقجف إخون
(“ (Nebuchadnezzar, Gilgamesh, and the „Babylonian Job‟,” pp. 321-323حوث ي ادل بين
واقويف جنقن ىبقخ ىرن توفؼ ةع إحكاث الواريخويف الفولويف يف طهكه دون الحاجيف إلك الوقدة إلك قريف
ىابقىوكوس.
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ترجامت
 -2 /2وبىخذ وصز يف سفز داويال :4
النص الماسقري ( )MTلسفن داىوال يوقد تاريخها
ُيووقك طمق ًةا أن ىسخيف ّ
قسم ْوـ،
إلك ةنورػ القنن الثاين قبؾ المويد .ينقسؿ سفن داىوال بألك ٍؾ طال إلك َ
يحوقي القسؿ إول (اسصحاحات  )6 -6طلك روايات بابلويف ى ح فوها
إبنال الوهقد يف أرض المنفك ،بونما تحوقي اسصحاحات ( )62 -7طلك
رؤى أبقكالوبسويف ُتنسا إلك داىوال  .ينتكز تيريإل سفن داىوال يف القنن الثاين
ّ
ككؾ طلك أساس إشارات واردة يف النرػ الثاين ةـ السفن ،بونما يًةـ
الباحثقن ّ
بين إساصون القاردة يف النرػ إول (اسصحاحات  )6 -6تسونك
كثونا .يرػ اسصحاح النابع ةـ سفن داىوال كوػ أن ىبقخ
إلك ةقاد أقكل ً
الحلؿ،
ىرن رأى ُح ْل ًما أخافف ،وله ا السبا اسوكطك حكماءه ،وروى لهؿ ُ
لوفسن
وصلا ةنهؿ
تفسونا .ولكنهؿ فأللقا يف تيويلف ،فيحضن الملؽ داىوال أةاةف ّ
ً
لف الحلؿ .يقصػ الحلؿ طلك النحق أيت (أيات :)67 -5
فنوطنل وإفكار طلك فناشل ورؤى رأسل أفزطونل.
«ُ 4 : 5
لما ّ
رأيت ُح ً
 6 : 4فركر ةنّل أةن بٌحضار جموع حكمداء بابدؾ قدكّ اةِل لوونفدقين بووبودن
الحلؿ.

(1) Collins, Daniel, pp. 35-37 (on the dating of Daniel as a whole and on the relative dates
for chapters 1-6 (Persian period) and 7-12 (Seleucid period).
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اس ِئ َ

ترجامت
 7 : 4حونئددد حضدددن الم دددقس والسدددحنة والكلدددكاىوقن والمن ّ مدددقن،
وقررت الحلؿ طلوهؿ فلؿ يونفقين بووبونه.
ُ
ٍ
إلهدل والد ي
ً 8:4
أخونا دخؾ قكّ اةل داىوال ال ي اسمف بلنألاصدن كاسدؿ ّ
فقررت الحلؿ قكّ اةف.
فوف روح ألهيف القكوسوـ،
ُ
 9 : 4يا بلنألاصن كبون الم قس ةـ حوث أىّل أطلدؿ ّ
أن فودؽ روح ألهديف
سن ،فيخربين بنؤى حلمل ال ي رأيوف وبووبونه.
القكوسوـ وٓ يوسن طلوؽ ّ
 62 : 4فنؤى رأسل طلك فناشل ل أين كنت أرى فٌذا بأل نة يف وسط
إرض وصقلها ط وؿ.
طلق ددا إلددك السددماء وةن ن ددا إلددك
 66 : 4فكددربت الألد نة وققيددت فبلددغ ّ
أقرك ّ
كؾ إرض.
 62 : 4أوراقها جموليف ورمن ا كثودن وفوهدا صودال لل مودع وتحوهدا اسدو ّؾ
حوقان الرب ويف ألراهنا سكنت صوقر السماء وصوؿ ةنها كؾ البألن.
 63 : 4كنت أرى يف رؤى رأسل طلك فناشل وإذا بسا ن وقكوس ىزل ةدـ
السماء.
 64 : 4فرنخ بألكّ ة وقال ك ا اقنوقا الأل نة واقضبقا ألرداهنا واىثدنوا
أوراقها واب روا رمن ا لوهنب الحوقان ةـ تحوها والنوقر ةـ ألراهنا.

()27

بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
 65 : 4ولكـ اتنكدقا سداى أصدلها يف إرض بقودك ةدـ حكيدك وىحداس يف
ّ
ولوبوؾ بنكى السماء ولوكـ ىروبف ةع الحوقان يف طألا الحقؾ.
طألا الحقؾ
ِ
ولومض طلوف سبويف
 66 : 4لووغون قلبف طـ اسىساىويف ولووط قلا حوقان
أزةنيف.
67 : 4

ا إةن بقضاء السا نيـ والحكدؿ بكلمديف القكوسدوـ لكدل تولدؿ

إحواء أن الولل ةوس ّلط يف ةملكيف الناس فوونوها ةـ يألاء وينرا طلوهدا أدىدك
الناس» .
الحلؿ ّ
بين ىبقخ ىرن
بوك أن تح ّون داىوال لبوض الققت ،أفرح طـ تيويؾ ُ
ق ىفسف «الأل نة الكبونة الققييف الول رأيوها ،ووصؾ ارتفاطها إلك السماء ،حودك
كاىت ةن ويف ةـ أقاصل إرض» (آييف .)69 :و كد ا ،يودابع داىودال تيويدؾ الحلدؿ
كما يييت (أيات :)25 -24
«فودا سددوكي الملدؽ ،د ا دق تفسددون ةددا قالدف المناقددا يف الحلدؿ :د ا ددق
الولل طلك سوكي الملؽ :سونندوىؽ ةـ بدوـ النداس،
الحكؿ ال ي أصكره اهلل
ّ

ّ
وسدوبوؾ بندكى السدماء،
وسوووش بوـ الحوقاىات الربّييف وسويكؾ الوألا كالبقن،

(1) Translations from the Hebrew Bible are adapted from The Jewish Publication Society
Bible.
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ترجامت
الولل يحكؿ
وسومن طلوؽ سبويف ةقاسؿ قبؾ أن يوقد إلوؽ طقلؽ وتون أن اهلل
ّ
ّ
طلك ةملكيف البألن ،و ق يونوها لمـ يألاء».
رؿ يقصل داىوال الملؽ بين يك ّفن طـ خناياه باسحسان إلك الفقدناء ،و دق
ّ
ةا أطنض طنف ىبقخ ىرن .وبودك أن تف ّكدن يف ىردوحيف داىودال لمدكة طدال ،تردػ
تحملها:
(أيات  )33 -29ر ّد فوؾ الملؽ والوقاقا الول ّ
شهنا ،كان الملؽ ّ
يومألك طلدك سدنح قردنه ،حدوـ قدال:
«فبوك ارنل طألن ً
بققيت لورون طاصميف ةملكول وُٕ ِ
ضهدن
( ه ل بابؾ المكينيف الو وميف الول بنووُها ّ
ة كي!) .وبونمدا كدان ٓ يدزال يدوك ّلؿ هبد ه الكلمدات ،جداء صدقت ةدـ السدماء
يققل( :اسمع ةا سوحكث لؽ أيها الملؽ ىبقخ ىردن :سدو َُنز ُع ةملكودؽ ةندؽ.
وس ُو ْن َن ُد ةـ بوـ الناس لوووش بوـ الحوقاىدات الربّيديف ،وسدويكؾ الوألدا كدالبقن،
الولدل يحكدؿ
وسومن طلوؽ سبويف ةقاسؿ قبؾ أن توقد إلك طقلؽ وتون أن اهلل
ّ
ّ
طلك ةملكديف البألدن ،و دق يونوهدا لمدـ يألداء) .وفدقر اىوهداء د ه النسداليفُ ،ص ِدن َد

ّ
وابودؾ
ىبقخ ىرن ةـ بدوـ النداس ،وصدار ة نقىًدا ،وبدكأ ييكدؾ الوألدا كدالبقن،
دونه وتل وبدك حودك صدار ةثدؾ ريدش النسدن ،وصالدت
جسكه بندكى السدماء :صدال َش ُ
أضافنه حوك صارت كمخالا النوقر».
بوك سبع سنقات ةدـ الودوش يف د ه الحالديفَ ،قبِدؾ ىبقخد ىردن سدوادة اهلل،
و ُأطوك إلك حالوف السابقيف (كٌىسان) وةكاىوف (كحاكؿ لإلةرباصقرييف البابلويف).
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ترجامت
كما ل الحال ةع «صية ىابقىوكوس» الم كقرة يف لفا ػ قمنان ،يوحكّ ث
سفن داىوال  4طـ فرتة سبع سنقات ةـ «النند» ً
(بكٓ ةـ ةكّ ة طألن سدنقات ةدـ
إقاةيف ىابقىوكوس يف توماء) ،ويرػ النفدل الوهدقدي ّ
دورا ف ّو ً
دآ يف إطدادة
بدين لدف ً
تي وددؾ الحدداكؿ بن دداحّ .
إن كددقن الحدداكؿ الموند ّدل نددا ددق ىبقخ د ىرددن ولددوس
ىابقىوكوس يثبت ّ
أن فكنة طقاب الحاكؿ إلهوا طـ صنيدؼ ال ّند ْند والمسدإل كاىدت
قابلددديف للوناقدددؾ .ال دددكين بالددد ْكن أىدددف طلدددك الدددنلؿ ةدددـ ّ
أن الحددداكؿ يف «صدددية
ىابقىوددكوس» طقق دا بددالنند واسصددابيف « ِ
بو ّلدديف خبوثدديف» ،فقددك تددؿ اسددوبكال طققبدديف
المسإل الم كقرة يف سفن داىوال بوققبيف ِ
الوحدق ُل بدوـ
الو ّليف الخبوثيف  .يدكطؿ د ا
ّ
اقرتاح روبدـ القا دؾ ّ
بدين «الوقاقدا ال سدكييف الكنيهديف»
الو ّليف ال سكييف والمسإل
َ
يمكـ إطادة ترقر ا كمسإل.
و ك ا ،يقكل اسصحاح النابع ةـ سفن داىوال ً
ةثآ للوقداب اسلهدل الد ي
ُنن ُد ةـ بوـ الناس لوودوش بدوـ الحوقاىدات الربّيديف»،
يسولزل المسإل والنند («سو َ
كمددا تقددقل أيدديف  32تحكيددكً ا) .باسضددافيف إلددك ذلددؽ ،فد ّ
دٌن المرددنلح أراةددل
( )6كما رأينا ،يف «صية ىابقىوكوس» ،أطاد كنوس سكّ الف قة باسشارة إلك المسإل ،ةوومكً ا طلك اقوباس
أيضاُ ،ي كن المسإل صناحيف
ةـ سفن داىوال .و ا القنار لوس
صحوحا فحسا ،ولكـ يف سفن داىوال ً
ً
ويحؾ ّ
ّ
ةحؾ «الوليف الخبوثيف»ً ،
بكٓ ةـ كقىف طققبيف ةكمليف .طلك أييف حال ،ي كن سفن داىوال الوققبووـ بي
طما إذا كاىت «صية ىابقىوكوس» تقكّ ل ً
ةثآ آخن طلك الوققبيف توقد
شؽ :النند والمسإل ،بِغ َّض الن ن ّ
إلك فرتة الهوكؾ الثاين.
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ترجامت
ةألدوؼ ةدـ
المقابؾ لوبارة« :سد ُو ْن َن ُد ةدـ بدوـ النداس» (داىودال )33 ،32 ،4 :25
ّ
ال

شدوقطا يف اسدوخكاةات الموداجؿ
ر اللغقي (ط ،ر ،د) ،و دق الفودؾ إكثدن
ً

الونبويف الكيسوكويف للوونيػ بمادة (خسي) .
الدنص
ةا ل الخنوئيف الول ُطققا طلوها ىبقخ ىرن يف سفن داىودال؟ يألدون
ّ
ذاتف إلك ّ
أن اسوكبار الحاكؿ ،بنفضف آطرتا بسوادة اهلل ،ق ال ي أدى إلك

ا

المدديزى ،تما ًةددا كمددا ّ
أن آطددرتا بالسددوادة اسلهودديف يمكددـ أن يوكددس المققددػ
لرددالحف  .وةددـ المثوددن لي ومددال ّ
أن الوفسددونات القكيمدديف له د ه القردديف تألددون
تحكيكً ا إلك ىقع آسوكبار الم كقر يف قريف «بنج بابؾ» (سفن الوكدقيـ -6 :66
 .)9فولك النلؿ ةـ تسمووف الألا ويف بدد«بدنج بابدؾ»ّ ،
فدٌن القاقوديف إخودنة توندل
أ مويف ةوساوييف لمًاةن َت ْوـ خ ّنط لهما ال وؾ أردؿ يف القرديف ،و مدا :بنداء ةكينديف
وبنج .كما يققل سفن الوكقيـ (:)5 -4 :66

( )6يمكـ ةنالويف ةسح للمواجؿ الونبويف الكيسوكويف حقل ةادة (خسي) نا:
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D8%B3%D8%A3 .

ِ
الخاسئ والمننود).
(اى ن حاشويف رقؿ ،2 :ص .8حوث يناد «لسان الونب» بوـ

( )2طلك الوكس ةـ ذلؽ ،تألون ىروحيف داىوال للملؽ باسحسان إلك الفقناء (أييف  )27إلك ّ
لض
أن ّ
النن طـ الضوفاء ق ةا ألضا اهلل.
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ترجامت
ِ
قمودف إلدك السدماء .و كد ا ىكوسدا
(لنبـ لنا ةكين ًيف
رؿ قالقا:
ً
وبنجا تردؾ ّ
« ّ
شهنة ،وإٓ فٌىنا سنوألوت طلدك وجدف إرض) .وىدزل اهلل لودنى المكينديف والدربج
الل َ ْيـ بنا ما الناس».
كما رأينا ،يف سفن داىوال ّ ،4 :29
فٌن آخدن ةدا ىندؼ بدف ىبقخد ىردن قبدؾ أن
اهلل وينددنده ددق الوبددا ل بم ددكه ال د ي يو ّل دك يف المكيندديف الوددل بنا ددا.
يمسددخف ُ
باسضافيف إلك ذلؽّ ،
فسدنه لدف داىودال يردػ الملدؽ بيىدف شد نة
فٌن ُ
الح ْلؿ ال ي ّ
قمودف إلدك
«وصؾ ارتفاطها إلك السماء» ،ةن ّد ًدا صكى طبارة« :الربج ال ي تردؾ ّ
السددماء» المدد كقرة يف سددفن الوكددقيـ  .66باسضددافيف إلددك ذلددؽ ،يددنى الوقلوددكُ
المكراشل المبكن ةثؾ  ،the mekhilta de- rabbi yishmaʿelوالولمق ُد البدابلل
يس المسوحل أفنا دات يف القدنن النابدع ّ
أن
( ،)B. Ḥullin 89aوك لؽ القكّ ُ
آيات سفن إشوواء  65 -62 :64تألون إلك ىبقخ ىرن( .طلك الدنلؿ ةدـ حقوقديف
أن إخون قك جاء بوك وقت تيريإل سفن إشوواء بيكثن ةـ قنن):
«كوػ سق ْن َت ةـ السماء ،يا يل الف ن؟ كودػ ُأ ِ
سدق ْن َت إلدك إرض يدا
َ
وسيرفع طنشل فدقى ى دقل
قلت يف ىفسؽ( :سيصوكُ إلك السماء،
ازل إةؿ؟ َ
ُ
وسيجلس طلك قميف جبؾ صافقن حوث ت ومع ألهيف ،سيصدوك إلدك أطدالل
اهلل،
ُ

(1) Henze, Madness of King Nebuchadnezzar, p. 76.
(2) Henze, “Nebuchadnezzar‟s madness,” p. 551.
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ترجامت
ُ
َ
سددوهبط إلددك الهاويدديف وإلددك أطمدداى
ولكنددؽ
الولددل).
وأصددون ةثددؾ
السددحاب،
ُ
ّ
الحفنة».
اسددوكبار ىبقخ د ىرددن المومثددؾ يف سددووف للقصددقل إلددك السددماء ،ورفضددف
سوادة اهلل ةـ خيل آفوخار بو ميف ةكينوف بابؾ ،يضوف يف س ّليف واحكة ةع أولئؽ
ال يـ أخنًوا يف قريف بناء «بنج بابؾ» .وبونما ينبط ةو ؿ المفسنيـ بوـ ةًاةنة
بنج بابؾ والنمنود (ولوس ىبقخ ىرن)ّ ،
فٌن الوقالوك المكراشويف ةلوئيف بالمناوحيف
بددوـ د يـ النددالوووـ الموغننسددوـ  :فقددك اخوددرب النمددنود إبددنا وؿ يف الفددنن،
واخورب ىبقخ ىرن رفقاء داىودال بالننيقديف ذاهتدا ،و ُيقدال ّ
إن كِد َي الندالوووـ ةدات
اهلل حألن ًة يف رؤوسهؿ وط ّ هبؿ هبا ،و ان ة ّند ةثا َل ْوـ طلك قابلويف
طنكةا أدخؾ ُ
المقارىيف بوـ الألخروووـ  .تييت أ مويف النبط بوـ ىبقخ ىردن وقرديف بدنج بابدؾ
ةـ أحك المكراشدوؿ الثيرديف الودل حدكد ا سدبون بقصدفها إحدآت ةنكزيديف لفهدؿ
ةونك آييف سقرة إطنا

 ،وخاصيف اسشدارة الدقاردة يف ةدكراش ( B. Sanhedrin

( )6ةـ المثون لي ومال أن شخرويف ىبقخ ىرن الثاين الواريخويف كاىت يف القاقع صاحبيف دور فوال يف
أله َؿ النواييف الوقراتويف طـ بنج بابؾ .وطلك حكّ توبون أحك الباحثوـ
ت كيك المبنك ال ي ُيووقك أىف َ
المواصنيـ «[يف طهك ىبقخ ىرن] تؿ إجناء طمؾ ةكثػ طلك ةبنك إيووموناىكل  ،Etemenankiو ق
زققرة بابؾ الول وجكت صنيقها إلك الوهك القكيؿ بقصفها بنج بابؾ سوئ السمويف».
(Sack, s.v. „Nebuchadnezzar‟, The Anchor Bible dictionary, vol. 4, p. 1059(.

( )2لمنالويف المزيك طـ
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ترجامت
 )109bوالول توحكث طـ جماطيف ةـ طرداة بدنج بابدؾ الد يـ ُطققبدقا بمسدخهؿ
قِندة.
والم ْسدإل (أو
أربونا حوك أن وجقد طققبيف إلهويف ليسوكبار توم ّثؾ يف ال ّندند َ
الولؾ ال سكييف الكنيهيف) ،وربنها بقريف بنج بابؾ .وةدع ذلدؽ ٓ ،توو ّلدؼ خنوئديف
آسوكبار ةباشن ًة بآطوكاء طلك يقل السبت .النابط المحومؾ بوـ الوقالودك الودل
ذكنىا ددا حوددك أن والنؤيدديف القنآىودديف للوهددقد ددق اهتددال القددنآن لهددؿ بدديهنؿ كدداىقا
ةسوكربيـ .كما ورد يف سقرة الما كة (آييف :)82
ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

   ﱸ.
الضدد ْمنِل نددا ددق أن الوهددقد (والمألددنكوـ) ةسددوكربون ،و دد ه
المونددك ّ
الخنوئيف إخونة ل الول ُطققا طلوها ىبقخ ىرن يف سفن داىودال  4وتفسدوناتف.
ّ
المويخنة ،اسدومن سدفن داىودال  4يف جد ب اىوبداه المفسدنيـ،
يف الورقر القكيميف
الوهقد والمسوحووـ ،الد يـ سنقضدح أن أن تفسدوناهتؿ للقرديف قدك أ ّر َدنت طلدك
دت سددفن داىوددال طلددك وجددف الخرددقص ،وكد لؽ
الوقالوددك اسسدديةويف الوددل تناولد ْ
اسسنا ولوات إخنى بألكؾ طال.
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ترجامت
 -3 /2سفففز داويففال  4اليىوففاا القففذيع ويعقففى ال ففزوجيع واملصففادر االسف ميت
املبكّزة:
القناء
كبون يف الورقر القكيميف وةا بوك اّ ،
خاص ًيف بوـ ّ
تيرون ٌ
كان لسفن داىوال ٌ
المسدددوحووـ الددد يـ اطودددربوا ّ
أن المدددقاد إبقكالوبسدددويف المنردددقص طلوهدددا يف
اسصحاحات ( )62 -7واسشارات المحونة إلك «ابـ إىسدان» (داىودال -63 :7
 )64ذات صليف بالي قت المسوحل .و ك ا تؿ تكاول طكد ةِـ ى َُسإل سفن داىوال
يف الورقر القكيمديف .إحدكى تلدؽ النسدإل دل النسدخيف الوقىاىوديف القكيمديف (،)OG
والول يبكو أهنا توقد إلك القنن إول قبؾ المويد ،طلدك الدنلؿ ةدـ ّ
أن إسدبقويف
النص الماسقري ٓ تزآن ةقضدع ىقداش  .تثودن
النسبويف له ه النسخيف ولنسخيف ّ
ه النسخيف ةـ سفن داىوال ا وماةنا :إِ ْذ إ ّن آخدوي إكثدن أ موديف بونهدا وبدوـ
النسخيف الماسقرييف ِيند يف أييف ( )32ةـ اسصدحاح النابدع يف النسدخيف الوقىاىوديف،
حوث يوؿ وصػ ةسإل ىبقخ ىرن ال ي اسومن صوليف سبع سنقات بالوفردوؾ .
النص الماسقري لسفن داىوال ببساصيف:
يققل ّ

( )6حقل

ا النقاش ،اى ن .Newsom, “Now you see him, now you don‟t,” p. 279 n. 36 :ي ادل

النص الماسقري
ىوقسقل  Newsomبين النسخيف الوقىاىويف القكيميف لسفن داىوال  OG Danielةويخنة طـ ّ
النص الماسقري للقريف وسماهتا.
 ،MTحوث يققل بالكةج بوـ الفهؿ الحاخاةل ةا بوك ّ
( )2تنجميف النسخيف الوقىاىويف القكيميف ةقوبسيف ةـ نا:
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/40-daniel-nets.pdf
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ترجامت
«وفقر اىوهاء

ه النساليفُ ،ص ِن َد ىبقخ ىرن ةـ بوـ الناس ،وصار ة نقىًدا.

وصفؼ ييكؾ الوألا كالبقنّ ،
وابوؾ جسكه بنكى السماء :صدال َشدونه وتل وبدك حودك
صار ةثدؾ ريدش النسدن ،وصالدت أضدافنه حودك صدارت كمخالدا النودقر» (آيديف:
.)33
تفروي لو كن ىبقخ
ً
طلك الوكس ةـ ذلؽ ،تقكل النسخيف الوقىاىويف القكيميف
ىرن لألحكاث:
«أىا ىبقخ ىرن ةلؽ بابؾُ ،ق ِ
بدالوحقل لمدكة سدبع سدنقات :لقدك
طلدل
ل
د
ض
ّ
و

وكندت آكدؾ طألدا إرض ْ
الدنخص .وبودك سدبع
أصومقين ال ُوألا ةثدؾ ال ّثدقر،
ُ
الدنب إلدف السدماء أن يكفدن طدـ
وصلبدت ةدـ
طت ةـ كؾ روحدل،
ُ
تضن ُ
ّ
سنقاتّ ،
وتضنطت إلك إلف ألهيف الو وؿ لكل يرفح طـ جهلل .صدار َشدوني
خناياي،
ُ
كنت أ ِ وؿ طار ًيا
تحقل جسكي وقلبلُ ،
كيجنحيف النسن ،وأضافني كيضافن إسك ،و
رأيت ُح ْل ًما و قاجس شنينة ةل َك ْت َط َل ول روحل ،وبوك
ةع حوقاىات الربّييف .وقك ُ
فددرتة أخد ين ىددقل طموددؼ ولألدداين النودداس .وبنهايدديف السددنقات السددبع حددان وقددت
وتقسدلت إلدك إلدف ألهديف
ورفِ َوت خناياي وجهلل أةدال إلدف السدماء،
ُ
خيصلُ ،
ٌ
ةديع يندادينل ةدـ السدماء :ىبقخد ىردن،
الو وؿ أن يغفن لل جهلل ،و ا دق ذا
الولل :وسد ُووا ُد إلودؽ سدلناىؽ طلدك
اخضع سلف السماء القكوس ،وة ّ ك اسمف
ّ
شوبؽ».

()36

بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
باسضافيف إلك ذلؽ ،تً ّكك النسخيف الوقىاىويف القكيميف طلك صبوويف الخنوئيف الول
النص الماسدقري لسدفن داىودال  4 :22ببسداصيف:
ارتكبها ىبقخ ىرن .بونما يققل ّ
وجمودت ردنوة ط ومديف ،ووصد َل ْت
ومدا وققيدا،
«أىت أيها الملؽ ،فقك
َ
َ
صدنت ط ً
دنص المقابددؾ يف
ققتددؽ إلددك السددماء وسددلناىؽ إلددك أقاصددل إرض» ،يقددقل الد ّ
ّ
سمقت ،أىت أيها الملؽ ،طلك ّ
كدؾ البألدن الد يـ
النسخيف الوقىاىويف القكيميف« :لقك
َ
طلدددك وجدددف إرض ،لقدددك اةدددوأل قلبدددؽ بدددالكِ ْبن والسدددلنان يف وجدددف القدددكوس
وةي كوف»ّ .
إن «كرب الملؽ وسلناىف يف وجف القكوس وةي كوف» إشارة واضدحيف
إلك اسوكباره .و ك ا ،لكينا يف النسخيف الوقىاىوديف القكيمديف ةدـ د ه القرديف تيكودك
فضي طـ خنوئيف اسوكبار الملؽ.
والم ْسإلً ،
طلك فرتة ال ون ْند َ
المركر إكثن ِص َليف بيلناض البحث نا ق ةقط يف يوققب السنوجل
(ت )526 .السنياىويف حقل اسصحاح النابع ةـ سفن داىوال ،و ل إطادة سند
لألحكاث بوفروؾ أكرب ،والول ٓ تً ّكك طلك ةسإل ىبقخ ىرن فحسا ،بؾ تن ّكز
وتكنارا طلك صنده .و ك ا ،ي كنىا يوققب السنوجل ّ
بين الملؽ « ُص ِن َد
ةنارا
ً
ً
كػ
ةـ بوـ الناس ...رفضقه وصندوه بووكً ا طـ ةملكوف ،النجؾ الم نقن ال ي ّ
شخرا طاديا][ ...تؿ] صنده ةـ ةملكوف» .ويف إحكى الفقنات
طـ [أن يكقن
ً
المفرليف ،كوا يوققب السنوجل قا ًي:
ّ
«لؿ ُينند ةـ [بوـ] الملقع فحسا ،بدؾ ُصدند ةدـ [بدوـ] ال دنس البألدني
ك ّلف وطاش بوـ الحوقاىدات :لقدك صدنده إلدك الربّيديف حودك ٓ يودقد إىسداىًا ،وحودك
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ترجامت
يكرع ةقدكرة اهلل .لقدك ّ
حدط ةدـ ةكاىودف السداةويف ،ةدـ ةملكودف وةكاىودف البألدنييف،
وجولف يف ُر ْت َبيف حوقان الربّييف ،لكل ٓ يوقد ةل ًكدا وٓ إىسداىًإ :ىدف لدؿ يكدـ يوودرب
بألنا بؾ ةل ًكا ،ولق طلؿ حونما كدان ةل ًكدا أىدف إىسدانَ ،ل َمدا ابوودك طدـ ةكاىديف
ىفسف ً
البألن لوربح حوقاىًا. »...
أةدنا ةهمدإ :ىدف
يوورب آ ومال
الموكدنر بوققبديف (الندند) يف د ا المردكر ً
ّ
ٍ
يب ّوـ ّ
شخص ةمسقخ ةـ الم ومدع لدوس ة ّدند ىوو ديف صبوووديف لمسدخف:
أن صند
أن الوهقدي الممسقخ إلدك ٍ
ةـ القاضح ّ
قدند لدـ يسدومن يف الد اب إلدك الومدؾ،
والرددية يف الموبددك ،والمألدداركيف يف الحودداة ال ماطودديف .ةددا تً ّك دكه ط دديف يوقددقب
السنوجل ق الحقوقيف القا ليف ّ
بين طققبيف النند لؿ تكـ ة ّند ىوو يف صبووويف ةرتتبيف
ّ
اسلهل للمسوكبِنيـ.
وةسوقؾ ةـ الوقاب
طلك المسإل ،ولكنها جاىا ةهؿ
ّ

إ ّؿ ةـ ذلؽ بالنسبيف إلك ألناض البحث ّ
ىص يوقدقب السدنوجل ،أو
أن ّ

الوقالوك الول أرنتدف ،يبدكو أىدف قدك أ ّردن طلدك المردنفوـ المسدلموـ إوا دؾ الد يـ
تواصقا ةع سفن داىوال والمقاضوع ذات الرليف بف .يييت الكلوؾ ةـ تفاصدوؾ إطدادة
النص الماسقري لسفن داىوال  4بٌي از أىدف
سنده لقريف ةسإل ىبقخ ىرن .ي كن ّ
طنكةا كان ىبقخ ىرن ةو ًبا بواصدموف اسةرباصقريديف ،جداء صدقت ةدـ السدماء

(1) Jacob of Serug‟s Homily on Daniel 4 is translated in Henze, Madness of King Nebuchadnezzar,
Appendix Three, pp. 256ff.
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ترجامت
ةولنًا ّ
الحلؿ سوربح حقوقيف أن ،وطنك
أن ُ

ه النقنيف ُة ِس َإل ىبقخ ىرن و ُص ِدند.

ةهميف إلك
وةع ذلؽ ،يضوػ يوققب السنوجل تفاصوؾ ّ

ه إحكاث:

ةوهدقرا يف حكيثدف.
اب سنيع ةـ القاضلٕ :ىّدف كدان
«أحاى بالمسوهزئ ط ٌ
ً
وبونما كاىت كلمات المسدوهزئ ةدا زالدت يف فمدف ،صاعه اللا ا ٕىدف سدخن ةدـ
فسددن لددف ُحلمددف .وبونمددا ددق ٓ يددزال يددوك ّلؿ ،تبددكّ ل الألددخص
النجددؾ البددار الد ي ّ
الققي ،فهلؽ طقلف ،واىوهت فننوف ،واىكسن رأيف ،وأخ يه ي بحماقيف. »...
ينوي ٌّ
أيضدا
كؾ ةـ النربي والثولبل د ه القرديف يف ةردنفاهتما ،وقدك
أدرجدا ً
َ
دا إُسدقد»
تلؽ الوفاصوؾ المنوييف يف روايووهما .يكةج الثولبل قرديف داىودال يف « ُج ّ
(اسصحاح السدادس ةدـ سدفن داىودال) ةدع قرديف تفسدون داىودال لحلدؿ ىبقخد ىردن
(اسصحاح النابع ةـ السفن) ،ويقضح ّ
أن جماطيف ةـ الم قس شونت بالغونة ةدـ
داىوال َ
فقش ْت بدف دق ورفاقدف الوهدقد -وة مدقطهؿ سدويف أشدخاص -لدكى الملدؽ:
ُ
ا إُسقد ٕهنؿ ٓ يدكينقن بكياىديف الملدؽ .وطندك طقدتدف لودنى ةدا وقدع
فيلققا يف ُج ّ
شخردا سداب ًوا ةوهدؿ ،وجمدووهؿ يف إخدكود لدؿ ُي َردا
لهؿٓ ،حظ ىبقخد ىردن
ً
بدديذى .كددان الألددخص السددابع َة َل ًكددا ةددـ المي كدديف «فلنددؿ بخونرددن لنمدديف فرددار يف
ور ّد طلوف ُةلكف» .
اهلل سبع سنوـ ،رؿ ُر ّد إلك صقرتف ُ
القحقش والسباع ،وةسخف ُ
(1) Henze, Madness of King Nebuchadnezzar, p. 263 (emphasis mine).

اهلل سبع
( )2الثولبل ،قرص إىبواء ،ص« :278فلنؿ بخونرن لنميف فرار يف القحقش والسباع ،وةسخف ُ
سنوـ» (ُ .)Brinner trans., pp. 568-569; emphasis mineيقرد النربي (تاريإل النربي ،الم لك،6 :

=
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ترجامت
(وةدنة أخدنى،
يف ةقضع آخنُ ،يقرد الثولبل ُىسخيف لنيبيف ةـ سفن داىوال 4
ّ
المدنة ةدع اسصدحاح
توقاصع ةع قريف أخنى ةـ إصحاحات سفن داىودال ،و د ه ّ
تفروي .كان تفسون داىوال
ً
تفرؾ ةسإل الملؽ وصنده
الثاين لسفن داىوال) ،والول ّ
لحلؿ ىبقخ ىرن كما يييت:
رأيت والنون ال ي طلوها والسباع والكواب الول تحوهدا
«وأ ّةا الأل نة الول َ
ِ
وما فوملؽ النوقر ،ردؿ
ىسنا ط ً
اهلل صا ًنا ً
وةا ُأةن بقنوها :فو ا ُةلكؽ وين ّدع ُ
اهلل أسدكً ا فوملدؽ السدباع والقحدقش،
اهلل ً
رقرا فوملدؽ الدكواب ،ردؿ يدن ّدع ُ
ين ّدع ُ
اهلل طلك ةا ذكنىا سبع سنوـ يف ذلؽ ك ّلف ،وقلبؽ قلا إىسان
وتكقن ةن َ
ةس َخؽ ُ

=
ص )767رواي ًيف أقرن ةـ ىفس القريف ،بما يف ذلؽ الوفاصوؾ الموولقيف برفع الملؽ ىبقخ ىرن
وةسخف .وقك روت الحاخاةات ( )B. Nidda 30bتقلوكً ا يققل ّ
إن جموع إجنّيف يوولمقن الوقراة أرناء
النحؿ ،ولكـ الميع يرفوهؿ طنك القٓدة ،ةما يوسبا يف ىسوان ّ
كؾ المونفيف الول
وجقد ؿ يف ّ
اكوسبق ا .حقوقيف ّ
أن النربي والثولبل ُيكْ ِرجان ه الفكنة طلك وجف الوحكيك فوما يوولؼ بمسإل
ىبقخ ىرن يث ّبت الح يف القا ليف بيهنما ييخ ان طـ يوققب السنوجل (أو طـ ةرادره) يف

ه الحاليف،

بكٓ ةـ النواييف الوهقدييف الم كقرة يف الولمقد .وةـ الغنيا ّ
ً
أن الفكنة الولمقدييف القا ليف بين الرفويف
يمكـ أن تس ّبا فقكان ال اكنة للألخص ال ي يولقا ا ،تنوكس يف رواييف النربي طـ داىوال  ،2حوث ٓ
ينلا ىبقخ ىرن تفسون ُحلمف فحسا ،بؾ سند الحلؿ ذاتف حوث «ضنبنل شل ٌء ةا ،وجولنل أىسك
النص الماسقري لسفن داىوال ُ ٓ ،2ي ْ كَن سبا ط ز
الحلؿ» (الواريإل ،الم لك ،6 :ص .)667ويف ّ
الملؽ طـ ت كن أحكاث الحلؿ.
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ترجامت
حوددك تولددؿ ّ
أن اهلل لددف ُةلددؽ السددماوات وإرض و ددق يقددكر طلددك إرض و َةددـ
أن أصلها قا ؿ ّ
طلوها .وأ ّةا ةا رأيت ةـ ّ
فٌن ُةلكؽ قا ؿ» .
يف تقكينىاُ ،تألون

ه الفقنة إلك أىف يف حدوـ أن فكدنة الوققبديف اسلهوديف الودل

ةنت هبا قريف سدفن
تسولزل المسإل إلك حوقان قك خض َوت لوق ّلبات
ّ
الوحقل الول ّ
داىوال ( )4بوـ الثقافات واللغاتّ ،
أي
فٌن الوفاصوؾ الكقوقديف لهد ا المسدإل (إلدك ّ
ىقع ةـ الحوقان -أو الحوقاىداتُ -ة ِس َ
دإل الألدخص المد ىا) لدؿ تكدـ رابوديف .يف
والوحقل ةـ كا ـ إلك
الم ْسإل،
ّ
فس َنت المرادر اسسيةويف المب ّكنة فكنة َ
القاقعّ ،
آخن ،الول وقوت للوهقد ،طلك أهنا تألدون إلدك ة مقطديف واسدويف ةدـ الحوقاىدات:
(زواحػ ،روابوـ بحنييف ،كيب ...ولون ذلؽ) .حوك القدنآن يف أيديف ( )62ةدـ
سقرة الما كة يوحكّ ث طـ الخنازين إلك جاىا ِ
الق َندة .
ّ
المودديخنة والقددنون إولددك
ةنوىدديف دد ا المقضددقع يف الورددقر القكيمدديف
أيضا دلوؾ واضح فوما يوو ّلؼ بمسيليف المسإل اسلهل ،كما كان إةن
لإلسيل ل ً
ةـ قبؾ طنكةا تؿ النبط بوـ قرديف (ىابقىودكوس) و(ىبقخد ىردن) .و كد ا ،كدان

(1) Al-Thaʿlabī, Qiṣaṣ al-anbiyāʾ, pp. 277-278 (Brinner trans., pp. 567-568).

ةفرؾ لمخولػ إشكال الول يمكـ أن يوخ ا المسإل ،اى ن:
( )2لمنالويف ةلخص ّ
Ch. Pellat, „Maskh‟, EI2, s.v .

وٓسوقراء

ه ال ا نة يف ىرقص إدب ،ةع إحآت إلك الوكيك ةـ الحوقاىات يف

اى ن”.Traini, “La metamorphose :
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ترجامت
الووققبل ،طلك سبوؾ المثال ،طلك دراييف بالوفاصوؾ إساسدويف لإلصدحاح النابدع
ةـ سفن داىوال ،حوث ذكدن ببسداصيف ّ
أن «اهلل َحد ّقل ىبقخد ىردن إلدك هبومديف أىثدك.
واسومن يف الووش ةدع أجنداس البهدا ؿ لمدكة سدبع سدنقات ،وبودك ذلدؽ قودؾ إىدف
تاب ،وراب إلك اهلل (صاحا القكرة والسلنان) ال ي أطاده إلك الحواة البألنييف،
رؿ ةات بوك ا»  .وةـ ىاحويف أخنى ،ىقؾ إلونا ٌّ
كؾ ةـ الندربي والثولبدل روايد ًيف
تقددقل ّ
إن النبددل إرةوددا قددك ُة ِسددإل (خي ًفددا لمددا ُيددنوى ةددـ إحددكاث يف الكودداب
بل أن فوقاه ( ل الول جل َبت الو اب للوهقد) َ ...ف َقدكَ
المقكّ س)« :طنكةا أدرع الن ّ
طقلف وخدالط القحدقش .ودخدؾ بخونردن وجندقده بودت المقدكس فدقصِئ الألدال
رمديف ةثدال آخدن طلدك
وقوَؾ بنل إسنا وؾ حوك أفنا ؿ
وخدنب بودت المقدكس» ّ .
ّ
والوحددقل يددييت ةددـ القصددػ الحاخدداةل لمددقت
قابلودديف دد ه القردديف ليىوقددال
ّ
اسةرباصددقر تووددقس (حكددؿ  .)86 -79فكمددا ددل الحددال ةددع النغدداة ةددـ أةثددال
النمنود وىبقخ ىرن ،ربط الحاخاةدات توودقس (ةدكةن الهوكدؾ الثداين) بنبقخد
ىردددن (ةدددكةن الهوكدددؾ إول) وذكدددنوا ّ
أن اهلل َسددد ّلط طلودددف بوقضددديف (أو ذبابددديف)

( )6تاريإل الووققبل ،الم لك إول ،ص .76يقصػ ةسإل ىبقخ ىرن طلك النحق أيت :ويف زةاىف ةسإل
أيضا:
اهلل بقخونرن هبوميف أىثك فلؿ يزل ينوقؾ يف أجناس البها ؿ سبع سنوـ .واى ن ً
ُ
Ebied and Wickham, “Al-Ya„kubi‟s account”.
( Al-Ṭabarī, Taʾrīkh, vol. 1, p. 665 )2ويف رواييف الثولبل Al-Thaʿlabī, Qiṣaṣ al-anbiyāʾ, p. 274

« Brinner trans., p. 560فسار إرةواء حوك خالط القحقش ،ودخؾ بخونرن وجنقده بوت المقكس».
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ترجامت
دـ  .و كد ا،
تنـ لمكة سبع سنقات حوك ُج ّ
فاخرتقت ُأذىف ،وأخ ْت بوك ذلؽ ّ
ّ
فٌن الوألن سنقات الول قضدا ا ىابقىودك ةدـ النفدل وال ندقن (بحسدا ةنوقكيدف)،
تحق َلددت إلددك صددند لمددكة سددبع سددنقات وط ّلدديف يف «صددية ىابقىوددكوس» ،كمددا أن
ّ
السنقات السبع الول ُةسإل فوها ىبقخ ىردن إلدك حودقان يف سدفن داىودال  ،4تألدبف
جنقن تووقس لمكة سبع سنقات يف الولمقد ،وكفرتة ال نقن والونازل طـ الونش
لبلألاصددن ،أو ىفددل إرةوددا [آخوودداري] وةسددخف [الزا ددػ] يف ةرددنفات الودداريإل
اسسيةويف المب ّكنة .

(1) B. Gittin 56b.

أيضا «ةربقليف» بسونة ىابقىوكوس:
( )2يبكو لل أن السونة ال اتويف الساساىويف للألاه كافادا إول كاىت ً
حوث ُينوى ّ
أن الحاكؿ السابؼ قك تخ ّلك طـ الكياىيف الوقلوكييف (الزرادشوويف) لرالح بكطيف ةازدع (تما ًةا
كما تخ ّلك ىابقىوكوس طـ ةندوخ لرالح إلف القمن) ،ةما أ ّدى إلك طزلف ةًقوًا وىفوف (8 -496ل) ،قبؾ
أن ينجع إلك ةنرا الألاه بوك الوخلل طـ تلؽ الهنصقيف .وقك اقرتح لوق "( Lewyالخلفويف البابلويف") أن
الألخرويف إسنقرييف كوكاوس  Kay Kāvūsكاىت ةبنويف يف جزء ةنها طلك قرص طـ ىابقىوكوس
الوحقل إلك ىسن إلك ٍّ
كؾ ةـ كوكاوس وىبقخ ىرن).
وىبقخ ىرن (طلك سبوؾ المثالُ ،تنسا طملويف
ّ
وربما ةزج ةًرخق الورن الوباسل ال يـ يًرخقن سينان قبؾ اسسيل ةقاد طـ كافادا وكوكاوس
أيضا كافادا) ،وبالوالل قنؤوا يف سونة كافادا إولك رواييف ةـ ىقع روايات
(ال ي كان ُيكطك والكه ً
ىابقىوكوس حقل الونازل المًقت طـ الونش بسبا الهنصقيف .وةع ذلؽ ،يبقك
وحقل

أيضا ،Yarshater, “Iranian national history,” pp. 447-448 :ال ي
ا المقضقع ،اى ن ً

تقصؾ إلوها لوق.
يوارض النوا ج الول ّ
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ترجامت
حوك ىدقجز ةدا بحثنداه إلدك أن :طألدويف ضهدقر اسسديل ،اىوألدنت روايدات
بالم ْسإل وال ّنند .وبونما
ةونوفيف يف الألنى إدىك ،ترػ الوققبيف اسلهويف للخناة َ
كاىت ناع ىقاة تاريخويف لهد ه الفكدنةّ ،إٓ ّ
ةدنات شدوك،
أن القرديف ُأطودك سدند ا ّ
حؼ طراة ةخولفوـ (تما ًةا كما يمكـ أن توغون الوفاصوؾ الكقوقيف
توكنر يف ّ
ولال ًبا ّ
للمسإل ةـ رواييف إلك أخنى)ّ .
ولوؾ أكثن

تديرونا دل قرديف ىبقخد
ه النوايات ً

ىرن ،كما جاء يف سفن داىوال  4وتفسونه ،والول يمكدـ إربدات أن بودض جقاىبهدا
قك أرنت يف الوقالوك اسسيةويف .وةـ المثون لي ومالّ ،
أن اسؿ

ا النالويف ارتدبط

ّ
المويخنة بقريف بنج بابؾ ،والول أ ّدت -بحسا ةكراش يوقد
يف الورقر القكيميف
تاريخف إلك ةا قبدؾ اسسديل -إلدك َة ْسدإل المودآةنيـ قدندة .باسضدافيف إلدك ذلدؽ،
ر ّكدددزت تفسدددونات الوردددقر القكيمددديف المود ّ
دديخنة لخنوئددديف ىبقخددد ىردددن طلدددك
اسوكباره  ،و ل هتميف ةقجهيف ضمنوا إلك الوهقد يف القنآن.

أيضا طلك ّ
أن يع ىبقخ ىرن كان بسبا اسوكباره ،وين ّدد صكى قريف
( )6يف تاريخف ،يًكّك النربي ً
(اس َو ْك َب َن ُ َق َو ُجنُق ُد ُه فِل ْإَ ْر ِ
رؿ ّ
إن اهلل -
ض بِ َغ ْو ِن ا ْل َحؼ) فهلؽ ً
أيضا ،يققل النربيّ « :
فنطقن ال ي ْ
تبارع وتوالك -حوـ أراد يع بخونرن ...قال (ىبقخ ىرن) :فيخربوين ةا ال ي ينلع بل إلك السماء
فنلت ةـ إرض و َةـ فوها.»...
الولوا ،لولل أصلع إلوها فيقوؾ َةـ فوها وأتخ ا ةل ًكا فٌين قك
ُ
(المرتجؿ).
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ترجامت
طلك النلؿ ةـ ّ
كؾ

ٍ
كوقاب
للم ْسإل وال ون ْند
ىوونض حوك أن َ
ا ،فٌىنا لؿ ّ

ىوحقل طـ ىبقخ ىرن
إلهل طلك اىوهاع ُح ْنةيف يقل السبت :له ا ،ي ا طلونا أن ّ
ّ
إلك (حفوكتف) َو ْشول .Vashti
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ترجامت
 -3وَشْيت يف العصىر القذميت املتؤخزةع واليهىد املم ىخىن:
ت هن َو ْشول يف سفن إسوون يف الوهك القدكيؿ كملكديف لإلةرباصقريديف الفارسدويف
يف طهددك الملددؽ أحألددقينوش ("زركسددوس" ،حكددؿ  .)465 -486فقددك أقددال
إخون ةيدبديف طلدك ةدكار  687يق ًةدا ُ ،دطدل إلوهدا كبدار المسدًولوـ ةدـ جمودع
اسددوكطك
أىحدداء اسةرباصقريدديف (إسددوون  .)62 -3 :6وطنددك هنايدديف آحوفددآت،
َ
أحألدقينوش ةلكودف للمثددقل أةاةدف وأةدال بوددض المسدًولوـ (الد يـ يحومددؾ أن
يكقىددقا ُس د َكارى) :لوسددوونض جمالهددا طيىودديف (إسددوون  .)66 -62 :6رفضددت
َو ْشول أن تموثؾ ٕةن الملؽ :وله ا السبا أوصك ةسوألارو الملؽ ،ةـ بدوـ ةدا
ٍ
ِ
ٓةدنأة
الملِدؽ ةنرد َبها الملكدل
أشاروا طلوف بدف ،أن يودزل الملكديف «وبدين ُيوندل َ
النص الماسقري وٓ الن َسدإل الوقىاىوديف ةدـ
أفضؾ ةنها» (إسوون  .)6 :69لؿ ي كن ّ
سفن إسوون ةا حكث لها بالضبط .وةدـ لودن المسدوبوك أن ىفدرتض أهندا ُأطدكةت،
أيضا أهنا (ى ُِف َوت) أو ُص ِدن َدت ةدـ
النص ،وةـ المحومؾ ً
ولكـ ا لون ة كقر يف ّ
القرددن بننيقد ٍديف ةددا .وقددك تددؿ اقددرتاح د ا الوفسددون إخوددن ،طلددك سددبوؾ المثددال ٓ
الحرن ،بقاسنيف سلبوسس سوفونوس ( Sulpicius Severusت425 .ل) ،حودث
يققل« :كاىت َو ْشول أكثن حكميف ةـ الملؽ إحمؼ :وٕهنا خ َلت جكا ةدـ أن

( )6يف سفن إسوون  ،4 :6اسومنت آحوفآت ةكة  682يق ًةا ،ولوس  687يق ًةا كما يألون الكاتا.
(المرتجؿ).
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ترجامت
رفضددت آةوثددال ٕواةددنه .وقددك رددار طقلددف
توددنض ىفسددها أةددال طوددقن النجددالَ ،
الهم ل بسبا

ه اس اىيف ،وأبهدهااسولءامناعالقةازولج ابهااومناللقص » .

بمونك آخن ،تؿ صند َو ْشول.
فلماذا رفضت َو ْشدول أن تنودع أةدن الملدؽ؟ تخولدػ اسجابدات المقرتحديف
يهمندا ندا دق
كبونا .ةدا ّ
له ا السًال ،ةـ الورقر القكيميف إلك الحكيثيف ،اخوي ًفا ً
المويخنة تبنّقا وجهديف ى دن حودال َو ْشدول ّ
ّ
أقدؾ
أن الحاخاةات يف الورقر القكيميف
تساةحا ةما فولف المسوحل سلبوسس سوفونوس ،وأضافقا إلك سونهتا الم كقرة
ً
يف الوهك القكيؿ الوكيدك ةدـ الوفاصدوؾ ذات الردليف بنداً .
أوٓ ،ذكدنوا أهندا حفودكة
ىبقخ ىرن  ،وطلك

ا النحق ،فقك ارتبنت ذاهتا ّ
بالألن .راى ًواُ ،يقدال إن َو ْشدول

الملِؽ ّ
ٕن َةيكًا تسبا يف َة ْسإل جسك ا طلك
الألنينة َ
رفضت آسو ابيف لنلا َ
ىحق ةحنج :بحسا أحك الحاخاةات ،فقك ُأصوبت بال ُ َ ال ،وبحسا ةدا ذكدنه
آخن ،صار لها ٌ
ذيؾ  .وبوبارة أخنىُ ،ة ِس َخت َو ْشول جز ودا ،أو أهندا طاىدت ةمدا
يسموف روبـ بد«طقاقا جسكييف كنيهيف» .تألون حقوقيف أن َةيكًدا دق الد ي أحدكث
الوحقٓت إلك ّ
اهلل أن يواقِدا َو ْشدول
ه
ّ
أن ةركر ا كان إلهودا .لمداذا إذن ّ
قدنر ُ
هب د ه الننيقدديف؟ ةد ّدنة أخددنى ،يقددكّ ل الحاخاةددات يف الورددقر القكيمدديف المودديخنة
(1) Sulpicius Severus, Sacred history, chapter XII.
(2) Shemesh, “The metamorphosis of Vashti,” p. 364.
(3) B. Megilla 12b.
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ترجامت
ال قاب :يف ىفس السواى (ُ )B. Megilla 12bيقال لنا ّ
إن اهلل طاقدا َو ْشدول ٕهندا
أجربت النساء الوهقديات طلك تكىوس يقل السبت .
بال مع بوـ

ه المرادر ،طألويف ضهقر اسسيل ،ارتبنت َو ْشول بخنوئيف

آطوكاء طلك يقل السبت ،وله ا السبا ُطققبت إلهوا ةـ خيل ال ّنند والمسإل
(أو أصو َب ْت بيضنار جسكييف كنيهيف).

(« )6اطوادت وشول الملوقىيف أن تيخ بنات إسنا وؾ وت ّند ـ ةـ ةيبسهـ وت ولهـ يوملـ يف يقل
السبت» .وةـ المثون لي ومال ،أن ةرادر ةكراشويف أخنى تقارن وشول بالخنزين ،إةن ال ي ي كنىا
بالم مقطيف الثاىويف (بوك "القندة") ةـ الوراة الممسقخوـ القارد ذكن ؿ يف أييف ( )62ةـ سقرة
المكرجيف يف آييف سقرة الما كة ( .)62حقل وشول كخنزين ،اى ن:
الما كة .الحوقاىات
َ
Esther Rabba (Vilna edition), 4: 5 .

أطؿ ،اى ن:
وبألكؾ ّ
Shemesh, “Metamorphosis of Vashti,” p. 362 and n. 25; and Kahn, Echoes of Eden, pp.
82-3.
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ترجامت
 -4امل خ والطزد االختياري:
النبدل إرةودا كحالديف اسدوثنا ويف
ةـ بوـ حآت المسإل الم كقرة أطيه ،يدربز
ّ
أول ٓ :يقجددك تفسددون ةألددابف يف الكودداب المقددكّ س أو تفاسددونه للوفسددون
لسددببوـ ً :ا
القا ؾ بي ّن إرةوا « َف َقكَ طقلف وخالط وحقش الربّييف» ،بدؾ ُيقدالّ :
إن النبدل إرةودا قدك
ُأ ِلقل يف أخكود (إرةوا  ،)6 :38بسبا رفض ىبقءاتف حقل الكّ ةار القشوؽ الد ي
ّ
سوحؾ بالقكس والهوكؾ ،ولكـ

ه الحاليف لوست حاليف ةسإل وصند .فقك يكقن

ا) يف الرتجمدات الونبوديف لهد ه أيديف
المرنلح (أخكود) ،ال ي تؿ تنجموف ُ
(ج ّ
وجقفا  gūvāيف أراةويف

قك تؿ الخلط بونف وبوـ «طدنيـ إسدقد» gov / gubba

الم د كقر يف سددفن داىوددال (( ،)6أيددات  67 ،63و ،)26حوددث «خددا َلط» داىوددال
سالما طلك ٍ
ىحق ةو دز .وةدع ذلدؽّ ،
فدٌن ت نبودل داىودال
وحقش الربييف ،وخنج
ً
وإرةوا ةخولفوان تماةا :فبونما تؿ إلقاء إول يف طنيـ إسدقد ِ
كوقداب ،يبدكو ّ
أن
ً
إخون خا َلط وحقش الربييف كنقع ةـ صققس الحزن أو النكل ،حوث أدرع إرةودا
ّ
توحمؾ اللقل جز وا طـ دةار القكس والهوكؾ.
أن أفوالف (طـ لون قرك)
ّ
ثان ًيا :وفوما يوو ّلؼ هب ه النقنيف إخودنة تحكيدكً اّ ،
فدٌن جندقن إرةودا وةسدخف
الزا ددػ (اخوواريددان) ،أو لددؿ يكق َى دا طلددك إقددؾ ىوو دديف لوقدداب إلهد ّدل .يف القسددؿ

والم ْسإل آخووداري يف رقافدات
الوالل ،سق ىوو ّقا الواريإل النقيؾ جكا للنند َ
الألنى إدىك ،و ق ةا يكمؾ المناقألديف السدابقيف طدـ الوققبدات اسلهوديف ةدـ د ا
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ترجامت
تحقل الوهقد إلك ﱹﮓ
النقع ،والول سو هن -يف النهاييف -أهنا وروقيف الرليف لفهؿ ّ
ﮔ ﱸ [سقرة إطنا
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ترجامت
 -1 /4ملحمت جلجامش:
يف دراسيف أجنا ا طـ (جنقن) ىبقخ ىرن الم كقر يف سفن داىوال
 ، 4 :53ذكن ةاتواس ونز ّ Matthias Henze
أن

ه القريف تسونك إلك أخبار

أىسنيف إىكوكو القاردة يف ةلحميف جل اةش .يقصػ إىكوكو بمرنلحات شبف
ةوقحش» ر ّبوف الحوقاىات  ،رؿ أصبح إىساىًا تكري وا ،رؿ
بألنييف ،بيىف «إىسان
ّ
اىكةج يف الم ومع البألني حوك أصبح رفوؼ جل اةش وأقنب أصكقا ف.
ّ
بحسا ونزّ ،
الحط ةـ ةنتبيف ىبقخ ىرن ةـ َةلِؽ فخقر إلك حوقان ةننود
فٌن

ٍ
الملِؽ،
كان ةقرق ًدا
الس ْلبل ال ي سلكف َ
بقطل ةـ أج ِؾ السخنييف ةـ المسار و
حوث رجع ةـ ىفس المسار ال ي تقكّ ل فوف إىكوكو .ةا لؿ ي كنه ونز ق ّ
أن
ةلحميف جل اةش تحوقي طلك ىقنيف أخنى يمكـ ةقارىوها ةع قريف ىبقخ ىرن
الم كقرة يف سفن داىوال ( :)4طنكةا يمقت إىكوكو يف هناييف اللقح ،ي ؾ
جل اةش طـ ىفسف ،ويف إيماءات ِحكاد واضحيف ،يمزى َش ْونه وةيبسف ،وبوك

(1) Henze, Madness of King Nebuchadnezzar.

(« :Gardner and Maier, Gilgamesh, p. 68 (Tablet I, ll. 35-41) )2كان جسكه ك ّلف ةغنك َ
بأل ْون
كثوػ ،ورأسف ةغنك َ
ىمت خريت شونه بغزارة ...ولؿ يكـ يون الناس
بأل ْون ةثؾ َشون المنأة ،وقك َ
وٓ المنازل ...كان يوغ ى ةع الغزٓن طلك الوألا ،ويألنب ةـ أحقاض المواه ةع الحوقاىات
الربييف.»...
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ترجامت
ذلؽ بققت قرون ،ى ك جل اةش ينق الربّييف ،وينتكي جلقد الحوقاىات ،أي:
ينيى بنفسف طـ الم ومع البألني ويخوار أن َيمسإل ىفسف .
ِ
ُيألار إلك إزاليف و
كنقس ِحكاد قدكيؿ يف الألدنى إدىدك يف سدفن الوثنوديف
الأل ْون
( 6 :64بألكؾ سلبل) ،ويف إرةودا ( 5 :46بألدكؾ ةحايدك) ،ةدـ بدوـ الوكيدك ةدـ
إشددارات الكودداب المقددكّ س إخددنى لهد ه الممارسدديف  .يف ةنحلد ٍديف ةددا ،دة ددت
الوهقدييف النقدقس المخالفديف طلدك وجدف الوحكيدك يف شدنوصها الخاصديف ِ
بالحدكاد
ّ
النقسددل :ي ددا طددكل حلددؼ َش د ْون الددنأس واللحودديف لمددكة  32يق ًةددا (بالوربيدديف:
ّ . )sheloshim
إن َت ْنع شون المنء ينقل حودك يسرتسدؾ يسوحضدن باةووداز كدي

( ،)Gardner and Maier, Gilgamesh, pp. 187-188) Tablet VIII, column ii, ll. 18-22 )6حوث
حمت حقلف ،ةثؾ لبًة فقكَ ت صغار ا ،أخا ذ ا ًبا وإيا ًبا.
يبكل جل اةش طلك إىكوكو قا ًي« :ةثؾ ىسن
ُ
وأخ يبكل ويقنع خريت َشونه ،يمزى روابف ال موليف ويلقوها بووكً ا ةثؾ إشواء الن سيف».
ٓح ًقا ( ،)p. 190, Tablet VIII, column iii, ll. 4-5يضوػ جل اةش« :بوكع ،سيلنل جسكي
بأل ٍ
َ
ون لون ةحلقى ،سيرتكي جلك كلا وأجقب الربييف» .وأىا ةكيـ هب ه النقنيف إخونة إلك ىقجا أيالل
دارشان  .Noga Ayali-Darshanوقك ُأطوك الن ن يف أصقل الألنى إدىك القكيميف الول رفكت قريف
ةسإل ىبقخ ىرن يف السنقات إخونة .اى ن:
Avalos, “Nebuchadnezzar‟s affliction,” as well as the studies with which Avalos
engages in the article .

( )2ةثؾ سفن أشوواء  ،62 :22 .2 :65سفن إرةوا  ،37 :48 :5 :46 6 :66سفن طاةقس  ،62 :8وسفن
أيقب .22 :6
(3) See, for example, B. Moʿed Qattan 27b for such mourning rituals.
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ترجامت
الم ْأل ِون الم كقر يف الوهك القكيؿ ،طوسق ،ةـ ىاحوديف (اى دن:
ةـ النجؾ القحألل ُ
سددفن الوكددقيـ  ،)25 :25وةمارسدديف «النّد ْ ر هلل» ةددـ ىاحودديف أخددنى (راجددع سددفن
الوكد ،6 :وةقاضع أخنى) .وسق ىنوقؾ أن إلك
يأل ّكؾ ً
ةثآ آخن طلك ال ّنند آخوواري لل ات.
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ترجامت
 -2 /4الىذريىن والزكابيىن:
يسولزل لكل تربح ىد ًينا -يفودك ال د ر اللغدقي (ن ،ذ ،ر) «آىفردال» أو
«آةوناع» -أن تمونع طـ شنب النبو  ،وأن ترتع َش ْونع ينمق ،وتو نّا ةيةسديف
يووهدك أن يكدقن
المقتك .وتموك الفرتة آفرتاضويف ،الول يلوزل هبا الألخص الد ي ّ
ى ًينا دون تحكيك إصار زةنل ،إلك  32يق ًةا  ،و دق ةدا يودادل ىفدس الفدرتة الودل
يكع فوها الألخص ال ي يف حاليف ِحكاد َش ْونه ينمق (وبالمناسبيف ،ل ىفدس الفدرتة
اهلل خيلهدا بندل إسدنا وؾ اللحدؿ كمدا يف سدفن الودكد  .)22 :66وةدع
الول أصوؿ ُ
فٌن الن ين لوس يف حاليف حكاد :وى ًنا للحقوقيف القا ليف ّ
ذلؽّ ،
بدين ال بوحديف إولدك
الول يقكةها الن ين طنك اىوهاء فرتتف ل ذبوحيف خنويف (سفن الوكد  ،)66 :6فقك تؿ
اقرتاح أن

ه الممارسيف كاىت ةنتبنيف يف إصؾ بالوقبيف .

( m. Nazir 3: 1; B. Nazir 16a )6يقضح المفسن الألهون راشل ( Rashiفنىسا ،ت )6625 .أن ةكة
 32يق ًةا ل الحك إدىك لفرتة ىمق و
الألون يف الربييف
(Heb. peraʿ; as per the Nazirite stipulation in Numbers 6: 5, on which Rashi is
commenting( .

( )2جادل ةولغنول ّ (“Sin-offering or purification-offering?,” pp. 237-239( Milgrom
بين
يف القاقع ذبوحيف تنهن ،ولوس ذبوحيف خنوئيف .ويف حوـ أن ح

ا كان

ف قك تؿ قبقلها طلك ىناى واسع (راجع

طلك سبوؾ المثال ،Diamond, “An Israelite self-offering,” p. 10 :أجمع الحاخاةات طلك تفسون
كلميف  ḥaṭṭātطلك أهنا ذبوحيف خنوئيف ،و ق ةا أوقوهؿ يف حونة ةـ أةن ؿ :ةا ل الخنوئيف الول يوحوؿ طلك
الن ين أن يك ّفن طنها؟ كان ال قاب الألا ع ق ّ
أن آلوزال بألنوط الن ر كان خنوئيف يف حكّ ذاتف ،وكان
طلك الن ين أن يك ّفن طنها ،وةننؼ آسوكٓل الكا ني ي وؾ
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ترجامت
أيضا بالنكابووـ ،ال يـ ت نّبقا
الووهك بآةوناع طـ شنب النبو كان ةنتب ًنا ً
ّ
ٍ
كبكو .حوث يرفهؿ سفن إرةوا 66 -6 :35
بألك ٍؾ طا ّل حواة الحضن وطاشقا
طلك النحق أيت:
خمناّ :
ٕن جكّ ىا يقىاداب بـ ركاب أوصداىا فقدالٓ :
«فقالقا :ىحـ ٓ ىألنب ً
خمنا أبدكً ا ٓ ،تبندقا بووًدا لوسدكنقا فودف ،وٓ تبد روا بد ًرا ،وٓ
تألنبقا أىوؿ وٓ بنقكؿ ً
تزرطددقا ك َْن ًةددا ٓ ،توملددقا د ه إةددقر ،لكددـ اسددكنقا يف خوددال صولدديف حودداتكؿ حوددك
ةوغنبقن فوها .وقك أصونا ّ
ً
كدؾ ةدا أوصداىا بدف
تووألقا زةنًا
صقيي يف إرض الول أىوؿ ّ
خمدنا
يقىاداب بـ ركداب جدكّ ىا ،ولدؿ ىألدنب ىحدـ وٓ ىسداؤىا وٓ بنقىدا وٓ بناتندا
ً
صوليف حواتنا ،ولؿ ِ
كدنول أو حقدقل أو ةحاصدوؾ.
ىبـ بوق ًتا لنسكـ فوها ،ولوس لدكينا ُ
طألنا يف خوال وأصونا ّ
كؾ ةا أوصاىا جدكّ ىا يقىداداب بدف .ولكدـ طندكةا صدوك ىبقخد
ىرن ةلؽ بابؾ طلك أرض يهقذا ،قلنا :لنكخؾ .ول ا ،جئنا إلك ةكينيف القكس بسبا
فسكنّا يف القكس».
جوش البابلووـ وجوش أراةووـَ ،

ةـ المثون لي ومال ّ
أن النكابووـ ال يـ ىفقا أىفسهؿ بووكً ا وت نّبقا شنب
النبو ُأجربوا طلك َك ْسن تقالوك ؿ الول تقوضل الووش يف الربّييف بقاسنيف ىبقخ
قسنا
ىرن .وربما يقجك نا ىقع ةـ الوكاليف الألونييف توم ّثؾ يف صند ىبقخ ىرن ً
إلك الربييف كما يف سفن داىوال  . 4 :62طلك أ ّييف حال ،تما ًةا ةثلما ارتبط شنب
أيضا أىف يف حاليف اخووار إرةوا آخويط بالحوقاىاتّ ،
فٌن سبا الكةار ال ي تسببت أفوالف يف
(ٓ )6حظ ً
اىسحاب إرةوا ق ىبقخ ىرن.
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ترجامت
الموحضن  ،ينتبط الوخلل طـ شنبف بآىفرال طـ
النبو بوألكوؾ الم ومع
ّ
الم ومع.
ربما كان شمألقن ق أشهن الن ر ّيوـ .وةـ المثون لي ومال ،أىف طلك النلؿ
ةـ أىف كان ُيوققدع ةندف بردفوف ىد ًينا أن يموندع طدـ ةيةسديف المدقتك وطدـ ُشدنب
النبو د  ،إٓ أن قرددوف تألددون َط َن ًضددا إلددك أن د ه الرددفات لددؿ توح ّق دؼ فوددف (سددفن
ىمق َشونه ق ال ي ّ
يكل طلك ةكاىوف (والمركر اسلهدل
القضاة ،)64 :فقط كان ّ
دونا إلددك قردديف شمألددقن« :ةددـ القاضددح أن
ّ
لققتددف) .وكمددا قددال أحددكُ البدداحثوـ ةألد ً
الأل ْون ق ّ
حيقيف و
ىمق شدون الألدخص لفدرتة صقيلديف
الألنط إكثن أ مويف  ،إِ ْذ إ ّن ّ
كان بمثابيف طيةيف ضا نيديف وةمودزة لحالديف النّد ر»  .تو لدك ةنكزيديف و
(الألدون) يف
ص شونه يف
الووهكات الن رييف ةـ خيل النققس إخونة الول يققل هبا الن ينَ :ق ّ

( )6طلك

ا النحق ،طنكةا يخنج ىقح ةـ الفلؽ يف أطقاب النقفان الكبون ،لوووك إطمار إرض ويووك

تيسوس الحواة الموحضنة طلوهاّ ،
فٌن أول ةا يفولف ق زرع الكنول (سفن الوكقيـ .)9 :22
( )2بحسا سفن القضاة ،63 :طنكةا ّ
بألن الميع المنأة الواقن بقٓدة شمألقن ،خاصبها ةح ًرا« :وأن
فوي ،وسولكيـ ابنًا.
ةسكنا .وٓ تيكلل شو ًئا ى ًسا .و ا أىت حبلك ً
اح ري ةـ أن تألنبل ىبو ً ا أو شنا ًبا
ً
لكـ ٓ ينبغل أن تلمس شفنة حيقيف رأسف ،إِ ْذ سوكقن الربل ى ًينا هلل» .وقارن ةع شوونة الحلؼ أو
الوقرون طنك الوح ّلؾ يف المناسؽ( .المرتجؿ).
( .Greenstein, “The riddle of Samson,” p. 251 )3يف القاقع ،فسن ونةان جنكؾ Hermann Gunkel

(“ )Simson,” pp. 42-43قريف شمألقن طلك أهنا تنةز إلك الونافس بوـ الثقافيف والنبوويف ،أي :بوـ
الموحضن و(الربي).
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ترجامت
احوفالويف ووضوف طلك «أضحويف قنبان السيل» ،وطنك ا يوح ّلدؾ ةدـ حالديف الند ر.
و ك اّ ،
فدٌن إزالديف الند ين َ
لألد ْونه المكدنس طدـ طمدك تم ّثدؾ ذروة قكاسدوف .طلدك
النقوض ةـ ذلؽ ،تألون لف يف «ققردو»  qurruduإكادييف (المقضحيف أطيه) إلدك
الوسدداقط الدديإرادي لخردديت و
الأل د ْون ،وبالوددالل قددك تألددون إلددك درجدديف أقد ّدؾ ةددـ
القكاسيف  .ويمكـ أن يكقن

قنرىا
ا إةن وروؼ الرليف بآييف سقرة إطنا إذا ّ

إطادة تفسون كلميف( :قندة) بقصفها تونل شو ًئا آخن لون (القنود).
تييت الريت المحومليف إخنى بوـ الممارسديف الن ريديف والحدكيث القدنآين
طـ تحقل الوهقد إلك ﱹﮓ ﮔ ﱸ ةـ الوفسونات القكيميف لمفدندة،le- zārā :
دـ» الدقاردة يف سدفن الودكد :66
الم ّ
بمونك( :كنيف) الول تألون إلك طقداب « ُخنداة َ
 .22 -69بحسا أحك المرادر السابقيف طلك اسسديل ،فدٌن كلمديف،)le- zārā( :
تونل( le- azhara :إى ار)  .رميف تفسون قكيؿ آخن لكلمديف le- zārā :ي ولهدا

le-

( )6باسضافيف إلك ذلؽ ،ربما ي كر بنا الن ن يف أىف ةثلما ينتبط اسةساع طـ شنب النبو بد(القكاسيف) يف
ه السواقاتّ ،
فٌن اسوهيع النبو كان يواقا طلوف بحسا بوض الوقالوك اسسيةويف المب ّكنة بالمسإل
إلك قندة وخنازين ،اى ن.).Rubin, “Apes, pigs and the Islamic identity,” pp. 99ff( :
( .Rubin, “Become ye apes repelled!,” p. 32 )2وةـ المثون لي ومال أىف يف حكيثف المقوضا طـ
قكيما
فهما
ً
قريف شمألقن ،يألون النربي إلك ةفندة (ى ين) بمونك ةن ر  ،warnerوربما يوكس ذلؽ ً
للن ريوـ بقصفهؿ ةن ريـ (.)Taʾrīkh, vol. 1, pp. 794-795; Perlman trans. pp. 171-172
ولمنالويف ةناقأليف طـ
Samson,” p. 244
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ترجامت
( zārīmةفند ا )zār :بمونك( :لنباء)  .والكلميف الوربييف )zār( :تودادل اللف ديف
إكاديدديف " ،"nakruوكي مددا يحمددؾ ةونددك (الغنبدديف) و(الغنيددا) و(آلددرتاب).
إ ؿ ةـ ذلؽّ ،
أن

ا ي وؾ اسسنا ولووـ المواقبوـ يماشقن ال ماطدات الودل

أيضا الن ر ّيوـ النافضوـ لألنب
اخوارت آلرتاب صقاطويف ةثؾ النكابووـ ،وربما ً
النبو ٕ :ىف ،كما يققل ونزُ « :يألار إلدك ال ماطدات الودل تودوش خدارج المناكدز
الموحضددنة ةثددؾ البددكو أو سدداكنل ال
الحضددنييف
ّ

بددال بقصددفهؿ لنبدداء (nakru

ددـ باسبودداد طددـ
الم ّ
بإكاديدديف)»  .وف ًقددا لدد لؽ الفهددؿ ،ربمددا طققددا ُخندداة َ
الم ومع .ولنو كن أن أحدك المكراشدوؿ الثيرديف الودل ذكن دا شدباين يوحدكّ ث طدـ
وطققبدقا بسدبا صدوك إسدماع يدقل السدبت
الوهقد ال يـ طاشدقا يف بلدكة بابلوديف ُ
بٌبواد ؿ طـ الم ومع ( .(B. Qiddushin 72a

(1) Rubin, “Become ye apes repelled!,” p. 33 .
(2) Henze, Madness of King Nebuchadnezzar, p. 94.

أيضا ذو صليف هب ا الوفسون ي وؾ ةفندة le-zārā :كمفندة ،le-rīḥūq :و ق ةرنلح
ىص تنجقةل ً
( )3رميف ّ
ينى روبـ أىف يونل «المقت الألكيك» ( )Rubin, “Become ye apes repelled!,” p. 32ولكنف يونل
حنفوا «أبوكه بووكً ا»( ،حقل

ه المسيليف اى ن .)Jastrow, Dictionary, p. 1474, s.v. rīḥūq :يكطؿ ر ّد

المواجؿ الونبويف الكيسوكويف كلميف( :خاسئ) إلك ال

ر اللغقي( :ط ،ر ،د) و (ب ،ع ،د) ،وإخونة يف

صوغيف أفوؾ ،فكنة أن ﱹﮓ ﮔﱸ يمكـ أن تونل« :قندة ةننودة بووكً ا طـ الم ومع» (للمرادر:
اى ن حاشويف رقؿ  ،2ص 8أطيه).
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ترجامت
وسقاء أكاىت

ه النقاط توورب ذات صليف بفهمنا ٔيات سقرة إطدنا أل

الم ْسإل وال ون ْند ،كان
ٓ  ،فمـ القاضح أىف إلك جاىا الوققبيف اسلهويف ةـ خيل َ
ناع ةـ ينيون بيىفسهؿ صقاطوديف طدـ ةناكدز الحضدن ،ويحداكقن بودض جقاىدا
المسددإل -سددقاء طددـ صنيددؼ إصالدديف شددون ؿ ،أو ارتددكاء جلددقد الحوقاىددات ،أو
(ةخالنيف وحقش الربييف) -إ ّةا كنققس ِحكاد أو كنققس للوكفون طدـ الد ىقب.
فودي
و ك ا ،ةثلما يمكدـ أن يواقدا اهلل الخنداة ةدـ خديل َة ْسدخهؿ حوقاىدات ً
بالم ْس دإل
وصددند ؿ ةددـ الم ومددع ،يمكددـ للنددادةوـ أن يودداقبقا أىفسددهؿ بالودديرن َ
والنند .الفكدنة الودل ي دا لفدت آىوبداه إلوهدا ندا دل ّ
أن د ه إفكدار كاىدت
ّ
الموديخنة:
ةونوفيف جوكً ا يف الكوا ن الوهقدييف والمسوحويف خديل الوردقر القكيمديف
ّ
تحوؾ الممارسيف الن رييف أصنوحديف كاةلديف يف المألدنا وكِ َدي الولمدقديـ ،كمدا كاىدت
قريف شمألقن -وقوئ وكما ل الحال أن -ةونوفيف طلك ىناى واسع حوك بوـ
ديرونا يف
إصفددال ،وكاىددت ةلحمدديف جل دداةش ةددـ بددوـ إطمددال إدبودديف إكثددن تد ً
الوالؿ القكيؿ ،وتنكت برماهتا طلك الكواب المقكّ س ،وإدب الماىقي ،وسونة
اسسكنكر ،وألػ لوليف ولوليف ،ولون ا ةـ أجناس إدب الوالمل .
(خ ِ
( )6ي ا أن ىيحظ أن ةرنلح َ
اسئوـ) اسؿ فاطؾ .و ك ا ،طلك النلؿ ةـ تقكيمف باسومنار طلك أىف اسؿ
ةفوقل ("ةننود"" ،ةنفقض"ُ " ،ةب َوك") ،إٓ أن الكلميف ىفسها تألون إلك أن الواصل الممسقخ اخوار إبواد
ىفسف.
(2) Dalley, Legacy of Mesopotamia, pp. 43, 57, 73-74, 101, 165, and 170-171; and

”eadem, “Gilgamesh in the Arabian Nights.
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ترجامت
وةع ذلؽ ،طألويف ضهقر اسسيل ،يبكو ّ
أن قريف ةسإل ىبقخ ىرن لمكة سبع
سنقات ،الول تؿ سند ا يف سفن داىودال  ،4كدان لهدا الوديرون المباشدن طلدك سدكان
الألنى إدىك القكيؿ ةمـ يون ّلوقن إلك الوقبيف ةدـ خديل المسدإل والندند ،كمدا
سننى أن.
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ترجامت
 -3 /4وبىخذ وصز :شخصيت شزيزة أم قذوة؟
يم ّثؾ ةسإل ىبقخ ىرن المقصق يف سفن داىوال  4طلك وجف الخرقص،
وإخبددار المنويدديف يف سددفن داىوددال :اسصددحاحات ( )6 -6بألددك ٍؾ طددال ،ةألددكليف
للقناء الوهدقد :تردػ أخبدار ىبقخد ىردن -النالوديف الألدنين الد ي َد ّةدن الهوكدؾ
ّ
وهنا ةحوقياتف ود ّىسف ،وى َفك وقوؾ أطكا ًدا ٓ ُت ْح َرك ةـ الوهدقد ،والمودنو يف
المرادر الحاخاةويف بد«الألنين» ( -)ha- rashaكملؽ طاقؾ ،أكنل داىوال ورفاقف،
وك ّفددن بالفوددؾ ،بحسددا سددفن داىوددال  ،4طددـ خنايدداه واسددرت ّد ُحكمددف بوددك سددبع
سنقات ةـ المسإل والنند .فهؾ تاب ىبقخ ىرن؟ أضهن ديفودك سداتنان

David

ّ Satran
أن الحاخاةدددات والمسدددوحووـ إوا دددؾ قدددكّ ةقا إجابدددات ةخولفددديف لهددد ا
الدنص
السًال  .يف حوـ وجك الحاخاةات إسرتاتو وات ةخولفديف للوقفودؼ بدوـ
ّ
الرنيح لسفن داىوال  ،4بما يف ذلؽ -وةـ بوـ خوارات أخدنى -اسدوبواد الوقبديف
ٌن المسدوحووـ ،وخاصديف ةِدـ ِ
المفرتضيف للنالويف باطوبار دا خكطديف ،فد ّ
طهدك أفدنال
ّ
السنياين (ت )373 .فراطكً اَ ،قبِلقا ىبقخ ىرن باطوباره تا ًبا حقوقوا .
بالنبع ،رميف اسوثناءات ةقجقدة لكى ال اىبوـ :الوهقدي والمسوحل .طلدك
سبوؾ المثال ،الوزةت الملكيف الوهقدييف ولوندا الحكيابوديف (ت 52 .أو 56ل) بفدرتة
(1) Satran, “Early Christian and Jewish interpretation.” See also Wills, The Jewish novel,
pp. 48-49.
(2) See also, Henze, “Nebuchadnezzar‟s madness,” who builds on Satran‟s findings.
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ترجامت
السبع السنقات كن ينة  ،و ق ةا قك يم ّثؾ اقوكا ًء بالمكة الول قضا ا ىبقخ ىرن
ً
ةمسقخا .ويف القنن النابع المويدي ،تابع القكّ يس المسدوحل أفنا دات
ةوحق ًٓ
ّ
إلهل ولوس طملويف إطدادة
الحاخاةات يف تفسون ؿ لمسإل ىبقخ ىرن بيىف طقاب ّ

تي وددؾ للحكددؿ ةددنة أخددنى  .ة ّث َلددت قددناءة أفددنال قنوودديف حقوقودديف ةددع الوفسددون
الحاخاةل له ه القريف :حوث قارن بوـ صند ىبقخ ىردن وطوألدف بدوـ القحدقش
الدنب
وصند آدل ةـ ال نيف« :يألبف ةلؽ بابؾ آد َل ةلؽ الكقن :كي ما وقػ ضدكّ
ّ
ّ
فحط ةـ أقكار ؿ ،وجولهؿ طراة ،وصند ؿ بووكً ا» .
القاحك
ِ
ماطدات الزا دك َة الودل
الخوار الوفسوني ال كيك ال ي قال بف أفدنال ال
أله َؿ
َ
ُ
شدد ّكلت بددكايات الن باىودديف ،ةثددؾ الن ّسدداع السددقريوـ يف أواخددن القددنن النابددع/
الخاةس ،ال يـ ح وا ح و ىبقخد ىردن  .يف (النسداليف السدنياىويف إلدك سداكنل
وع ةدـ
النسداع الزا دكيـ ةدـ سداكنل الربّيديف الوألد َ
ال بال) ،تول وقك ة مقط ٌيف ةـ ّ
ٍ
ةًلػ ة هقل ( ُيووقك أىف أفنال ىفسف) ،طلك النحق أيت:

(1) m. Nazir 3: 6, B. Nazir 19b.
(2) Henze, “Nebuchadnezzar‟s madness,” p. 556.
(3) Ibid., p. 559.

( )4يققل ونز (المنجع السابؼ ،ص « :)564أصبح الن ّساع ةثؾ الحوقاىات الربييف ،ي قبقن السهقل يف
وكثونا ةا يوؿ ةقارىيف حواة
أي أطألاب أو ج ور ي كوهنا ...يناةقن طلك إرض...
طزليف تا ّةيف ،ييكلقن ّ
ً
النساع بحوقاىات الربييف :فهؿ ينولقن شون ؿ وأضافن ؿ ،وتربح الحوقاىات رفقوهؿ القحوكة».
ّ
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ترجامت
أيضددا ،تما ًةددا ةددثلكؿ ،إلددك الرددحناء ةددـ أجددؾ
«لقددك ذ ددا ىبقخ د ىرددن ً
توقللدددقا يف الربّيددديف ةثلدددف ...لقدددك أصدددبحوؿ ةوسد ِ
الوقبددديف ...وي دددا أن ّ
دداويـ ةدددع
بكٓ ةـ الوحكّ ث ةع المي كيف ،وتيكلقن الوألا ً
الحوقاىات ً
بكٓ ةـ النوال» .
النساع السقريقن ولون ؿ ةـ زا كي
و ك ا ،طألويف ضهقر اسسيل ،ا ّتخ
ّ
الألددنى إدىددك ةسددإل ىبقخ د ىرددن المنرددقص طلوددف يف سددفن داىوددال  4كقددكوة
لمسدددار ؿ النوحدددل إلدددك الوقبددديف ،ةدددـ خددديل الل دددقء إلدددك الربيددديف و(الوألدددبف
بالحوقاىات) .بألك ٍؾ حاسؿ ،يألون

ا إلك ّ
مدن
أن ةونك سفن داىوال  4ذاتدف كدان ي ّ

بوحقل :حوث أطاد ًٓء الزا كون الن ن إلك ىبقخ ىرن الد ي طاقبدف اهلل
ً
أيضا ّ
ةونقع ،يسون طلك ُخنك جل اةش (طندكةا كدان يف حالديف ِحدكاد)،
طلك أىف تا ا
ّ
وخنك الن ريوـ الوا بوـُ ،
وخنك إرةوا يف المرادر اسسيةويفُ ،
ُ
وخنك النكدابووـ
لوحدقل يف الوفسدون إلدك ّ
أن د ه الفئدات
الناب يـ للحضدن ،ولودن ؿ .يألدون د ا ا ّ
الوحدقل يمكدـ أن يسدون يف آت داه أخدن:
كاىت ةوكاخلديف ،وةدـ المفدرتض أن
ّ
وبناء طلوفّ ،
فٌن الوهقد ال يـ طاشقا يف قنييف بابلويف وذ بدقا للردوك يف يدقل السدبت
و«صندوا» ةـ قِبؾ الم ومع ( ،)B. Qiddushin 72aيمكـ الن ن إلوهؿ طلك أهنؿ
ُِ
إلهل ،و ق أحك إةثليف ذات الرليف بالمقضقع.
صندوا كوقاب ّ

(1) Ibid., pp. 565-566.

()63

بيان املسخ :تح ُّول اليهود إىل ِق َر َدة َخ ِ
ي؛ الةي  166من سورة األعراف يف سياق الرشق األدىن
اس ِئ َ

ترجامت
أيضا طـ ال كل الوهقدي-المسوحل حدقل صدكى تقبديف ىبقخد ىردن
ينوج ً
احومالويف ّ
أن القنآن والوقلوك اسسيةل المبكن كا َىا طلك ِط ْلدؿ هبد ا ال دكل .ينقدؾ
ِ
طما إذا كان ىبقخ ىرن
لنا الثولبل خربًا ُسئؾ بمقجبف و ا بـ ةنبف (تّ )728 .
قك ةات ةًةنًا أل ٓ .فن ّد و ا ،ال ي تق ّقع اسدونواجات سداتنان قبدؾ ألدػ طدال،
وجكت أ َؾ الكواب قك اخولفقا فوف :فمنهؿ ةـ قال :ةات ةًةنًا ،وةدنهؿ
قا ًي« :
ُ
ُدا اهلل َ
وقودؾ إىبوداء ،فغضدا
كافنإ :ىف حنى َ
بوت المقكس و ُكو َ
ةـ قال :ةات ً
أيضدا ةدكركًا
اهلل توالك طلوف لض ًبا شكيكً ا ولؿ يقبؾ تقبوف»  .ربما كان القنآن ً
ُ
ينص القنآن يف أييف ( )66ةدـ سدقرة الما دكة ،والودل تدييت ةباشدنة
له ا ال كلّ :
بوددك اسشددارة إلددك أولئددؽ ال د يـ طدداقبهؿ اهلل بمسددخهؿ (قددندة وخنددازين وطبددك
النالقت) ،طلك ةدا يدييت :ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ .فهدددؾ يمكدددـ أن يألدددوبؽ القدددنآن بألدددك ٍؾ ضدددمنل يف ال دددكل
الوهقدي-المسوحل حقل ىبقخ ىرن ةـ خيل تفضوؾ الوفسون الوهدقدي لسدفن

( )6تققل الكلمات الونبويف( :لضا اهلل طلوف لض ًبا شكيكً ا) ،باسوخكال ىفس الوبارة القاردة يف آييف سقرة
الما كة الول تققل :ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ.
( .Al-Thaʿlabī, Qiṣaṣ al-anbiyāʾ, p. 278 (Brinner trans., p. 568) )2يسوألهك روبـ (“ Apes, pigs

 )and the Islamic identity,” p. 101بيحاديث ىبقييف تقارن بوـ إةقيوـ والقندة والخنازين لقواةهؿ
بوكىوس ةنرب النسقل ،واسوخكاةهؿ لف يف خناباهتؿ الواةيفّ .
إن تكىوس المنرب النبقي نا يقازي تكىوس
بالم ْسإل.
ىبقخ ىرن للهوكؾ وةحوقياتف ،ةع ةواقبيف المخنئوـ يف كلوا الحالووـ َ
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ترجامت
داىوددال 4؟ إذا أخدد ىا يف آطوبددار السددواى (الوهددقدي) ٔيددات سددقرة إطددنا
دكينا
( )666 -663وآيدديف سددقرة الما ددكة ( ،)62قددك يكددقن ةثددؾ د ا آقددرتاح جد ً
بالكراسيف.
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ترجامت
خامتت:

يف د ه القرقدديف ،حاولددت المسددا ميف يف فهمنددا للفكددنة القنآىودديف القا لدديف بد ّ
دين اهلل

طاقا جماطديف ةدـ الوهدقد الد يـ اطودكوا يف السدبت بمسدخهؿ إلدك ﱹﮓ ﮔ ﱸ.
وكان أساس دراسونا ق افرتاض ّ
أن كلوا الكلمووـ يف

ه الوبدارة لهمدا صدليف وروقديف

بوفسددون ا .حوددك أن ،باسددوثناء ىقاشددات روبددـ ،ر ّكددز البدداحثقن طنددك ةقاربدديف د ه
أول،
المسيليف طلدك الونردن إول (قدندة) فحسدا .و د ا يسد ّبا ةألدكليف لسدببوـ ً :ا
ٕىف ،وكما رأينا يف الوكيك ةـ إةثليف ةـ رقافيف الألدنى إدىدك ،لال ًبدا ةدا يدوؿ تقدكيؿ
(المسإل) و(النند) كوققبيف إلهويف ةويزةيف ولون ةنفرليف طدـ بوضدها  .ثان ًياإ ،ىدف،
كمددا ددق ةقضددح أطدديه ،فد ّ
دٌن الوفاصددوؾ الكقوقدديف للمسددإل يمكددـ أن توغوددن ٓ .يألددون
أيضا إلدك (الخندازين) يف سدواى
القنآن إلك (القندة) طلك وجف الوحكيك ،ولكنف يألون ً
ذي صليف ،بونمدا تسدمح آخويفدات الودل رأينا دا يف قردص المسدإل والندند بوغودن
اهلل ىبقخ ىرن إلدك أكثدن ةدـ حودقان بحسدا
الوفاصوؾ :يف إحكى الحآت ،ةسإل ُ
رواييف واحكة .وبالوالل ،فٌن ةحاوٓت توبع جاىا واحك للوقداب( :القدندة) ،و د ا
ال اىا بمفنده ،ل ةحاوٓت لون ةكومليف وةض ّلليف إلك حكٍّ ةا.

أيضا ،لال ًبا ةا تقرتن طققبيف المسإل بالخسػ ،يف إشارة إلك ابويع
(ٓ )6حظ أىف يف الوقالوك اسسيةويف المبكنة ً
إرض للخناة ،و ل ىسخيف ةوننفيف ةـ إبواد ؿ طـ الم ومع .حقل

ه المسيليف ،اى ن:

Rubin, “Apes, pigs and the Islamic identity,” p. 91 .
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ترجامت
يف النقاش السابؼ ،لؿ أجادل لرالح خوار واحدك وحاسدؿ ٕصدقل الوبدارة
دلوي قاص ًوا يوقد إلك حضارة ةا
القنآىويف .وةع ذلؽ ،طلك النلؿ ةـ أ ّىنل لؿ أجك ً
قبؾ اسسيل الول كاىت بمثابيف ةثال لمسإل الوهقد الد يـ اىوهكدقا ُحنةديف السدبت،
حردونا الوادلدديف ةددـ إدلدديف الموم ّثلدديف يف أةثلدديف ةددـ رقافددات الألددنى
إٓ أ ّىنددا أخد ىا ّ
إدىك يف طرقر ةا قبؾ اسسيل واسسيل المب ّكن ،حوث احو ّلت طققبيف المسدإل
والنددند (سددقاء اسلهودديف أو آخوواريدديف) ةكاىدديف بددارزة .باسضددافيف إلددك ذلددؽ ،د ه
تيرونا يف تاريإل الألنى إدىك،
إةثليف ةنرقص طلوها يف بوض النرقص إكثن ً
بقدقة ةدـ قِ َبدؾ الوهدقد والمسدوحووـ طألد ّويف ضهدقر اسسديل،
والول ُىققش بوضدها ّ
والول يبكو ّ
أن المسلموـ إوا ؾ (ور ّبما القنآن ىفسف) كاىقا طلك دراييف هبا.
ةـ خيل تقسوع إصار البحث يف أصقل ال مليف القنآىويف ،تم ّكنّا ةدـ اقدرتاح
أول ،اطوربىددا أن كلمدديف قددقردو إكاديدديف،
ريردديف تفسددونات بكيلدديف لمونددك الوبددارة ً :ا
وتونل( :تساقط خرديت و
بدكيي لكلمديف قدندةٕ :ن
أصدي إيوومقلقجودا ً
ً
الألدون)،
الكلموددوـ تألددرتكان يف ال د ر السدداةل ذاتددف ،وٕن جموددع إةثلدديف تقني ًبددا ةددا قبددؾ
ىمق و
الألون .ا
اسسيل تسولزل اسزاليف /الوقكيس /اسفناط يف ّ
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ترجامت
ّ
المويخنة حقل الملكيف َو ْشدول ،الودل
ثان ًيا ،ىاقألنا ةكراشوؿ الورقر القكيميف
السبت ةـ خيل صند ا وةسخها .كما أن
ْ
طققبت إلهوا لوس ّببها يف آطوكاء طلك ّ
أيضا بقجقد صليف ةـ ىق ٍع ةا بد(المسإل) القنآين .
ارتباصها بد(الخنازين) َي ِألل ً
ثال ًثا ،و ق إ ّؿُ ،ق ْمنَا بوسلوط الضقء طلدك النوايديف (النوايدات) المونوفديف
طدـ ىابقىوددكوس وىبقخد ىرددن ،والوددل تددؿ سددند ا طددكّ ة ةددنات ةددـ المن ددقريـ:
قددص تفاصددولها ولرددقها يف تددناجؿ
المً ّيددك والموددارض للبددابلووـ ،والوددل تددؿ ّ
ةهمدديف أخددنى يف تدداريإل الألددنى إدىددك (كافددادا ،إرةوددا ،بلألاصددن،
شخرددوات ّ
تووددقس ،إلددإل) .فددوـ الوقدداب اسلهددل لنبقخد ىرددن ،الد ي ُةسددإل و ُصددند ،الوهددقد
ّ
المويخنة ،حوث اخولفقا يف تفسدوناهتؿ للقرديف،
والمسوحووـ يف الورقر القكيميف
إن و ا بـ ةنبف كدان يولدؿ ّ
و ق ةا أ ّدى إلك زيادة آ ومال هبا فحسا .حوك ّ
أن
الوهقد والمسوحووـ اخورمقا يف ةونك القريف وأ مووها.
يمكددـ أن ُين ددن إلددك قردديف ىبقخ د ىرددن يف سددفن داىوددال  4ببسدداصيف كمثددال
يضدا
للوقاب اسلهل طلك آسوكبار ةدـ خديل المسدإل والندند .ولكدـ يمكدـ أ ً
اقرتاح طيقيف إبكاطويف -وتخمونويف بالضنورة -بدوـ سدفن داىودال  4والقدنآن .وبنداء
طلددك ذلددؽ ،فقددك تحد ّدقل ىبقخد ىرددن إلددك أكثددن ةددـ حوددقان واحددك (كمددا ورد يف
( )6أضع كلميف( :ةسإل) نا بوـ ةزدوجووـ ّ
ٕن القنآن ىفسف لؿ يرػ تحقل الوهقد بكلميف( :ةسإل) وقك
ضهنت الكلميف بوك قنون .يف
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ترجامت
المرادر اسسيةويف)ّ ،
وأن آييف سدقرة الما دكة ( )62تألدون إلودف بالوحكيدك ،حودث:
القندة ،والخنازين ،وطبك النالقت (اى ن اسصحاح الثالث ةـ سفن داىوال ال ي
يألون إلك ىبقخ ىرن كخادل لألصنال) تننبدؼ ك ّلهدا طلودف .وبالمثدؾّ ،
فدٌن طققبديف
«الو اب البئوس» الم كقرة يف أييف ( )665ةدـ سدقرة إطدنا تدقازي « ِ
الو ّلديف
الخبوثيف» الم كقرة يف صية ىبقىوك ،بونما يووك (ط ،ر ،د) ىبقخ ىرن الم كقر يف
سفن داىوال  4إلك إذ ان ال

ر الونبدل الد ي ُيوودرب ةكاف ًئدا لكلمديف( :خسدي) يف

أخودنا ،قدك تكدقن اسشدارة إلدك المدًةـ
جموع المواجؿ ةا قبدؾ الحكيثديف تقني ًبدا.
ً
المخدددادع يف آيددديف سدددقرة الما دددكة ( )66ةحاولددديف للوددديرون يف ال دددكل الوهدددقدي-
المسوحل حقل سفن داىوال  . 4وحوك لق كان

ا الوفسدون يحمدؾ إدلديف أكثدن

ةما تحومؾ ،فومكننا طلك إقؾ أن ىقرتح ّ
أن رواج قريف ىبقخ ىرن طألويف ضهقر
اسسيل أسهمت يف صواليف (ةفندات) يمكـ تقضوفها يف سند قرص أخنى طـ
اسلهل.
ا النقع ةـ الوقاب
ّ
أن يحددكس ّ
وةهمددا يكددـ إةددن ،يمكددـ للمددنء ْ
أن قردديف طددـ الخندداة الوهددقد
ةقحددك يف الألددنى
ال د يـ تحقل دقا إلددك ﱹﮓ ﮔ ﱸ سددوبكو ةيلقفدديف لمددًةـ ّ
أيضا أىف طلك النلؿ ةـ أن قريف بنج بابؾ يف الكواب المقكّ س وصفت يف إصؾ بيهنا «طمؾ
ٓحظ ً
جماطل» (بكون قا ك) ،إٓ أهنا ارتبنت بنالويف واحك (النمنود أو ىبقخ ىرن) ،و ك ا يمكـ إطادة ترقر
ةسإل وصند شخص واحك (ىبقخ ىرن) وتنبوقف طلك «طمؾ جماطيف» (المووكيـ طلك السبت).

ا،

يقسع ىناى إدليف ،ولكـ ةا ي ا آطرتا بف ق أن الكلوؾ أكثن ةنوىيف بكثون ةما تؿ تقكيمف ساب ًقا.
بالنبعّ ،
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ترجامت
ّ
إلهدل أو
إدىك يف القنن السابع .كما أن ةسدإل الخنداة وصدند ؿ ،سدقاء بوقداب ّ
صقاطويف ،سوكقن لف صكى لكى ال مهقر ال ي سمع أصدكاء ةلحمديف جل داةش
الألهونة ،وسفن داىوال  ،4أو صية ىبقىودك ،وطقداب َو ْشدول ،وبدكايات الن باىوديف،
والند ريوـ ،ولوددن ذلددؽ ،وجمددووهؿ كددان را ً ددا يف الألددنى إدىددك طألددويف ضهددقر
اسسيل .ضمـ

ا اسصار البحثدل إوسدع ،ي دا فهدؿ أيدات القنآىوديف حدقل

ا المقضقع .
│

يققل ابـ طاشقر يف الوولوؼ طلك ققلف توالك :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﱸ [البقنة« :]65 :

كونا للوهقد بما أتاه
ه ةـ جمليف إخبار الول ذكن ا اهلل توالك ت ً

سلفهؿ ةـ آسوخفا بيواةن اهلل توالك وبما طنض يف خيل ذلؽ ةـ الزواجن والنحميف والوقبيف ،وإىما
ِ
المًذىيف
خالػ يف حكاييف اتف القريف أسلقب حكاييف ةا تقكةها وةا تي ا ةـ ذكن (إذ) [البقنة]63 :
ِ
والمألونة بوح ّقؼ وققطها إلك ققلف نا :ﱹﮉ ﮊﱸ لمونك بكيع ق ةـ وجقه إط از
بزةـ القريف
القنآن ،وذلؽ أن

المألار إلوها هب ه أييف لوست ةـ القرص الول تضمنوها كوا الوقراة ةثؾ
ه القريف ُ

القرص إخنى المييت يف حكايوها بكلميف (إذ) ٕهنا ةوقاتنة طنك ؿ ،بؾ

ه القريف وقوت يف زةـ داود

اهلل توالك
ڠ ،فكاىت لون ةسنقرة يف إسفار القكيميف وكاىت ةونوفيف لولما هؿ وأحبار ؿ ،فيصلع ُ
ىبوف ﷺ طلوها وتلؽ ةو زة لوبويف ،وأوحك إلوف يف لف ها ةا ِ
يًذن بين الولؿ هبا أخفك ةـ الولؿ بالقرص
ّ
إخنى ،فيسنك إةن فوها لولمهؿ إِ ْذ قال :ﱹﮉ ﮊﱸ» .الوحنين والونقين (( .)543 /6قسؿ
الرتجمات).
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