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להיסטוריה של הדת ال�صادر بني �سنوات 2008 /1998
وهو �أو�سع هذه امل�صادر و�أدقها مما توفرت عليه �أجيال من
الباحثني الإ�سرائيليني و�أدى خدمات جليلة لعموم الطلبة
يف اجلامعات واملعاهد الثانوية.
وه ��ذا ال�ك�ت��اب ال ��ذي ُن�ق� ّدم��ه ي�سد يف احلقيقة ه��ذا ال�ف��راغ
ال ��ذي ع��رف�ت��ه ال�ن�خ�ب��ة الأك��ادمي �ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف جم��ال
الكتابة بالعربية و�إذا كان ما �أ�شار �إليه الباحث الإ�سرائيلي
بل�سرن يف قوله ب�صدد احلديث عن كتاب العقيدة وال�شريعة
جلولدت�سيهر وك��ان �أح��د مرتجميه من � ّأن ت�أخر الرتجمة
ال�ع�بري��ة ح ��وايل � 40سنة مل يكن �أم ��را ذا ب��ال بالنظر �إىل
�أن��ه مل يتغري �شيء كبري يف هذه الفرتة الفا�صلة يف جمال
الدرا�سات الإ�سالمية ف�� ّإن الأم��ر ال ي�صح البتة اليوم حيث
� ّإن �أ�شياء كثرية حدثت منذ ح��وايل � 70سنة تقريبا وتكفي
الإ��ش��ارة �إىل ما �أحدثته املدر�سة املراجع ّية منذ �سبعينيات
القرن املا�ضي يف جمال الدرا�سات القر�آنية ونقد امل�صادر وما
تال هذه املدر�سة بعد ذلك مما يعرفه املخت�صون يف جمال
الدرا�سات الإ�سالمية ولهذا ال�سبب بالذات جاء هذا الكتاب
لي�ضع الأمور يف ن�صابها ويوفر للباحثني الإ�سرائيليني ما
هم بحاجة �إليه يف خمتلف ف��روع الثقافة الإ�سالمية دينا
ولغة وفقها وت�صوفا و�أدبا وتف�سريا ..الخ.
وقد انق�سم الكتاب �إىل �أربعة �أق�سام ا�شتمل الق�سم الأول على
املباحث التاريخية؛ �أرب�ع��ة م��ن الأك��ادمي�ي�ين الإ�سرائيليني
وه��م الباحثة اي�لا الن��داو ط�سرون אלה לנדאו־טסרון
عن العرب وال�شرق الأو�سط قبل ظهور الإ�سالم والباحثة
عليزة �شنيتزر من جامعة تل �أبيب عن النبي حممد ومالمح
�شخ�صيته من خالل ال�سرية ور�ؤفني �أميتاي ראובן עמיתי
م��ن اجل��ام�ع��ة ال�ع�بري��ة الأم��ري�ك��ي امل��ول��د وم��ن امل�ستوطنني
فل�سطني :عن بالد الإ�سالم يف نهاية القرون الو�سطى ،ثم
اهتم درور زئيفي �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية (واملتخ�ص�ص
يف ق�ضايا اجلندرية والن�سوية والتاريخ العثماين) يف جامعة
اب��ن غوريون يف النقب يف مقالني منف�صلني بنف�س الق�سم
بدرا�سة تاريخ الإ��س�لام املبكر وت��اري��خ الإ��س�لام منذ القرن
ال�ساد�س ع�شر وحتى �أيامنا هذه.
ويف الق�سم الثاين املخ�ص�ص مل�سائل العقيدة وال�شعائر وقع
تخ�صي�ص ثمانية ف�صول انق�سم الأخ�ير منها وه��و املتعلق
بالفرق �إىل �سبعة مباحث فخ�ص�ص يو�سف ويت�ستوم الأ�ستاذ
بق�سم ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��اجل��ام�ع��ة ال�ع�بري��ة وامل�ت�خ���ص����ص يف
ال �ق ��ر�آن و��ص�لات��ه ب��ال�ت�ق�ل�ي��دي��ن امل���س�ي�ح��ي وال �ي �ه��ودي و�أدب
التف�سري واحلديث والآداب ال�سريانية ذات ال�صلة بالإ�سالم
درا��س��ة ع��ن ال�ق��ر�آن ودرا��س�ت��ه ومباحثه وخ�ص�ص مائري بار
�آ��ش��ر الف�صل ال�ث��اين لأدب التف�سري يف ح�ين خ�ص�صت ايال
الن��داو تي�سرون الف�صل الثالث للحديث النبوي والأ�ستاذة
ن��وري��ت ت�سفرير נורית צפריר م��ن ق�سم اللغة العربية
ب�ج��ام�ع��ة ت ��ل �أب �ي ��ب ال�ف���ص��ل اخل��ام ����س ل�ل�ف�ق��ه �أو ال�ه�لاخ��ا
الإ�سالمية كما ت�سميها وخ�ص�ص كل من يوحنان فريدمان
الت�شيكو�سلوفاكي املولد واملتخ�ص�ص يف �إ�سالم �شبه القارة
الهندية ف�صال عن �أركان الإ�سالم اخلم�س חמש מצוות-
היסוד والباحث دانيال ليف דניאל לב الأ�ستاذ باجلامعة
ال�ع�بري��ة يف ال�ق��د���س واملتخ�ص�ص يف اب��ن تيمية واحل��رك��ات
ال�سلفية واجلهادية ف�صال عن اجلهاد قبل �أن يتوىل مائري
بار �آ�شر الكتابة يف الف�صل الأخري عن الفرق يف الإ�سالم وعن
ال�صوفية وال ��دروز يف مباحث منف�صلة� .أم��ا ايتان كولربغ
حمقق جوامع �آداب ال�صوفية وع�ضو الأكادميية الإ�سرائيلية
للعلوم واملتخ�ص�ص يف ال ّتاريخ الفكري والعقائديّ للفرق
الإ�سالمية فكتب املباحث املت�صلة بال�شيعة الإثنى ع�شرية
واخل� ��وارج وال��زي��دي��ة وال�ن���ص�يري��ة ال�ع�ل��وي��ة הנוציירית־

עלווית وخ�ص�ص רועי וילוז'ני روعي فيلوزين الأ�ستاذ
بجامعة بار ايالن وحيفا �سابقا مبحث الإمامية وخ�ص�ص
ال�ب��اح��ث م��اي�ك��ل اب�شتاين מיכאל אבשטיין مبحثا عن
الإ��س�م��اع�ي�ل�ي��ة وه ��و امل�ت�خ���ص����ص يف ال �� �ص�لات ب�ي�ن الت�شيع
والت�صوف ال�سني وكذلك ال�صالت بني الت�صوف والقبااله
اليهودية� .أما الق�سم الثالث فخ�ص�ص للعالقات بني الدين
والدولة وكتب مقدمته منرود هورروفيت�س الأ�ستاذ بجامعة
ب��ن غ��وري��ون وت��وزع ه��ذا الق�سم �إىل مباحث يف علم الكالم
بقلم الأ�ستاذة ليفنة هولتزمان ליבנת הולצמן والفل�سفة
بقلم اي�ل��ة اي�ل�ي��اه��و אילה אליהו وال�ت���ص��وف بقلم ��س��ارة
�صبريي שרה סבירי و�إخ��وان ال�صفا بقلم عرين �سالمة
قد�سي ערין סלאמה־קודסי والفن يف البالد الإ�سالمية
بقلم راحيل ميل�شطاين وتوفيق دعادلة רחל מילשטיין.
�أم��ا الق�سم ال��راب��ع والأخ�ي�ر فيبحث يف م��ا ي�سميه بعنا�صر
التوا�صل والتغري �أو الثابت واملتحول يف الع�صر احلديث
רציפות ותמורה وفيه ت�سعة مباحث �أولها :عن التجديد
يف الفقه الإ��س�لام��ي يقلم رون �شاحام רון שחם الأ�ستاذ
بق�سم ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة وال���ش��رق �أو�سطية باجلامعة
ال�ع�بري��ة واملتخ�ص�ص يف ق�ضايا ال�ف�ق��ه ال �ق��دمي وجت��دي��ده
يف الع�صر احل��دي��ث وخ�صو�صا ف�ق��ه الأح� ��وال ال�شخ�صية،
وثانيهما «االحتجاج والثورة يف العامل ال�سني» بقلم مائري
خاطينا وثالثهما ع��ن ال�ع�ل�م��اء وامل��ؤ��س���س��ات ال��دي�ن�ي��ة بقلم
الأ�ستاذ حممد العطاونة �صاحب م�ؤلف الإ�سالم الوهابي يف
مواجهة حتديات احلداثة والأ�ستاذ بجامعة بن غوريون يف
النقب ،ورابعهما عن اجلماعات ال�صوفية يف الع�صر احلديث
ليت�سحاق وايزمان وهو املتخ�ص�ص يف احلركات ال�سيا�سية
الإ�سالمية احلديثة ،ث��م خ�ص�ص �سيفان ل�يرر مبحثا عن
البهائ ّية والأح�م��دي��ة �ضمن ف�صل ال�ف��رق احل��دي�ث��ة ،وختم
ه��ذا الق�سم مائري خاطينا مبقالة عن االع�ت��دال واالنفتاح
يف الإ�سالم احلديث ليذيل الكتاب يف الأخري مبجموعة من
الفهار�س وال�صور واخلرائط وقائمة بامل�شاركني.
� ّإن هذا الكتاب املو�سوعي وال�ضخم يف حجمه والذي تو�سعنا
ق�صدا يف بيان �أق�سامه وف�صوله ومباحثه وعرفنا ببع�ض
كتابه املجهولني ا�سما واخت�صا�صا وم��ؤل�ف��ات��ه ل��دى عموم
القراء العرب �إمنا يدفعنا �إىل مالحظات �أ�سا�سية �أولها � ّأن
الدرا�سات العربية الإ�سالمية تتقدم ب�سرعة يف اجلامعات
الإ�سرائيلية وكلها تقريبا حت�ت��وي على �أق���س��ام للدرا�سات

العربية والإ�سالمية �أو ال�شرق �أو�سطية �أو املت�صلة بالتاريخ
واللغة ،وثانيهما وهذا هو الأخطر من جهة الأهمية هو � ّأن
الكثري من الأ�ستاذة يعملون ب�شكل م�شرتك بحثا وتدري�سا
مع �أه��م اجلامعات الربيطانية والأمريكية وب��درج��ات �أقل
الفرن�سية والأملانية مما يعنى �صحة املالحظة التي كتبنا
عنها م��ن قبل وه��و � ّأن �أف�ضل ال��درا��س��ات و�أه�م�ه��ا � ّإن ��ا هي
ب�صدد الإنتاج داخل املثلث الأمريكي الربيطاين الإ�سرائيلي
�أي بني جامعات برن�ستون واجلامعة العربية واك�سفورد يف
الأغلب و�إ ّنه �إذا كان الإنتاج يف ما يتعلق باملقاالت � ّإنا ي�صدر
عن جملتني �أ�سا�سيتني هما املجلة الأور�شليمية للدرا�سات
العربية والإ�سالمية املعروفة اخت�صارا بـ  JSAIوالأخرى
امل �� �س �م��اة مب�ج�ل��ة م�ع�ه��د ال ��درا� �س ��ات ال���ش��رق�ي��ة والآ� �س �ي��وي��ة
وامل �ع ��روف ��ة اخ �ت �� �ص��ارا ب �ـ  BSOASف � ��إن �أغ �ل ��ب امل ��ؤل �ف��ات
بالإجنليزية للجامعيني الإ�سرائيليني يف جمال الدرا�سات
الإ�سالمية �إمنا ي�صدر �أغلبها عن من�شورات بريل ال�شهرية
�أ ّم ��ا ب��ال�ع�بري��ة ال�ل�غ��ة الأ� �ص��ل للبحث وال�ت��دري����س يف جم��ال
ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة يف �إ��س��رائ�ي��ل فت�صدر ع��ن املن�شورات
اجلامعية املختلفة والتي تعمل بانتظام.
� ّإن هذه املقالة تك�شف الوجه الأكادميي للم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية
وب�صرف النظر عن اجلوانب ال�سيا�سية والأيديولوجية التي
ال ميكن �أن ينكرها عاقل �إال � ّأن التوقف عندها لوحدها من
�ش�أنه �أن يُغ ّيب ع ّنا املجهود الكبري واحلقيقي الذي تقوم به
امل�ؤ�س�سة اجلامعية الإ�سرائيلية يف االهتمام بالعامل العربي
بحثا وت��دري���س��ا ون���ش��را وال�ك�ث�ير م��ن ه��ذه امل�ق��االت ه��و فعال
يعر�ض �آخر ما تو�صلت �إليه مراكز الأبحاث اجلدية املهتمة
ب��ال�تراث العربي الإ�سالمي وه��ي دع��وة للجامعات العربية
والأكادمييني العرب ملزيد من االعتناء باللغات الأجنبية عند
الن�شر والعمل البحثي امل�شرتك مع مراكز البحث الأمريكية
والأوروبية ،وهو �أي�ضا دعوة للقائمني على �ش�ؤون اجلامعات
من ال�سيا�سيني حتى ال يجعلوا �أ�صابعهم يف �آذانهم ويعملوا
ع�ل��ى ت��وف�ير م��ا حت�ت��اج��ه اجل��ام�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة م��ن �إم�ك��ان�ي��ات
ل�لاه �ت �م��ام ب�تراث �ن��ا وح��ا� �ض��رن��ا �أوال وف ��ق � �ش ��روط ال�ب�ح��ث
املعا�صر ووفق مبد�أ الرعاية حلقوق املعرفة �أوال من خالل
الدفاع وحماية احلريات الأكادميية و�إ�شاعة روح من احلرية
حتميها ال ��دول ��ة م��ع م��زي��د م��ن االه �ت �م��ام ب�ت�ك��وي��ن ال�شبان
والباحثني العرب يف املجتمع الإ�سرائيلي لغة وثقافة ودينا
وتاريخيا خ�صو�صا وقد ارتبط تاريخنا املعا�صر بتاريخهم
ارت�ب��اط��ا ال ف�ك��اك م�ن��ه ف�لا يعقل �أال ي��وج��د يف ه ��ذا ال�ع��امل
العربي ب�ثروات��ه �سوى ثالثة معاهد خا�صة متخ�ص�صة يف
ال�ش�أن الإ�سرائيلي واليهودي وتعمل ب�إمكانيات متوا�ضعة
بعدما �أقدم �أريال �شارون على نهب وتدمري حمتويات مركز
الأبحاث الفل�سطيني �أيام اجتياح بريوت.
ه��ذا َب�ل َ�ا ٌغ ِّل�ل� َّن��ا�� ِ�س َو ِل � ُي �ن � َذ ُروا ِب � ِه كما ج��اء يف ال�ق��ر�آن حتى ال
تتكرر م�أ�ساة ابن حزم يف ر�سالته ال�شهرية يف الرد على ابن
النغريلة اليهودي.
----------------------
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اإلسالم :التاريخ والدين والثقافة
فوزي البدوي *
إن االهتمام اليهودي باإلسالم قد ظهر قبل قيام إسرائيل ونشأة جامعاتها الحديثة فقد نشأ متساو ًقا مع نشوء
يمكن القول ّ
ما يعرف بحركة «الهاسكااله» أو «األنوار اليهود ّية» التي رافقت بدورها حركة التنوير األلمانية وبفعل هذا التأثر نشأ داخل األوساط
اليهود ّية المنفتحة ما عرف الحقا باسم «علم اليهود ّية»  Wissenschaft des Judentumsأو الدراسة العلمية لليهود ّية
وهو ما عرف بالعبرية آنذاك باسم «حوخمات يسرائيل» أو حكمة إسرائيل חכמת ישראל وأفسح يهود أوروبا للدراسات العربية
اإلسالمية حيزا الفتا بحكم نبشهم في الماضي اليهودي المتصل تاريخه باإلسالم والنصرانية ،ولعل أشهر من اختط مجال
البحث في هذه الدراسات اإلسالمية هو ذلك الجيل الذي يمكن وصفه بأنّه جيل الترسيخ والتنظيم منذ سنة  .1896ويحسب
قدم مساهمات أساسية في مجال الدراسات اإلسالمية بحسب ما توفر له من موارد ونصوص في ذلك الوقت.
لهذا الجيل أنه ّ
وم ��ن �أع �ل�ام ه ��ذه امل��رح�ل��ة ن��ذك��ر ك�ل ً�ا م��ن اب ��راه ��ام جايجر
 Geigerال ��ذي ع��رف�ت��ه ال �دّرا� �س ��ات امل �ق��ارن��ة الإ��س�لام�ي��ة
ال �ي �ه��ود ّي��ة م ��ن خ�ل�ال م ��ؤل �ف��ه ال���ش�ه�ير ع ��ن ال �� �ص�لات بني
الإ��س�لام واليهودية ،و�شلومو مونك ال��ذي ُع��رف بدرا�سته
ح ��ول ال�ترج �م��ات ال�ع��رب� ّي��ة ل �ل �ت��وراة وال�ف�ل���س�ف�ت�ين ال�ع��رب� ّي��ة
العربي يف النحو العربيّ  ،وموريتز
واليهودية وت�أثري النحو
ّ
إ�سالمي
�شتاين�شنايدر وما خ ّلفه يف باب اجلدل اليهوديّ ال
ّ
م ��ن �أع� �م ��ال ب�ب�ل�ي��وغ��راف�ي��ة ال ت� ��زال ع �م ��دة ال �ب��اح �ث�ين �إىل
ال�ي��وم .ثم ظهر ما يعرف باجليل التايل وه��و جيل اجلمع
والتهذيب املمتد من � 1896إىل �سنة  1925تقريبا وهو تاريخ
افتتاح معهد ال��درا��س��ات اليهود ّية يف اجلامعة ال�ع�بر ّي��ة يف
القد�س بفل�سطني املحتل ّة ،ومن �أعالم هذه املرحلة يف جمال
الدرا�سات العرب ّية الإ�سالمية واليهودية جورج فايدا وكلود
كاهن ومائري ق�سطر وغريهم كثري ،واحلقيقة التي ال يجب
�أن تغيب عن الأذهان هي �إدراك البع�ض من حكماء احلركة
ال�صهيونية وك�ب��اره��ا م�ن��ذ ال�ب��داي��ة �أه�م�ي��ة ال�ع�ل��م وامل�ع��رف��ة
ل�ل�ت�م�ك�ين ل�ل�م���ش��روع ال �� �ص �ه �ي��وين؛ ف �ك��ان �إن �� �ش ��اء اجل��ام�ع��ة
ال�ع�بر ّي��ة يف القد�س �أ�سبق م��ن ق�ي��ام دول��ة �إ��س��رائ�ي��ل نف�سها
ر�سميا يف �أبريل  1948ويف ذلك �أكرث من داللة على ما كانت
توليه احلركة ال�صهيونية للم�ؤ�س�سة الأكادميية .ثم تالهم
ما ميكن و�صفه بجيل التجديد والنم ّو :من �سنة � 1925إىل
�أيامنا هذه وهو جيل االنتقال من علم اليهود ّية �إىل مرحلة
الدرا�سات اليهود ّية كما يطلق عليها اليوم ومن �أعالم هذه
املرحلة يف ما يتعلق بالدرا�سات العرب ّية والإ�سالمية ذات
ال�صلة باليهودية ن��ذك��ر ك� ًّ
لا م��ن �سا�سون �سوميخ وداف�ي��د
�أيالون ويو�سف �سادان ويهو�شواع بالو ومو�شيه جيل و�سارة
�شرتوم�سة و�أوري روبني ومايكل ليكر والبار �أرازي وغريهم
مم��ن ت�ع� ّج بهم اجل��ام�ع��ات الإ�سرائيلية وم��راك��ز ال��درا��س��ات
اليهود ّية العرب ّية يف اجلامعات الأوروبية والأمريكية.
وه��ذا الكتاب ال��ذي نقدمه هو من من�شورات هذه اجلامعة
ال �ع�بر ّي��ة يف ال�ق��د���س وه ��ي م��ن �أق ��دم امل��ؤ��س���س��ات ال�ي�ه��ود ّي��ة
ث��م الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي اه�ت�م��ت ب��إن���ش��اء م��در��س��ة ل�ل��درا��س��ات
ال�شرقية منذ �سنة  1926بف�ضل جماعات من امل�ست�شرقني
اليهود الأملان الذين ا�ستوطنوا فل�سطني وقد ا�شتهرت هذه
اجل��ام�ع��ة خ�صو�صا ب��أع�م��ال م��ائ�ير ق�سطر وداف �ي��د �أي��ال��ون
و�سل�سلة م��اك����س �شلو�سنجر لن�شر امل�خ�ط��وط��ات ال�ع��رب� ّي��ة.
ول�ل�ح�ق�ي�ق��ة ف � �� ّإن ت��اري��خ ه ��ذه اجل��ام �ع��ة م��رت�ب��ط مب��ا ميكن
ت�سميته باملرحلة الثالثة م��ن ت��اري��خ اال�ست�شراق اليهودي
ثم الإ�سرائيلي وهي فرتة تتميز بو�ضع الأ�س�س الأكادميية
للجامعات الإ�سرائيلية حتى قبل قيام دولة �إ�سرائيل قانونيا

4

مبقت�ضى ق��رار التق�سيم و�إع�لان «ا�ستقالل» �إ�سرائيل �سنة
 ،1948فلقد ب��د�أ التفكري يف ت�أ�سي�س اجلامعة ال�ع�بر ّي��ة يف
القد�س منذ بداية تبلور امل�شروع ال�صهيوين وكان �أ ّول عميد
لهذه اجلامعة الأك��ادمي� ّ�ي ي�ه��ودا ماغن�س ال��ر ّب��ي ذي املنزع
الإ�صالحي والأمريكي املن�ش�أ ومن �س ّميت با�سمه دار الن�شر
الإ�سرائيلية ال�شهرية التي تولت طبع هذا الكتاب.
وميكن اعتبار هذا الكتاب ال�ضخم �آخ��ر ما �أنتجته املطابع
اجلامعية الإ�سرائيلية يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية وهو
ميثل حدثا كبريا جدا بالنظر �إىل حجمه ونوعية امل�ساهمني
فيه وث��راء امل�ج��االت التي ي�شملها من تاريخ ودي��ن وثقافة
وميكن اعتباره دون مبالغة عمال ي�ضاهي املو�سوعية ويقدم
لعموم القراء الإ�سرائيليني وللأو�ساط الأكادميية ولقراء
اللغة العربية عموما �آخر ما يعتمل يف الأو�ساط الأكادميية
الإ�سرائيلية يف جمال احل�ضارة الإ�سالمية ويرجع الإ�شراف
فيه �إىل امل�ست�شرق الإ�سرائيلي مائري بار �آ�شر ال��ذي �ساهم
بكتابة ع��دد م��ن �أب ��واب الكتاب وامل�ست�شرق مائري خاطينا.
والأول هو �أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم اللغة العربية يف اجلامعة
العربية يف القد�س و�شغل من�صب رئي�س معهد الدرا�سات
الآ�سيوية والإفريقية ومن�صب رئي�س ق�سم اللغة العربية
ّ
كر�سي
ويتول حال ًّيا
و�آدابها يف اجلامعة العربية يف القد�س،
ّ
ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة امل�ع��روف با�سم ماك�س �شليزجنر يف
نف�س اجلامعة .وتخ�ص�ص يف الأبحاث حول بدايات الإ�سالم
والت�شيع والطائفة الن�صريية والعلويني عموما والتف�سري
والعالقات الإ�سالمية اليهودية ،وله م�ؤلفات يف هذه امليادين
��ص��در �أغلبها ب��اال��ش�تراك ب�ين دار ب��ري��ل للن�شر واجلامعة
العربية وقد �أ�شرف على تكوينه كل من امل�ست�شرقني �شلومو
بينا�س واي�ت��ان كولبريغ ال��ذي كتب بع�ض م��ادة هذاالكتاب
�أما الثاين فهو مائري خاطينا �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية
وال�شرق الأو�سط بنف�س اجلامعة متخ�ص�ص يف تاريخ العرب
احلديث يف القرنني  19و 20وال�صالت بني الغرب واليهودية
والإ� �س�ل�ام وك�ت��ب يف م�سائل اجل �ه��اد واحل��رك��ات الأ��ص��ول�ي��ة
والت�صوف وم�صر احل��دي�ث��ة �إ��ض��اف��ة �إىل الق�ضايا املت�صلة
بالفل�سطينيني.
وال�ك�ت��اب ال ��ذي �أ��ش��رف��ا عليه ح ��اول �أن ي�ق��دم و�صفا �شامال
ومتنوعا يعك�س تاريخ الإ�سالم ما�ضيا وحا�ضرا ولذلك جاء
التنوع وا�ضحا يف املوا�ضيع �أوال فقد مت االهتمام فيه بالفقه
واحلديث والتف�سري والفل�سفة والت�صوف والعلوم والثقافة
واملجتمع كما ج��اء ال�ت�ن��وع ثانيا يف اجل�غ��راف�ي��ا؛ فقد اهتم
الكتاب بكل العامل الإ�سالمي من املغرب �إىل ط�شقند و�شبه
القارة الهندية �شامال العامل ال�سني وال�شيعي بتفرعاتهما

املختلفة حماوال ر�صد مظاهر الثبات والتطور يف كل هذه
املجاالت عرب الع�صور و�صوال �إيل الق�ضايا املعا�صرة التي
تهز ال�ع��امل ال�ع��رب��ي الإ��س�لام��ي م��ن مثل ق�ضايا التحديث
وال��دول��ة املدنية وال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن وال��دول��ة واحل��رك��ات
الأ�صولية االحتجاجية واجلهاد العنيف� ..إلخ.
واحل�ق�ي�ق��ة �أن ه ��ذا ال�ك�ت��اب ج ��اء ب��الأ��س��ا���س لتلبية ح��اج��ات
مت�صلة ب��الأو� �س��اط الأك��ادمي �ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أوال وع�م��وم
املثقفني الإ�سرائيليني وع�م��وم ال�ق��راء ثالثا؛ ذل��ك � ّأن هذه
الأو��س��اط مل تكن تتوفر يف احلقيقة برغم ث��راء خمزونها
املعريف وجودة مكتباتها على كتاب جامع يكون �أف�ضل مدخل
لتكوين املتخ�ص�صني الإ�سرائيليني يف ال��درا��س��ات العربية
الإ��س�لام�ي��ة فاجلميع تقريبا يخ�ضع لنف�س التكوين من
خالل نف�س الكتب وامل�صادر ،وهذه الكتب ترجع كما يقول
مقدم الكتاب �إىل حقبة تقادمت بع�ض ال�شيء وال تعك�س
يف �أحيان كثرية تقدم الأب�ح��اث يف جم��االت حم��ددة بع�ضها
عرف ثورة حقيقية مع �إعالن املوت ال�سريري لال�ست�شراق
الكال�سيكي يف ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي؛ فقد كان
م�سار التكوين يف اجل��ام�ع��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ي�ق��وم �أوال على
ال�ت���ش�ب��ع م��ن ك �ت��اب امل���س�ت���ش��رق ال �ي �ه��ودي امل �ج��ري اي�ج�ن��ا���س
جولدت�سيه�ؤ ،وا�سمه الأ�صلي هو يت�سحاق يهودا وهو �سليل
مدر�سة علم اليهودية ال�ت��ي �أ��ش��رن��ا �إليها �سابقا يف فرعها
امل �ج��ري امل �ع ��روف ب��ا��س��م ال���س�ي�م�ي�ن��ار ال ��رب ��اين يف ب��وداب���س��ت
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وهو كتاب العقيدة وال�شريعة يف الإ�سالم ويعرفه امل�سلمون
جيدا وقد ن�شره يف ترجمة عربية يوئيل ريفلني �سنة 1951
يف م�ط��اب��ع ن�ح�م��ان بياليك ث��م ت�لاه ك�ت��اب الأب البلجيكي
الي�سوعي هرني المان�س املتخ�ص�ص يف التاريخ الإ�سالمي
و�صاحب الآراء امل�ث�يرة للجدل واجل ��دال وخ�صو�صا كتابه
ال�صادر �سنة  1926بالفرن�سية عن العقائد وامل�ؤ�س�سات يف
الإ��س�لام يف ترجمة عربية علي يد يوئيل ريفلني واف��رامي
هارفز האסלאם .אמונותיו ומוסדותיו .ثم تلى ذلك
ك �ت��اب امل���س�ت���ش��رق��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ال���ش�ه�يرة ح ��واء الزارو� ��س
يافيه ال���ص��ادر �سنة � 1967صاحبة ال�ت��آل�ي��ف ال�ك�ث�يرة حول
الإ� �س�لام وخ�صو�صا وه��ي يف ن�ظ��ري م��ن �أف���ض��ل املخت�صني
الإ�سرائييليني املعا�صرين من جهة التمكن واحلياد يف غالب
�أعمالها ثم تلتها �أعمال كل من مريي �شيفر �سنة  2006يف
كتابها املخت�صر الإ�سالم مقدمة ق�صرية אסלאם .מבוא
קצר .وفيه ّ
مت التعر�ض �إىل �أهم ق�ضايا الإ�سالم ،ونحمان
لفت�سيون ودف�ن��ة اف ��رات ودان �ي��ال تلمون يف م��ؤل�ف��ه مدخل
�إىل تاريخ الإ��س�لام يف �أربعة جملدات האסלאם :מבוא

