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اليهودية يف القرون الو�سطى �شرحا وتعليقا.
وم����ع ازده������ار ال���درا����س���ات ال��ي��ه��ودي��ة يف ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع
ب��ف��ع��ل م��در���س��ة ع��ل��م ال��ي��ه��ودي��ة ب��ا���س��م «ع��ل��م اليهودي”
� Wissenschaft des Judentumsأو
الدرا�سة العلمية لليهودية وهو ما عرف بالعربية �آنذاك
ب��ا���س��م «ح��وخ��م��ات ي�سرائيل « �أو حكمة �إ���س��رائ��ي��ل ،التي
ظهرت ب�ين مثقفي اليهود ونخبهم املتنورة ب�ين �سنتي
 1810و 1820من القرن التا�سع ع�شر ،وف�صلوا �أهدافهم
فيما كتبوه يف املجلة التي اتخذوها ل�سان حالهم وهي
«جم��ل��ة ع��ل��م ال��ي��ه��ودي��ة» ال�����ص��ادرة �سنة  ،1822وق��د �آل��ت
ج��م��اع��ة م��در���س��ة «ع��ل��م ال��ي��ه��ودي��ة» ع��ل��ى نف�سها ال��رج��وع
ل��ل�تراث ال��ي��ه��ودي لغة و�أدب���ا وفل�سفة ل��ت��ت��واله بالدر�س
والتمحي�ص والنقد ،وكان لهذا الرجوع �أياد بي�ضاء على
ال��درا���س��ات الإ�سالمية يف ج��زء منها ،مل��ا ك��ان م��ن �صالت
بني التاريخ اليهودي الو�سيط والإ�سالم حتى �إن الكثري
من زعماء هذا التيار كانوا ر�ؤو���س اال�ست�شراق احلديث
ورعاته .وهكذا بد�أ االهتمام بن�ص اخلزري فن�شر الن�ص
الأ���ص��ل��ي ن�����ش��را �أك��ادمي��ي��ا م��ن ق��ب��ل ه��ارت��ف��ي��غ هري�شفالد
( )1934-1854اعتمادا على خمطوط مكتبة البودليان
الربيطانية وكان باللغة العرببية �أو بـ»العربية اليهودية»
التي �أ�شرنا اليها �آنفا مع ن�ص ابن طبون و�أ�صلحها حتى
ت��واف��ق ال��ن�����ص ال��ع�برب��ي م��ع بع�ض التغيري يف ن�����ص اب��ن
طبون العربي وت��رك كل املوا�ضع الإ�شكالية التي ع�سر
عليه فهمها كما هي دون تغيري.
وقد لقيت طبعة هري�شفالد لرتجمة ابن طبون �صدى
كبريا حينما ا�ستعملها �أفراهام زيفروين واتخذها �أ�سا�سا
لطبعته هو للخزري وقد اعتمدت الكثري من الطبعات
املعا�صرة طبعة زيفروين ب�أن اعتمدتها دون غريها وقد
�أ�شار الباحث الفل�سطيني ال�سخنينى نبيل ب�شري �إليها يف
الطبعة العربية للكتاب.
ول��ك��ن م��ا لبثت �أن غطت طبعة الباحثني داف��ي��د �صبي
بنعاط وحجاي بن �شماي على طبعة هري�شفالد ومثلما
يقول دان��ي��ال ال�سكر« :ف���إن ن�ص اب��ن طبون ه��و ترجمة
جيدة بالرغم من بع�ض الهنات فهو يتبه فيها منهجه
امل��ع��روف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�ترت��ي��ب النحوي
للجملة وترتيب الكلمات كما ورد يف الأ�صل العربي ما
�أمكن ذلك بل ويرتجم �أحيانا الكلمة العربية مبا يرادفها
يف اللغة العربية وهي من هذه الزاوية �أف�ضل من الأ�صل
املحفوظ يف اللغة العرببية التي ن�سخت يف دم�شق منذ
�أك�ثر م��ن � 300سنة بعد ���ص��دور الن�ص الأ���ص��ل��ي ،وميكن
القول �إن الطالب املحرتفني واملتخ�ص�صني يف الفل�سفة
اليهودية الو�سيطة� ،أو ذوي ال�صلة الوثيقة بالعربية
الو�سيطة� ،سيجدون �أن هذه الرتجمة قد حققت �أهدافها
ب�أن جعلت هذا الن�ص متوفرا بالن�سبة �إىل من ال يتقن
العربية» ،ولكن ال�سكر ينبه �إىل «�أنها ت�ضل طبعة غري
معتمدة على �أف�ضل املخطوطات املتوفرة لهذه الرتجمة
وهي لي�ست �أف�ضل مما يقدم اليوم للتعريف ب�أهمية فكر
�أبي احل�سن الالوي».
وهكذا ..ظهرت ترجمة د .يهودا بن �شموئيل �سنة 1973
حم��ت��وي��ة ع��ل��ى م��ق��دم��ة ومت��ي��زت ب���أن��ه��ا ط��ب��ع��ة م�شكولة،

�إ���ض��اف��ة الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ���ش��روح ق�����ص�يرة وف��ه��ار���س وق��د
ا���ش��ت��ه��رت ك��م��ا ي��ق��ول دان���ي���ال ال���س��ك��ر« :ب���و����ض���وح لغتها
ال��ع�بري��ة و���س��ه��ول��ة م���أخ��ذه��ا ح��ت��ى تقبلها ج��م��ه��ور ق��راء
العربية احلديثة بالر�ضا ،غري �أن عيبها هو �أنها ن�شرت
يف ك��ت��اب اجل���ي���ب ،م���ع ت��ق��ي��ي��دات خم��ت�����ص��رة ،ف��ح��ق��ق��ت ال
حمالة مبيعات جيدة ،وظلت عمدة الطالب والباحثني
والأكادمييني ردحا من الزمن» ،لوال عدم دقة الرتجمة
يف كثري م��ن امل��وا���ض��ع ،وميله �إىل التهوين م��ن �آراء �أب��ي
احل�سن الالوي «حول ما يعتربه فرادة ال�شعب اليهودي
وخ�صو�صيته؛ ولذلك ترجم الكلمة الواحدة ب�أكرث من
كيفية يف �أحيان كثرية مما جعل من ال�صعب -كما يقول
ال�سكر -على قارئ الن�ص فهم و�إدراك هذه العبارات التي
فوتت على املتخ�ص�صني االنتباه �إىل خ�صو�صية ال�سياق
الإ�سالمي الذي كتبت فيه».
ث��م ظهرت طبعة عميد املحققني الإ�سرائيليني يو�سف
ك��اف��ح �سنة  ،1977وه��و املتخ�ص�ص يف ت��اري��خ الن�صو�ص
اليهودية يف احلقبة الإ�سالمية املعروفة بالع�صر الذهبي
يف الأو�ساط اليهودية ،بعد �أن حترج من ن�شرها �إكراما
لزميله قبل �أن يرتد لي�شنع بها يف نهاية املطاف ،وكانت
خا�صية طبعته ت��ق��وم ع��ل��ى م��ا درج عليه يف ك��ل �أع��م��ال��ه
تقريبا من مقابلة الن�صني العربي والعربي ،جنبا �إىل
جنب يف �صفحة مزدوجة �أي فيما ميكن ت�سميته بالطبعة
الإزائية  Synoptiqueعلى غرار ما عرف يف بع�ض
طبعات الأن��اج��ي��ل وتتفق �أراء الكثري م��ن املتخ�ص�صني
ب�����ش��ه��ادة ال���س��ك��ر ب����أن «ه���ذه الطبعة مل ت��ك��ن يف م�ستوى
ترجمات كافح لن�صو�ص �أخ��رى بالرغم م��ن �أن��ه ب��د�أ يف
ترجمة ن�ص اخلزري عندما كان طالبا يف ي�شيفا مركاز
هاراف ( ،)1948-1947حتت �إ�شراف الربي دافيد كوهني
( )1972-1887فكانت ترجمته للخزري م��ن كبواته يف
هذا املجال الذي برع فيه».
وك��ان��ت ق��د ظهرت م��ن قبل طبعة �أخ��رى للخزري تبدو
و�ضعها ال��رب��ي يت�سحاق ���ش��اي�لاط �سنة  ،1946ع��رف يف
الأو����س���اط ال��ب��ح��ث��ي��ة بتمكنه م��ن ن�����ص��و���ص ال��ي��ه��ودي��ة يف

الع�صر الو�سيط وح��اول فيها ق��در الإم��ك��ان ال�سري على
خطى اب��ن ط��ب��ون ح��ذو ال��ق��ذة ب��ال��ق��ذة م��ع نف�س �إمي��اين
ودع��وي الف��ت قعد بها �أن تكون طبعة �أكادميية بح�سب
املدققني.
ث��م ظ��ه��رت �أخ��ي�را ت��رج��م��ة د .م��اي��ك��ل ���ش��ف��ارت��ز الأخ�ي�رة
م�ستلهمة نف�س خطه التحقيقي ال��ذي ب���د�أه م��ع دالل��ة
احلائرين البن ميمون القرطبي فجمع كما يقول ال�سكر
طرفني قلما ظفر بهما حمقق ومرتجم؛ هما :املقروئية
وال��دق��ة مع ف�سح املجال للمعجم اجلديد ال��ذي عرفته
اللعة ال��ع�بري��ة احل��دي��ث��ة ،كما عمل على �إب���راز الكلمات
التي تظهر يف اللغتني العربية والعرببية يف ذات الوقت
من خ�لال ا�ستعمال البنط العري�ض حتى يعلم القارئ
�أن هذا من عمل يهودا ال�لاوي ولي�س من عمل الباحث
�شفارتز».
وقد �أفلحت هذه الرتجمة اجلديدة ب�شهادة املتخ�ص�صني
يف تدارك عرثات من �سبقها من الرتجمات ووفقت يف بيان
�شدة ارتباط ن�ص اخلزري بال�سياق العربي الإ�سالمي من
جهة املفاهيم والت�صورات وق��د بني �شفارتز اعرتا�ضاته
على �سابقيه وهناتهم وح��اول ت��دارك ه��ذه النقائ�ص ب�أن
و�ضع فهر�سا للمفاهيم العربية كثرية الرتدد وبني ال�سياق
الذي ا�ستعملت فيه يف كل مرة مع �شرح هذه املفاهيم يف
معجم خا�ص ذيل به الكتاب مع �صرب خا�ص والف��ت على
الإح����االت البيليوغرافية يف ك��ل م��رة ر�أى م��ن املفيد �أن
يزود بها القارئ .وكانت فعال عظيمة الفائدة ناهزت �أكرث
من ثالثني �صفحة .ومثلما ق��ال دانيال ال�سكر و�آخ��رون
عن حق يف عبارات جميلة« :لقد كنت �أعتقد زمن �صدور
عمله عن داللة احلائرين عن جامعة تل �أبيب �سنة ،1997
�أنه بالرغم من �أف�ضليته ف�إنه قد ي�صعب �أن يجد لنف�سه
مكانا بني الرتجمات العربية الأخرى ب�سبب مناخ الريبة
عند القراء اليهود من الكتابات اجلامعية والإحاالت غري
اليهودية ولكن �شفارتز كذب تكهناتي و�صار �أف�ضلها على
الإط�ل�اق ،وك��ذل��ك ه��ذه الرتجمة للكتاب اخل���زري ،فهي
ت�ستحق حقا �أن تعترب �أف�ضل ترجمة عربية حتى اليوم،
وال ميكن اال�ستغناء عنها بتاتا».
� ...إن هذا الن�ص مهم جدا للدار�سني العرب ،وهو يك�شف
ع��ن مرحلة مهمة م��ن تاريخهم الأندل�سي قلما اهتموا
بها ،وقد �آن الأوان �أن يبذلوا اجلهد والوقت لي�سهموا يف
التعريف بهذا ال��ذي ي�شكل ج��زءا من تاريخهم ،حتقيقا
ودر�سا وترجمة ،لعلهم بذلك يكفرون عن بع�ض تق�صري
عب عنه ابن حزم الأندل�سي بكثري من امل��رارة يف ر�سالته
َّ
يف الرد على ابن النغريلة اليهودي.
---------------- الكتاب« :الرد والدليل يف ن�صرة الدين الذليل». امل�ؤلف :يهودا الالوي (�أبو احل�سن الالوي). ترجمة :مايكل �شفارتز. ال��ن��ا���ش��ر :م��ن�����ش��ورات ج��ام��ع��ة ب��ن ج��وري��ون بالنقب بئرال�سبع� ،أبريل .2017

* �أ�ستاذ الدرا�سات اليهودية بجامعة منوبة
تون�س



ربيع األول  1439هـ  -نوفمرب 2017م

«الرد والدليل في نصرة الدين الذليل» ..ليهودا الالوي
فوزي البدوي *
هذا كتاب جديدٌ  ،ي�صدر عن مركز جورن جولد�شتاين الدويل لدرا�سة الفكر اليهودي ،املن�ضوي حتت جامعة بن جريون يف النقب ،يف ال�سل�سلة املو�سومة مبكتبة
ن�ص يف غاية الأهمية ،يجب �أن يهتم به العرب وامل�سلمون؛ لي�س فقط لأنه جزء من تراثهم اليهودي
الفكر اليهودي ،ب�إ�شراف الربوفي�سور حاييم كراي�سل ،وهو ٌّ
الأندل�سي الذي كتب بالعربية ،ولكن لأنه يك�شف عن وجه من وجوه العالقة التي قامت بني العرب واليهود وامل�سيحيني يف �شبه اجلزيرة الإيبريية يف جمال اجلدل
الديني .وبالرغم من �أن الن�ص معروف منذ مدة طويلة ككثري من الن�صو�ص الرتاثية� ،إال �أن الرتجمة التي قام بها مايكل �شفارتز جتعل منه ن�صا جديدا؛ فهو �إذن
لي�س بكتاب قدمي يعاد ن�شره ،وال بطبعة حديثة لإ�صدار قدمي ،بل هو كتاب جديد ملن يعرف �أهمية هذا الكتاب بالن�سبة للعالقات الإ�سالمية اليهودية ،وهو ما
�سنبينه يف هذا املقال.
وقد قدم له الربوفي�سور دانيال ال�سكر -وهو من الباحثني الإ�سرائيليني املعا�صرين ،الذين تخ�ص�صوا مب�سائل اجلدل اليهودي-امل�سيحي يف جامعة ابن جوريون
يف �صحراء النقب ،وع�ضو جمعية الدرا�سات اليهودية العربية -وقد ان�صب اهتمامه على اجلدل اليهودي الداخلي بني اليهود الربانيني والقرائني ،وبني اليهود
وامل�سيحيني يف الف�ضاء الإ�سالمي ،وم�سائل اجلدل الإ�سالمي اليهودي عموما.
�أم���ا الربوفي�سور مايكل �شفارتز ،فهو �أ���س��ت��اذ الفل�سفة
الإ���س�لام��ي��ة ال���ذي ا���ش��ت��ه��ر ب�ترج��م��ت��ه ل��ك��ت��اب ال��رب��ي اب��ن
ميمون «الأندل�س دالل��ة احلائرين» �إىل اللغة العربية،
وقد ن�شره �إىل العربية الرتكي املحقق ح�سني �أت��اي عن
كلية الإلهيات ب�أنقرة.
و»اخلزري» كتاب �ألفه من عرفه العرب با�سم �أبي احل�سن
ال�لاوي ،وهو كتاب كنا ب�صدد الإع��داد لن�شره مُع َّربا� ،أو
م��ن��ق��وال �إىل اخل��ط ال��ع��رب��ي ،اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ال��ن�����ص ال��ذي
حققه حجاي بن �شماي ،ولكن �سبقنا �إىل ذلك الباحث
منري ب�شري اعتمادا على ه��ذه الطبعة ،وق��د كتب عنها
الربوفي�سور ح�سيب �شحادة من جامعة هل�سنكي تقييما
فلريجع �إليه ،فعدلنا عن ذلك بعد �أن ق�ضينا فيه �سنني
عددا.
وكتاب «الرد والدليل يف ن�صرة الدين الذليل» ،املعروف
اخت�صارا بـ»الكتاب اخلزري» ،هو من كال�سيكيات الفل�سفة
ال��ي��ه��ودي��ة الو�سيطة ،ن�سبة �إىل ح���وار ب�ين ح�بر يهودي
وكبري مملكة اخلزر املعروفة تاريخيا بانت�ساب جزء من
اليهود �إليها ،حينما �س�أله قائال� :سئلت عما عندي من
االحتجاج على خمالفينا و�أهل الأديان ،ثم على اخلوارج
ال��ذي��ن يخالفون اجل��م��ه��ور ،ت��ذك��رت م��ا ق��د �سمعته من
حجج احلرب الذي كان عند ملك اخلزر الداخل يف دين
اليهود منذ �أربعمائة �سنة على ما �شهد ،وج��اء يف كتاب
التواريخ �أنه تكرر عليه ر�ؤيا كان مالكا يخاطبه ،ويقول
مر�ض،
له �إن نيتك مر�ضية عند اهلل ،لكن عملك غري
ٍ
وك���ان يجتهد ج���دا يف ال��ت��ع��ب��د يف دي���ن اخل����زر ،ح��ت��ى �إن��ه
كان يخدم خدمة الهيكل والقرابني بنف�سه بنية �صافية
خ��ال�����ص��ة .ف��ك��ل��م��ا اج��ت��ه��د يف ت��ل��ك الأع���م���ال ج���اء امل�ل�اك
��ر���ض،
يف الليل ي��ق��ول ل��ه نيتك مر�ضية وعملك غ�ير م ٍ
ف�سبب له ذلك البحث عن الأدي��ان والنحل وتهود �آخ��راً
ه��و وجمهور اخل���زر .وك��ان م��ن حجج احل�بر م��ا �أقنعني
وطابق اعتقادي فر�أيت �أن �أثبت ذلك االحتجاج كما وقع



והמשכילים יבינו (والفاهمون يفهمون).
واحلقيقة �أن ق�صة تهود ملك اخلزر كانت معروفة بني
ي��ه��ود الأن��دل�����س م��ن خ�لال امل��را���س�لات ب�ين ح�����س��داي بن
�شربوط طبيب عبد الرحمان النا�صر مبلك اخلزر ،ذلك
�أنه عندما علم ح�سداي بوجود مملكة يهودية م�ستقلة،
ح��ر���ص على مرا�سلة بالطها للتوا�صل معهم ،بعد �أن
علم بوجودهم م��ن �سفريي ملك ال�صقالبة �إىل بالط
قرطبة .و�أر���س��ل ح�سداي معهم ر�سالة �إىل ملك اخل��زر
ي�صف فيها موقع الأندل�س وعالقاتها اخلارجية ،و�س�أله
�أن ميده باملعلومات حول اخل��زر و�أ�صولهم و�سيا�ساتهم
وقدراتهم الع�سكرية ،وغري ذلك .غري �أن بع�ض امل�ؤرخني
مثل يت�سحاق باير �شككوا يف الر�سالة ،وقالوا ب�أنها كتبت
يف ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�شر و�أن��ه��ا لي�ست م��ن �أع��م��ال اب��ن
���ش�بروط» .و�إن اعترب �شفارتز �أنها ذات �أ���ص��ول حقيقية
وذه���ب م��ذه��ب��ا م��غ��اي��را مل��ذه��ب ه���ذه امل�����ؤرخ يف ك��ت��اب��ه عن
تاريخ اليهود يف �إ�سبانيا امل�سيحية.
وال��ك��ت��اب ي�شتمل على مقدمة وخم�سة م��ق��االت ،عر�ض
فيها موقف كل من امل�سيحي ،ثم العامل امل�سلم ،ثم احلرب
ال��ي��ه��ودي ال���ذي اع��ت��ق��دت الأب��ح��اث ال�لاح��ق��ة �أن���ه احل�بر
يو�سف �سنغري ،وق���دم عليهم جميعا يف ال�ترت��ي��ب قول
الفيل�سوف يف موا�ضيع ع��دي��دة منها اخللق وال�صفات،
ومنها مثال قول الفيل�سوف هو �صفتي الر�ضا والبغ�ض:
«ل��ي�����س ع��ن��د اهلل ر���ض��ا وال ب��غ�����ض .لأن���ه ت��ع��اىل م��ن��زه عن
الإرادات والأغ����را�����ض .لأن ال��غ��ر���ض ي���دل ع��ل��ى نق�صان
امل��غ��ر���ض .و�أن مت���ام غ��ر���ض��ه ك��م��ال ل���ه ،وم��ه��م��ا مل يتم
فهو نق�صان .وكذلك هو منزه عند الفال�سفة عن علم
اجل��زئ��ي��ات .لأن��ه��ا م��ت��غ�يرة م��ع الأح���ي���ان .ول��ي�����س يف علم
اهلل ت��غ�ير ف��ه��و ال ي���دري���ك ،ف�����ض�لا ع��ن �أن ي����دري نيتك
و�أعمالك ،ف�ضال عن �أن ي�سمع �صالتك ويرى حركاتك.
نعم و�إن قالت الفال�سفة �أنه خلقك فعلى املجاز ،لأنه علة
العلل يف خلقة ك��ل خم��ل��وق ال لأن��ه مق�صود م��ن قبله».

ومن الوا�ضح كما يقول ح�سيب �شحادة يف مقال له عن
الرتجمة العربية «�أن الهدف الأ�سا�سي للم�ؤلف ال�شاعر
وال��ط��ب��ي��ب ،احل�ب�ر �أب���ي احل�����س��ن ال��ل�اوي ،ه��و ال���رد على
الديانتني ال�سماويتني الأخ��ري�ين ،امل�سيحية والإ���س�لام
م��ن ج��ه��ة ،وع��ل��ى ال��ق��رائ�ين ،اخل���وارج ال��ذي��ن كتبوا ع��ادة
م�ؤلفاتِهم بالعربية وبحروف عربية من جهة ثانية».
وم��ا يهمنا يف ه��ذا ال��ع��ر���ض ال��ن��ق��دي لي�س م�تن الكتاب
يف احل��ق��ي��ق��ة ،ف��ه��و م���ع���روف ،ومي��ك��ن ال��ع��ث��ور يف م��ظ��ان
كثرية على تفا�صيله ،و�إمنا يهمنا �أهمية هذه الرتجمة
اجلديدة ،مقارنة بالرتجمات العربية املعروفة ال�سابقة
ع��ل��ي��ه ،وال��ت��ي ن��ع��ت��ق��د �أن��ه��ا ق��د ب��ل��غ��ت ب��ه��ذا ال��ن�����ص ���ش���أوا
بعيدا يجعلها بدون منازع �أف�ضل طبعة �أكادميية ميكن
التعويل عليها بالن�سبة �إىل طالب الدرا�سات الإ�سالمية
اليهودية وجمهور املتخ�ص�صني ،فهذا الن�ص الذي فرغ
من ترجمته وحتقيقه الدكتور �شفارتز قبل وفاته �سنة
 ،2011وق���دم ل��ه دان��ي��ال ال�سكر مبقدمة ف��ري��دة متكننا
م��ن فر�صة جيدة ملناق�شة الرتجمات ال�سابقة وفر�صة
للوقوف على فرادة الرتجمة الأخرية.
ك��ان��ت �أول ترجمة ع�بري��ة ل��ه��ذا الأث���ر امل��ه��م ق��د ق��ام بها
ي���ه���ودا ب���ن ط��ب��ون ���ش��ي��خ امل�ترج��م�ين ال��ي��ه��ود يف ال��ق��رون
الو�سطي ،وهو من عرف بهذا الأثر الأندل�سي بني يهود
�أوروبا يف القرن الثاين ع�شر للميالد ونقل املناخ الفكري
اليهودي الأندل�سي بالعربية �إىل اللغة العربية ،التي
ظلت قيد اال�ستعمال يف املمالك امل�سيحية .وقد كان لوقع
ال��دف��اع ع��ن اليهودية وال���ذود ع��ن ف��ك��رة ال�شعب املختار
وحب �صهيون الذي تغنى به �أبو احل�سن الالوي يف كثري
من �أ�شعاره التي جهلها امل�سلمون يف �أيامه لقلة معرفتهم
باللغة العربية� ،إ�ضافة ل�سرية حياة ال�لاوي نف�سه وما
روي م��ن �أ���س��ط��ورة ا���س��ت�����ش��ه��اده ع��ل��ى �أب�����واب ال��ق��د���س ما
جعل لهذه الرتجمة الأوىل مكانا متميزا جعلها تبقى
لقرون طويلة معتمد الأو�ساط اليهودية امل�شتغلة بتاريخ

