
 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

115 

 

 

 حركة داود الروحي ألعمادي نموذجا   -أدعياء اليهود لممسيحانية في العصر اإلسالمي 
 أ.م.د. فرست مرعي اسماعيل

 كمية العموم اإلنسانية/ جامعة زاخو
 المقدمة

سات والبحوث قد اىتمت إلى حد ما بأدعياء النبوة في التاريخ اإلسالمي، فان مثل ىذه الدراسات لم إذا كانت الدرا
تتطرق إلى الييود الذين ادعوا المسيحانية بالمفيوم التوراتي، أو النبوة والميدية بالمفيوم اإلسالمي. والسبب في اعتقاد 

بيذه المجاالت التي تخص فئة ىامشية تنتمي إلى أىل الذمة ليس الباحث يعود بالدرجة األولى إلى عدم اىتمام المؤرخين 
 ليا تأثير عمى مجريات األمور في الدولة اإلسالمية، فضال عن قمة المعمومات في ىذا الجانب. 

وقد شيد العالم اإلسالمي ظيور العديد من الحركات الييودية المسيحانية الكاذبة، حيث كانت البمدان اإلسالمية تعد 
ارض خصبة لمثل ىذه األفكار، نتيجة الحرية واألمان الذي عاشو الييود في ظل اإلسالم، تمك الحرية التي منحتيم  وبحق

، (1)مساحة كبيرة من التفكير والدرس والبحث، وصمت بيم حد دراسة التأويالت والتفسيرات الباطنية والصوفية كالقبالة
كان من أىم تمك الحركات المسيحانية: أبو عيسى األصفياني،  ومكنتيم من طرح ادعاءاتيم بدون أية مخاوف. وقد

يرجع اختيار الباحث ليذه الحركة نموذجًا لمدراسة، ألن الروايات المتعمقة بالمسيح ، و يوذعانية، وداود الروحي، وغيرىاوال
، كما أن ىذه (2)يود الكردالدجال عمى حد تعبير الباحث الييودي)إريك براور( ىو أىم مادة مفردة نمتمكيا حول تاريخ الي

الحركة لم تمق الدراسة ولم تشبع بحثًا من قبل المؤرخين المسممين، لذا حاولت بقدر اإلمكان إلقاء الضوء عمييا مستفيدًا في 
ىذا الجانب من روايات المؤرخين والباحثين الييود ودائرة المعارف الييودية)االنسكموبيديا الييودية(، لعميا تضفي شيئًا 

 يدًا عمى التاريخ اإلسالمي عامًة، وتاريخ كردستان خاصة. جد
أما الموضوع فقد وقع اختياري عميو لسببين أوليما: دراسة الحركات الييودية المسيحانية في ظل الخالفة العباسية، 

ود، بتعرض وأثرىا عمى الييود في مختمف أقطار المشرق اإلسالمي. ومحاولة تفنيد آراء بعض المستشرقين ومؤرخي اليي
الييود ألشكال من االضطياد والتمييز والتيميش، أدت إلى ظيور مثل ىذه االدعاءات. حيث كان المستشرق 
 –الفرنسي)كمود كاىين( واضحًا في التعميق عمى ىذا الموضوع الحساس، في معرض كتابتو عن األقميات غير اإلسالمية 

و بوضعيم في الحقبة المسيحية الوسيطة في أوروبا يقول: " ليس ثمة أىل الذمة )الييود( خالل العصر اإلسالمي، ومقارنت
                                                 

ة: ىي مجموعة التفسيرات والتأويالت الباطنية والصوفية عند الييود. واالسم ُمشتَّق من كممة عبرية تفيد معنى التواتر أو القبال - 1
وكان ُيقَصد بالكممة أصاًل تراث «. التقميد المتوارث»أو « التقاليد والتراث»القبول أو التقبل أو ما تمقاه المرء عن السمف، أي 

 أشكال»ثم أصبحت الكممة تعني، من أواخر القرن الثاني عشر=« الشريعة الشفوية»اقل فيما يعرف باسم الييودية الشفوي المتن
)إلى جانب مدلوليا األكثر عمومًا باعتبارىا دااًل عمى سائر المذاىب الييودية الباطنية منذ « التصوف والعمم ألحاخامي المتطورة

العارفون »ار القبَّااله )مقو باليم بالعبرية والقبَّاليون بالعربية( عمى أنفسيم لقب بداية العصر المسيحي(. وقد أطمق العارفون بأسر 
، «رازي ىتوراه»واحد من مصطمحات أخرى تشير إلى المدلول نفسو، فالتممود يتحدث عن « قبالة»ومصطمح «. بالفيض الرباني

كافاه، أي النازلون إلى المركبة، وبعمي ىاسود، أي أسياد أو وقد كان ُيشار إلى المتصوفين بعبارات يوردّي مر «. أسرار التوراة»أي 
نشي إيموناه، أي رجال اإليمان، وبني ىيخاله دي ممكا، أي أبناء قصر الممك. وكان القبَّاليـون يرون أن  أصحاب االسم، وا 

ون تفسير الفالسفة المجازي، المعـرفة، كل المعـرفة )الغنوص أو العرفان(، توجد في أسفار موسى الخمسة، ولكنيم كانوا يرفض
وكانوا ال يأخذون في الوقت نفسو بالتفسير الحرفي أيضًا. فقد كانوا ينطمقون من مفيوم غنوصي أفالطوني ُمحـَدث ُيفضـي إلى 

اجع: معـرفة غنوصـية، أي باطنية، بأسرار الكون وبنصوص العيد القديم وبالمعنى الباطني لمتوراة الشفوية. لمزيد من المعمومات ر 
 . 345، ص 5عبد الوىاب المسيرى: موسوعة الييود والييودية والصييونية، مج 

 . 63(، ص2002ييود كردستان، أكممو وأصدره رافيل باتاي، نقمو الى العربية شاخوان كركوكي وعبد الرزاق بوتاني)اربيل: دار ئاراس،  - 2
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شيء في اإلسالم في القرون الوسطى يمكن تسميتو تحديدًا بمعاداة السامية". كما إن الموضوعية تحتم عمينا أن نحاول 
، بغض النظر عن مقارنة عدم التسامح المسيحي بنظيره اإلسالمي لما ليما من أوجو شبو أوجو اختالف، إن اإلسالم

العديد من االضطرابات والقالقل، قد أظير من التسامح والود إزاء الييود الذين عاشوا في بالد المسممين أكثر مما أظيرتو 
األمريكي )برنارد لويس( الذي يعتبر مؤلفو )الييود في اإلسالم(أكثر تقييمًا لالعتدال  –أما المستشرق البريطاني ، (1)أوروبا

ييود تحت النفوذ اإلسالمي في العصور الوسطى اإلسالمية، فيقدم تفسيره الخاص إلحساس الييود بوضع بشأن وضع ال
أفضل تحت حكم اإلسالم منو في ظل المسيحية قائاًل: " عندما نقارن موقف المسممين من الييود ومعاممتيم إياىم في 

وسيطة فإننا نرى عددًا من المقابالت الصارخة. . . إن القرون الوسطى بوضع الييود بين جيرانيم المسيحيين في أوروبا ال
معاداة الييود في المجتمع اإلسالمي ليست من جية الىوتية. . . إنيا باألحرى ذلك الموقف المعيود من قبل الغالب إزاء 

يضفي عمى نزعة المغموب، موقف األغمبية إزاء األقمية، دون ذلك البعد الالىوتي اإلضافي وبالتالي البعد النفسي الذي 
أما السبب الثاني، فيو أن ىذا الموضوع وىو اضطياد  ، (2)معاداة السامية لدى المسيحيين طابعيا األوحد والخاص"

الشعوب اإلسالمية لمييود فيما يعرف )بمعاداة السامية( قد صار لغة العصر وموضوعو، ىذا من جانب؛ ومن جانب آخر 
ية اإلسرائيمي لغيره من البشر، وترسخ في وجدانو حب األنا وتفردىا فحسب؛ بل فإن مثل ىذه الموضوعات ال تدعم كراى

أنيا تمقى رواجًا وقبواًل عمى كافة األصعدة فى إسرائيل، وتدرس فى المدارس والجامعات اإلسرائيمية، أضف إلى ذلك أن 
 فيوالجامعية فى مراحميا المختمفة  غالبية ىذه النخبة من المؤرخين اإلسرائيميين ىم من مؤلفي كتب التاريخ المدرسية

العصرين اليوناني والروماني، وبت تسيون  فيإسرائيل. ومن ىؤالء: مناحم شترن، وأوريئيل ربابورت، وبروريا بن باروخ 
ولبيان تيافت مثل ىذه االدعاءات التي ليس من ، (3)عراقى كمورمان، ويسرائيل جرشونى فى فترة ما بعد ظيور اإلسالم

ائل، فان معاممة الفاتحين المسممين لمييود كانت حسنة في فترة الفتوح وما بعدىا في العصرين األموي والعباسي. ورائيا ط
الشديدة ضده،  Heracliusقياسًا بما القوه عمى يد البيزنطيين والساسانيين. فقد كانت تدابير اإلمبراطور البيزنطي ىرقل 

ضد الروم البيزنطيين، حتى وصل األمر بالخميفة األموي معاوية بن أبي  جعمتيم يعممون مع العرب المسممين في الشام
 . (4)سفيان إلى إسكان جماعة منيم في مدينة طرابمس المعرضة ليجمات األسطول البيزنطي

وجاءت الفتوح اإلسالمية بتحسن كبير في وضع الييود، وأكد الخمفاء الراشدين ذلك في وصاياىم بأىل الذمة. وتعطي 
، وفي الشام كانت المعاممة (5)ات الييودية صورة طيبة لنظرة الخمفاء األوائل لمجماعات الييودية وخاصة في العراقالرواي

معاممة خاصة لتعاونيم مع العرب المسممين، وكان التزام األخيرين بالعيود وحمايتيم ألىل  (6)حسنة، وعومل الييود السامرة
                                                 

ون الوسطى، ترجمة إسالم ديو ومعز خمفاوي، قدم لو صادق جالل مارك ر. كوىين: بين اليالل والصميب وضع الييود في القر  - 1
 . 21- 20(، ص 2007ألمانيا: منشورات الجمل،  -العظم)كولونيا

 . 22كوىين: بين اليالل والصميب، ص  - 2
قدم إلى المؤتمر ىاني عبد العزيز السيد سالم: الحركات الييودية المسيحانية في ظل اإلسالم حركة شبتاي زيفي نموذجًا، بحث م - 3

 . 912م، ص 2011العالمي لمتاريخ والحضارة اإلسالمية في جامعة مااليا، كوااللمبور، تشرين االول 
البالذري: فتوح البمدان، حققو وعمق حواشيو وأعد فيارسو وقدم لو: عبداهلل أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع)بيروت: مؤسسة  - 4

 ،. 174م(، ص 1987-ىـ1407المعارف، 
عبد العزيز الدوري: الييود في المجتمع اإلسالمي عبر التاريخ، في أوراق في التاريخ والحضارة)بيروت: دار الغرب اإلسالمي،  - 5

 . Cambridge History of Religion in The Middle Eastنقاًل عن  95 – 94، ص 3م(، ج2007-ىـ 1428
عني عاصمة مممكة إسرائيل التي يوجد فييا جبل جريزيم الذي كان يحج السامرة، فيي بالمغة العبرية )شومرون( التي ت - 6

إليو السامريون في عيد الفصح، وقد شكمت السامرة أقمية صغيرة العدد في مصر أيام سالطين المماليك، ىذا فضال 
ن المماليك عن أن بعض المصادر المعاصرة قد أشارت إلى أن السامرة ليست من الييود، ومع ىذا فقد عامميم سالطي
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ق ذلك فان الشريعة اإلسالمية ال تميز بين الييود وغيرىم من حيث الوضع الذمة مدعاة احترام ىؤالء ومودتيم، وفو 
 . (1)القانوني، وىذا يعود إلى نظرة اإلسالم المفتوحة ألىل الكتاب

لقد أكد اإلسالم عمى وحدة األديان السماوية في األصل اإلبراىيمي، ووفر اآلخرين حرية العقيدة ما داموا يمتزمون 
مى المسممين أو يعينون عمييم، وترك المسممون ألىل الذمة شؤونيم الخاصة وفق شرائعيم، واستعانوا بالعيود وال يعتدون ع

بالذميين من الييود والنصارى في الوظائف المالية والكتابية لالستفادة من خبرتيم، وكانت سمة التسامح عمى أشدىا في 
التفوه بيا؛ بحاجة العرب المسممين  -تشرقين وتالمذتيم كما حاول البعض من المس –صدر اإلسالم، وال يمكن تفسير ذلك 

 . (2)إلى الشعوب األخرى في اإلدارة وغيرىا، بل الثقة بالنفس وروح التسامح
  ا"Messiancim"عقيدة انتظار المخمص الموعود من نسل داود: المسيحانية

ص شامل يتحقق عمى يد الممك العبرية عمى استخدام لفظ "مشيحوت لمتعبير عن مبدأ اإليمان بخال تاصطمح
الذي يعتبر قدومو مؤشرًا لبداية مستقبل مثالي بكل ما فيو. وىى مأخوذة من الفعل العبري "ماشح" الذي  المسيح "ىامشيح "

فيو مشتق من المغة  "Messiancim"مصطمح المسيحانية يعنى في عبرية العيد القديم أن يمسح بالزيت المقدس. أما 
" The Anointed oneىامشيح": " -الذي يعني: "الممسوح بدىن الزيت المقدس Mashiah: ماشيح العبرية من الفعل

أي )ييوه المنقذ(، وقد  Yehoshua"عمى عادة بني إسرائيل في مسح الطفل أو الممك المتوج بدىن الزيت كِسمة لمقداسة "
المسيح )عميو السالم( والذي يعني "الربُّ " وىو االسم الذي عرف بو السيد Yeshuحور االسم واتخذ صيغة )يشوع(: "

وقد ترددت المفظة اسمًا ومصطمحًا معًا، في الكتاب المقدس: العيد القديم والجديد ولمرات عديدة. ففي سفر ، (3)يخمص"
( نقرأ: "أحمدك يا رب، وأورنم اسمك بين األمم نصرًا عظيمًا يمنح ممكو ويظير رحمتو لمن 22/51صموئيل الثاني )

 . (4)، لداود وذريتو إلى األبد"مسحو
( وينمو غصن من أصولو، روح -عميو السالم-وجاء في سفر إشعيا: "سيخرج من جذع يسى )والد نبي اهلل داود 

الرب ينزل عميو. . . ال يقضي بحسب ما ترى عيناه. وال يحكم بحسب سماع أذنيو، بل يقضي لمفقراء بالعدل وينصف 

                                                                                                                                                        

التي -عمى أساس أنيم فرقة ييودية ينطبق عمييا شروط أىل الذمة. وقد نشأت ىذه الطائفة في فمسطين بعد سقوط مممكة إسرائيل 
ق. م الذي أجمى الييود عن فمسطين إلى نواحي  738عمى يد الممك آشوري )تجالت بالصر( عام  -انشقت بعد وفاة سميمان

(، واحل محميم بعض القبائل في سكنى عاصمة المممكة وىي مدينة السامرة القديمة التي يعيشون شمال بالد ميديا)= كردستان
حوليا والتي قامت عمى أنقاضيا مدينة نابمس، ويذىب بعض الباحثين الييود إلى أن نشأة ىذه الفرقة ترجع إلى أيام السبي البابمي 

فوق جبل جرزيم. وقد اشتدت العداوة بين ىذه الفرقة وبقية الييود عندما ق. م. وفي ىذا التاريخ بنى السامريون ىيكميم  586عام 
رفضوا المساىمة في بناء الييكل الثاني، إذ كانوا يعتبرون أن المكان المقدس لمييودية ىو جبل جرزيم في نابمس، وليس جبل 

المعروف أن السامرة يصعدون جبل  صييون وأورشميم، وقد أضاف ىؤالء إلى التوراة عبارات توحي بقدسية ىذا الجبل، ومن
جرزيم ثالث مرات في السنة حاممين معيم حمامة ذىبية ليقدموىا قربانا عمى المذبح في أعمى الجبل، وىم ال يحجون إلى القدس 
ذلك الن جبل جرزيم يحتل في قدسيتيم مكان القدس، وىم يقدمون الشاة في عيد الفصح محتفظين بعظاميا سميمة، ينظر، 

(، ص 1999)د.م، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  محمد الوقاد: الييود في مصر الممموكية في ضوء وثائق الجنيزةمحاسن 
228-229 . 

 . 158البالذري: فتوح البمدان، ص  - 1
 . 95، ص 3عبد العزيز الدوري: المرجع السابق، ج - 2
م( 2002-ىـ1422حديثة في الييودية )عمان: دار عمار لمنشر، عرفان عبد الحميد فتاج: الييودية عرض تاريخي والحركات ال - 3

 The Encyclopedia of Religion. نقال عن 26-25ص
 .6/35الطبري: التفسير  - 4
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ت األشرار بنفخة من شفتيو. يكون العدل حزامًا لوسطو، والحق مئزرًا حول خصره، فيسكن الظالمين بكالم كالعصا، ويمي
 . (1)الذئب مع الخروف، ويبيت النمر بجانب الجدي"

 فيوكان األحبار واألنبياء يسمون من أجل المسح بالزيت مسحاء اهلل، وينيى العيد القديم عن المساس بيم كما جاء 
(" ال تمسوا مسحائى وال تؤذوا أنبيائي". وكان مسح المموك أول شعائر التتويج والمبايعة، 20/22سفر أخبار األيام األول )

وداود من ىؤالء المسحاء. ثم أطمقت كممة مسيح مجازًا عمى كل مختار منذور. فقد ورد في سفر اشعيا: "إن  لشاؤو فكان 
قامة الييكل من الجديد"أعداء بني إ كورش الممك الفارسي كان مسيحًا لمرب. ألن الرب أخذ بيده إلىالك وجاء ، سرائيل وا 

في اإلنجيل: "وبينما ىو يفكر )يوسف النجار( في ىذا األمر، ظير لو مالك الرب في الحمم وقال لو: "يا يوسف ابن داوود 
. (2)خطاياىم"تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، فيي حبمى من روح القدس، وستمد ابنًا تسميو )يسوع( ألنو يخمص شعبو من  ال

 . (3)وجاء أيضا: "ولما بمغ الطفل يومو الثامن، وىو يوم ختانو سمي يسوع كما سماه المالك قبمما حبمت بو مريم"
( بدور القيام بميمة المسيحانية المنتظرة وتحقيق الخالص -عميو السالم-ومع تخصيص جذع يسي )والد النبي داود

م والمقب قد أطمقا عمى آخرين ال يمتون بصمة رحم إلى الفرع المنتخب إلييًا من النيائي لبني إسرائيل عمى يده، فان االس
 ( األخرى. -عميو السالم–بين فروع بني إسرائيل األخرى )بني يعقوب 

وقد شاع استخدام ىذا الفعل في كتاب العيد القديم لمتعبير عن مسح الكينة واألنبياء واألمراء وبعض األدوات 
د كان شائعا لدى شعوب الشرق األدنى القديم. ولما كان المسح بالزيت يضع الشخص الممسوح في واألشياء. وىو تقمي

مكانة أعمى من جميع إخوانو لكي يكون فى خدمة الرب؛ فإن ذلك يجعمو أكثر قربا من ييوه، كما يجعمو مختارًا منو، ويقوم 
ريعتو وخططو وكل ما يريد عمى األرض، كما يجعل منو بالحكم نيابة عنو ويمنح بني إسرائيل البركة باسم ييوه، وينفذ ش

ممكا مقدسًا ال تنتيك حرمتو. ومن خالل مسح الممك وتسمحو بالروح السماوية، فإنو يتمقى حكمو خارقة، وألنو قد أصبح 
اتو مالك ييوه؛ فيو ينفذ كل رغباتو عمى األرض. وىو يعرف المستقبل ويتمتع بحياة أطول من كل البشر، كما أن خبر 

عظيمة ويمكنو تحقيق ما يعجز عنو اآلخرين. ثم تطور المفيوم في عصر التممود حيث أصبح يستخدم فقط لمداللة عمى 
ممك يأتي في المستقبل، مزودًا بقوى من الرب الذي اختاره لينفذ ميمة تخميص بني إسرائيل من األعداء ويحكميم كممك 

 . (4)نية والسياسيةعظيم ويخضع باقي الشعوب األخرى لسيطرتو الدي
وقد كانت فكرة الخالص في العيد القديم إحدى األفكار التي شوىيا أحبار التممود ومعاصرييم من أدباء 

الخالص مرتبطًا بعودة بني إسرائيل  ءمجي. أو األدب الرؤيوى، فبداًل من التمسك بدعوة األنبياء بأن يكون (5)األبوكاليبس
ب ونبذ عبادة األوثان وكافة الموبقات األخرى من انحالل خمقي وفساد اجتماعي، نحى إلى الطريق القويم في عبادة الر 

أحبار التممود ومعاصروىم من الكينة وأدباء األبوكاليبس بمفيوم الخالص منحى عنصريا حيث أصبح يشير إلى اإليمان 
ضعيم طبقا ليذا المفيوم المتطور عمى بمجيء ممك ييودي ترسمو السماء يتميز بقدرات قتالية خاصة، يقود بني إسرائيل وي

                                                 
 )فحّل روح الرب عمى داود من ذلك(.  16/13: سفر صموئيل األول: أيضاً ، و انظر 11العيد القديم، سفر اشعيا:  - 1
 . 21-1/20تى: العيد الجديد، إنجيل م - 2
 : "روح الرب عمّي، ألنو مسحني ألبشر المساكين". 4/16، و 2/12العيد الجديد، إنجيل لوقا:  - 3
)القاىرة: االتحاد لمصحافة والنشر، 1منى ناظم الدبوس: المسيح الييودي ومفيوم السيادة اإلسرائيمية، سمسمة نحن وىم  - 4

 . 53، 29-28(، ص1986
تيتم بالكشف عن  التيى الكشف أو اإلظيار. ويطمق مصطمح أدب األبوكاليبس عمى المؤلفات كممة يونانية تعن - 5

تقع فيما وراء الطبيعة والخافية عن العين البشرية. وقد تبمور ىذا األدب في القرن األول  التياألشياء الغامضة 
 26 م الدبوسي: المرجع السابق، صالميالدي بيدف حث بني إسرائيل عمى التمسك بالشريعة. لممزيد راجع: منى ناظ
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قمة السمم البشرى. وتحت تأثير قبول عقائد أخرى تبعد عن شريعة موسى، وتحت تأثير العنصرية والدونية التي يتحدث 
ىذا الممك المسيح عرفت  ءلمجيمنيا أولئك األحبار نتيجة اليزائم العسكرية المتكررة وضع أحبار التممود شروطًا أخرى 

اض المسيح ىي في مجمميا حالو الكوارث المدمرة الشاممة لمعالم اجمع تتبعيا حالو سالم وىدوء أبدى يتميز فييا باسم مخ
الييود ـ كما يعتقدون ـ بوضع السيادة عمى كافة إنحاء المعمورة متعبدة طائعة مقدمة القرابين لتتخذ من صورة اإللو التي 

معبادة، وتصبح عبادة الشعوب لصورة ىذا الرب خضوعًا لبنى إسرائيل فى ذات يرسميا بنو إسرائيل في ىذا التراث محطًا ل
الوقت. وفى مجموعة أخرى عرفت بـ"معجزات المسيح" يتحدث فييا أحبار الييود عن تصورىم لوضع غيرىم من األمم 

يئًا فشيئًا وال يقدرون األخرى في عصر المممكة المسيحانية، يقول الربى يوسى: " سيجمس الرب المبارك ويسحق األغيار ش
 . (1)عمى البقاء أمامو ألن التوراة تكون عمييم نيرًا عظيما يحاولون التخمص منو"

تكريمًا لو، جراء قضائو  -المسيح المنتظر -ق. م(،  530-559فقد أطمق عمى الممك االخميني كورش الثاني )
صداره أوامر تقضي بالسماح لييود األسر 539عمى المممكة الكمدانية )البابمية(، واحتالل عاصمتيا بابل عام  ق. م، وا 

البابمي بالعودة إلى فمسطين، ومساعدتيم ماديًا من أجل إعادة بناء المعبد السميماني )ىيكل سميمان( الذي دمره الممك 
ليخضع لو ق. م، فجاء في سفر اشعيا: " وىذا ما قالو الرب لكورش الذي مسحو وأخذ بيمينو  586البابمي نبوخذ نصر عام

الشعوب، ويضعف سمطان المموك حتى يفتح أمامو المصاريع فال تغمق في وجيو األبواب، أسير قدامك، فأميد الجبال، 
وأحطم مصا ريع النحاس، وأكسر مغاليق الحديد، وأعطيك الكنوز الدفينة والذخائر المخبأة، فتعمم إني أنا الرب، الو 

 . (2)ح{إسرائيل، الذي دعاك باسمك، } أي الممسو 
كذلك أطمق االسم في سفر زكريا عمى شخصيتين ىما: الكاىن األعظم يشوع، والممك زربابل، وىو حفيد الممك 
"جييوى أشين" وكان وقتيا زعيما لييود المنفى الذين عادو من بابل إلى ييودا )=المممكة الجنوبية قبل تدميرىا عمى يد 

م حاكمًا ق.521الممك داريوس االول في سنة زربابل في ظل حكم  نبوخذ نصر( بموافقة الممك كورش الثاني. وعين
القدس وأطرافيا(، وكان آخر حكاميا من بيت داود. ويتحدث )كتاب زربابل( الذي كتب في  -لمقاطعة ييودا )=أورشميم

 . (3))بذر بابل( عن ظيور المسيح زمنو والذي قيل انو وجد منقوشًا عمى الحجر، عن رؤى رآىا زربابل
د الفت أعمال كثيرة عن اآلمال المسيحانية التي نشأت عن كتاب زربابل، وتقول دائرة المعارف الييودية: "رغم انو وق

من الصعوبة تحديد تواريخ مختمف األعمال التي يتكون منيا ىذا األدب المسيحاني، فال يستبعد أن يكون بعضيا سابقا 
وتزامنت الفكرة دائمًا ، (4)تأثير كبير عمى الييود في العصور الوسطى ... وقد كان ليذه الكتابات حتى عمى كتاب زربابل

 Traumaمع حقب المحن والفتن والمالحم وموجات االضطيادات والتصفيات الجماعية لمييود عمى أيدي خصوميم 
Suffering  وحاالت نفسية تتسم باإلحباط والخذالنFrostration  عود من نسل وان ظيور المنتظر الغائب والمنقذ المو

داود، ىو سفينة النجاة وطريق الخالص مما يعانون من مذلة وصغار، وضياع وتشتت، وغياب سمطان، وما يتجرعون من 
 . Bandag of Exile(5)قسوة وظمم وامتيان، وما يحسونو من إحباط ويأس وخذالن في ديار العبودية والشتات 

                                                 
 . 912: الحركات الييودية المسيحانية في ظل اإلسالم، ص ىاني عبد العزيز السيد سالم - 1
، وقد صور سفر ارميا في عبارات ثأرية مصير الممك الكمداني نبوخذ 28-14و 1-45العيد القديم، سفر اشعيا،  - 2

ني )الييكل( وسبى الييود إلى مدينة بابل فيما سمي بالسبي البابمي، الذي دمر أورشميم وخرب المعبد السميما نصر
 . 31/7ينظر سفر ارميا 

 . 204م( ص1996بركات احمد: محمد والييود نظرة جديدة، ترجمت محمد عمي مراد )القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب،  - 3
4 - Messianic Movements, Encyclopedia Judaica (Jerusalem 1971), Vol. XI, Column 1413 . 
 مادة الييودية Britannica Encyclopediaنقال عن  29عرفان عبد الحميد: الييودية، ص - 5
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 ديدة من القتل والتخريب واليدم عمى يد أعدائيم ومنيا: ولقد تعرض الييود ومؤسساتيم الدينية إلى حمالت ع
 ق. م عمى يد الممك الكمداني نبوخذ نصر، ثم األسر البابمي.  587-586التدمير األول ألورشميم وىيكل سميمان عام  .1
رائيل م، وفرضو قسرا أجالء بني إس70التدمير الثاني ألورشميم وىيكل سميمان عمى يد القائد الروماني تيتوس عام  .2

 . (1)عن فمسطين، ويبدو أن الييود الذين عاشوا في شمال الجزيرة العربية وجنوبيا )اليمن( ىم من ىؤالء الييود
م بالييود اثر فشل حركة التمرد الفاشمة التي 132المذبحة اليائمة التي انزليا اإلمبراطور الروماني ىاد ريان عام  .3

الذي انتحل صفة المسيحانية وادعى انو المسيح  Simon Bar Kochibaقادىا الزعيم الييودي شمعون باركوخيبا 
المنتظر، وقد قتل باركوخيبا ومعو آالف الييود بعد استسالميم لإلمبراطور الروماني، الذي دمر أورشميم وبنى عمى 

 . (2) أنقاضيا مستعمرة رومانية اسماىا)كولونيا إيميا كابتولين(
ية العقيدة الييودية عناصر رؤيوية ذات مضامين أخروية، فصارت العقيدة تبعًا وبناء عمى ما تقدم فقد سرت إلى بن

لذلك تتضمن اإلشارة إلى مرحمتين متتابعتين، أوالىما: تمييدية تسود فييا المظالم وتعم المفاسد، ويبتمى بنو إسرائيل فييا 
لمرحمة التمييدية؛ تبدأ بعد أن تمأل األرض عادة بالحكم األجنبي وسطوتو والقير واالضطياد والقسوة والمعانات، وىذه ا

ظمما وجورا وفسادًا، مما يستدعي عودة النبي إيميا من السماء، الذي سيميد بجياده وقتالو ضد أعداء بني إسرائيل 
، وقيام Consummation of Historyلمخالص ثم يصعد إلى جبل الكرمل ليعمن نياية الفواجع والكوارث، بل والتاريخ 

 د ىو العيد المَسائي عمى األرض. عيد جدي
افترقت السبل بالييود مع  ، فقد(3)وألنو من جذع يسي، ومواليد بيت لحم -ببشارتو –ومع ظيور السيد المسيح 

وأنو المقصود بما ورد في األسفار عن المسيا من أن أسمو:  ،فاعتقدت طائفة منيم أنو المنقذ اإلليي المرتقب ،مجيئو
احتجت ىذه الطائفة بما جاء في نبوءة النبي إشعيا عنو: "ولكن السيد الرب نفسو يعطيكم ىذه اآلية: المسيح بن يوسف ، و 

ًً إلى أن يعرف كيف يرفض الشر ويختار  ىا ىي العذراء تحبل وتمد ابنًا وتدعو اسمو عمانوئيل ، يأكل زبدًا وعساًل
– Judaizing Christiansمسيحية:  -فرقة: ييودية ، فآمنوا برسالة السيد المسيح واتبعوه، وصاروا يشكمون (4)الخير

Christianized Jews وقد استمرت ىذه الطائفة التي لفقت في عقيدتيا بين الييودية والمسيحية في الوجود ردحًا طوياًل ،
 Chrysostom، حتى أن الراعي المسيحي خريسوستوم (5)من الزمن، رغم أن الييود والنصارى رفضوا معًا االعتراف بيم

اضطر لمتنديد بيذه الطائفة بمدينة أنطاكية باسم المسيحية التي كانت آنئذ قد  –الذي عاش أواخر القرن الرابع الميالدي  –
 غدت ديانة رسمية لإلمبراطورية البيزنطية. 

                                                 
؛ ويذكر الكاتب أن 459(، ص 2004اإللوىية وتاريخ اآللية)بيروت: األىمية لمنشر والتوزيع،  –فاروق الدمموجي: تاريخ األديان  - 1

 عمى يد تيتوس من سكان أورشميم )القدس( بمغ مميونًا من األنفس.  عدد الييود الذين قتموا
 ؛ 34بركات احمد: محمد والييود نظرة جديدة، ص - 2
من مواليد بيت لحم، وىو األمر الذي أكدتو األناجيل:  –عميو السالم  –لرد دعوى المسيحية أنكر الييود أن يكون السيد المسيح  - 3

نجيل لوقا2/1الييودية( إنجيل متى: )ولما ولد يسوع في بيت لحم  : المدينة التي سيخرج منيا المخمص الموعود؛ وبعد أن 2، وا 
فشل الييود في رد نسبة الييود إلى داود، فقالوا: إن السيد المسيح من مواليد الناصرة، واستدركوا: )أمن الناصرة يخرج ليم شيء 

 . 1/46صالح(، إنجيل يوحنا: 
 10/18، وقارن بإنجيل متى: 7/14اشعيا: العيد القديم، سفر  - 4
من مواليد بيت لحم، وىو األمر الذي أكدتو األناجيل:  –عميو السالم  –لرد دعوى المسيحية أنكرالييود أن يكون السيد المسيح  - 5

نجيل لوقا2/1)ولما ولد يسوع في بيت لحم الييودية( إنجيل متى:  موعود؛ وبعد ان : المدينة التي سيخرج منيا المخمص ال2، وا 
فشل الييود في رد نسبة الييود الى داود، فقالوا: إن السيد المسيح من مواليد الناصرة، واستدركوا: )أمن الناصرة يخرج ليم شيء 

 . 1/46صالح(، إنجيل يوحنا: 
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 أدعياء اليهود لممسيحانية قبل اإلسالم
إال أن ىناك إشارات لو ولعصره في بعض  عمى الرغم من أن المسيح المخمص غير مذكور بشكل صريح في التوراة،

أسفارىا. كما أن بحث ىذه الفكرة عند الييود والخوض في تفصيالتيا أضفيا عمى المسيح المخمص أوصافًا معينة يتميز 
وأن يكون قاضيًا  –عميو السالم  –بيا عن بقية البشر ويختمف فييا عنيم. فقد قالوا إنو يجب أن يكون من نسل النبي داود 

، وأن والدتو يجب أن تكون في اليوم -عميو السالم  –معممًا لمتوراة، كما يجب أن يكون نبيًا بل أفضل األنبياء بعد موسى و 
التاسع من آب طبقًا لمتقويم العبري. ثم ال بد أن تكون ىناك موطئات لظيوره وعالمات ذكروىا وناقشوىا في أدبياتيم. وقبل 

الخضر في التراث اإلسالمي( بفترة قصيرة يعمن عن ذلك. كما يجب أن  –ىو)= إيميا ظيوره ال بد أن يظير النبي اليا
يظير قبمو مسيح آخر اسمو المسيح ابن يوسف من قبيمة )أفرايم )= ابن يوسف( موطئًا ومميدًا ويخوض حروبًا حيث 

إلى فمسطين حيث سيحكم العالم  ، وسيقود المخمص الييود منتصرًا ويأخذىم(1)يسقط في آخرىا صريعًا عمى أبواب أورشميم
منيا وتخدمو األمم والشعوب. وطبقًا لما يذكره الييود فانَّ العصر المسيحاني سيكون عصرًا ذىبيًا تنعدم فيو المجاعة 
والحروب والصراعات بين الناس وتعم الرفاىية والسعادة ويزول الحزن واألمراض من بينيم بل وتطول أعمارىم ومن يموت 

يعتبر صغيرًا كما جاء في سفر اشعيا: " ال يموت ىناك طفل أيام وال شيخ لم يستكمل أيامو ألن صغير  وعمره مائة
ًّ يموت وىو ابن مائة سنة والذي يموت دون مائة فإنَّو ممعون" ًَ السِن
، وتذكر األدبيات المسيحانية أن ىذه الحقبة (2)

 ستطول أللفي سنة قبل حمول يوم القيامة. 
ييود اإلقرار بمسيحانية السيد المسيح تنامت دعوات المسيحانية وعمى تعاقب القرون، فادعاىا وبعد رفض عامة ال
 بحسب التسمسل التاريخي: 

لمميالد ظير رجل ييودي من مصر وأدعى بأنو نبي وتبعو حوالي ثالثون ألف رجل، فقادىم إلى  45و 52بين األعوام  -1
ستسقط بأمره وسيحررىا من سيطرة الرومان، ثم دارت بينو وبين  جبل الزيتون عند أورشميم وقال ليم بأن حيطانيا

 . (3)الجيش الروماني عمى أتباعو. ويظير مما ورد في العيد الجديد أن ىذا المتنبئ بقي حيًا بعد ىذه المعركة
ثورة ضد شمعون باركوخبا، ييودي ظير في فمسطين في القرن الثاني الميالدي وأدعى بأنو من نسل الممك داود، وقاد  -2

 . (4)م انتيت بقتمو وأتباعو عمى يد القائد الروماني يوليوس سيفردس135-132الحكم الروماني في األعوام 
م أدعى ييودي من جزيرة كريت بأنو موسى، وأنو أرسل ليخمص الييود، وقد وعد من كان في 448في حدود عام  -3

فمسطين دون مراكب، حيث يفمق ليم البحر كما فمقو  الجزيرة منيم بأن يأخذىم عن طريق البحر األبيض المتوسط إلى
موسى )عميو السالم(، وقد ضرب ليم موعدًا لذلك، فمما جاءوا البحر نادى عمى البحر أن ينشق ولكنو لم ينشق ومع 

                                                 
ألمر الذي أكدتو من مواليد بيت لحم، وىو ا –عميو السالم  –لرد دعوى المسيحية أنكرا لييود أن يكون السيد المسيح  - 1

نجيل لوقا2/1األناجيل: )ولما ولد يسوع في بيت لحم الييودية( إنجيل متى:  : المدينة التي سيخرج منيا المخمص 2، وا 
الموعود؛ وبعد أن فشل الييود في رد نسبة الييود الى داود، فقالوا: إن السيد المسيح من مواليد الناصرة، واستدركوا: 

 . 1/46يء صالح(، إنجيل يوحنا: )أمن الناصرة يخرج ليم ش
االسم أورشميم ليس عبريًا وفي التوراة ىناك صورتان السم المدينة ىما: يروشمم ويروشاليم، وىذا االسم الثاني ىو  - 2

المستعمل بين الييود، واستعمل العرب منذ ما قبل اإلسالم عددًا من لالسم منيا: اوريشمم، واوريشموم، واوريسمم وغيرىا، 
 ورد بعضيا في شعرىم. انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان. وقد 

 ؛ إن العدد كان أقل مما ذكر. 21/38أعمال الرسل:  - 3
 . 184بركات احمد: محمد والييود نظرة جديدة، ص - 4
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ذلك فقد أمرىم أن يقفزوا فيو فأطاعوه وقفزوا فغرق منيم من غرق ونجا منيم من نجا. أما المخمص المزيف فقد اختفى 
 . (1)ولم يعثر لو عمى أثر

م أعمن رجل من ييود افريقية عن ظيور المسيح وزعم أنو الموكول بإعادة أألسباط العشرة المفقودين 645في حوالي  -4
إلى أرض الميعاد، وجمع حولو ما يقرب من أربعمائة رجل من الحاكة والقصارين، وىجم بيم عمى مجموعة من أديرة 

 . (2)وقتموا أحد روسائيم، فقبض عمى الييودي فصمب وقتل أتباعو المسيحيين وحرقوا ثالثة منيا
 أدعياء اليهود لممسيحانية في العصر اإلسالمي

لقد سكن الجزيرة العربية ييود كثيرون، كما حكمت اليمن أسرتان ممكيتان ييوديتان، ومن المرجح أن تكون اآلمال 
المممكة الحميرية عمى يد األحباش وما تبعيا من اضمحالل لمركزىم. المسيحانية قد ثبتت أفئدة الييود العرب أثناء تدمير 

ىـ لمنبؤات الييودية المتعمقة ببعثة ))نبي(( قد تكون 151واإلشارات المختمفة التي ساقيا المؤرخ ابن إسحاق المتوفى سنة 
ممين الذين جاءوا من بعده يظنون نتيجة لقراءة مختمفة لبعض الكتابات الييودية المسيحانية، وكان ابن إسحاق وعمماء المس

أن الييود الذين تنبأ أحبارىم بمبعث نبي كانوا في حقيقة األمر ينتظرون مبعث النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمم(، " أقيم 
، وىذا واضح وضوح الشمس في (3)ليم نبيًا من وسط إخوتيم مثمك وأجعل كالمي في فمو، فيكمميم بكل ما أوصيو بو"

ار، أن أيًا من األنبياء اإلسرائيميين الذين جاءوا من بعد موسى)عميو السالم( في تعاقٍب متطاوٍل، حتى ظيور رابعة الني
 . (4)المسيح)عميو السالم( لم يَدع أنو النبي الموعود في ىذه النبوءة

ود الحجاز فيما يبدو . ولكن يي(5)وأنيم حين أعمن النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمم( نبوتو جحدوا ىذه النبوة عامدين
لم يروا أية آية ولم يشيدوا تحقق أية نبوءة، وقد ذكر ابن إسحاق: " وقد دعا رسول اهلل)صمى اهلل عميو وسمم( ييود إلى 
اإلسالم ورغيم فيو، وحذرىم غير اهلل وعقوبتو، فأبوا عميو، وكفروا ما جاءىم بو، فقال ليم )الصحابة( معاذ بن جبل وسعد 

بن أمية: يا معشر ييود، اتقوا اهلل، فوا هلل إنكم لتعممون انو رسول اهلل، ولقد كنتم تذكرونو لنا قل مبعثو،  بن عادة وعقبة
وتصفونو لنا بصفتو؛ فقال)ييود( رافع بن حريممة، ووىن بن ييوذا: ما قمنا لكم ىذا قط، وما أنزل اهلل مٍن كتاٍب بعد 

 . (6)بعده. . . "موسى)عميو السالم(، وال أرسل بشيرًا ونذيرًا 
 وعمى أية حال فقد ادعى العديد من الييود أنيم المسيح المخمص )المنتظر(، وىم حسب التسمسل التاريخي: 

 -م أيام الخميفة األموي يزيد بن عبد الممك أدعى ييودي سوري اسمو سفيروس أو سيرينوس720ىـ/102في عام  -1
انو نبي ال  زة تعود بيا فمسطين إلى الييود، وأدعى سيرينوس، وتنبأ بمعج(7)( انو المسيح المخمصSerenusسيرين)

                                                 
1-  Encyclopedia Judaica Messianic Movement, pp234204؛ بركات احمد: محمد والييود نظرة عصرية، ص . 
 .Sنقاًل عن 27؛ جعفر ىادي حسن: الدونمو بين الييودية واإلسالم، ص33ان عبد الحميد فتاج: الييود، ص عرف - 2

W. Baron, Social and Religious History of the Jew, Vol 5, p. 184 . . 
 . 18/18سفر تثنية االشتراع:  - 3
بعمبكي، الطبعة السابعة )بيروت: دار العمم لمماليين، موالنا محمد عمي: حياة محمد ورسالتو، نقمو العربية منير ال - 4

؛ ىاشم يحيى المالح: موقف الييود من العروبة واالسالم في عصر الرسالة، ىيئة كتابة التاريخ، 46(، ص1984
 . 25(، ص 1988سمسمة الموسوعة التاريخية الميسرة)بغداد: دار الشؤون الثقافية، 

 . 204، ص1، ج1(، ق1986قيا وضبطيا مصطفى السقا وآخرون)بغداد، مطبعة واوفسيت منير، ابن ىشام: السيرة النبوية، حق - 5
 . 564 -563، ص2، ج1السيرة النبوية البن ىشام، ق - 6
. ىناك خالف في تسمية ىذا الشخص في المصادر مابين سيرين وسيرينوس، فبينما يذكره المؤرخ العراقي المشيور عبد 7

اليندي ب )سيرين(، يالحظ بأن الباحث العراقي جعفر ىادي حسن يطمق عميو )سفيرنيوس(. العزيز الدوري والمؤرخ 
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لمييود وحدىم بل لممسممين، كذلك ألغى بعض أحكام الفقو الييودي التي مصدرىا التممود وليست التوراة التي تحرم 
ير من أطعمة بعينيا، وسمح بالزواج دون عقد، بل ذكر عنو وعن أتباعو بأنيم لم يكونوا يصمون، وقد صدقو جمع كب

قامة دولة الييود.  الييود بل وحتى المسيحيين وجمع أمواال ومتاعًا بحجة استعماليا في طرد المسممين من فمسطين وا 
وقد ذاعت شيرة سيرينوس حتى وصمت إلى اسبانيا )األندلس( التي كانت في ذلك الوقت تحت الحكم اإلسالمي، 

بمد قرروا النزول عن ممتمكاتيم ووضعوا أنفسيم تحت قيادة ىذا وبيذا الصدد يذكر أحد المعاصرين: " أن ييود ذلك ال
 . (1)الشخص الذي كانوا يشبيونو بالمسيح"

م في أيام الخميفة ىشام بن عبدا لممك، في رواية، وفي 724ىـ/106وقد القي القبض عميو بعد بضع سنوات في عام 
م عن مَدعاه أجابو بأن دعوتو كانت لتضميل الييود والسخرية رواية إلى الخميفة يزيد بن عبد الممك، ولما سألو الخميفة ىشا

 . (2)منيم وأن اَدعاءه لم يكن عن إيمان وعقيدة، فترك أمره إلى أبناء ممتو وقيل بل أمر بقتمو
عبيد اهلل أبا عيسى اسحق بن يعقوب األصفياني: وقيل كان اسمو ابن عيسى عاديا )عوفيد(، ىناك خالف بين  -2

ية والييودية في التوقيت الذي ابتدأ األصفياني دعوتو، ففي حين تشير المصادر الييودية إلى أن المصادر اإلسالم
م( وفق 705-ىـ685/86 -65زمن ادعائو بأنو المسيح المنتظر جاء في زمن الخميفة األموي عبد الممك بن مروان )

م( حسب 750 -ىـ 744/132-127) ، وفي زمن آخر خمفاء بني أمية مروان بن محمد(3)دائرة المعارف الييودية
ىـ، يالحظ بأن المصادر اإلسالمية 548اعتمادًا عمى كتاب )الممل والِنحل( لمشيرستاني المتوفى سنة  (4)مرجع آخر

-136تذكر بأن األصفياني دعا إلى نفسو في بداية قيام الخالفة العباسية في زمن الخميفة أبو جعفر المنصور )
كتو في أواخر حكم الدولة األموية، ويعتقد أنيا استمرت حتى أيام الخميفة أبو جعفر ىـ(، وكان قد ابتدأ حر 158

. (5)المنصور، وقال لمييود إن لممسيح خمسة رسل يأتون قبمو واحدًا بعد اآلخر، وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم
 باإلنجيل إلى بني ىـ أن محمد بن عيسى كان يؤمن بأن عيسى نبي بعثو اهلل456ويذىب ابن حزم المتوفى سنة 

، وزعم أن (6)إسرائيل، وان محمدًا )صمى اهلل عميو وسمم( نبي بعثو اهلل بشريعة القرآن إلى بني إسماعيل )عميو السالم(
اهلل كممو وأمره بتخميص الييود من أيدي األمم العاصية الظالمة، وحرم ابوعيسى أكل المحوم وشرب الخمر والطالق، 

، وكان ابوعيسى الييودي خياطًا أميا ال يقرأ (7)مرات في النيار سبحتك عمى أحكام برك( وأوجب سبع صموات )سبع

                                                                                                                                                        

؛بركات احمد: ا لمرجع السابق، 107، ص3ينظر: عبد العزيز الدوري: الييود في المجتمع اإلسالمي عبر التاريخ ج
 . 26، جفر ىادي: المرجع السابق، ص26ص

م(، الجزء الثالث؛ رحمة بنيامين 1894عن جراتز: تاريخ الييود)فيالدلفيا، ؛ نقاًل 26بركات احمد: محمد والييود، ص -1
 . 243(، ص 2011التطيمي: ترجمة عزرا حداد، تقديم عباس العزاوي)بيروت، دار الوراق لمنشر المحدودة، 

عفر ىادي ؛ ج107، ص3؛ عبد العزيز الدوري: أوراق في التاريخ والحضارة، ج26بركات احمد: المرجع السابق، ص - 2
 . 26حسن: المرجع السابق، ص

3. (Hayytim J Cohen –Amnon Netzer) " Isfahan " Encyclopedia Judica, (Jerusalem , 2007) 
Vol, 10,pp,79-80 

 . 243رحمة بنيامين التطيمي،  -4
 . 239، ص 2الشيرستاني: الممل والنحل، ج  - 5
؛ عبد العزيز 179، ص 1عميرة وزميمو)بيروت: دار الجيل، د، ت(، جالممل واألىواء والنحل، تحقيق عبد الرحمن  -6

 . 107الدوري: المرجع السابق، ص 
 . 119/164المزامير،  - 7
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وال يكتب، ونسب إليو تأليف عدة كتب، أعتبر أتباعو ذلك معجزة ألنو لم يكن يقرأ ويكتب. وظل أبو عيسى ثائرًا ضد 
حول أتباعو خطًا بعود آس، وقال  الخالفة العباسية لعدة سنين، وعندما ىوجم من قبل جيش الخميفة المنصور خط

ليم أقيموا داخل الخط فميس ينالكم عدو أوسالح، فكان الجيش العباسي يحممون عمييم حتى إذا بمغوا الخط تراجعوا 
عنيم خوفًا من طمسم أو عزيمة، ولكن ابوعيسى خرج من الخط وحده عمى فرسو وقاتل الجيش العباسي، وقتل عددًا 

 . (1)حابو، وفي رواية أخرى يذكر الشيرستاني انو قتل عمى يد جيش المنصور في منطقة الريمنيم ثم قتل وانيزم أص
وكان سنباذ وىو احد القادة اإليرانيين من أىالي منطقة نيسابور التابعة إلقميم خراسان قد ثار ضد الخميفة العباسي 

 5لثورة العباسية )أبو مسمم الخراساني( في م، انتقاما منو بسب قتمو ألحد قادة ا757ىـ/140أبو جعفر المنصور سنة 
م، واستطاع ان يجمع حولو الكثير من األتباع في مدة قصيرة، وأحتل في البداية قومس)كومش(، 755ىـ/137شعبان 

ووضع يده عمى الخزائن التي كان أبو مسمم قد أودعيا في تمك المدينة، ثم ما لبث أن أعمن عزمو عمى التوجو صوب بالد 
لمقيمين الحجاز، وأعمن اعتزامو َىدم الكعبة المشرفة. ويعتقد أن الداعي الييودي ابوعيسى األصفياني استغل العرب ا

انشغال المنصور بحركة سنباذ فثار ىو اآلخر، فكان أن قضى قائد المنصور )جيور بن مرار العجمي( عمى حركتي سنباذ 
 . (2)م757ىـ/140باعيما في منطقة الري سنة المجوسي، وأبو عيسى الييودي مرة واحدة وقتل غالبية أت

في الحقبة نفسيا ادعى أحد أتباع )أبو عيسى األصفياني( واسمو يوذعان أو ييوذا من مدينة ىمدان، أدعى انو  -3
المسيح المخمص، وقد حرم الخمر وأكل المحم كما فعل أبو عيسى، وشرع أيضا صموات وصيامًا، وكان يرى بأن 

إال رموز قد بطمت بعد أن ىدم الييكل، وكان أتباعو يجبرون الييود عمى إتباع ممارساتيم،  األعياد والسبت ما ىي
الكثار من الصالة وكان يقول بأن لمتوراة ظاىرًا وباطنًا وتنزياًل وتأوياًل، وقد خالف في  وكان أيضا يحث عمى الزىد وا 

وأثبت الفعل حقيقة لمعبد، وقدر الثواب والعقاب عميو تأويالتو عامة الييود، كما خالفيم في التشبيو، ومال إلى القدر، 
، وتشير (4)، ويذكر احد مؤرخي األديان، أن اليوذعانية، أو المقاربة ىم كالباطنية في المسممين(3)وشدد في ذلك

 . (5)م938بعض الروايات بأن شرذمة من أتباعو كانت باقية إلى عام 

                                                 
 . 239، ص 2المَمل والنحل، ج - 1
ادوارد براون: تاريخ األدب في إيران، ترجمو إلى الفارسية عمي باشا صالح، ترجمو الى العربية احمد كمال الدين   - 2

؛ وقد توىم المستشرق 164م(، ص 2005ممي، تقديم محمد عالء الدين منصور)القاىرة، المجمس األعمى لمثقافة، ح
ىـ، والخطأ اآلخر الذي وقع 140ىـ، وليس كما قال 137البريطاني براون في توقيت خروج )سناذ(، والصحيح ىو سنة 

حيح انو اودعيا في مدينة الري، ينظر بيذا الصدد، فيو براون ىو أن أبو مسمم اودع اموالو في مدينة قومس، والص
غالم حسين صديقي: الحركات الدينية المعارضة لإلسالم في ايران في القرنين الثاني والثالث اليجريين، ترجمة مازن 

؛ فرست مرعي: محاضرات في تاريخ الخالفة 82 -80(، ص 2010دمشق: دار الزمان، 0إسماعيل النعيمي
 . 40 -39م(، ص2001-ىـ1422ألوان لمطباعة والنشر، العباسية)صنعاء: 

 . 240، ص 2الشيرستاني: الممل والنحل، ج - 3
فخر الدين الرازي: اعتقادات ِفرق المسممين والمشركين، مراجعة وتحرير عمي سامي النشار)بيروت: دار الكتب  - 4

 . 83م(، ص 1982 -ىـ1402العممية، 
 ,Haim Hillel Ben – Sasson. (Messianic Movement)؛28جعفر ىادي: المرجع السابق، ص  - 5

Encyclopaidia Judica, VOL 14, pp118 . 
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( في الدولة اإلسالمية، 1توفي حاخام العراق األكبر ورأس الجالوت )في عيد الخميفة العباسي أبي جعفر المنصور،  -4
وكان اسمو )الجاؤون سميمان(، ويبدو انو لم يترك ولدا يخمفو في وظيفتو، وكان أحق المرشحين ليذا المنصب ابن 

وىم: دوداي بن أخيو )عنان بن داود(، فعارض في انتخابو اكبر رجمين باقيين عمى رأس الييود في الدولة اإلسالمية 
نير دعة)= بالقرب من مدينة الفموجة  -قرب االنبار(  –نحمن مدير األكاديمية البابمية في فومبديثة)= فم البداق 

قرب  –الواقعة عمى نير الفرات(، و ييوداي بن البصير عميد األكاديمية البابمية في سورا )= منطقة الفرات األوسط 
ن فساد السيرة وسوء األخالق وقمة التقوى، واختارا لزعامة ييود العراق األخ مدينة الحمة(، بسبب ما ذكر عنو م

، ال سيما وان بعض عمماء الييود قد تأثروا بآراء المعتزلة (2)األصغر لعنان بن داود وكان اسمو )حنانية بن داود(
مى أحكام التوراة وقيوده. وكان وأصحاب )الكالم( من المسممين، فصاروا ينتقدون تعاليم الربانيين ويتحفزون لمخروج ع

، فوجدوا في ثورة عنان (3)عمى رأس ىذه الحركة ثالثة من عمماء الييود، ىم الربيون: إفرايم، وأليشع المعمم، وحنوكة
بالشكوى إلى الخميفة العباسي أبي  (4)ضآلتيم المنشودة، ونصبوا عنان بن داود عمى رأس حركتيم. فأسرع الربانيون

لذي أمر بحبس عنان، ويروى بعض المؤرخين أن عنان ىذا لقي اإلمام أبا حنيفة النعمان المتوفى جعفر المنصور ا
ىـ في السجن فأشار عميو أن يدعي انو صاحب دين، وأنو يؤمن بعيسى ومحمد )عمييم الصالة والسالم(  150سنة 

نو يصر عمى أن آراءه ليست بآراء الييود نبيين، وانو اختار األعياد طبقًا لرؤية اليالل بداًل من الحساب الفمكي، وا

                                                 
تعتبر بعض المأثورات )ييواكيم( آخر ممك من ساللة داود انو أول رأس جالوت  –رأس الجالوت: أو أمير المنفى  - 1

ود ولم تضيق الشريعة الييودية سمطتو عرف بو، وكان رأس الجالوت في أيام عزه القاضي السامي لجماعات اليي
وتنظيمو اال قمياًل. وبقي ىذا المنصب شاغرًا الى عيد الفاتحين العرب المسممين فرجع اليو حينئٍذ بياؤه، وأن جميع 
رؤوساء الجالوت الذين قاموا منذ القرن السابع الميالدي حتى القرن الحادي عشر منو كانوا من ساللة )بستاني( الذي 

و تجدد عز ىذا المنصب وتأيد موقفو السياسي. ينظر يوسف رزق اهلل غنيمة: نزىة المشتاق في تأريخ ييود بواسطت
 . 97ص 2العراق، ىامش 

؛ عمي بن 178، ص 1. ابن حزم الفصل في الممل واألىواء والنحل، ج238، ص 2الشيرستاني: الممل والِنحل، ج -2
(، 2011االديان، تحقيق وتقديم رشيد الخيون)بيروت: مدارك، محمد الفخري: تمخيص البيان في ذكر فرق أىل 

 . 107؛ الدوري: المرجع السابق، ص 289 -288ص
 . 228-227رحمة بنيامين التطيمي، ص  -3
الربانيون أو الربانون أو الربيون: ىم جميور الييود المعروفون أكثر من غيرىم، وتعني كممة )ربانيم( بالعبرية اإلمام  - 4

لفقيو، وقد عربت ىذه الكممة إلى )رباني(، ووردت في القرآن الكريم في قولو تعالى ))إنا أنزلنا التوراة فييا ىدى الحبر ا
ونور يحكم بيا النبيون الذين اسمموا لمذين ىادوا والربانيون واألحبار بما استحفظوا من كتاب اهلل. . . (( سورة المائدة، 

)ربانيين( إشارة إلى إتباعيم تفسير عمماء الييود وفقيائيم في المشنا)= نص  ، وقد سمي أبناء ىذه الفرقة44اآلية 
التممود(، والتممود، وتقيدوا بذلك حتى صار ىذا االسم سمة عامة ليم. وكانت رئاسة الييود)= الجالوت( لواحد من 

ائف الثالث من: الربانيين الربانيين وىم اكبر طوائف الييود في تمك اآلونة، وكان لو حق اإلشراف عمى أبناء الطو 
والسامريين والقرآئين. والربانيون ىم حاليًا جميور الييود الذين ينقسمون الى طائفتين كبيرتين وىم: االشكناز وىم ييود 
اوروبا وشرقيا، والسفارديم وىم الييود الذين استقروا في حوض البحر االبيض المتوسط، بعد ىروبيم من االندلس اثر 

ش االسبانية. ينظر، فرست مرعي الدىوكي: لمحات من تاريخ الييودية والنصرانية ومخططاتيما ضد محاكم التفتي
 . 50 – 49م(، ص 2002-ىـ1423االسالم، الطبعة الثانية)صنعاء: المنتدى الجامعي لمنشر والتوزيع، 
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، وبعد إطالق سراحو (1) القدماء، وليس ثائرا عمى رأس الجالوت، لذا أطمق عمى حركتو اسم )القَرآئين( أو بني المقرأ
، وان كان بعض الباحثين المحدثين يرفض رواية السجن ىذه (2)رحل إلى فمسطين ىو وأتباعو حيث شيدوا ليم كنيس

و ال صحة ليا من أساسيا وينفون ما زعمو باحثو الربانيين من تأثر القرائيين بالشيعة أالثني عشرية، وان ويرجحون ان
عنان كان تمميذا لممعتزلة الذين وقفوا موقف الحذر من بعض األحاديث النبوية، وتحرجوا من اعتبار الحديث مصدرا 

ممود ليس مرده الحقد عمى الربانيين، بل بسبب الصراع أساسيا لمتشريع اإلسالمي، كما أن رفض )عنان بن داود( لمت
 . (3)عمى منصب رئيس الجالوت كما قيل

ويرجح البعض عودة نشأة ىذه الفرقة إلى فترة سابقة عمى عصر عنان والى جذور تاريخ القرائيين يمتد إلى أعماق 
داود، وأشار بأنيا فرقة غير القرائيين الذين يرجع التاريخ الييودي، كما ذكر احد المؤرخين أن العانانية نسبة إلى عانان بن 

 . (4)تاريخ نشأتيم إلى فترة سابقة في التاريخ الييودي
وقد اعتبر مؤرخو عصر المماليك الربانيين والقرائيين بمثابة الفرقة الواحدة، وذلك رغم انو كان لكل من الفرقتين 

استخراج ستمائة وثالث عشرة فريضة من التوراة، كما اتفقوا عمى نبوة معابدىا الخاصة، فقد اتفق القراء ون والربانيون عمى 
موسى وىارون ويوشع، وعمى نبوة إبراىيم واسحق ويعقوب وىو )إسرائيل( وأبنائو أالثني عشر )األسباط(، ولم يعترف القراء 

 (. 5)ون بغير ىؤالء
يودي اسمو سممون )سميمان( ظير في في بداية القرن الثاني عشر الميالدي )السادس اليجري(، ادعى رجل ي -5

ي مرسل رسولي فيعد الطريق أمامي ويأتي فجأة إلى ىيكمو  ًِ فمسطين بأنو المسيح المخمص الذي تنتظره الييود " إَن
، وكان سمومون يسافر (6))المعبد(، السيد الذي تمتمسونو ومالك العيد الذي ترضون بو. ىا إِن آٍت قال رب الجنود"

يعد الييود بأنو سيجمعيم بعد شيرين ونصف إلى أورشميم)القدس(، وقد تعجب الييود من ادعائو من مكان إلى آخر 
ألنو كان كاىنًا، والكاىن من نسل قبيمة )آلوي( وليس من نسل نبي اهلل داود )عميو السالم( الذي ىو من نسل 

ان يقول لمناس بأنو سيذىب إلى الذي ىو شرط في المسيح المخمص كما تمت اإلشارة إليو سابقًا. وك (7))ييوذا(

                                                 
يل ومصطفى جواد)بغداد: مطبعة ريجارد كوك: بغداد مدينة اإلسالم، نقمو الى العربية وقدم لو وعمق عميو فؤاد جم - 1

 . 63 - 62(، ص 1962شفيق، 
وذلك ألنيم لم يؤمنوا بغير )المقرأ( أي ما يقرأ فيو  -نادى -دعا–القرائيين كممة مشتقة من المصدر )قرأ(، بمعنى قرأ  -2

يعتقدون بسابق القدر، وىي التوراة التي لم يعترفوا بغيرىا من كتب الييود كما أنيم لم يتقيدوا بما جاء في التممود، و 
ويعتمدون عمى األىمة في تقويميم وحساب أعيادىم ومواسميم مما اوجد فروقا في ىذه الناحية بينيم وبين الربانيين. 
وقد شبييم بعض المؤرخين العرب بالمعتزلة في اإلسالم، والحقيقة أن ىذا التشبيو ال يطابق الواقع، ولعل السبب في 

الفريسيين، وىم فرقة ييودية ظيرت في بداية العصر المسيحي، أي إنيا كانت معاصرة  ذلك ىو الخمط بينيم وبين
 . 30 – 29لمسيد المسيح )عميو السالم(، وكانت تناصبو العداء. ينظر، مراد فرج: القراء ون والربانون، ص 

سم عبدة قاسم: أىل الذمة . قا295(، ص2002حسن ظاظا: الفكر الديني الييودي أطواره ومذىبو )دمشق: دار القمم،  -3
 . 112في مصر من الفتح اإلسالمي حتى العصر العثماني، ص

 . 112. قاسم عبده، أىل الذمة، ص476، 472، ص2المقريزي، الخطط، ج -4
، 113، انظر أيضا مراد فرج، القراءون والربانيون، ص253، ص13القمقشندى: صبح األعشى في صناعة االنشا، ج -5

116 . 
 . 3/1 خي: سفر مال - 6
 (. 1ممحق رقم ) 150فرست مرعي الدىوكي: لمحات من تاريخ الييودية والنصرانية، ص  - 7
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، وىو أول قرائي يدعي أنو (1)مصر" وآتي بإخوتنا منيا إلى أورشميم" وكان سمومون الكاىن من فرقة القرائين
 . (2)المسيح

ىـ ظير ييودي في مدينة فآس بالمغرب اسمو)موسى الدرعي( وكان من عمماء الييود 604م/1172في عام  -6
المسيح وأنو سيحقق معجزتو في الميمة األولى من الفصح الييودي)= التسع من شير  المعروفين، وقال لمييود بأنو

نيسان(. وقد أمر أتباعو أن يبيعوا أمتعتيم وأن يصبحوا مدانين لممسممين وذلك بشراء ما قيمتو دينارًا بعشرة دنانير من 
يين حتى أعاروىم فسمبوا في التوراة: : وأعطى الر نعمة لمشعب في عيون المصر  أجل أن يحققوا ما جاء

. وقال ليم في تعميل ذلك ألَنيم سوف ال يرونيم بعد ذلك، ولكن عيد الفصح جاء ومضى ولم يحدث (3)المصريين"
 . (4)شيء، وأصبح الذين صدقوه فقراء صعاليك بسبب َدينيم لممسممين، وىرب الدرعي إلى فمسطين ومات ىناك

 حانيةتصدي عمماء الكالم اليهود ألدعياء المسي
لقد تصدى أكابر متكممة الييود لدعاوى الوقاتين ونددوا بتنبؤاتيم عن ميعاد ظيور المسيا )المسيح المنتظر(، كما ىو 

، ويوسف البو (5)م(1204-1135م(، وموسى بن ميمون )942-892واضح في كتابات سعديا بن يوسف الفيومي )

                                                 
 . 29جعفر حسن ىادي: المرجع السابق، ص  - 1
 .  29المرجع نفسو، ص   -2
 . 12/36سفر الخروج،  - 3
 . 30 - 29جعفر ىادي حسن: الدونمو بين الييودية واإلسالم، ص  - 4
م التى كانت تخضع لحكم المسممين آنذاك. وقد ظل ىناك 1135ىـ/530ميمون: ولد موسى بن ميمون فى قرطبة عامموسى بن  - 5

م؛ إذ رحل إلى مصر، وىناك قضى بقية حياتو إلى أن توفى. وينحدر موسى من أسرة عريقة يرجع 1165ىـ/563ىناك حتى عام 
لى الممك داود. وكان أبوه ميمون قاضيًا فى المحاكم الدينية نسبيا إلى ييوذا ىنَّاسي، بل إن بعض الباحثين يرجعون نسبو إ

مشيورًا= =ومتمكنًا فى الدراسات الدينية وعمم الفمك والرياضيات، وتمقى ابن ميمون دروسو األولى فى األندلس، حيث تمتزج فييا 
نشأ موسى نشأة عممية فمسفية ودينية؛ فقد  عموم العالم وثقافاتو. وفى ظل ىذه البيئة التى انصيرت فييا كل تمك الثقافات المختمفة

اىتم األب ميمون بتعميم ابنو التوراة والتممود وغيرىما من عموم الدين الييودي. كما تتممذ عمى يد عدد من المسممين حاممي مشعل 
ابن ميمون  الحضارة والعمم فى ذلك الحين؛ أمثال يوسف بن صديق األندلسي الذي كان لدروسو أثر عظيم فى تكوين عقمية

العممية، وكذلك ابن أفمح األشبيمي الذي درس عمى يده باألندلس عمم الفمك؛ ىكذا اطمع ابن ميمون عمى كتابات المسممين فى 
المنطق والفمسفة والعموم الطبيعية والطب. وعن ترحال موسى بن ميمون وأسرتو نعرف أنو عندما دخل الموحدون إلى قرطبة عام 

ىل الذمة من الييود والنصارى المقيمين فييا بين اعتناق اإلسالم أو الرحيل عنيا، فرحل بعضيم وبقى م خيروا أ1148ىـ/543
البعض اآلخر ممن أظير اإلسالم وأبطن الييودية منتظرًا فرصة المحاق بمن خرج. ىكذا خرجت أسرة ميمون إلى جنوب إسبانيا 

م. وطبقًا لنظام التخيير 1160ىـ/555تى فتحيا الموحدون عام حيث مدينة المرية، وىناك عاشت األسرة اثنتي عشرة سنة ح
السابق الذكر اضطرت األسرة إلى اعتناق اإلسالم وحفظ القرآن واالشتغال بالفقو. ولكن حينما سنحت الفرصة بالرحيل غادرت 

ن، اضطرت أسرة ميمون إلى أسرة ميمون المرية متوجية إلى مدينة فاس المغربية فى العام نفسو. ونتيجة لتشدد أسرة الموحدي
م إلى عكا ثم مكثت فييا ما يقارب ستة أشير، حيث اضطرت لمنزوح إلى مصر بسبب 1165ىـ/563اإلبحار خفية فى عام

المعاممة الوحشية من الصميبيين لممسممين والييود الخاضعين لسمطانيم، كما أن مصر كانت تتميز بقدر كبير من التسامح الدينى 
ىذا إضافة إلى المعاممة الحسنة من قبل األيوبيين ألىل الذمة، وفى مصر، تولى موسى بن ميمون رئاسة الطائفة وحرية العقيدة، 
م، وقد كان ذلك بدعم من الناصر صالح الدين األيوبي، ووزيره القاضي الفاضل تقديرًا منيما لدور 1187ىـ/583الييودية عام 

بنو إبراىيم خمفًا لو في رئاسة الطائفة، وظمت ىذه الوظيفة تتوارث داخل أسرة موسى العمم والعمماء. كما أن موسى كان قد عيَّن ا
بن ميمون حتى القرن الرابع عشر الميالدي وقد كان من نتائج تولى موسى رئاسة الطائفة أن أخذ في محاربة كل الخرافات 

موجودة فى الصموات والطقوس الدينية. ونتيجة توطيد واألساطير الموجودة في الديانة الييودية، كما حارب كل العادات السيئة ال
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فأنكر ىؤالء دعاوي الوقاتين وسحرىم وشعوذتيم، وأكدوا وقرروا انو  م( المتأثرين بالنزعة العقمية االعتزالية،1380-1444)
، مع تأكيدىم لممقاصد الغائية (1)ال يجوز ألحد التنبؤ بقدوم المنقذ اإلليي)المسيح المنتظر(" فعمم ظيوره ال يعممو إال اهلل"
ن اإلنسانية  ستجد طريقيا الصحيح إلى الدين لممسيحانية من أن ظيور المخمص بشارة لدخول بني إسرائيل األمان، وا 

الحق، وتعاليم التوراة وشرائعو، وستنعم البشرية بالرشاد تحت ظل مبادئ العدل واإلخوة والمساواة، وستسقط كل العوائق 
والموانع التي كانت تحول دون االنكباب عمى دراسة التوراة واالستيداء بتعاليمو، وستنتيي عصور الخصومات والحروب 

ية بالسالم والرفاىية بمجيء وقيام السيادة اإلليية عمى الخمق أجمعين. فصار الوقاتون يبحثون عن تاريخ محدد وتنعم البشر 
ًِص والسنة 1096لظيور المسيا الييودي، فحدد بعضيم عام  م وىو عام بدء الحمالت الصميبية، عام ظيور المخلَّ

ولما أثبتت األحداث أن الحروب الصميبية   The Year Of The Deliveranceالمنشودة لمخالص النيائي المحتوم 
كانت شؤمًا ودمارًا كاماًل لييود أوروبا، إذ جعل الصميبيون شعارىم األول: " الثأر لمسيد المسيح من قتمتو الييود "، واتيموا 

ومصادرة األموال  الييود بمواالة المسممين مما جر إلى سمسمة متعاقبة من حمالت االضطياد والتنكيل والمذابح الجماعية
، وألزموا بمبس القبعات المدببة Ghettoوالممتمكات، وفرض اإلقامة الجبرية عمى الييود في مناطق مقفمة، حصروا فييا 

The Jew Hat ووضع شرائط صفراء عمى صدورىم بغية فرزىم وفصميم عن المسيحيين ،The Yalow Badge (2) . 
ية ومعاناة قاسية، وفي القرنين التاليين لمحروب الصميبية، عاد الوقاتون إلى وىكذا انتيى األمل بالخالص بنتائج سمب 

م ميقاتًا معمومًا لظيوره، استخالصًا 1403م و1348تحديد تواريخ أخرى لمجيء المخمص من آل داود، فافترضوا عامي 
 . (3)من الرؤويات المبثوثة في سفر دانيال

 م(9919 – 9911داود مناحيم بن سميمان ابن الروحي )
ىناك تضارب واختالف في تدوين حادثة فتنة )داود بن سميمان الروحي )الرائي( بين المصادر الييودية واإلسالمية، 
فالمصدر اإلسالمي الوحيد عنو ىو كتاب )بذل المجيود في إفحام الييود( لصموئيل)السموأل( بن يحيى بن عبده المغربي 

، وغادرىا الى إقميم أذربيجان حيث خدم (4)م1162ىـ/558اإلسالم ببغداد سنة م، الذي اعتنق 1175ىـ/570المتوفى سنة 
، فيما لم يشر المؤرخ الشيير ابن األثير (5)م1174ىـ/570بيت )بيموان( وأمراء دولتيم، وتوفي في مدينة مراغة سنة 

 م إلى ىذه الحادثة رغم معاصرتو ليا. 1232ىـ/630المتوفى سنة 
، وتختمف ىذه المصادر في اسم (6)كميا تستند في روايتيا إلى رحمة بنيامين بن يونا التطيميأما المصادر الييودية ف

)ابن ويرغو( في كتابو )سبط ييوذا( إنو )داود  )داود الروئي(، ويقول المؤرخ الييودي بطل ىذه الفتنة، فبنيامين يسميو
)الروئي( محرفة عن لفظة )الرازي(  في رواية أن لفظةالداود(، وفي )سمسمة التواريخ( البن يحيى إنو )داود المنصور(. و 

                                                                                                                                                        

عالقتو بالناصر صالح الدين وأسرتو وحاشيتو، عمل طبيبًا لمممك الناصر، كما استعان بو الناصر عمى تيدئة ييود اليمن في 
يئة المصرية العامة أوقات اندالع أعمال الشغب والتمرد. ؛ ينظر: عبد المجيد، محمد بحر: الييود في األندلس، )القاىرة: الي

؛ ىاني عبد العزيز السيد سالم: الحركات الييودية المسيحانية في ظل اإلسالم، 90 -89م(، ص1970لمكتاب، المكتبة الثقافية، 
 . 14-13ص

 . 34/23العيد القديم: سفر زكريا،   - 1
 . 34 - 33عرفان عبد الحميد: المرجع السابق، ص   - 2
 . 48 - 44اريخ الييودية والنصرانية، ص فرست مرعي: لمحات من ت  - 3
 . 244رحمة بنيامين التطيمي، ص  - 4
 . 244المصدر نفسو، ص   - 5
 . 246 – 243المصدر نفسو، ص   - 6
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نسبة إلى مدينة )الري( المدينة اإليرانية المعروفة التي كانت عاصمة إلقميم الجبال، والتي بنيت مدينة طيران في 
بن  . أما بخصوص المصادر اإلسالمية وتحديدًا كتاب )بذل المجيود في إفحام الييود( فانو يسميو )مناحيم(1)شماليا

، ويعتقد احد الباحثين الييود المحدثين بأن اسم مناحيم مختمق، أطمقو ىذا المسيح الدجال (2)سميمان( ويعرف بابن الروحي
عمى نفسو الن التقاليد الييودية تقول إن المسيح المنتظر يحمل اسم مناحيم أي )المعزي(، وعميو يمكن البت أن االسم 

بن مناحيم بن سميمان المعروف بابن الروحي. وبشأن تاريخ ىذه الفتنة فيمكن تحديده في الكامل لبطل ىذه الفتنة ىو: داود 
م، ولقب المقتفي ألمر اهلل. 1136ه/530ذي الحجة سنة  12خالفة )محمد بن المستظير الذي بويع لو بالخالفة في 

ت قامت في العمادية فتنة داود ، وىذا واضح من قول الرحالة بنيامين: " وقبل عشر سنوا(3)م1161ىـ/555وتوفي سنة 
م، لذا يبدو أن التاريخ التقريبي لوقوع الحادثة 1170ابن الروحي". ولما كان من المعموم أن بنيامين زار إيران حوالي سنة 

صحيحًا. كما يمكن االستئناس بما أورده بنيامين من أن داود الروحي قد تمقى العمم في بغداد عمى يد رأس الجالوت، ورأس 
م. لذا 1160إلى سنة  1152مثيبة، ولما كان رأس المثيبة )عمي بن إسرائيل الالوي( قد تولى رئاسة المثيبة من سنة ال

 . (4)ىـ555م/1160أمكن القول بأن )داود ابن الروحي( قام بحركتو في حدود سنة 
ذا كان بنيامين والسموأل يتفقان من حيث المبدأ في نشأة ىذه الفتنة ودواعي أسباب يا، فإنيما يختمفان في أسموب وا 

، في حين يتحامل الثاني عميو بالطعن (5)روايتيا. فاألول يدافع عنو، وينسب إليو الخوارق والمعجزات؛ بسبب ييوديتو
 . (6)والتشيير؛ لكونو قد دخل في اإلسالم، وىاجم الييود والييودية في كتابو)بذل المجيود في إفحام الييود(

من ضواحي بمدة  (7)ىبتون( –م، في منطقة حبتون )خفتيان 1099روب الفرنجة عام ولد داود في بداية ح 
العمادية الواقعة في كردستان العراق، وقد أختمف البمدانيون والمؤرخون في تحديد موقعو، ولكن وفق المصادر السريانية 

بال شيرين المطمة عمى بارزان، وجبال واإلسالمية فانو يشكل الجبال المطمة عمى نير الزاب الكبير من الجية الشرقية)ج
ألف ييودي  25، وكان يعيش في منطقة العمادية آنذاك حوالي (8)نواخين، وجبال حرير في محافظة أربيل( -برادوست

                                                 

 . 3ىامش 244رحمة بنيامين التطيمي، ص   - 1
)الرياض: الرئاسة العامة السموأل بن يحيى المغربي: إفحام الييود، تقديم وتحقيق وتعميق محمد عبداهلل الشرقاوي  - 2

 . 181ىـ(، 1407إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
يوسف رزق اهلل غنيمة: نزىة المشتاق في تأريخ ييود العراق مع ممحق بتأريخ ييود العراق في القرن العشرين بقمم   - 3

 (. 1امش )ى 143(، ص 1997مير بصري، الطبعة الثانية )لندن: دار الوراق، 
 . 244رحمة بنيامين التطيمي،   - 4
 . 245 - 244المصدر السابق، ص   - 5
؛ والغريب أن احد الكتاب الييود المحدثين يدافع عن السموأل الييودي الذي أسمم بقولو: " ففي 245المصدر نفسو،   - 6

إلسالم، نجد رواية أكثر واقعية ففي كتاب إفحام الييود لمصموأل)السموأل( ب. يحيى المغربي، وىو ييودي دخل في ا
 . 63النتفاضة ألروي؛ بغض النظر عن تحامل الكاتب عمى الييود" إريك براور: ييود كردستان، ص 

حفتيون جبل بنواحي الموصل، وىو من أعمال الموصل. ينظر، ياقوت الحموي: معجم  –ىبتون: حبتون  - 7
؛ وفي نص آخر لو يقول: "ثم يقمب في أرض 223 ، ص5، ج211، ص 2(، ج1986البمدان)بيروت: دار صادر، 

، ص 3حفيتون من أرض الموصل حتى يخرج في كورة المرج من كور الموصل" ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج
 ، ولعل حفيتون تصحيف من النساخ. 123

شورات الفكر المسيحي، جان موريس فبيو: آشور المسيحية، ترجمة نافع توسا، مراجعة وتدقيق يوسف توما)بغداد: من - 8
 90، حيث يضيف بأنو إعتمادًا عمى كتاب العفة والمالحظة المدونة في العدد 152، ص 1(، ج2011المسيحي، 
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، تمقى العمم في بغداد عمى (1)يتفاىمون بالعربية والترجوم )اآلرامية الشرقية( وفق رواية الرحالة الييودي )بنيامين التطيمي(
 – 1152د رأس الجالوت في بغداد )دانيال بن سميمان حسداي(، وعمى يد رأس المثيبة )عمي بن إسرائيل الالوي )ي

م(. كان داود شابا ذكيا وسيما طميقا في الكالم، حضر دروسا في الجامعة النظامية وحضر حمقات أرباب التصوف 1160
( وسمع منو كتابو )الفتح الرباني والفيض الرحماني(، كما 1165 – 1078في بغداد، أمثال الشيخ عبد القادر الجيالني )
، وبعدىا سافر إلى دمشق وانتقل بعدىا إلى بيت المقدس، فوجدىا بيد (2)حضر دروس عدي بن مسافر في الموصل

إلسالمي الفرنجة، فعاد إلى بغداد وانتقل إلى خراسان، وكان الييود وفيري العدد في إقميم الجبال حسب رواية ألبمداني ا
، وىذا ما جعل المستشرق السويسري )آدم متز( يقدرىم بأكثر من ثمن سكان العراق (3)ىـ367المقدسي المتوفى سنة 

 . (4)وخراسان
لمعت في خيال داود فكرة تحرير القدس من يد الفرنجة، فكيف الوصول إلى ذلك؟ َحول الفكرة إلى عمل وادعى انو 

يو ميمة تحرير القدس الشريف، وانو سيعيد العدل إلى ىذه الربوع. نالت فكرتو الرضا المسيح المنتظر، وان اهلل أوكل إل
والقبول، وادعى انو يعرف اسم اهلل األعظم، فيو إذن من العارفين باهلل. قال بنيامين التطيمي: "لقد تضمع بالتوراة والفقو 

السحر والشعوذة، ودخل في روحو أن يعمن العصيان  والتممود وسائر العموم، وبرع بمغة المسممين ودياناتيم، ونبغ بفنون
م( في خالفة المتقي ألمر اهلل العباسي في 1169 -1149ىـ/565-544عمى االتابك قطب الدين بن مودود التركماني )

قزوين(. وجمع حولو ييود جبال تمك المناطق، ودعا إلى مقاتمة  –جنوب بحر الخزر  -منطقة طبرستان )مازندران 
نقاذكم من نير االستعباد، فآمنت بو مجامع من البسطاء وحسبوه الصميبيي ن، وقال لمييود: إن اهلل قيضني لفتح القدس، وا 

 . (5)المسيح المنتظر"
لما خرج داود الروحي طمبو عامل السمطان مودود وسألو: " أمن صحيح انك ممك الييود؟ قال داود: نعم فأمر 

ا لمنظر في ىذه الفتنة، فإذا بداود قد اختفى وظير في بالد السمطان في بالقبض عميو وزجو في السجن، وعقد مجمس

                                                                                                                                                        

المخصصة لمربان )قام إيشوع(، حيث تقول: " يقع جبل حيوتون الذي سيؤسس فيو الربان قامإيشوع ديره عمى بعد عشرة 
؛ وىفتون: 153 - 152غرب مدينة عقرة("، المرجع نفسو، ص  أميال من دير بيث عاوي )يقع عمى بعد خمسة أميال

" بميدة من نواحي اربل تنزليا القوافل لمن يريد أذربيجان، وخفتيان قمعتان عظيمتان من أعمال اربل. أحداىما عمى 
ردت في طريق مراغة يقال ليا خفتيان الزرزاري، واالخرى خفتيان سرخاب بن بدر، ويكتب في الكتب خفتيذكان". وقد و 

؛ 186-185رسائل صموئيل بن عمي رأس مثيبة بغداد باسم خفتيذكان زرزاران. ينظر: رحمة بنيامين التطيمي، ص 
م(، 1923ىـ/1342ولمزيد من المعمومات ينظر، سميمان صائغ الموصمي: تاريخ الموصل)مصر: المطبعة السمفية، 

 . 142(، ص 2011الزمان،  ؛ فرست مرعي: الفتح اإلسالمي لكردستان)دمشق: دار60، ص 1ج
يبدو انو ىناك مبالغة من قبل الرحالة الييودي بنيامين التطيمي في تقدير عدد الييود في تمك المنطقة الجبمية النائية  - 1

 من كردستان)=العراق حاليًا(. 
احث قد أعتمد ، وكان الب219(، ص2006محمد عبد الحميد الحمد: دور الييود في الحضارة اإلسالمية )الرقة:  - 2

عمى كتاب الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري، لممستشرق السويسري آدم متز في تدوين المعمومات الخاصة 
بدراسة داود الروحي عمى يد عمماء المسممين؛ ولكنني بمراجعة المرجع المذكور لم أجد النص المدون في المتن، لذا 

 اقتضى التنويو. 
 . 353(، ص 1986ي معرفة األقاليم )القاىرة: مكتبة مدبولي، أحسن التقاسيم ف - 3
 . 62، ص 1( ج1983الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري، ترجمة: محمد عبد اليادي أبو ريدة)القاىرة،  - 4
 . 187 - 186رحمة بنيامين التطيمي، ص   - 5
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الموصل، وىو طميق من األغالل والقيود، فدىش السمطان وقادة الجيش وسألو السمطان: كيف شخصت إلى ىنا؟ ومن 
لسمطان)= سنقر أطمق سراحك؟ فأجابو داود: بحكمتي ودىائي وحدىما، وانأ لست خائفا منك، وال أخشى وزراءك. فأمر ا

بن مودود( حراسو بأن يقبضوا عمي داود، لكن ىؤالء كانوا يسمعون صوتو وال يرون شخصو. فيال السمطان ىذا األمر، 
وسمع صوت داود يقول: إنني اآلن ذاىب في طريقي. فشاىده الجميع وىو يبارح المكان، وتبعو السمطان وجنده ووزرائو، 

وزون(. فرأوا داود ينشر طيمسانو فوق الماء ويعبر عميو إلى الجانب اآلخر. . . أما حتى أشرفوا عمى شاطئ النير)قيزل أ
داود فقد نطق ببعض التعاويذ ونطق باسم اهلل الخفي)األعظم(، فقطع بيوم واحد ما مسيرتو عشرة أيام، فبمغ مدينة العمادية 

 . (1)وقص عمى أتباعو ما حدث. . . "
م( 1161-1136ىـ/555-530دود إلى الخميفة العباسي المقتفي ألمر اهلل )كتب السمطان السمجوقي سنقر بن مو 

بأخبار داود بن الروحي الييودي، فطمب الخميفة من رأس الجالوت ورأي المثيبة في بغداد، بإجراء الالزم، فحرروا كتابا إلى 
ن عن قرب ظيوره، وىذا األمر ال داود جاء فيو: " ليكن بمعمومك ان موعد ظيور المسيح لم يحن بعد، وليس لدينا براىي

ال حرمناك من أن تكون من جماعة بني إسرائيل ". وأرسمت  نما مطالبوك بالكف عما أنت فيو، وا  يتم بشق عصا الطاعة. وا 
نسخة من الكتاب إلى الرئيس زكاي والى الفمكي المعروف ببرىان الفمك في الموصل، ليردعوا داود عن زيفو وأباطيمو، 

، يقول بنيامين التطيمي بيذا الصدد: وبواسطة الحيمة أرسل الرئيس )رأس المثيبة في الموصل( زكاي (2)يرتدعولكن داود لم 
)زكاي بن سميمان حسداي( إلى حمي داود عشرة آالف دينار، فدخل عمى داود وىو يغط في النوم، وذبحو في فراشو 

-1144ىـ/563- 539ين عمي بن بكتكين التركماني)وتخمص العباد من شره، وأرسل رأس الجالوت إلى األمير زين الد
 . (3)م( مبمغا جسيما وقدره مائة ألف دينار ذىبًا ذىبًا، لكي يعفو عن الييود في منطقة العمادية1163

لقد تجاىمت المصادر اإلسالمية )داود بن الروحي(، ولم تذكره، والسؤال: ىل قصة داود مختمقة؟ أم ىي حقيقية؟ يبدو 
بن الروحي حقيقة تاريخية، ولكن المؤرخين اإلسالميين أىمموىا ولم يتعرضوا لتدوينيا بسبب عدم أىميتيا من أن قصة داود 

وجية نظرىم، وألنيم لم يذكروا إال النذر اليسير من أخبار أىل الذمة من الييود والنصارى، وما جاء في كتبيم من النتف 
ض ليس إال، أو أنيم ذكروىا لعالقتيا بتاريخ الخالفة واشتراك المسممين القميمة عن أخبار ىؤالء، أو ردوىا عمى سبيل العر 

فييا، بينما كانت ميمة من وجية نظر مؤرخي ييود ورجالتيم ألنيا تمقي ضوءًا عمى الجوانب السياسية والثقافية 
 . (4)واالجتماعية لممجتمع الييودي ضمن دولة الخالفة العباسية آنذاك

م( كتب 1162 -ىـ 558ال بن يحيى بن عباس المغربي الييودي(، بعد اعتناقو اإلسالم سنة )فالعالم الييودي )السمؤ 
كتابا سماه )بذل المجيود في إفحام الييود(، تعرض فيو لقضية داود بن الروحي بإسياب جاء فيو: "خاطب داود الييود 

لكن لكي تكونوا واقفين بين يدي ىذا القائم ليراكم بقولو لعمكم تقولون، ألي شي استفزنا داود؟ لسنا نريدكم لحرب أو لقتال، و 
 . (5)ىناك، من يخشاه من رسل المموك الذين ببابو، وينبغي أن يكون مع كل واحد منكم سيف يخفيو تحت أثوابو "

تعاطف الييود في البداية مع داود، وعندما انكشف أمره وقتل، وصفوه بصاحب الفتنة المحتال. ولكن الييود عانوا 
ود؟ قال يحيى بن عباس المشقة والخسارات والفقر في منطقة العمادية، أما ماذا حدث لييود بغداد أثناء ظيور دا وبال

فرح الييود بو، وقدموا أمواليم إلى ممثمي المسيح المنتظر، واكتسى الفقراء ثيابا، واجتمعوا عمى السطوح ينتظرون المغربي: "

                                                 

 . 188 - 187المصدر نفسو، ص  - 1
 . 146؛ يوسف غنيمة: نزىة المشتاق في تاريخ ييود العراق، ص 189 – 188، ص رحمة بنيامين التطيمي - 2
 . 189رحمة بنيامين التطيمي، ص  - 3
 . 141يوسف غنيمة: نزىة المشتاق، ص  - 4
 . 182السموأل بن يحيى المغربي: إفحام الييود، ص  - 5
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مقدس، وارتفع من النساء بكاء خوفا عمى أطفالين من أن يطيروا قبل طيرانين، الطيران عمى أجنحة المالئكة إلى بيت ال
فيجوع األطفال بتأخر الرضاع عنيم. وعندما لم يحصل الطيران، تعجب المسممون لما اعترى الييود عندما أسفر الصبح، 

، وفي خبر (1)م(1160-ىـ556)واختفى ممثمو الدجال داود وانكشفت الحيمة، فسموا ذلك العام عام الطيران"، وىو عام 
 يورده بنيامين التطيمي: "إن موسى بن ميمون عندما قبض عمى داود، وعرف بمصيره قال داود لموالي: إذا قطع رأسو ال

 . (2)يمبث أن يعود لمحياة، فأمر الوالي بحز رقبتو، وعاجمتو المنية وانتيت ىذه الفتنة"
ة بأنو رأى جماعة من ييود األعاجم )إيران( في مدن: خوي، وسمماس، ويذكر السموأل الذي كان معاصرًا ليذه الحرك

وتبريز، ومراغو، قد جعموا اسمو )مناحيم( قسميم. وأما من في العمادية من الييود فصاروا أشد مباينة ومخالفة في جميع 
 . (3)أمورىم لمييود

ت من موت داود الروحي، وجد مجموعة من وعندما وصل الرحالة الييودي بنيامين التطيمي الى ايران بعد عدة سنوا
الييود يعتقدون بمناحيم المسيح المنتظر الذي سيظير مرة أخرى، كما وجد أتباعًا لو في العمادية وغيرىا يسمون 

 . (4))المناحمية(
 م، الذي كان من أصل ييودي، رواية1880 – 1874وقد كتب )بنيامين دزرائيمي( رئيس وزراء بريطانيا في االعوام 

 . (5)الرحى(، صوره فييا بطاًل قوميًا فاتحاً  –عن )داود الروحي 
 . (6)وقد أطمق الييود الكرد الذين ىاجروا من العراق اسمو عمى إحدى مستوطناتيم في فمسطين المحتمة)إسرائيل(

صورة الرجل  ىذه ىي صورة الييودي المتمرد الذي دفعتو القبالة لمخروج عمى السمطة من صورة الييودي الذليل، إلى
 الثائر الذي أراد تحرير القدس من يد الفرنجة. 

 خاتمة البحث
أواًل: بشأن أوضاع الييود في ظل الخالفة اإلسالمية، نستطيع الجزم ـ بعد دراسة آلراء مجموعة من المستشرقين والمؤرخين 

لمجتمع اإلسالمي في العصر الييود، أنيم قد اتفقوا مع المصادر اإلسالمية بشكل كبير أن معاممة الييود في ا
اإلسالمي )الوسيط( كانت أفضل بكثير من معاممتيم من قبل األوروبيين في تمك الحقبة، كما رّحب الييود باإلسالم 
ونعموا تحت جناحيو بحياة حرة كريمة، وقبموا حكمو وجزيتو، وىو ما نممسو بشكل عممي في االزدىار والرخاء الذي 

قطار العربية بعد دخول اإلسالم. كما أكد المؤرخون الييود قبل المسممين عمى سماحة عاشو الييود في مختمف األ
اإلسالم، وعمى نظرة الييود لمفتح العربي اإلسالمي ثم قبول حكمو باعتباره المنقذ ليم من نير وظمم الدولة البيزنطية. 

ش فى أوربا عمى وجو الخصوص، رغم وأن ما حدث لمييود من أعمال االضطياد والطرد من أسبانيا ومحاكم التفتي
ضموع الييود فييا، إال أنيم في البمدان العربية لم يمروا بما مروا بو في الغرب، بل وعاشوا في حرية دينية تامة، 

 ومارسوا شعائرىم وبنو المعابد، ومع ذلك عمموا في الخفاء ضد السمطات المحمية.  

                                                 

 . 184 - 183المصدر نفسو، ص   - 1
 . 246رحمة بنيامين التطيمي، ص   - 2
 . 182إفحام الييود، ص  - 3
 (. 3ىامش )189رحمة بنيامين التطيمي، ص  - 4
السموأل بن يحيى المغربي: إفحام الييود، تقديم وتحقيق وتعميق محمد عبداهلل الشرقاوي)الرياض: الرئاسة العامة   - 5

 . 181ىـ(، 1407إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
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ىو ذلك الشخص  ى المشرق اإلسالمي، يتضح من البحث أن المسيح الييوديثانيًا: بشأن الحركات الييودية المسيحانية ف
الذي من شأنو إنقاذ وخالص بني إسرائيل وتكوين مممكة داود، أما الفكرة المسيحانية فتعنى خالص بنى إسرائيل من 

فكرة المسيحانية تظير ىذا العالم وشروره وآثامو وسيادة الييود لمعالم الجديد تحت قيادة الممك المسيح. وقد كانت ال
وبقوة لدى الييود، عندما تتدىور العالم وتقع كوارث وتندلع الحرب بين االشرار واألخيار، فضاًل عن االنحطاط 

وتدىور العالقات االجتماعية. ثم تكون النياية ببشارة إيميا بقدوم المسيح. وقدفظيرت ىذه الفكرة وبقوة ألول  األخالقي
سميماني)= المسجد االقصى(، ثم ظيرت خالل ما تعرضوا لو من دمار عمى يد الغزاة مرة بعد دمار المعبد ال

. ثم عادت لمظيور بعد اعمال العنف واالضطياد والقمع ومحاكم -حقبة البحث  -الصميبيين والمغول فيما بعد 
 التفتيش والطرد التى اجتاحت أوربا فى العصور الوسطى. 

ود الروحي؛ حركة ابو يعقوب االصفياني، وداود بن عنان صحب المذىب من أىم الحركات المسيحانية قبل دا
القرائي الييودي، واليوذعانية وغيرىا. ىذه النماذج وغيرىا من المسحاء الكذبة تؤكد عمى عنصرين ىامين، األول: كذب 

تظار المسيح الذي وادعاء ىؤالء المسحاء الكذبة، الذين استغموا ما وصل لو الييود من انتظار وشوق وليفة في ان
سيخمصيم من ىذا العالم وشروره. أما الثاني: طبيعة الظروف المحيطة سواء أكانت اضطياد لمجاليات الييودية فى 
أوروبا، أو غزو غربي لمعالم اإلسالمي، ولم يكن العالم اإلسالمي طرفًا فيما تعرض لو الييود، فمم يكن العالم اإلسالمي 

نما الحرية والتسامح والرفاىية ورغد العيش، ىي عوامل حفزت بعض الييود عمى العمل سببًا لظيور مثل ىذه الحرك ات؛ وا 
عمى السيطرة عمى إخوانيم بواسطة استعمال التصوف الييودي)القبالة( وتوظيفيا مع أساليب الشعوذة والدجل الذب كان 

وحي( عمى دراية بأن ييود ايران كانوا أغبى يسود المجتمعات الييودية في ايران واليمن وكردستان، حيث كان )داود الر 
الييود جميعًا عمى حد تعبير بنيامين التطيمي. وىذا ما مكنو من تولي وتبوأ موقع القيادة، وكان من نتائج ىذه األكاذيب 

 واألوىام فشل تمك الحركات الذريع، وىو ما يعود بآثاره السمبية الوخيمة عمى الجاليات الييودية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


