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محمد بن سعود ا�سالمية

د. محمد بن عوض الشهري

يــهــود الـمـارانـــوس
عـرض ودراســـة
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 لخصامل
 ."املارانوس" عن إحدى طوائف اليهود، وهي: :البحثموضوع 

، اهتبيان الطرق التي اختذ، واأسباب ظهورههبا والتعريف  أهداف البحث:
 ا.وتأثريه هارحتديد مظاهر تأث  و

 .االستقرائي التحلييل منهج البحث:
 نتائج البحث: 

اليهود الذين تنرصوا يف الظاهر مضطرين بعد زوال احلكم » هم "املارانوس" •
 .«اإلسالم عن األندلس

دور يف الغالب عىل نها ت، لكبني لغات عدة حمل اختالف "وسماران"كلمة  •
 خمالفة الظاهر للباطن. وأمعاٍن تتضمن الذم، 

ضد اليهود يف النصارى بسبب االضطهاد الذي مارسه هم كان ظهور •
خفاء إإلظهار النرصانية و فاضطروا، احلكم اإلسالمي األندلس بعد سقوط

 هيوديتهم وحرصوا عىل ذلك.
رشائع هيودية، واكتسب بعضها بعض ال، فاختفت بالنرصانية "نوساملارا" تأثر •

 .مالمح جديدة
 التأثري يف النرصانية، ومن أبرز صور ذلك: "املارانوس"استطاع  •

 شخصيات تدافع عن اليهود. إجياد -
 .مالطعن والتشكيك يف كتاهب -
 املسامهة يف ظهور حركات اإلصالح الربوتستانتي. -
 الكاثوليكي والتأثري عليه.النظام البابوي  يفالتغلغل  -

تتبع ب "املارانوس"عن املتعمقة؛  الدراساتمزيد من احلث عىل  أهم التوصيات:
 .آثارها ومظاهر وجودها يف العرص احلارضو حقائقها وكشفتارخيها، 

 -املسيحية -فرق اليهود -النرصانية -اليهودية -املارانوس :املفتاحيةالكلمات 
 األندلس.
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 املقدمة

وجعل الظلامت والنور، وأشهد أن ال  ، الذي خلق السموات واألرضاحلمد هلل
إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أرسله اهلل تعاىل  إله

، وعيوًنا عمًيا، فصىل اهلل وسلم  ؛باهلدى ودين احلق ففتح به قلوًبا غلًفا، وآذاًنا صاما
 عهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:آله وأصحابه ومن تب وبارك عليه، وعىل

 ،منذ خلق اهلل نبيه آدم  فإن الرصاع بني احلق والباطل واهلدى والضالل قائم  
 احلق وأنصار خلقه، يف اهلل سنن من فهو عليها، ومن األرض اهلل يرث أن إىل وسيظل
ام ك يهام،ف األذى عىل والصرب إليهام والدعوة هبام والعمل العلم من هلم بد ال واهلدى

 ال بد هلم من معرفة الباطل والضالل واجتناهبام والتحذير منهام.
ولن يتحقق هلم النرص والعز والتمكني يف رصاعهم إال بمعرفة دينهم ومتسكهم 
به، ثم املعرفة بأعدائهم والدراية بمكائدهم وخمططاهتم وأساليبهم، ومن أخطر 

طوائفهم وتباعد األمكنة وتطاول  أولئك األعداء اليهود عىل اختالف فرقهم وتعدد
ے ے ۓ ۓ  ﴿ األزمنة، وال غرو يف ذلك فاهلل تعاىل يقول يف حمكم كتابه:

 .[82]املائدة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ومن هنا ُتدرك أمهية العناية بدراسة الديانة اليهودية وما يتعلق هبا من فرق 

ندهم من وما ع ،ب احلق ألهل الباطلاصحأليتفطن  ؛وطوائف ومجعيات ومنظامت
، أصحاهبا طرها وكشفاخموبيان  تهابغية معرف ؛كيد وخمططات، وطرق وحماوالت

اخلاصة،  نشأهتا وقد تركزت هذه الدراسة عىل طائفة هيودية خفية، كانت هلا ظروف
كام كانت هلا طرقها ووسائلها يف حتقيق أهدافها، التي تنتظم يف سلك املخططات 

ل من املعتقدات والرشائع واألخالق، تلك هي اليهودية ملحاربة األديان، والتحل
اليهودية، التي مارست نوًعا من النفاق والتقي ة بإظهار خالف ما  "املارانوس"طائفة 
ظروف الزمان واملكان التي وجدت فيهام، واستطاعت التكيف إىل نظًرا  ؛تبطن
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طات توظف ذلك كله خلدمة املخط كام أهنا والتأقلم مع تلك الظروف واألحوال، 
  .واألهداف اليهودية املعلنة واخلفية

                                         ( عرض ودراسة :يهود املارانوس) وقد وسمت هذا البحث بـــالعنوان التايل:
 أمهية البحث وأسباب اختياره: 
 عدة أمور، من أمهها ما ييل:وأسباب اختياره إىل ترجع أمهية هذا البحث  
علم املقاالت بشقيه امللل والنحل ومعرفة عقائدها ورشائعها أن لدراسة  •

وطوائفها ثمرات عديدة ومنافع متعدية، كالوقوف عىل أسباب انحرافها، واستشعار 
نهج أهل السنة واجلامعة، مع التوفيق ملو ،ما من  اهلل به من نعمة اهلداية لإلسالم

لعلم من النجاح يف دعوته، الوقاية من الوقوع يف االنحراف، وكذلك متكني طالب ا
 ودحض شبه اخلصوم وحماجتهم بعلم وجمادلتهم ببصرية.

 "املارانوس"شح الدراسات وندرة األبحاث التي متيط اللثام عن طائفة  •
تأث رها مالمح اليهودية، وتكشف حقيقتها، وتسرب غورها، وترصد تطورها، وجتيل  

 وتأثريها.
ني حديًثا عن هذه الطائفة، وعدم احلديث والباحث ،غفلة كثري من العلامء قدياًم  •

عنها، أو اإلشارة إليها ضمن الفرق والطوائف واجلامعات اليهودية، مع ذكرهم 
فرتتب عىل  ؛لغريها مما جاء بعدها، أو مما قد يكون أقل شأًنا وأضعف خطًرا وأثًرا

من الباحثني هبذه الطائفة، بل اتسعت تلك الدائرة حتى شملت  عددذلك جهل 
 ض املختصني.بع

يف خدمة األهداف اليهودية، وتنفيذ  "املارانوس"وجود أثر كبري ليهود  •
خمططات اليهود من خالل التغلغل والوصول إىل املناصب املهمة واملفاصل الرئيسة 

 ذات النفوذ عند السلطات والتأثري يف القرارات.
األخرى  احلاجة إىل بيان جذورها وامتدادها التارخيي، وعالقتها باجلوانب •

 وغريها. ،واالجتامعية منها، النفسية
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طات توظف ذلك كله خلدمة املخط كام أهنا والتأقلم مع تلك الظروف واألحوال، 
  .واألهداف اليهودية املعلنة واخلفية

                                         ( عرض ودراسة :يهود املارانوس) وقد وسمت هذا البحث بـــالعنوان التايل:
 أمهية البحث وأسباب اختياره: 
 عدة أمور، من أمهها ما ييل:وأسباب اختياره إىل ترجع أمهية هذا البحث  
علم املقاالت بشقيه امللل والنحل ومعرفة عقائدها ورشائعها أن لدراسة  •

وطوائفها ثمرات عديدة ومنافع متعدية، كالوقوف عىل أسباب انحرافها، واستشعار 
نهج أهل السنة واجلامعة، مع التوفيق ملو ،ما من  اهلل به من نعمة اهلداية لإلسالم

لعلم من النجاح يف دعوته، الوقاية من الوقوع يف االنحراف، وكذلك متكني طالب ا
 ودحض شبه اخلصوم وحماجتهم بعلم وجمادلتهم ببصرية.

 "املارانوس"شح الدراسات وندرة األبحاث التي متيط اللثام عن طائفة  •
تأث رها مالمح اليهودية، وتكشف حقيقتها، وتسرب غورها، وترصد تطورها، وجتيل  

 وتأثريها.
ني حديًثا عن هذه الطائفة، وعدم احلديث والباحث ،غفلة كثري من العلامء قدياًم  •

عنها، أو اإلشارة إليها ضمن الفرق والطوائف واجلامعات اليهودية، مع ذكرهم 
فرتتب عىل  ؛لغريها مما جاء بعدها، أو مما قد يكون أقل شأًنا وأضعف خطًرا وأثًرا

من الباحثني هبذه الطائفة، بل اتسعت تلك الدائرة حتى شملت  عددذلك جهل 
 ض املختصني.بع

يف خدمة األهداف اليهودية، وتنفيذ  "املارانوس"وجود أثر كبري ليهود  •
خمططات اليهود من خالل التغلغل والوصول إىل املناصب املهمة واملفاصل الرئيسة 

 ذات النفوذ عند السلطات والتأثري يف القرارات.
األخرى  احلاجة إىل بيان جذورها وامتدادها التارخيي، وعالقتها باجلوانب •

 وغريها. ،واالجتامعية منها، النفسية

 تأثري هذه الطائفة عىل غريها من الطوائف واملنظامت اليهودية التي ظهرت بعدها. •
 مشكلة البحث:

 :يمكن تلخيص مشكلة البحث يف األمور اآلتية
، "املارانوس"اكتناف الغموض والرسية جلوانب مهمة متعلقة بيهود  .1

مورة؛ ولذلك ال يكاد الباحث جيد هلا ذكًرا يف الكتب التي فأصبحت هذه الطائفة مغ
عنيت بالديانة اليهودية، بل إن مجلة من املختصني جيهلوهنا، ومن علم هبا منهم فإن 

 .(1)معلوماته عنها ضئيلة إن وجدت
ا وتأثرًيا غري مبارش يف الديانة النرصانية، قد ال أثًرا خفيا  "املارانوس"أن ليهود  .2

ثري من الباحثني أو املهتمني باألديان، فهي وإن كانت أقرب إىل االندثار، إال يدركه ك
، فضاًل عند طوائف أخرى أن منهجها وطريقتها ال يستبعد بقاؤمها واستمراريتهام

 . غابرةملناهج وطرق اليهود يف أزمان  اعن كوهنا امتدادً 
 أهداف البحث:

لكشف عن األسباب واألحوال وبنشأهتم مع ا "املارانوس"التعريف بيهود  .1
 التي أدت إىل ظهورهم.

بيان الطرق واألساليب التي اختذهتا تلك الطائفة للجمع بني الرتويج لظاهر  .2
 ا عن ذلك الظاهر.، مع املحافظة عىل باطن خمتلف متامً أعامهلا
بغريهم، ويف املقابل حتديد مظاهر  "املارانوس"حتديد مظاهر تأثر هيود  .3

 الديانة النرصانية.  عىل ريهم يف غريهم، وخاصة وعوامل تأث
                                       

حثني خمتصني يف الديانة اليهودية، ويأيت ذكر لبا ومما يؤكد هذا أن هناك دراسات موسعة عن الفرق اليهودية( 1)
، بل إن املوسوعة "املارانوس"األندلس يف بعضها دون اإلشارة من قريب أو من بعيد إىل هيود اليهود يف 

 العربية مل تذكرها ضمن الفرق اليهودية!
فتنة التاريخ،  يهود(، وال141-140املجيد مهو، ص) ينظر: الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات، لعبد

ينية اليهودية يف املوسوعة العربية، ترمجة وتقديم وتعليق: (، والفرق الد193-189ملاهر أمحد آغا، ص)
 (.171-168، 157نبيل الغندور، ص)
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 تساؤالت البحث:
 يمكن إمجال التساؤالت التي سيحاول البحث اإلجابة عنها فيام ييل:

 ؟ وأين كان وجودهم؟هممتى كان ظهورو ؟"املارانوس"من هم هيود  .1
، وأث رت يف منهجهم "املارانوس"سهمت يف وجود أما الظروف التي  .2

 نهم؟وأسلوب تدي
عن غريها من الفرق والطوائف اليهودية  "املارانوس"ما الذي يميز طائفة  .3

 األخرى؟
 بغريهم، وهل كان هلم تأثري عىل آخرين؟ "املارانوس"هل تأثر هيود  .4

 حدود البحث:
اليهودية دون غريها من الفرق  "املارانوس"سيقترص البحث عىل طائفة 

من حيث التعريف هبا، ونشأهتا، ومعتقداهتا  والطوائف واملنظامت اليهودية، وذلك
 وترشيعاهتا، باإلضافة إىل بيان ما هلا وما عليها من التأثري والتأثر. 

 الدراسات السابقة:
من خالل البحث والتحري وبعد السؤال واالستفسار واملراجعة للمظان يف جمال 

مل أعثر عىل بحث علمي  -حتديًدا–منها مقارنة األديان وتارخيها، واملتعلق باليهودية 
بالبحث والدراسة،  "املارانوس"أو دراسة أكاديمية مستقلة ومتخصصة تناولت هيود 

 وغاية ما يمكن اإلشارة إليه هنا دراستان:
، (1)دراسة عن اليهود املارنواس :أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس" :األوىل
لة علمية أو بحًثا هدى درويش، وهي دراسة موجزة، وليست رسا :للدكتورة

، -عىل قلتها-أكاديمًيا، وهي وإن كانت لبنة يف رصح األبحاث املتعلقة هبذه الطائفة
إال أهنا مل تسلم من مجلة من املآخذ وامللحوظات، من أبرزها: كثرة التكرار الكمي  

                                       
 ، كام هي يف كافة املواضع يف الدراسة."املارانوس" ، والصواب:، عىل غالف الدراسة"املارنواس" هكذا كتبت (1)

يزة، مرص، وطبعتها األوىل شورات عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، اجلن منوالدراسة م
 م(.2008عام )
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للمعلومات عىل حساب الكيف النوعي، فضاًل عن حاجتها إال مزيد من الرتتيب 
أهنا مل تربز جانبًا مهاًم يف سياق البحث عن هذه الطائفة، وهو املتعلق  والرتكيز، كام

 ببيان مدى األثر الذي تعرضت له، والتأثري الذي أسهمت به، باإلضافة إىل أن جل   
عدد من امللحوظات املنهجية يف العزو وجود فضاًل عن ، (1)إحاالهتا إىل مرجعني

، وكذلك ةصالافتقارها إىل األو ،تنوعهاوعدم  عالوة عىل قلة مصادرها،والتوثيق، 
 دة يف الطباعة واإلخراج، وكل هذا ال يقلل من قيمتهايأخطاء عداحتوائها عىل 

مجلة من املصادر واملراجع باللغة العربية، وهذا إىل فقد متيزت بالرجوع  العلمية،
 إسهام موفق ومقدر وال شك.

يف النرصانية واإلسالم قدياًم عرب التاريخ وأثرهم  املتخفوناليهود " :الثانية
بحًثا  الليوسف رشاد، وهذه الدراسة أيًضا ليست رسالة علمية و، (2)"وحديًثا

أكاديمًيا، وهي تتحدث عن األفراد والفرق والطوائف اليهودية عرب التاريخ الذين 
غلب عليهم التخفي؛ لتحقيق مآرب وأهداف ختدم اليهود، أو اضطروا إىل ذلك، 

وانتهاًء ببعض املظاهر املعارصة للتخفي ، (3)ولس شاؤول اليهوديابتداًء من ب
يف إحدى فصول الباب األول من الدراسة،  "املارانوس"اليهودي، وقد حتدث عن 

، لكن ما يعاب "املارانوس"تخفون عرب التاريخ يف األندلس اليهود امل"حتت عنوانه 
فهي أقرب إىل االرجتال والكتابة  عليها أنه مل تلتزم باملنهج العلمي يف كتابة البحوث،

اإلنشائية منها إىل البحث العلمي املنهجي الرصني، فضاًل عن كون املؤلف اعتمد 
هدى درويش اآلنف الذكر، كام أن الدراسة ليست  :كثرًيا عىل بحث الدكتورة

( من %8ال يكاد يتجاوز ) "املارانوس"إذ احلديث عن  ؛"املارانوس"خاصة بيهود 
 اسة.  جمموع الدر

                                       
إسبانيا يف "، يواكايم برنز، ترمجة خالد أسعد عيسى، و "بابوات من احلي اليهودي"واملرجعان مها:  (1)

 ، أمريكو كاسرتو، ترمجة عيل إبراهيم منويف."تارخيها
 م(.2010عام )رات دار الكتاب العريب، دمشق والقاهرة، وطبعتها األوىل منشووالدراسة من  (2)
 ستأيت ترمجته والتعريف به يف أثناء البحث. (3)
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 خطة البحث:
وخامتة  ومتهيد وثالثة مباحثمن مقدمة  -إمجااًل  –تتكون خطة البحث 

 وفهارس، وهي تفصياًل عىل النحو التايل:
 املقـدمة:

وتتضمن عدة أمور أبرزها: مقدمة البحث، وأمهيته وأسباب اختياره، ومشكلة 
البحث، البحث، وأهدافه، وتساؤالته، وحدوده، والدراسات السابقة، وخطة 

 واملنهج املتبع فيه. 
 التمهيد/ اليهودية: التعريف والفرق

 وفـيـه أمران:
 التعريف باليهودية. األول:
 الفرق اليهودية. الثاين:

 : التعريف والنشأة."املارانوس"املبحث األول/   
 وفـيـه مطلبان:
 ."املارانوس"ـالتعريف ب املطلب األول:
 ."املارانوس" نشأة املطلب الثاين:
 : الظاهر والباطن."املارانوس" املبحث الثاين/
 وفـيـه مطلبان:
 والظاهر النرصاين. "املارانوس" املطلب األول:
 والباطن اليهودي. "املارانوس" املطلب الثاين:

 : التأثُر والتأثري."املارانوس"املبحث الثالث/ 
 وفـيـه مطلبان:
 بالنرصانية. "املارانوس"تأُثر  املطلب األول:

 يف النرصانية. "املارانوس"تأثري  لب الثاين:طامل
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 اخلـامتـة:
 وتتضمن أهم النتائج املستخلصة من البحث.

 الفهـارس:
 وحتتوي عىل فهرس املراجع واملصادر، وفهرس املوضوعات.

 منهج البحث:
 .سأسلك يف البحث املنهج االستقرائي التحلييل

 البحث: إجراءات
 ه الطرائق العلمية املعتربة، وفق ما ييل:صويف كتابة البحث وتوثيق نص سأتبع

 مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم اآلية. كتابة اآليات القرآنية وفق رسم املصحف، •
 .-قدر اإلمكان-الواردة يف الكتاب من مصادرها األصلية،  ختريج األحاديث واآلثار •
 توثيق النصوص الواردة بعزوها إىل مصادرها ما أمكن ذلك. •
 جزة لذوي األمهية من األعالم الوارد ذكرهم عند أول ورود هلم.والرتمجة امل •
التعريف املوجز بالديانات والفرق والطوائف، واملواضع، والغريب مما تدعو  •

 إليه احلاجة.
 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط. •

ث احآمل أن أكون هبذا العمل قد قدمت لبنة متواضعة يف رصح األب ،وأخرًيا
بمقارنة األديان، واألديان الكتابية عىل وجه التحديد، فام كان فيه من  ىالتي ُتعن

صواب فمن اهلل وحده وبتوفيقه وفضله، وإن كان غري ذلك فمن نفيس والشيطان، 
 وأستغفر اهلل منه.

اللهم أهلمنا الرشد، واالعتقاد الذي يرضيك، واإليامن الصادق الصحيح، 
 ام. ـــتـعمل صالح، ولك احلمد ربنا يف البدء واخل ناملقرون بام يقتضيه م
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 التمهيد
 التعريف املوجز باليهودية وفرقها

 أواًل: التعريف ابليهودية:
تعددت تعريفات اليهودية ما بني مسهب ومقتضب، ولعل من أوجزها وأمجعها 

احلق الذي جاء به نبي اهلل  الديانة الباطلة املحرفة عن الدين»وأدقها تعريفها بأهنا 
 .»(1)موسى 

ولعل هذا هو التعريف الصحيح لليهودية، ومن خالله يتبني اخللل يف بعض 
، أو: إهنا دين موسى التي تقول: إهنا الدين الذي جاء به موسى  التعريفات
 وهذا خطأ؛ إذ موسى ،  بمفهومه -مل جيئ باليهودية، وإنام جاء باإلسالم
إىل  ني االستسالم هلل وحده، فهو دين مجيع األنبياء من لدن نوح عي الذي -العام

 .×حممد 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: عن إبراهيم قال اهلل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ : عن موسى  وقال ، [67]آل عمران:  ﴾ۈ
ەئ ەئ ﴿ : وقال عن عيسى ، [84]يونس: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
فهذا هو اإلسالم العام الذي جاء به ، [52ران:مع ]آل ﴾ی ی جئ

مجيع األنبياء.
 .(2) × أما اإلسالم اخلاص فهو رشيعة القرآن التي جاء هبا حممد

وهذا اإلسالم اخلاص يشرتك مع كافة الرشائع يف التوحيد واألصول، وخيتلف يف 
 .(3)تفصيل بعض الرشائع

                                       
 (.72رسائل يف األديان والفرق واملذاهب، د. حممد احلمد، ص) (1)
 (.175-196ينظر: التدمرية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص) (2)
 (.73-72لفرق واملذاهب، د. حممد احلمد، ص)ن واينظر: رسائل يف األديا( 3)
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عىل  "اليهود"حتديد املراد بلفظ  يفواليهودية نسبة إىل اليهود، وقد وقع اخلالف 
 عدة أقوال، أشهرها قوالن:

، (1)"هيوذا"يف أصلها كلمة عربانية وليست عربية، نسبة إىل  "هيود"أن كلمة  -أ
، ثم قلبت الذال املعجمة دااًل مهملة، وكان االسم  أحـد أبنـاء نبي اهلل يعقوب 

ا لمملكة إرسائي لتمييزها عن "هيوذا"يطلق عىل مملكة  بقية األسباط  التي كوهن 
العرشة، ثم توسع معنى اللفظ وتطور، فأصبح يطلق عىل مجيع من ينتسب إىل الديانة 
اليهودية، سواء كان من ذرية نبي اهلل يعقوب وأبنائه أم ال، وعليه صار مدلول كلمة 

 .(2)هيودي مرادًفا لكلمة إرسائييل
أي  "اهلََود"ي مشتقة من هوعربية األصل  مأخوذ من كلمة "هيود"أن لفظ  -ب

أي: عدنا وتبنا ، [156]األعراف: ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿ التوبة والرجوع، كام قال اهلل تعاىل:
إليك، وعلل ذلك بمناسبة حلال اليهود وسريهتم؛ لكثرة متردهم وعصياهنم، ومن ثم 

 .(4)وهناك أقوال أخرى يف هذه املسألة .(3)توبتهم وأوبتهم بعد ذلك
                                       

وهو رابع أبناء يعقوب من زوجته ليئة، ولد يف ما بني النهرين « محد»يعقوب: اسم عربي معناه هيوذا بن  (1)
)تكوين  (، وكان يكربه رأوبني وشمعون والوي، كام كان يصغره يساكروزبولون29:35)تكوين

(، املحيط 1085ص) نخبة من الالهوتيني اب املقدس،الكتينظر: قاموس  (.30:17-20، 29:31-35
 (.622(، املنجد يف اللغة واألعالم، معلوف ص)1413ص) اخلوري اجلامع،

، والقاسمي يف حماسن التأويل (1/432)ذهب إىل هذا القول: القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن (2)
 (.3/439)لسان العرب  ،(1/157)يز الوجاملحرر  ،(1/532)وينظر كذلك: التحرير والتنوير ،(1/318)

(، رسائل يف األديان 27-23إلهلي واالنحراف البرشي، عبدالباري ص)ينظر: اليهودية بني الوحي ا (3)
 (.76-75والفرق واملذاهب، د. حممد احلمد ص)

 ذلك لتهود عىلومن تلك األقوال: أهنا نسبة إىل التقرب والعمل الصالح، فاملشهور هو: التقرب املتعبد، وا( 4)
 العمل الصالح، ويشهد لذلك قول زهري بن أيب سلمى: 

 ودــــهـتـد مـــابـن عــًقا مـــوال ره    ة     ـافـخـه مـأت فيـم يـع لـوى َربَ ـــس
 وقيل من اهلوادة: أي املودة، فسموا بذلك ملودة بعضهم لبعض!.

 الصويت أثناء تالوة التوراة.غيم ي أو التنوقيل من التهود والتهويد، بمعنى التاميل والتحرك اجلسد
(، القاموس املحيط، 329(، خمتار الصحاح، الرازي ص)3/439ور )ينظر: لسان العرب، ابن منظ

 =(، وقد أوصلها بعضهم إىل ثامنية9(، اليهود املفسدون يف األرض، احلصني ص)329الفريوزأبادي ص)
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 ق عليهم:لطألسامء التي تومن ا
 اليهود.                        -1
 )بنو إرسائيل( اإلرسائيليون.   -2
 الذين هادوا.  -3
 .×وهذه التسميات وردت يف كتاب اهلل تعاىل ويف سنة رسوله ؛ أهل الكتاب -4
وقد اختلف يف سبب التسمية، ولعل الراجح أهنم سموا ، (1)العربانيون -5

 .(2)إىل آخر هلم من مكاناانتقاهلم وارحتبذلك؛ لكثرة 
هي األكثر استخداًما وبخاصة يف املصادر  "باليهود"ومع ذلك فإن تسميتهم 

العربية، وهلذه التسمية داللة دينية؛ إذ تطلق عىل كل من يعتقد الديانة اليهودية، 
 .(3)ويؤمن هبا ويامرس طقوسها وشعائرها، ...فهي إذن ذات داللة دينية خالصة

 اليهودية قاثنًيا: الفر  
 عن افرتاق اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة يف حديث ×أخرب نبينا حممد 

 .(4)«افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة» االفرتاق املشهور، حيث جاء فيه
                                       

 .(1/411 )رازق أسودأقوال، ينظر: موسوعة األديان واملذاهب، عبدال=
وغريهم كمجاهد وابن جبري  د وابن عباس وقد ذهب إىل هذا القول عيل بن أيب طالب وابن مسعو (1)

 ، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم(155-13/154)، (2/143)، الطربيينظر: جامع البيان وآخرين.
 الشهرستاين، حلل والن، املل(3/571)، (1/182) ، السيوطي، الدر املنثور(3/432)، (1/183)
 .(4/76)، العني (6/205)غة (، هتذيب الل198ص) الفخري ، تلخيص البيان،(2/15)

(، اليهودية واملسيحية، 24ينظر: اليهودية بني الوحي اإلهلي واالنحراف البرشي، عبدالباري ص) (2)
ل العرب (، مفص50ص) احلوشان (، اآلثار الواردة عن السلف يف اليهود،54-51لألعظمي، ص)

 (. 505ص) سوسة يف التاريخ،هود والي
 (.29ص)خليفة حسن دية، ينظر: تاريخ الديانة اليهو (3)
(، ،والرتمذي يف كتاب اإليامن، 5/4(، )4596رواه: أبو داود يف كتاب السنة، باب رشح السنة، )رقم  (4)

اجه ، وابن م"صحيح حديث حسن"، وقال: (5/25)(، 2640باب: ما جاء يف افرتاق هذه األمة، رقم )
، واحلاكم يف (2/332)وأمحد ، (2/1321)(، 3991يف: كتاب الفتن، باب: افرتاق األمم، رقم )

هذا حديث كثر يف األصول، ويف: كتاب العلم، "، وقال: (1/61)يف: كتاب اإليامن،  "مستدركه"
 =واآلُجري يف ، ووافقه الذهبي،"هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه"، وقال: (1/128)

وهذا يدل عىل أن ، (1)للحرص والتعيني -عىل القول الراجح-ومعلوم أن هذا العدد 
رد أصوهلا إىل إحدى وسبعني الواقع فإن م العدد كام هو فرق اليهود وإن زادت عىل

 .(2)فرقة، خالًفا ملن توهم غري ذلك ممن تناول مسألة الفرق اليهودية بالبحث والدراسة
وقد تباينت آراء العلامء املتقدمني والباحثني املتأخرين يف احلديث عن الفرق 

منذ فرتة  ، وأن ذلك حدثاليهودية، ولكنهم متفقون عىل كثرهتا وتعددها وتشعبها
ٱ ٻ ٻ ﴿ كام يف قوله تعاىل:، (3)رة ترجع إىل عهد نبي اهلل موسى مبك

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[160]األعراف:    ﴾ڇ 
نوا من اكقة، إال أهنم إنه تعاىل فرق بني إرسائيل اثنتي عرشة فر»جاء يف تفسريها: 

 .(4) «عرش رجاًل من أوالد يعقوب، فقطعهم ومي ز بعضهم عن بعض اثني
ومهام يكن من أمر فإن الفرق اليهودية بينها من االختالف يف األصول والفروع 
ما يوحى بأن كل فرقة هلا دين مستقل عن األخرى، وإن كانوا يف الظاهـر حيسبهـم 

 .(5)م متفرقونهنل واحد إال أاملسلمون وغريهم عىل قلب رج
                                       

م، وابن حبان، (، واحلديث صححه الرتمذي، واحلاك15األمم، ص ) ذكر افرتاق باب الرشيعة:=
حه أيًضا: الشاطبي يف  وصححه  ،(2/20)"اجلامع الصغري" يف ، والسيوطي(2/189) "االعتصام"وصحَّ

 .(1492)األلباين يف الصحيحة رقم 

 ، ابن تيميةذلك: جمموع الفتاوىيف  املتقدمني واملتأخرين، ينظر وهذا هو الذي عليه مجاهري أهل العلم من (1)
 (.723 -2/718) ، الشاطبي(، االعتصام19ص) ن اجلوزياب ، تلبيس إبليس،(351 -3/350)

 (.11املجيد مهو ص) ينظر: الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات، لعبد( 2)

سمت دولة اليهود انق حيث   ت بعد وفاة نبي اهلل سليامنمن الباحثني من يرى أن بذور اخلالف بينهم ظهر (3)
 (.185ينظر: اليهودية واملسيحية، لألعظمي، ص) نذ ذلك احلني.إىل مملكتني متحاربتني، فلم جتتمع كلمتهم م

 .(8/35) ، الرازيمفاتيح الغيب( 4)

 ترصف.(، ب36ينظر: اليهودية بني الوحي اإلهلي واالنحراف البرشي، عبدالباري ص)( 5)
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وهذا يدل عىل أن ، (1)للحرص والتعيني -عىل القول الراجح-ومعلوم أن هذا العدد 
رد أصوهلا إىل إحدى وسبعني الواقع فإن م العدد كام هو فرق اليهود وإن زادت عىل

 .(2)فرقة، خالًفا ملن توهم غري ذلك ممن تناول مسألة الفرق اليهودية بالبحث والدراسة
وقد تباينت آراء العلامء املتقدمني والباحثني املتأخرين يف احلديث عن الفرق 

منذ فرتة  ، وأن ذلك حدثاليهودية، ولكنهم متفقون عىل كثرهتا وتعددها وتشعبها
ٱ ٻ ٻ ﴿ كام يف قوله تعاىل:، (3)رة ترجع إىل عهد نبي اهلل موسى مبك

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[160]األعراف:    ﴾ڇ 
نوا من اكقة، إال أهنم إنه تعاىل فرق بني إرسائيل اثنتي عرشة فر»جاء يف تفسريها: 

 .(4) «عرش رجاًل من أوالد يعقوب، فقطعهم ومي ز بعضهم عن بعض اثني
ومهام يكن من أمر فإن الفرق اليهودية بينها من االختالف يف األصول والفروع 
ما يوحى بأن كل فرقة هلا دين مستقل عن األخرى، وإن كانوا يف الظاهـر حيسبهـم 

 .(5)م متفرقونهنل واحد إال أاملسلمون وغريهم عىل قلب رج
                                       

م، وابن حبان، (، واحلديث صححه الرتمذي، واحلاك15األمم، ص ) ذكر افرتاق باب الرشيعة:=
حه أيًضا: الشاطبي يف  وصححه  ،(2/20)"اجلامع الصغري" يف ، والسيوطي(2/189) "االعتصام"وصحَّ

 .(1492)األلباين يف الصحيحة رقم 

 ، ابن تيميةذلك: جمموع الفتاوىيف  املتقدمني واملتأخرين، ينظر وهذا هو الذي عليه مجاهري أهل العلم من (1)
 (.723 -2/718) ، الشاطبي(، االعتصام19ص) ن اجلوزياب ، تلبيس إبليس،(351 -3/350)

 (.11املجيد مهو ص) ينظر: الفرق واملذاهب اليهودية منذ البدايات، لعبد( 2)

سمت دولة اليهود انق حيث   ت بعد وفاة نبي اهلل سليامنمن الباحثني من يرى أن بذور اخلالف بينهم ظهر (3)
 (.185ينظر: اليهودية واملسيحية، لألعظمي، ص) نذ ذلك احلني.إىل مملكتني متحاربتني، فلم جتتمع كلمتهم م

 .(8/35) ، الرازيمفاتيح الغيب( 4)

 ترصف.(، ب36ينظر: اليهودية بني الوحي اإلهلي واالنحراف البرشي، عبدالباري ص)( 5)
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿:كام وصفهم اهلل تعاىل بقوله سبحانه
أي أن قلوهبم شتى مجع شتيت، أي ، [14]احلرش: ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ا وعداوات، فال يتعاضدون حق التعاضد، متفرق ال ألفة بينها، يعني أن بينهم إَِحنً 

 .(1)عىل قتاهلم شجيع لقلوهبموال يرمون عن قوس واحدة، وهذا جتسري للمؤمنني وت

وقد اجتهد الباحثون يف تلمس أسباب االفرتاق اليهودي واالنقسام الذي 

ومنهم من ، (2)وصلوا إليه، فمنهم من أعاد ذلك إىل نواٍح: دينية وسياسية وَقَبَلية

إشارة إىل موقفهم ، (3)جعلها راجعة إىل مذاهب: سياسية، وفقهية، وأخرى مصدرية

ن الظروف التي عصفت ببعضهم والبيئات مود، كام ألتكالتوراة والمن مصادرهم، 

التي عاش فيها آخرون منهم أدت إىل ظهور طوائف كثرية، ومجاعات متنوعة، كام 

 سيتبني من خالل هذا البحث.

ولعل من نافلة القول اإلشارة إىل أن الفرق اليهودية ليست عىل مستوى واحد 

اعها يف حدود املئات من بقي أتب قفمن هذه الفرمن حيث االنتشار وعدد األتباع، 

فقط، ومنها من كان أتباعها أكثر من ذلك، ومنها من انقرضت، ودخلت يف ديانات 

 .(4)ساموية أخرى، أو ذاب أتباعها يف فرق هيودية أخرى

                                       
 .(15/84) ، اآللويسينظر: روح املعاين (1)

اليهود راد هنا اجلنس، فمن الباحثني من قسم وقد يكون امل (.185اليهودية واملسيحية، لألعظمي، ص)( 2)
جملة أسامء السويلم، ينظر: الفرق اليهودية املعارصة،  بحسب أجناسهم إىل غربيني ورشقيني وإىل غري ذلك. 

 (.201-197(، ص)1العدد ) الدارسات العقدية،

احث عن السبب الثالث (، وقد عرب الب22-21ص)املجيد مهو،  لعبد املذاهب اليهودية،رق وينظر: الف (3)
 (.22املرجع السابق، ص) "مذاهب مؤمنة بالتوراة فقط، وآخرون بكتب أخرى كالتلمود"بقوله: 

 تية:ينظر: موقع شبكة املعارف اإلسالمية عىل الشبكة العنكبو (4)

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya

.htm4dourouss_fe_aladyan/page/lesson/ 
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وإذا ما فحصنا كالم مصنفي كتب املقاالت، وما ورد يف األبحاث املعارصة من 

سع أكثر فأكثر، بينام يرى املتخصصون التباين تتَّ  ةة وجدنا دائرالفرق اليهودي تعداد

يف شأهنا أن تعدد الفرق اليهودية واختالفها يرجع إىل: املعتقدات واألصول، 

وقدسية أجزاء العهد القديم، والنظرة إىل الكون، والتعامل يف داخل املجتمع 

َدم قِ النظر إىل الوربام قسم بعض الباحثني تلك الفرق ب ،(1)اليهودي وخارجه

 .(3)وهناك تقسيامت أخرى، (2)ةواجِلدَّ 
حيتاج إىل بحث مستقل، فال  -ولو عىل سبيل اإلجياز- وتناول هذا األمر ودراسته

يناسب بسطه يف مثل هذا التمهيد، ولعل االكتفاء بذكر بعض اختالفهم يف عدِّ 

 املقصود. يأصوهلم  يؤدِّ 
 .(4)فرق فمنهم من جعل أصوهلا ترجع إىل ثالث

 .(5)من تعرض هلذا األمر حرص رؤوسها يف أربع فرق بلوغا
 .(6)ومال آخرون منهم إىل أهنا مخس فرق

 .(7)وربام زادها بعضهم فأوصلها إىل ست فرق
                                       

 الوهاب اجلبوري: عبدة، لة عن الفرق اليهودية القديمة واملعارصينظر: دراسة شام( 1)
138536http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t= 

املعارصة،  (، الفرق اليهودية127-118) صاخللف ينظر: دراسات يف األديان اليهودية والنرصانية،  (2)
 املعبودعبد  (، وما بعدها، هيود الدونمة،187(، ص)1العقدية، العدد )سات جملة الدارأسامء السويلم، 

 (.382-323اهلل بركات وآخرون، ص) عبد ، د. (، دراسات يف اليهودية32-25ص)
 (.112-106ص) ماهر أمحد آغا، ينظر: اليهود فتنة التاريخ،( 3)
 (.1/24) ، اجلعفريف التوراة واإلنجيلينظر: التخجيل ملن حر( 4)
-111ص) الرازي ني واملرشكني،، اعتقادات فرق املسلم(24 -2/20) ، الشهرستاينر: امللل والنحلينظ (5)

-201ص) الفخري ، تلخيص البيان،(2/539)، اجلعفري(، التخجيل ملن حرف التوراة واإلنجيل114
 .(1/88) ، املؤيد(، املخترص يف أخبار البرش207

 .(1/82) ، ابن حزمينظر: الفصل يف امللل والنحل (6)
 (.198ص)الفخري ينظر: تلخيص البيان، ( 7)
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 .(1)ومنهم من زاد عىل ذلك، وربام وصلت عندهم إىل ثالث عرشة فرقة
فحرص  لفرق احلديثةأما ا، (2)هذا التباين والكالم عن فرق اليهود القديمة فقط

والكالم عليها فيحتاج إىل بحث مستقل، بل ربام احتاج كل منهام إىل إفراده  رؤوسها
 (.3بالبحث والدراسة)

 ويظهر مما سبق اختالف العلامء يف حتديد أصوهلا، واضطراب أقوال بعضهم يف
 ذلك.

تطرق ومع ذلك كله فإن جل  من تناول الفرق والطوائف واجلامعات اليهودية مل ي
ال من قريب وال من بعيد؛ ولذا كان هذا األمر من  "املارانوس"إىل هيود  أي منهم

 أهم أسباب اختيار هذا املوضوع للبحث والتنقيب.

 
 

 

                                       
 .(4/34) ، املقديسلتاريخينظر: البدء وا( 1)
العنانية )القراؤون(، والعيسوية، السامرة،  ومن أبرز الفرق اليهودية املتقدمة التي ذكرها أولئك:( 2)

 ، األسينيون.كتبةدوقيون، املقاربة )أو اليوذعانية(، املوشكانية، الالفريسيون )أو الربانيون(، الص
 هودية املعارصة، اقترصت فيه عىل ذكر مخس فرق، هي:أسامء السويلم بحًثا عن الفرق الي كتبت د.( 3)

(، 1ينظر: جملة الدراسات العقدية، العدد ) األرثوذكسية، اإلصالحية، املحافظة، املسيحانية، الصهيونية.
 (.248-202ص)
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 املبحث األول
 : التعريف والنشأة"املارانوس"

 ."املارانوس"ــــــاملطلب األول: التعريف ب
 ن الواسع يف املراد بمصطلحذلك التباي هذا املجال إن مما يسرتعي االنتباه يف

يف جانبه اللغوي، ولعل ترمجة الكلمة من لغة إىل أخرى مع اخلالف يف  "املارانوس"
 أصلها وأصل اشتقاقها من أبرز أسباب وقوع ذلك التباين.

وبناء عىل ذلك وعىل خالف ما جرت به العادة يف تقديم التعريف اللغوي عىل 
هنا لتقديم التعريف االصطالحي عىل  سه مضطًرافنجيد الباحث االصطالحي، 

لغًة مبني عىل املعرفة االصطالحية، وهبا ُيدرك  "باملارانوس"اللغوي؛ ألن التعريف 
عمق اخلالف اللغوي، وتباين نظرة كل لغة إىل حقيقة املنتسبني إىل ذلك املصطلح 

  املتعدد األوجه لغوًيا.
 بعدة تعريفات، منها: "سو املاران" يففقد تم تعر :اصطالًحاأما 
مجاعة أو طائفة من اليهود، تشكلت حسب الظروف والبيئات التي عاشوا » •

 .(1) «فيها فأظهروا النرصانية وأبطنوا اليهودية
اليهود املتخفون يف إسبانيا الذين تراجعوا ظاهرًيا عن اليهودية حتى يتمكنوا » •

 .(2)«إلسالميمن البقاء يف إسبانيا بعد سقوط احلكم ا
  (3)كيـيـولـاثـراين الكــصــنـم الـكـحـرة الــتـروا فــصــنــن تـــذيــود الــهــيـال» •

                                       
 (.116ص)د رشا ليوسفاليهود املتخفون عرب التاريخ، ( 1)
 (، بترصف.348ص)ي املسريموسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،  (2)
الكاثوليك: إحدى أعرق وأكرب طوائف النرصانية الثالث املشهورة، حتت السلطة العليا للبابا، ويطلق  (3)

 "الكاثوليك"فظ للتمييز بينها وبني الطوائف األخرى التي تستخدم ل "الكاثوليكية الرومانية"اسم  عليها
ليك يف أصله اليوناين يعني: الكلية أو العاملية، ومركزها أيًضا للداللة عىل هويتها وشعائرها، ولفظ الكاثو

ية أن اإلله االبن مساٍو يف خصائص األلوه -بزعمهم-يف روما، ومجهورها يف أوربا عموًما، وهم يعتقدون 
(، املوجز يف 167ص) حسني عيل ذاهب واألديان،امل ينظر: قاموس هلل األب، وروح القدس منبثق عنهام.

 (.54-53(، األديان والفرق واملذاهب املعارصة، ص)86ص) القفاري ب املعارصة،األديان واملذاه
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 .(1)«ســدلـلألن

طائفة من اليهود ظهرت يف إسبانيا والربتغال منذ بداية القرن اخلامس عرش » •

 .(2) «امليالدي، بعد إخراج املسلمني منها

انية طوًعا أو قرًسا، والذين  النرصىلإن حتولوا الذي (3)هيود شبه جزيرة أيبرييا» •

 .(4) «ظل بعضهم يامرسون دينهم اليهودي رًسا

وهناك تعريفات أخرى للامرانوس ال تكاد خترج عام ذكر يف التعريفات 

 .(5)السابقة

ويمكن من خالل النظر والتأمل يف جمموع تلك التعريفات يمكن أن يصل 

اليهود الذين اضطروا إىل اعتناق »له: وقطالًحا باص "املارانوس"الباحث إىل تعريف 

اليهود الذين »، أو «ا بعد سقوط احلكم اإلسالمي يف األندلسالنرصانية ظاهريا 

 .«تنرصوا يف الظاهر مضطرين بعد زوال احلكم اإلسالمي عن األندلس

فقد جتاذبت هذه املفردة لغات عدة، وقد تتفق وتتقارب يف املعنى، : اللغة وأما يف

 تلفت وتنافرت معانيها الدالة عليها.ام اخبرولكنها 

 "مارانوس"أو  "مارنو"ومهام يكن من أمر فال بد من اإلشارة أواًل إىل أن كلمة 
                                       

 (.5ص) هدى درويش أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، (1)
 .(1/196)سود زق أ(، موسوعة األديان واملذاهب، عبدالرا306ائييل، ص)الفكر الديني اإلرس (2)
وبا، تضم إسبانيا والربتغال، يفصلها عن سائر أوروبا جبال برييا أو إيربيا: شبه جزيرة، جنوب غرب أورإي (3)

الربانس، وعن شامل أفريقيا مضيق جبل طارق، اشتق اسمها من اإليربيني، وهم شعب قديم هاجر من 
دوا عىل إيربيا بعدهم(، وسميت فاندليسيا، ن وف )الذينييقيا يف العرص احلجري احلديث، وامتزج بالسلتيأفر

، دولة اإلسالم يف (1/276)غربال ،املوسوعة العربية امليرسة ."األندلس"ها ثم عربت فأصبح اسم
 .(136-1/133) ري، املقنفح الطيب ،(3-2/2) بن عذاري، االبيان املغرب ،(82، 1/53) عنان، األندلس

  s://ar.wikipedia.org/wiki/http  :"وسماران"املوسوعة احلرة ويكيبيديا، مادة ( 4)
(، 168ص) ترمجة وتقديم وتعليق: نبيل الغندور،ينظر: الفرق الدينية اليهودية يف املوسوعة العربية،  (5)

 (.5ص) هدى درويشنرصين يف األندلس، أرسار اليهود املت
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باإلضافة إىل ، (1) «ليست معروفة األصل عىل وجه التحديد»عند البحث والتنقيب 

 نأكد مولعل هذا يت، (2) «أن االختالف يف أصل الكلمة قد صاحبه لغط كبري»

استعراض أصول هذه الكلمة يف اللغات التي وردت فيها، ومن أبرز األقوال ل خال

 يف ذلك:

 . (3)أي: منافق أو املنافق "املُراِئَي " ، أو"مراءٍ "قيل إن أصلها: اللغة العربية:  -1
 .-ولكنه بعيد- (4)أي: خارجي "براين"أو  "بران"وقيل أصلها: 

 ، ولكن هذا بعيد أيًضا.(5)"حمرم"العربية مة لكىل اليرجع إ "مارانو"والبعض يرى أن 
 يقال: مرن يمرن "َمَرن"أهنا ترجع إىل مادة  -إن سلمنا بعربيتها-ولعل األقرب 

مروًنا ومرانة ومرونة: وهو لني يف صالبة، ومرن عىل اليشء: تعود واستمر عليه، 
 إظهار ة يفنووا ليالذين أظهر "املارانوس"وهذا مناسب حلال ، (6)وألفه ودرب عليه

النرصانية، مع صالبة يف متسكهم باليهودية، وتعودوا عىل ذلك، حتى ألفوه ودربوا 
 عليه، ومل أجد بعد البحث والتقيص من أشار إىل هذا من قبل.

 "مارئيني عيني"أو  "مارئيت عيني"قيل إهنا مأخوذة من اللغة العربية:  -2
 .(7)يبطن اليهوديةة وينلنرصاومعناها ظاهر للعني؛ ألن اليهودي يظهر ا

                                       
 (.348ص) املسريي حات الصهيونية،صطلموسوعة املفاهيم وامل (1)
 (.109ص)ليوسف رشاد  التاريخ، اليهود املتخفون عرب (2)
 (، اليهود املتخفون عرب التاريخ،21ص) أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويشينظر: ( 3)

 (.110ص) ليوسف رشاد
 .(349ص)املسريي ينظر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،  (4)
(، ومن املحتمل أن يكون املراد 21ص)ويش أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درينظر:  (5)

 ووقع اخلطأ يف الطباعة، وهو األقرب. "العربية"
 ، ابن فارسمعجم مقاييس اللغة ،(40-13/403)، ابن منظوريف: لسان العرب "َمَرنَ "ينظر مادة ( 6)

 (.293ص) الفيومي (، املصباح املنري،1592ص) ريوزأباديالف ، القاموس املحيط،(314 -5/313)
أرسار اليهود املتنرصين يف (، 349ص)املسريي ينظر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،  (7)

 (.21ص) األندلس، هدى درويش 
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ومعناها: املضطرون أو املكرهون أو املغلوبون  "أنوسيم"وقيل مأخوذة من كلمة 
اضطروا إىل إظهار اعتناقهم للنرصانية خوًفا  "املارانوس"ألن هيود ؛ (1)عىل أمرهم

 .(2)عىل حياهتم ومصاحلهم وخشية الطرد واإلبعاد من بالدهم

استخدامه أحفاد هؤالء املتنرصين  يفضل الذي -أو التفسري-وهو املصطلح 
يف اللغة  "مارانو"ًرا إىل الداللة املهينة التي متثلها كلمة ـظـن، نـثيـاحـض البـعـوب

 .(3)اإلسبانية

رام أناه"وقيل أصلها يرجع إىل كلمة عربية وهي:  أنت "، واملقصود هبا: "حمو 
صدرها اليهود م والذي يظهر أن هذه التسمية، (4)"مطرود من حظرية الدين

 املخالفون للامرانوس وطريقتهم.

، ثم أحلقت "مارق"واملراد هبا  "مومار"وقيل إن أصل التسمية من الكلمة العربية 
 .(5)"مارانو"هبا ألفاظ من لغات أخرى حتى وصلت إىل 

 "مارانو"وأن (6)"اخلنازير"املراد هبا  "املارانوس"قيل أن كلمة  اللغة األسبانية: -3
 .(7)"اخلنزير"يف األسبانية القديمة معناها:  "نورما"أو 

                                       
 .(1/196)(، موسوعة األديان واملذاهب، عبدالرازق أسود 20ص) املرجع السابقينظر:  (1)

 (.111ص)ليوسف رشاد اليهود املتخفون عرب التاريخ، ظر: ين (2)

  /https://ar.wikipedia.org/wiki      :"مارانوس"نظر: املوسوعة احلرة ويكيبيديا، مادة ي (3)

يهود املتنرصين يف األندلس، ر الأرسا(، 349ص)املسريي : موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية، ينظر (4)

 (.21) ص هدى درويش 

 (.20، ص)املرجع السابقر: ينظ (5)

(، موسوعة 112ص) ليوسف رشاد (، اليهود املتخفون عرب التاريخ،20ص) املرجع السابق، ينظر: (6)

 (.348) صاملسريي  ية،املفاهيم واملصطلحات الصهيون

 (، اليهود املتخفون عرب التاريخ،21ص) ، هدى درويشندلسأرسار اليهود املتنرصين يف األينظر: ( 7)

 .(1/196)األديان واملذاهب، عبدالرازق أسود  (، موسوعة110ص) ف رشادليوس
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وكان لفظ »يقول الدكتور يواقيم رزق مرقس يف حمارضاته عن الكنيسة الغربية: 

اإلسبان  احتقارة ملدى راشباللغة اإلسبانية هو إ "نزيراخل"يعنى الذي و "نوسامار"

 .(1) «اخمربً  اوهيودً  ،حيني مظهًرايالذين أصبحوا مس... ؤالء اليهودهل

أيًضا تعني: املنافق، واخلائن، والدينء،  (2)يف اإلسبانية "مارانوس"كام قيل بأن 

 .(3)واللص، والكذاب، ونحو ذلك من صفات اللؤم واخلسة

 .(4)ومعناها: امللعون "ماترانثا"وقيل ترجع إىل كلمة 

ومعناها يف اللغة  "كونفريسوس"تسميتهم أيًضا  "املارانوس"ومما اشتهر به 

 .(5)"املهتدين"، أو "املعتنقني للدين" انيةبساإل

وتعني  "التشوتياس"لقب  (6)كام كان يطلق عليهم يف إحدى اجلزر اإلسبانية
 . "حلم خنزير"باإلسبانية 

 "هيودي"وتعني  "تشوهينا"ة ـن كلمـوذة مـأخـة مـمـلـكـرون أن الــرون يــوآخ
                                       

 :، مرقساليهود وحماكم التفتيش يف إسبانيا والربتغال، حمارضات يف تاريخ الكنيسة الغربية (1)

-Church-nWester-05History/CopticHistory_-takla.org/Coptic-http://st

sh.htmlfteeTa-El-Mahakem-Wa-Yahood-Al-50West__-of-History/Church 

 ة كذلك.ويشرتك معها يف هذا: الربتغالية، والفرنسي (2)

الرازق  (، موسوعة األديان واملذاهب، عبد258 -257) ص حسن ظاظا ينظر: الفكر الديني اليهودي، (3)

 .(1/196)أسود 

 .(21ص) تنرصين يف األندلس، هدى درويشأرسار اليهود املينظر:  (4)

 (.112ص)ليوسف رشاد د املتخفون عرب التاريخ، ليهو(، ا20املرجع السابق، ص) (5)

وتقع يف  "ميورقا"أو  "مينورقا"، إحدى جزر البالياريك التابعة إلسبانيا، وتسمى "مايوركا"جزيرة وهي  (6)
ثر من مرة بني بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وأعطيت البحر األبيض املتوسط، وسبق أن تغريت سيادهتا أك

 .(م1802)عام ئية إلسبانيا بصفة هنا
 املوسوعة العربية امليرسة، غربال (، 20ص)هدى درويش  أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس،ينظر: 

(2/1809). 
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 . (1) رةــزيـجـال ةـجـهـلـب

حتريف من كلمتني تبدأ هبام  "نوسمارا"قيل إن أصل كلمة  :اللغة اآلرامية -4

أو  "تعال يا ربنا"أو  "أنت موالنا"ومعناها  "آث -مارن"صالة نرصانية باآلرامية مها 

نحو ذلك، واخلطاب فيها موجه للمسيح، حيث كان يفرض عىل اليهودي األندليس 

ا التحريف فصارتا هباألصل أن ينطق هبا كثرًيا؛ إلبعاد الشبهة عن نفسه، فأصا

 .  (2)"مارانوس"، ثم "اناسمار"

يف اللغة الربتغالية  "مارانوس"سبقت اإلشارة إىل أن كلمة اللغة الربتغالية:  -5

والدينء، واللص، والكذاب، ونحو ذلك من  وغريها تعني: املنافق، واخلائن،

د نع "كريستاوس نوفوس" وربام أطلق عليهم عبارة .(3)صفات اللؤم واخلسة

بعد  "الربتغاليني"كام أطلق عليهم اسم  .(4) "النصارى اجلدد": الربتغاليني، ومعناها

 .(5)هجرهتم من إسبانيا والربتغال إىل دول أوربا األخرى
ومن خالل ما سبق يتبني أن هذا املصطلح يدور يف الغالب حول معاٍن تتضمن 

قار، ونربة عداء تحالقدح والذم واإلهانة، وحتمل يف طياهتا نظرة ازدراء وا

 وأحياًنا تكون تعبرًيا عن حال أتباعه، ووصًفا حلقيقتهم وما هم عليه. زاز.واستف
                                       

 فون عرب التاريخ،(، اليهود املتخ20ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش ينظر: ( 1)
 (.112ص) ليوسف رشاد

 تاريخ،(، اليهود املتخفون عرب ال20ص)األندلس، هدى درويش يف  أرسار اليهود املتنرصينينظر:  (2)
، موسوعة األديان واملذاهب، "ماران أثا"(، دائرة املعارف الكتابية، مادة 111-110ص) ليوسف رشاد

 .(1/196)عبدالرازق أسود 

سبانية اإل (، ويتفق معها يف ذلك اللغة21ص) اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش أرسارينظر: ( 3)
 والفرنسية.

أرسار اليهود املتنرصين يف (، 348ص) املسرييصطلحات الصهيونية، ينظر: موسوعة املفاهيم وامل (4)
 .(1/196)(، موسوعة األديان واملذاهب، عبدالرازق أسود 20ص) األندلس، هدى درويش 

 .(3/363)ينظر: موسوعة اليهود واليهودية  (5)
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وعىل كل حال يظل هذا املصطلح وهذه الكلمة مح الة أوجه خمتلفة ومتباينة نتيجة 

االضطراب يف حقيقة أصلها اللغوي وأصل اشتقاقها بعد ذلك، إال أن دائرة 

 ودها االصطالحي كام تم بيانه. ى تتفق يف مرادها ومقصتحاختالفها اللغوي تضيق 

 ."املارانوس"نشأة  :املطلب الثاين
ونشأهتم مرتبًطا بالظروف واألحداث التي عايشوها  "املارانوس"ملا كان ظهور 

والبيئات التي كانوا فيها كان ال بد من تسليط الضوء عىل اجلوانب التارخيية ذات 
 ا الوثيق بذلك.هطالعالقة بنشأهتم؛ الرتبا

لعل من املناسب أن يكون الكالم عن  "املارانوس"تجىل عوامل نشأة وحتى ت
 ذلك من خالل ثالثة حماور:

 هيود األندلس قبل الفتح اإلسالمي. .1
 هيود األندلس إبان احلكم اإلسالمي. .2
 هيود األندلس بعد احلكم اإلسالمي. .3

 والكالم عنها بإجياز يأيت عىل النحو اآليت:
 مي:لس قبل الفتح اإلسالندألايهود  -1

توالت دول متعددة عىل حكم فلسطني منذ خراب القدس )أورشليم( األول 
وكانت ، (3)م( 70إىل خراهبا الثاين عام ) ،(2()1)"بختنرص" عىل يد ق.م(. 586عام: )

                                       
هبا اليهود يف  ق.م(، أمخد ثورة قام 562وحتى  650: ملك بابل من )الرس: نبوخذ نرص بن نبوببختنرص (1)

أرض هيوذا، وعندما أعادوا الكرة مل خيمد ثورهتم فحسب، بل قتل ملكهم وساق كرباءهم أرسى إىل بابل 
 ق.م(. 562ته يف: )ق.م(، وكانت وفا 587سنة )
نخبة من الالهوتييني ، اب املقدس، الكت(، وقاموس 1821، ص)املوسوعة العربية امليرسة، غربال ينظر: 
 (.955-954ص)

 (.297-290ينظر: تاريخ بني إرسائيل من أسفارهم، ص)( 2)
 ملاهر آغا، ريخ،. ينظر: اليهود فتنة التا"تيطوس"أو  "تيطس"وقد كان خراهبا الثاين عىل يد القائد ( 3)

 (.24، اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل، غوستاف لوبون، ص) (80)ص
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جمموعة كبرية من التجار اليهود آن ذلك وقبله قد استوطنت يف بعض املناطق من 
 .(1)بًقا لدخول النرصانيةدخوهلم إليها سافكان  ،ةاألوروبي القارة

م(، ثم ما تاله بعد ذلك من السبي الثاين لليهود يف 70وبعد اخلراب الثاين عام )

ترشد اليهود وتفرقوا يف أنحاء متعددة من األرض، وقد وصل  ،(2)م(132) عام:

 بعضهم إىل شبه اجلزيرة اإليبريية واستقروا هبا.
إىل هنا ينتهي تاريخ اإلرسائيليني »: ارخييةهذه احلقبة الت نعيقول أحد مؤرخيهم 

تفرقوا يف مجيع بالد اهلل، وتارخيهم فيام بقي من  "أورشليم"كأمة، فإهنم بعد خراب 

العصور ملحق بتاريخ املاملك التي توطنوا أو نزلوا فيها، وقد قاسوا يف غربتهم هذه 

. وكان .."أورشليم"عليهم دخول  صنوف العذاب والبالء، فإن الرومانيني حظروا

 .(3) « من بني البالد التي استوطنها اليهود شبه جزيرة أيبرييا )إسبانيا والربتغال(

 بل كان من أكرب اجلاليات اليهودية تلك التي عاشت فيام عرف الحًقا باألندلس.

وعندما دخلت النرصانية أوروبا بدأ العداء بني اليهود والنصارى الذي اشتد 

النرصانية يف القرن الرابع امليالدي، يف ذلك  (4)"قسطنطني"اق اإلمرباطور نتباع

                                       
 (.6ص) ينظر: اليهود يف األندلس، حممد بحر عبداملجيد،( 1)
ببليوس "، وكان ذلك عىل يد القائد الروماين املعروف بأدريان أو هدريان واسمه (م135)وقيل سنة ( 2)

 ."هدريانوس
 (.142(، السبي األخري لبني إرسائيل، ص)381ائيل من أسفارهم، ص)ينظر: تاريخ بني إرس

 (.97ص) ليوسف رشاد تخفون عرب التاريخ،امل ينظر: اليهود( 3)
، ونشأ يف حاشية اإلمرباطور الروماين، (م280)أو الكبري ابن قسطانش األول، وُلد سنة األول: قسطنطني (4)

( سنة، ثم استقل بالسلطة بعد رصاع 18قائدا ًوعمره ) ( من عمره، ثم أصبح15والتحق باجليش يف سن )
د إال وهو عىل فراشتاممً أظهر اه ،(م324)عسكري عنيف سنة  املوت، وهو  ا بالنرصانية، إال أنه مل يعم 

، كام قام بنقل عاصمته إىل بيزنطة التي (م325)عام الذي دعا إىل عقد أول جممع مسكوين للنرصانية يف نيقية 
 ال.       متث ، وُدفن يف إحدى الكنائس، واخُتذ لهباحلمى (م337)يف وتويف  ،(م330)يف  وسامها القسطنطينيةأعاد بناءها 
القادر أمحد  ، اإلمرباطورية البيزنطية، عبد(2/1380)، لغربال املوسوعة العربية امليرسة، غربالينظر: 

 (.    431-430(، تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة، ص)12يوسف ص)
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الوقت شعر النصارى بخطر اليهود عليهم وعىل دينهم، حيث عارضوا احتكار 

ومجع املال وأمور الربا الفاحش التي مارسوها إىل جانب الرشوة.  اليهود للثروة

يهود سنوا عدة قوانني تفرق ال فعاملوا اليهود كجالية تفرض عليها الرضائب، كام

 .(2)وقد باركت الكنيسة ذلك، وهدفها حماولة تنصريهم، (1)وغريهم
ومما يؤكد ذلك ويبينه صدور عدة قرارات من اجلانب النرصاين متنع استخدام 

اليهود يف األعامل، وتؤكد رضورة عتق أي عبد نرصاين يملكه هيودي، إضافة إىل منع 

رمان اليهود من مزاولة ، وكذلك منع اخلتان مع حدوزواج النرصانيات باليه

 شعائرهم وطقوسهم الدينية. 

وبالطبع كانت هذه القرارات ترسي عىل اليهود املقيمني داخل شبه جزيرة 

أيبرييا، وكان هيود تلك اجلزيرة كتلة كبرية عاملة، ولكنهم كانوا موضع البغض 

ذ ضطهاد، وكانت الكنيسة منالوالتعصب والتحامل، يعانون أشنع ألوان اجلور وا

اشتد ساعدها ونفوذها حتاول تنصري اليهود، وتتوسل إىل حتقيق غايتها بالعنف 

واملطاردة، فصدرت قرارات بحرق وقتل ورجم كل من يؤدي شعائر غري نرصانية، 

مما اضطر بعض اليهود إىل اعتناق النرصانية، ومنهم من مل يعتنقها، لكن الثابت أن 

 .(3)اءً قوا النرصانية كرًها ورينتنسبة منهم اع
 ومن خالل ما سبق يتبني أن هناك إرهاصات حقيقية مهدت لظهور اليهود

م يكن ذلك املسمى ـذا لـة؛ ولـلـقـن، ولكن بـوديـوا موجـل كانـ، ب"وسـارانـمـال"

 معروًفا حينئذ.

 نيهأولئك اليهود الذي أظهروا النرصانية وأبطنوا اليهودية مكر عد  وعليه فيُ 
                                       

 (.11-10ينظر: اليهود يف األندلس، ص) (1)
 (.27ينظر: أهل الذمة يف األندلس، ص) (2)
(، 97ص) ليوسف رشاد تخفون عرب التاريخ،( اليهود امل31ص) عنان ر: دولة اإلسالم يف األندلس،ينظ (3)

 (.27أهل الذمة يف األندلس، ص)
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 فيام بعد كام سيأيت. "املارانوس"نواًة ليهود مضطرين قبل دخول املسلمني لألندلس 
وهذا ما يؤكده أحد علامء الدين اليهودي مشرًيا إىل أن للتنرص اليهودي جذوًرا 

 .(1)قديمة يف إسبانيا منذ احلكم النرصاين السابق لإلسالم
 اليهود يف األندلس إابن احلكم اإلسالمي:  -2

ولقي هذا الفتح ترحيًبا  ،(2)رةاألندلس سنة اثنتني وتسعني للهج لمونسفتح امل
كبرًيا من جانب اليهود نتيجة لتلك الظروف التي عانوا منها واملعاملة التي كانوا 

 .(3)يلقوهنا من اجلانب النرصاين
ومل يثبت تارخيًيا من خالل املصادر واملراجع املعتمدة سواء العربية أو الغربية أن 

 .(4)ني من املسلمني عند فتح بالد األندلسأو قدموا أي مساعدة للفاحت ود أعانواهيال
                                       

أرسار اليهود املتنرصين يف (، نقاًل عن: 47، 46يوكايم برنز، ص) ينظر: بابوات من احلي اليهودي، (1)
 (.23ص) األندلس، هدى درويش 

  لوايل القريوان موسى بن نصري.عىل يد طارق بن زياد، وقيل ابن عمرو الذي كان عاماًل دلس كان فتح األن (2)
ا ، االستقص(6-2/3) بن عذاريا ،(، البيان املغرب32ص) ينظر: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب،

 .(154-1/153)ألخبار املغرب األقىص 
 (.21ينظر: اليهود يف األندلس، ص)( 3)
الباحثني املعارصين  ، ومن وافقه من(13/50)يف قصة احلضارة  "ول ديورانت" زعمهوذلك خالًفا ملا ( 4)

 (، تاريخ إسبانيا41(، الفتوحات اإلسالمية، رينوجوزيف، ص)20،13يف: اليهود يف األندلس، ص) كام
أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى (، و28، أهل الذمة يف األندلس، ص)(1/82)إلسالميةا

اليهود إىل اجليوش العربية  انضامم (2/12)وقد ذكر ابن عذاري يف البيان املغرب (، 11ص)درويش 
ايات الفتح ة احلصون تكون مرحلة تالية لبدـراسـح؛ فحـد الفتـان بعـذا كـل هـون!!، ولعـحلراسة احلص

 واالنتصار.

ة كلية، وقد لغزاليس من املؤكد أن اليهود قدموا أي مساعدات ل »يؤكد هذا ما قاله أحد املؤرخني اليهود: 
ح، فقد نال اليهود احلرية يف إقامة شعائر دينية طبًقا لرشيعتهم وكذلك ابتهج اليهود بطبيعة احلال هلذا الفت

ام )أي املسلمون( حقوق الناس يف ممتلكاهتم، إال أن غاية ما يقال كان هذا حق النصارى، فقد احرتم احلك
كل  قهر والظلم واالضطهاد يف إسبانيا كانوا يتمنون منل اليف هذا املوضوع أن اليهود الذين عاشوا حتت ظ

أعامقهم هزيمة نصارى القوط يف إسبانيا وانتصار اإلسالم؛ ملا كانوا يسمعونه عن تعايش اليهود السلمي 
 =املسلمني يف األقطار التي تم فتحها ووقعت حتت احلكم اإلسالمي العادل، وهذا ما تم هلم بالفعل مع
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وإنام الثابت حًقا دون مرية أن الفتح اإلسالمي لشبه جزية أيبرييا )األندلس( كان 

فاحتة عرص جديدة لتلك البالد وما جاورها من البلدان األوربية التي كانت تعيش يف 

مناحي  لف، حيث بدأ التطور العظيم يشمل مجيعختتيه من الظلامت واجلهل وال

احلياة العامة ويف مجيع نظمها االجتامعية، ومن ثم انعكس هذا الفتح عىل هيود إسبانيا 

حيث مل يشهد تاريخ الشتات اليهودي يف مجيع بقاع األرض ما شهده هيود األندلس 

تية، سواء ايمن أمن وأمان واستقرار ورخاء وازدهار عىل مجيع املستويات احل

 أو احلريات الدينية وذلك باعرتاف اليهود أنفسهم.   االقتصادي منها أو الثقايف

كان من املؤكد أن »ومها هيوديان:  "ألكسندر ماركس"و "ماكس مارجوليز"يقول 

هذا التغيري )أي: الفتح اإلسالمي( قد أحدث عند اليهود رخاًء وظهر كثريون منهم 

. قد جعل الزاهي الذي ازدهر من حكام بني أمية.. يف قوة اعتداد، كان العرص

اململكة أزهي دولة يف أوروبا وأصبحت العاصمة )قرطبة( مثاًل عظياًم للعلم... وقد 

اشرتك اليهود يف هذا النشاط فتقدموا يف محاس إىل هذا البحر الزاخر امليلء بالعلوم 

م اليهودي الذي كاد لعواكتسبوا منه روًحا حييون هبا أرواحهم، وهكذا أخذ ضوء ال

رشق يشتعل من جديد يف الغرب، فعندما حتطم املركز البابيل بدأ خيتنق يف أقىص ال

 .(1) «عام... املركز التقدمي يظهر عىل اليهودية اإلسبانية لتبقى مخسمئة

ومن خالل حقوق أهل الذمة واملعاهدين التي كفلها هلم الدين اإلسالمي والتي 
ني انتعش حال يانات األخرى وباعرتاف كثري من الغربيدلال يوجد له نظري يف ا

اليهود يف بالد األندلس، وبزغت هنضة فكرية وأدبية عربية نتيجة للتعامل السمح 

                                       
 . «مي لبالد األندلسسالالفتح اإل بعد=

 (.99ص)ليوسف رشاد اريخ، ينظر: اليهود املتخفون عرب الت

(، 100ص)ف رشاد ليوس(، نقاًل عن: اليهود املتخفون عرب التاريخ، 55تاريخ الشعب اليهودي، ص)( 1)
 بترصف.
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 . (1)الذي متتع به اليهود يف ظل احلكم اإلسالمي الرشيد
أستاذ دراسات الرشق األدنى والتاريخ بجامعة  "مارك كوهني"ويف ذلك يقول 

نصارى الذين عاشوا يف العامل متتع اليهود وال»يكا بوالية نيوجريس: رمبرنستون بأ
اإلسالمي )ويف بالد األندلس( بتسامح رشعي...، وليس من املدهش أن اليهود 
ة ذاكرة مجاعية  الذين عاشوا يف األرايض اإلسالمية يف العصور الوسطى مل حيفظوا أي 

شديد مع إخواهنم الذين  فعن عنف قام به مسلمون ضد اليهود، وهذا عىل خال
ايض النرصانية والذين رسموا تارخيهم عىل شكل سلسلة طويلة من عاشوا يف األر

 املعاناة واالضطهاد. 

لقد عاش اليهود يف القرون الكالسيكية )أي: القرون الوسطى( يف ظل احلكم 
اإلسالمي يف بالد األندلس فرتة ازدهار أمني واقتصادي وثقايف، وهلذا وذاك، 

ع به اليهود يف تلك القرون، كل ذلك اإلضافة إىل االندماج الكامل الذي متتبو
جعلهم ينفتحون ويشرتكون يف ثقافة جرياهنم العرب املسلمني يف تلك احلقبة الرائعة 

 . (2)«يف التاريخ اليهودي
تلك الفرتة التي عاشها اليهود يف األندلس يف ظل »ومهام يكن من أمر فإن 

اللغة العربية وآداهبا  ليهود العرص الذهبي؛ وذلك الزدهارها ايلأطلق ع اإلسالم
أن يؤلفوا كتبًا ما زالت تعد من أمهات  -يف هذه الفرتة-فيها، حيث استطاع اليهود 

الكتب يف اللغة العربية وآداهبا، ومل يكن هذا االزدهار الفكري بني اليهود إال ثمرة 
دبية التي حظي هبا اليهود حتت حكم ألمن ثامر احلرية السياسية واالقتصادية وا

رب الفاحتني لألندلس، وطوال العهد اإلسالمي مل يتم اضطهاد اليهود املقيمني، الع
                                       

 (.100ص)ليوسف رشاد ينظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ،  (1)

مجت إىل اإلنجليزية م، ثم تر25/10/2003نية يف صحيفة فرانكفورتر بتاريخ ملامقالة نرشت باللغة األ( 2)
(، 101لتاريخ، ص)ومن ثم إىل العربية بواسطة األستاذ كامل الزيادي، نقاًل عن: اليهود املتخفون، عرب ا

 (.23-21(، اليهود يف األندلس، ص)29-28وينظر كذلك: أهل الذمة يف األندلس، ص)
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أو إجبارهم عىل الدخول يف اإلسالم، ومل يقف ذلك عند حد حرية العبادة، بل 
 .(1)«تعداها إىل حرية العمل والتملك واحلياة احلرة الكريمة

فرتة من أزهى  ظل احلكم اإلسالمي ندلس قد عاشوا يفألاوهكذا نجد أن هيود 
 من كت اهبم ومؤرخيهم ومؤرخي النصارى. وأروع فرتات تارخيهم كام اعرتف بذلك كثري 

العارش واحلادي عرش، –وكانت هذه القرون الثالثة »: (2)"ول ديورانت"يقول 
عصور التاريخ  دوالثاين عرش )امليالدية( هي العرص الذهبي ليهود إسبانيا، وأسع

 . (3)«ثمرةالعـربي الوسيط وأعظمها 
 لقد حظي أهل الذمة باألندلس بقسط وافر من احلرية، وبخاصة فيام يتعلق بإقامة

 .(4)الشعائر الدينية، وضامن العيش الكريم
ومع أن هذه املرحلة ليس فيها من العوامل والظروف ما جيعل اليهود يتمرسون 

ا استقطبت اليهود يهودية، إال أن أمهيتها ترتكز يف كوهنلابإظهار النرصانية وإبطان 
من أنحاء العامل؛ نظًرا إىل ما كان يتمتع به إخواهنم يف العقيدة اليهودية من احلرية 
الدينية واحلقوق الدنيوية؛ وهلذا عرفت تلك احلقبة الزمنية باهلجرات اليهودية إىل 

ة يف اهلجرات املعاكسة من بالد مخبالد األندلس، يدل عىل ذلك أعداد اليهود الض
 .(5)س بعد سقوطها من أيدي املسلمنياألندل

                                       
 (.14ص) هود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش الي أرسارينظر:  (1)
م( تلقى تعليام كاثوليكًيا، ولكنه تعرض 1885فيلسوف مؤرخ وكاتب أمريكي، ولد سنة ) ل ديوَراْنت:وِ  (2)

، وكان أستاًذا يف جامعة كولومبيا، (م1917)ول جذري فاجته إىل الفلسفة ونال فيها الدكتوراه عام حلالة حت
م( وهو يف السادسة 1981اب قصة احلضارة، وكتاب قصة الفلسفة، تويف سنة ): كتمن أشهر مؤلفاته

 والتسعني من عمره.
 //:..//           : "مارانوس"ينظر: املوسوعة احلرة ويكيبيديا، مادة 

 (.610ص)ليوسف رشاد نظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ، ، وي(14/53) ديورانت، قصة احلضارة (3)
 (.26، 11ينظر: أهل الذمة يف األندلس، ص)( 4)
األرس اليهودية باملغرب، د. أمحد شحالن،  دليس لبعضاحلضاري األن ينظر: من مظاهر احلفاظ عل الرتاث( 5)

 (.1)ص
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وهلذا بات من املؤكد أنه قد زاد عدد أفراد هذه الطائفة بعد الفتح اإلسالمي 
بشكل ملحوظ بفعل هجرة اليهود من خمتلف املناطق لالستقرار باألندلس، فمنذ 

صبحت األندلس منطقة لمني أسوبفضل امل، (1)الفتح رصفوا مههم للمجيء إليها
 .(3()2)بعد ما عانوا من ظلم واضطهاد عىل يد القوط جذب لليهود،

 اليهود يف األندلس بعد احلكم اإلسالمي:  -3
خرج املسلمون من األندلس بعد أن بقي اإلسالم فيها ثامنية قرون وذلك يف عام 

 وتوابعها للنصارى ةحيث تم تسليم غرناط،(5)يف معاهدة متخاذلة خائنة، (4)هـ897
 . (6)وهجروا عنوة، ونقضت املعاهدة بنًدا بنًدا وأخرج املسلمون منها

وبعد اهنيار احلكم اإلسالمي يف األندلس وبداية احلكم النرصاين الكاثوليكي 
تكونت فيها عدة ممالك، ويف سبيل حتقيق اليهود ملصاحلهم قاموا بمد يد املساعدة 

ره حرًبا يا والتخلص من احلكم اإلسالمي، باعتباناللنصارى من أجل استعادة إسب
مقدسة، األمر الذي جعل النصارى يوطنون اليهود يف املدن املفتوحة، بينام كانوا 
يطردون املسلمني منها، لكن عندما قوي أمر النرصانية الكاثوليكية يف البالد، 

يهود وكل ما لاونجحت يف طرد املسلمني، وإبعاد اإلسالم منها، ازداد الرصاع بني 
 . (7)هو نرصاين كاثوليكي

                                       
 (.23-22ينظر: بيوتات فاس الكربى، ص) (1)
منذ فرنساوعىل ما يعرف اآلن بجنوب غربشبه جزيرة أيبريياة جرمانية سيطرت عىلمملكهي  لقوط:ا (2)

اإلمرباطورية عن تقلتالتي اساجلرمانيةالقرن اخلامس وحتى القرن الثامن امليالدي، وهي إحدى الدول
بقيادة الغربيني القوطبعدما أسكنت احلكومة الرومانية نشأت تلك اململكة ،الرومانية الغربية

 .بعد ذلك واحتلت كل شبه جزيرة أيبريياسعت جنوب غرب فرنسا، ثم توأقطانيةيف إقليمفالياامللك
 .(15/675)عة العربية ينظر: املوسو

 (.51-48(، وينظر للتوسع: أهل الذمة باألندلس، ص)524ينظر: فجر األندلس، ص)( 3)
 وكان ذلك يف آخر دولة بني األمحر. (4)
 .(66، 1/65)، أزهار الرياض (4/525)، (61/22) ، املقريينظر: نفح الطيب (5)
 (.33دي، ص)الرصاع العقائدي يف األندلس، د. خالد بن نارص الغامظر: ين (6)
 (.15ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش ينظر:  (7)
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ات ضد اليهود يف األندلس، وذلك يرجع االضطهادثم بدأت تتواىل سلسلة من 
 إىل سببني رئيسني، ومها: 

سبب اقتصادي ومتثل يف تعامل اليهود بالربا مع النصارى وسيطرهتم عىل  *
هود الذين يشغلون يلاالقتصاد يف البالد؛ مما أثار األحقاد يف الصدور ضدهم، وكان ا

 يف املصالح املالية هدًفا طبيعًيا لإلقصاء واالضطهاد. مناصب رسمية، وخاصة 
أما السبب الثاين فهو ديني: يرجع إىل طبيعة الدين اليهودي، وتعاليمه  *

فأصبح كل ما هو "وشعائره التي كانت ختالف كثرًيا من تعاليم النرصانية ورشائعها، 
يهود، فأخذ ال ارى، وكل ما هو نرصاين بغيًضا لبعضصنهيودي بغيًضا لبعض ال

النصارى يعيبون عىل اليهود عزلتهم ومل يغفروا هلم هذه العزلة التي كانت رد فعل 
لتمييز غريهم عليهم، وما كان يوجه إليهم من اعتداء يف بعض األحياء، وبدت 

ني عأمالمح اليهود، ولغتهم وآداهبم وأطعمتهم، وشعائرهم، بدت كلها يف 
يعة اليهودية تبيح لليهود أن يأكلوا طعاًما النصارى غريبة وكرهية، ومل تكن الرش

مسته يد غري هيودية، وخاصة من النصارى، إىل جانب قواعد أخرى اعتربها كثري 
من النصارى أهنا إساءة هلم، ثم تتطور هذا األمر واشتد الغضب عىل اليهود يف 

 وحماكم التحقيق التي تسمى )التفتيش(، ينإسبانيا وبدأت محالت التطهري الدي
وا  وذلك للضغط عىل اليهود حتى يعتنقوا النرصانية وحيملهم عليها قرًسا، وقد خري 

 بني اعتناق النرصانية وتعميدهم يف الكنائس النرصانية، أو القتل واإلبعاد. 
لقد ابتدع بعض القساوسة، واألفراد، والنبالء وكبار »: "ول ديورانت"يقول 

ود خداًعا منهم وتضلياًل، فحرموهم بال رشاف أساليب تتناىف مع الدين ضد اليهألا
حق من أمالكهم قوة واقتداًرا، واستولوا عليها ألنفسهم، واهتموهم زوًرا وهبتاًنا 

 عىل بجرائم عديدة، وبسبب هذه التهم املختلفة وأمثاهلا متتلئ قلوهبم حقًدا وغالا 
وإيذائهم يبهم، طهدوهنم بتجويعهم، وسجنهم، وتعذضياليهود، فينهبون أمواهلم، و

بغري تلك الوسائل، ويقضون عليهم أحياًنا باإلعدام، وبذلك أصبحت حال اليهود 
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أسوأ مما كان عليه آباؤهم حتت حكم الفراعنة، وهم هلذا اضطروا إىل مغادرة البالد 
بالد األندلس  التي عاش فيها آباؤهم من أقدم العهود، ومن اضطر منهم للبقاء يف

 النرصانية وأخفوا هيوديتهم، وهم من ُأطلق عليهم اليهود تنرصوا تقي ة، أي: أظهروا
 . (1)«(املارانوساملتخفني أو )

 
 
 
 

 
 

                                       
 (، بترصف يسري.108 -107ص) ليوسف رشاد د املتخفون عرب التاريخ،ينظر: اليهو (1)
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 املبحث الثاني
 الظاهر والباطن "املارانوس"

 :وفيه مطلبان
 والظاهر النصراين. "املارانوس"املطلب األول: 

 كام ُذكر-وا منها اضطروا وعان "املارانوس"ي عاشها هيود ظروف التلانظًرا إىل 
إىل إظهار النرصانية اعتقاًدا وقواًل وعماًل، ولذا أعلنوا اعتناقهم للمعتقدات  -سابًقا

النرصانية ومارسوا الطقوس والشعائر النرصانية كذلك، وازداد إشهارهم 
 .مهوإظهارهم لذلك مع ازدياد التضييق والتشديد علي

أطفاهلم وفق ما متليه وتربره العقيدة  (1)يداضطراًرا تعم "املارانوس"ومما أظهره 
عطى النرصاين اجلديد اساًم النرصانية، وبام أن التعميد يعترب ميالًدا جديًدا، كان يُ 

وما ذاك إال الستكامل قطع عالقته ؛ (2)نرصانًيا جديًدا غري مسامه اليهودي القديم
ود واليهودية، وتبًعا ى إىل قطع بعض أولئك كل صلة مع اليهأدَّ  بدينه السابق، مما

 عت وتفاوتت درجة التمسك باليهودية بني صفوف اليهود املتنرصين.لذلك تنوَّ 
ويتضح من املامرسات الدينية التي قام هبا املتنرصون اليهود يف املجتمع األندليس 

ولو كان ذلك عىل حساب  هــيق مصاحلـحقـودي إىل تـهـر اليـصـي العنـدى سعـم
 عقيدته ودينه.

                                       
ا عندهم ولو كان من أبوين نرصانيني، فليس نرصانيا  دمَّ هو مفتاح الدخول يف النرصانية، فمن مل ُيع الت عميد: (1)

 وخيتلفون يف طريقة ذلك، فبعضهم يكتفي برش املاء عىل اجلبهة، وبعضهم يرى وجوب انغامس جزء كامل
يد أن يكون اإلنسان من اجلسم يف املاء، وآخرون يرون وجوب انغامس اجلسم كله يف املاء، ومرادهم بالت عم

د الشخص اهن، ويمكن أن ُيعمَّ ذنوب، ويشرتطون أن يتم الت عميد يف كنيسة وعىل يد كن الا مءً ربطاهًرا مُ 
ينظر: يسوع املسيح، بولس  ش املوت.د وهو عىل فراوهو طفل أو يف أي وقت من حياته، كام يمكن أن يعمَّ 

 (،173-171أمحد شلبي، ص) (، نقاًل عن: املسيحية، د.8(، تاريخ األقباط، ص)210إلياس، ص)
ة واجلامعة يف الرد عىل النصارى، (، منهج أهل السن756-754، 700م الالهوت الكتايب، ص)معج
 (. 290ص)اخللف  ، د.سعوددراسات يف األديان اليهودية والنرصانية (،240-239ص)

 (.120ص) ليوسف رشاد ينظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ، (2)
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الذين حتولوا إىل النرصانية مجيع الشعائر التي تقتضيها  "املارانوس"مارس  فقد

دون ر صدق تنرصهم، فكانوا ُيعم  الديانة النرصانية يف العلن، حماولة منهم إلظها

أطفاهلم بحسب التقليد النرصاين، ويذهبون إىل الكنيسة يوم األحد، ويذهبون 

قيقية، وكانوا يتناولون القربان يف الكنيسة ة اعرتافات حدلوا بأيَّ عرتاف دون أن يُ الل

 .(1)ثم يبصقونه خارجها
 لت يف اآليت:أما إجراءات التعميد التي مارسها النصارى فتمثَّ 

 كام نفخ املسيح روح القدس يف فخ يف وجه املتنرصِّ كان الكاهن يقوم بالنَّ  -

 يه.حواريِّ 

 . إشارة الصليب عىل جبهته وكتفيهمتنرصِّ  لثم يشري ك -

 تىل صالة القربان املقدس.ثم تُ  -

ين ملح، وهم يقصدون به ملح احلكمة املقدس، وذلك ثم يوضع يف أفواه املتنرصِّ  -

بحسب -ق اجلديد املناعة والقوة التي تساعده عىل مقاومة الفساد حتى يكتسب املعتنِ 

 .-اعتقادهم

 .د بالركوع من أجل االستغفار املعمَّ رصِّ نوبعد ذلك يقوم املت  -

 ون ملغادرة الكنيسة فيتناولون اخلبز واخلمر عىل املذبح.ثم يستعد   -

 املقدس. (2)ثم يتناولون العشاء الرباين -
                                       

 ته.( من املصدر ذا80(، وينظر كذلك: ص)54ص) هدى درويش  دلس،أرسار اليهود املتنرصين يف األنينظر:  (1)
تيا( أي الشكر من الشعائر والعبادات النرصانية، ويسمى بأسامء كثرية منها )األفخارس العشاء الرباين: (2)

و)الليتورجيا( أي اخلدمة، أو القربان املقدس، أو ذبيحة القداس، أو التناول، وتستند النرصانية يف إقرار 
بيل حادثة الصلب، فقد قال هلم وهو يناوهلم لرشيعة إىل العشاء الذي تناوله املسيح مع تالميذه قذه اه

(، وقد اختلفت 24-14:22. مرقس )"ا هو دميهذ"، وملا ناوهلم اخلمر قال: "هذا هو جسدي"اخلبز: 
ن هذه الفكرة املناقضة نت أالكنائس النرصانية يف فاعلية العشاء الرباين، بينام ذكر املحققون من الربوتستا

 =ة،يبحققون إىل مصدر هذه الفكرة الغرا أثًرا عند اآلباء األقدمني. وتنبه املللعقل واحلس مبتدعة ال جتد هل

د يكون جسمه مكاًنا وبالنسبة إىل عقيدة النرصاين فإن كل شخص غري معمَّ  -
 .(1)ص يسوعخلِّ مُ للسكن الشيطان وبعد التعميد يصبـح مسكنًا ل

ثقة تامة يف حتول اليهودي إىل ديانتهم النرصانية فمن  وألن النصارى ال يثقون
عمدت الكنيسة إىل إقامة بعض الطقوس اخلاصة حلفلة التحويل، »قبيل االحتياط 

ل من اليهودية إىل خصوًصا عند حتويل اليهود، ولذلك ألزمت الكنيسة املتحوِّ 
 وهو كالتايل: النرصانية بأداء قسم معني

أعتقد بأن الضحايا املسجلة يف العهد القديم، ما هي إال  أقسم قساًم مغلًظا أنني -
 بشائر للتضحية املقدسة الكربى للمسيح، كام عاناها عىل الصليب.

اإلنسان من خالل املسيح، قد أعلن عنها الرب يف  (2)أقسم أن قضية خالص -
امم، بل ه اإلرسائيليون أي اهترْ عِ األمر مل يُ  اذوعده إلبراهيم والرسل اآلخرين، وأن ه

 ر، وهو املسيح نفسه.ص املنتظَ عىل العكس صلبوا املخلِّ 

أقسم أين إن انحزت أو تزحزحت عن هذا اإليامن احلقيقي، وهو إيامن الكنيسة  -
 الكاثوليكية، بأين أستحق املوت.

وقدريت  ،أقسم أين عن طيب خاطر، وبشكل طوعي، ومن كل قلبي، وروحي -
عة ما عداها، وأنه طبًقا لديني القديم الذي أقبل رشيعة املسيح وأرفض كل رشي

                                       
نشأ، صنعتها العديد من األمم الوثنية، ومنهم الفرس الذين اعتقدوا أن مرتاس يمنح الربكة فهي وثنية امل=

اهلندي  (، إظهار احلق، رمحة اهلل89-85ص) اخلوري يط اجلامع،املحينظر:  للخبز واخلمر يف العشاء.
د شلبي، أمح (، املسيحية، د.243-241، منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل النصارى، ص)(1/240)

 (. 200-198(، اهلل جل جالله واحد أم ثالثة، ص)174-173ص)
 (.50ينظر: بابوات احلي اليهودي، ص) (1)
 مة عىل أسس باطلة، وهي أنخلالص النرصاين النرصانية التي هي من وضع بولس، قائدة اعقي: اخلالص (2)

ق الوحيد للخالص منها ما زعموه من أخطأ، وهذه اخلطيئة انتقلت بالوراثة إىل كل أبنائه، والطري آدم 
نظر: ص. يب عىل املوت فيقوم، وبذلك ينال اخلالد يف صورة برشية ليصلب، ويتغلِّ أن اهلل نزل وجتسِّ 

(، املسيح املخلص يف املصادر 326-321ص)ي اخلور(، املحيط اجلامع، 755اخلالص املسيحي، ص)
 .(26-16اليهودية والنرصانية، ص)
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د يكون جسمه مكاًنا وبالنسبة إىل عقيدة النرصاين فإن كل شخص غري معمَّ  -
 .(1)ص يسوعخلِّ مُ للسكن الشيطان وبعد التعميد يصبـح مسكنًا ل

ثقة تامة يف حتول اليهودي إىل ديانتهم النرصانية فمن  وألن النصارى ال يثقون
عمدت الكنيسة إىل إقامة بعض الطقوس اخلاصة حلفلة التحويل، »قبيل االحتياط 

ل من اليهودية إىل خصوًصا عند حتويل اليهود، ولذلك ألزمت الكنيسة املتحوِّ 
 وهو كالتايل: النرصانية بأداء قسم معني

أعتقد بأن الضحايا املسجلة يف العهد القديم، ما هي إال  أقسم قساًم مغلًظا أنني -
 بشائر للتضحية املقدسة الكربى للمسيح، كام عاناها عىل الصليب.

اإلنسان من خالل املسيح، قد أعلن عنها الرب يف  (2)أقسم أن قضية خالص -
امم، بل ه اإلرسائيليون أي اهترْ عِ األمر مل يُ  اذوعده إلبراهيم والرسل اآلخرين، وأن ه

 ر، وهو املسيح نفسه.ص املنتظَ عىل العكس صلبوا املخلِّ 

أقسم أين إن انحزت أو تزحزحت عن هذا اإليامن احلقيقي، وهو إيامن الكنيسة  -
 الكاثوليكية، بأين أستحق املوت.

وقدريت  ،أقسم أين عن طيب خاطر، وبشكل طوعي، ومن كل قلبي، وروحي -
عة ما عداها، وأنه طبًقا لديني القديم الذي أقبل رشيعة املسيح وأرفض كل رشي

                                       
نشأ، صنعتها العديد من األمم الوثنية، ومنهم الفرس الذين اعتقدوا أن مرتاس يمنح الربكة فهي وثنية امل=

اهلندي  (، إظهار احلق، رمحة اهلل89-85ص) اخلوري يط اجلامع،املحينظر:  للخبز واخلمر يف العشاء.
د شلبي، أمح (، املسيحية، د.243-241، منهج أهل السنة واجلامعة يف الرد عىل النصارى، ص)(1/240)

 (. 200-198(، اهلل جل جالله واحد أم ثالثة، ص)174-173ص)
 (.50ينظر: بابوات احلي اليهودي، ص) (1)
 مة عىل أسس باطلة، وهي أنخلالص النرصاين النرصانية التي هي من وضع بولس، قائدة اعقي: اخلالص (2)

ق الوحيد للخالص منها ما زعموه من أخطأ، وهذه اخلطيئة انتقلت بالوراثة إىل كل أبنائه، والطري آدم 
نظر: ص. يب عىل املوت فيقوم، وبذلك ينال اخلالد يف صورة برشية ليصلب، ويتغلِّ أن اهلل نزل وجتسِّ 

(، املسيح املخلص يف املصادر 326-321ص)ي اخلور(، املحيط اجلامع، 755اخلالص املسيحي، ص)
 .(26-16اليهودية والنرصانية، ص)
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ضع يف العهد القديم يلزم شاهدان أو ثالثة إلقرار احلق، وإزهاق الباطل، ولكن وُ 
 حقيقة املسيح قد أثبتها اثنا عرش شاهًدا، وهم حواريو املسيح االثنا عرش.

 يف جمده وعاله. إال أننا قد قبلناه سيح سابًقا،ضنا املفروأنا قد أقسم أنه مع أن شعبي  -

 أقسم أنني أعتقد اآلن أن جميء املسيح قد ثبت بشهادة التوراة واألنبياء. -

أقسم أنني أرفض رشائع ومبادئ اليهود، وسوف لن أرفض تناول األطعمة،  -

صادر عن اخلرافات  التي حرمتها الرشيعة اليهودية، ما مل يكن جتنبها أمًرا طبيعيًا غري

 واألساطري القديمة.

ا، سوف أمتنع عن االتصال باليهود الذين مل أقسم أنني من اآلن فصاعدً  -

 لوا بعد.يتحوَّ 

أقسم أنني سوف ال أقرتب من الكنيس اليهودي، وبالتأكيد أال أدخل أي بيت  -

 ذاك. ةه خطوايت نحو طريق آخر حتى ال أمر ببيت العبادهيودي للعبادة، بل أوجِّ 

 .(1)عائلتي القسم صحيح بالنسبة لنفيس وبالنسبة ألفرادأقسم أن كل ما قلته يف هذا  -    
ت ممارستهم للعبادة، ويظهر َج وَ ين فقد ازدَ ونظًرا الزدواج شخصيات املتنرصِّ 

ذلك من خالل حرصهم عىل الذهاب إىل الكنائس النرصانية، والصالة التي يؤدوهنا 

، (3)واألساقفة(2)الكنيس، وإظهار والئهم الكامل للقسيسني فيها، وتناوهلم اخلبز
                                       

 (.58-57ي اليهودي، لربزن يواكيم، ص)بابوات من احل( 1)
الواو والنون مع بجي: بالكرس وأصله من قس إذا تتبع اليشء فطلبه، عامل النصارى واملرشد هلم، وقسيس (2)

(.تغليًبا )قسيسون(، جلانب االسمية، و)ا ( لغة فيه، ومجعه )قساوسة(، و)ُقُسوس  ينظر: تاريخ ابن  لَقس 
، (10-5/9)، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة(5/12) لفراهيدي، ا، العني(96-1/95)البطريق 

 الفريورأبادي ملحيط،وس ا(، القام291ص) الرازي (، خمتار الصحاح،260ص) الفيومي املصباح املنري،
 (. 798(، املنجد األبجدي، ص)627ص) معلوف الم،(، املنجد يف اللغة واألع729ص)

عناها مرشف، وكانت تستخدم أحياًنا لدى اجلامعات الوثنية : أصلها يوناينة )أيسكوبوس( وماألسقف (3)
القسيس ودون رتبة تبة تبة دينية عند النصارى فوق رُ كمرادف لكلمة مندوب أو وكيل، واألسقف رُ 

 =  البطريك.
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ويف الوقت نفسه كانوا حيرصون عىل أداء شعائرهم اليهودية داخل بيوهتم، ويوقدون 

اد اليهودية، حتى بات من الصعب كشف ـلون باألعيـحتفـت، ويـوع السبـشم

 .(1)«هويتهم الدينية
 ديانته اخرتعوا وثيقة تسمى ىلإوإمعاًنا من النصارى يف عدم رجوع اليهودي 

د وهي التي توجب عىل كل هيودي حتوَّ  (2)وم()البالستي ل إىل النرصانية أو تعم 

ع عليها، وإذا حاول اليهودي وعاد واشرتك يف عيد الفصح وقِّ باملعمودية أن يُ 

اليهودي فكان يعاقب بجلده مئة سوط مع مصادرة أمالكه وربام النفي من البالِد، 

ر الدين النرصاين س أو أهجُ أتعهد أنني لن أدنِّ » تلك الوثيقة تقول: نلذلك فإ

املقدس، الذي قد قبلته من خالل ماء التعميد، وسوف لن أخالفه ال باألقوال وال 

ب له أية إهانة أو إساءة علنية أو رسية، ولن أزوغ عن التعميد باألفعال، ولن أسبِّ 

ية، كر يف حيايت بالرجوع إىل األخطاء املاضفأاحلقيقي، ال باهلرب وال باالختباء، ولن 

َ أن أولن أحاول  ص من االلتزامات التي أتعهد بإنجازها بإخالص، وأثبتها لَّ مَت

ط يف بتوقيعي اخلاص يف أسفل هذا الترصيح، ولن أحاول إخفاء أي شخص يتورَّ 

م أسلِّ  نأ دُ عمل املحرمات املمنوعة وال العادات والتقاليد اليهودية الشيطانية، وأعِ 

ة إشاعة ر هذه السلطات عن أيَّ خطِ م وأُ علِ ة، وأن أُ يَّ هذا الشخص إىل السلطات الكنِس 

خرق أو تدنيس هلذه  تشري إىل مكان اختباء هذا الشخص، وإين عىل متام العلم أن أيَّ 

حتفل بعيد الفصح ولن أ ستحق عليه عقوبة املوت،هدت هبا أااللتزامات التي تع

دة، وأن ة غري معمَّ هيودي هيودي آخر، ولن أتزوج أية امرأة دياليهودي، وال أي ع

                                       
(، قاموس 184، أرسار الكنيسة السبعة، األرشيد ياكون حبيب، )ص (2/967)ينظر: املوسوعة امليرسة =

 (. 72)ص  نخبة من الالهوتييني، الكتاب املقدس
 (.57ص) أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش ينظر:  (1)
ورد يف املراجع ، فأوردته كام "البالستيوم"ملتخصصة أصاًل لكلمة ومصطلح ان امل أجد بعد البحث يف املظ (2)

 واملصادر التي جاء فيها.
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أمتنع عن تناول أي طعام أو التزام بأي نوع من املآكل عدا املآكل واألطعمة 

 .(1) «النرصانية
هذه هي تلك العهود واملواثيق التي أخذها النصارى عىل كل هيودي يتحول إىل 

ر النرصانية، بل تعداها إىل كافة ئاالديانة النرصانية، وهي تشمل مجيع طقوس وشع
احلياة، من حيث السلوك واألخالق بحيث يمتنع املتحول اليهودي من جوانب 

االتصال من قريب أو بعيد بدينه القديم، وتتم إحاطته بسياج من حديد عن طريق 
التعاليم الصارمة الواجبة التنفيذ، ويتعرض كل من خيالف تلك التعاليم إىل عقوبة 

 .(2)أو احلرق أو النفي من البالد اإلعدام
رغم من تلك التعهدات وااللتزامات إال أن اليهود املتنرصين مل يلتزموا وعىل ال

هبا برباعة، فقد اتضح من فحص عدد من الوثائق اخلاصة بمحاكم التحقيق، 
وا متمسكني د ظل  )التفتيش(، ووثائق أخرى أن عدًدا كبرًيا من النصارى اجلدُ 

طائفي تنظيمي، حيث كانت ودية رسية يف إطار حوا يف إقامة حياة هيجنبعقيدهتم، و
 ا داخل منازل خاصة عىل مدى مائتي عام.تتم اجتامعاهتم رسا 

ب عدد من النصارى وقد متكنت حماكم التحقيق يف القرون الوسطى من تعق  
 . (3)تهمد الذين ذهبوا إىل أوربا وعادوا ليهودي  اجلدُ 

للربهنة عىل  بإظهارهم هلذه الشعائر "املارانوس"ه أن يلومما جتدر اإلشارة إ
غون به مذهبهم وهو سوِّ اعتناقهم للعقيدة النرصانية يستندون يف ذلك إىل معتقد يُ 

قائم عىل أن اخلالص سوف يتم من خالل رشيعة موسى، وليس عن طريق الكنيسة 
الذي حاق  يأو املسيح، ويؤمنون بأن تنصريهم القرسي هو جزء من العقاب اإلهل

 يهود أثناء النفي. باليهود، متاًما مثلام حدث لل
                                       

 (.122ص) ليوسف رشاد ينظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ،( 1)
 (.123-122ينظر: املرجع السابق ، ص)( 2)
 (.124ينظر: املرجع السابق، ص) (3)
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باعتبارها  "املارانوس"مثااًل للفكر الديني لدى  (1)"إستري"لت شخصية وقد مثَّ 
اضطرت إىل إخفاء هويتها الدينية  "إستري"صورة مسبقة ملا حيدث هلم؛ وذلك ألن 

 .(2)ريسافمدة من الزمن، حتى حترز مكانة متميزة داخل البالط ال
 استطاعت بالتخفي واملكر واخلداع أن تستبدلنجد أهنا  "إستري"ومن سياق قصة 

القاتل )غري اليهودي( باملقتول )اليهودي(، والوصول إىل السلطة لذا فقد اعترب 
 سق مع ما فعلته إستري يف فارس.املتخفي يف إسبانيا يتَّ أن أسلوب حياهتم  "املارانوس"

                                       
هيودية شجرة اآلس، وهي امرأة "، واسمها يف العربية: هدسة أي: "كوكب"معناه يف الفارسية:  إستري: (1)

ذها ملك الفرس زوجة له، وقد قدمت دوًرا مهاما يف إنقاذ اليهود من مكيدة دبرها وزير امللك  مجيلة اخت 
للقضاء عليهم يوم الثالث عرش من آذار، وقد استطاعت أن تستصدر أمًرا من امللك بالقضاء عىل وزيره 

الفرس، أتباع الوزير قبل اليوم املحدد لقتل  امه باخليانة ضد  امللك، وقتلت أكثر من سبعني ألًفا مناهت   بعد
ذ اليهود يوم الر ابع عرش من آذار عيًدا هلم إىل يومنا هذا ختليًدا لذكرها، وال يعرف يشء اليهود، ولذلك اخت 

ينظر:  ( إصحاحات.10اته: )صحاحوعدد إ ،"سفر إستري"إليها عن موت إستري وتارخيه، وينسب 
  (.44ص) معلوف(، املنجد يف اللغة واألعالم، 66-63ص ) تينينخبة من الالهو قاموس الكتاب،

وخالصة قصة إستري كام وردت يف  .(370-3/368)ود واليهودية والصهيونية ينظر: موسوعة اليه( 2)
وكان هذا الوزير  "هامان"مه ا اسكان قد اختذ له وزيرً  "أحشويروش"الكتاب املقدس أن ملك الفرس 

ت شخصه إىل اجلنس اليهودي كله، كراهية شديدة تعدَّ  "مردخاي"، اسمه يكره رجاًل من حكامء اليهود
 امان أن يقطع دابرهم مجيًعا من بالده، وأجرى هامان القرعة الختيار يوم مذبحة اليهود.بحيث أقسم ه

مردخاي ذهب مستنجًدا بإستري، وتستمر إستري هي ودي وحتكي أحداث القصة التوراتية أن اليه       
تي كان قد عىل اخلشبة ال "هامان" حبك املؤامرة، وامللك يسكر معها حتى انتهى األمر بشنق ومردخاي يف

إنه "أعدها ملردخاي، وسلم امللك بيت هامان إلستري التي عينت فيه مردخاي وكياًل، ويقول سفر إستري: 
قلب ذلك فكان لليهود ذار الذي كان فيه أعداء اليهود يرجون بالتسلط عليهم، انمن آيف اليوم الثالث عرش 

أقاليم أحشويروش امللك؛ لكي يلقوا أيدهيم  التسلط عىل مبغضيهم، إذ اجتمع اليهود يف مدائنهم، يف مجيع
 مجيععىل مجيع طالبي مساءهتم، فلم يقف احد يف وجوههم؛ ألن خوفهم وقع عىل مجيع الشعوب، وكان 

عدون اليهود؛ ألن خوف مردخاي وقع عليهم، رؤساء األقاليم واألقطاب والوالة ووكالء عمل امللك يسا
قد سار ذكره يف مجيع األقاليم؛ ألن مردخاي كان آخًذا يف العظمة إذ كان مردخاي عظياًم يف بيت امللك، و

، (3: 10 -1: 2) إستريينظر: سفر  ."فرضب اليهود مجيع اعدائهم رضب السيف والقتل واإلهالك
(، اليهود املتخفون عرب التاريخ، 57-55ص)لس، هدى درويش أرسار اليهود املتنرصين يف األندوينظر: 

 (.127-125ص)ليوسف رشاد 
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ز من م وهذا احليِّ أن تنال هذا القسط الوافر من االهتام "تريسإ"بقصة  ي  ولذا فحرِ 
، بل من كل اليهود واعتبار هذه املرأة "املارانوس"الفكر الديني لليهود املتخفني من 

)بطلة قومية لليهود( التي أنقذت بمكرها وحيلها وخداعها شعبها من هالك حمقق، 
اليهود  ا كثري من علامءهضومع هذا فقصة )إستري( من القصص امللفقة وقد رف

 .(1)لالهوت النرصاينأنفسهم وعلامء ا
وعىل ذلك فالقصة تكشف لنا جوانب من الشخصية اليهودية القائمة عىل املكر 

 .(2)واخلداع واحليلة، كام هو ديدن اليهود يف كل زمان ومكان
 يدومهام يكن من أمر فإن لتلك االزدواجية بني الظاهر النرصاين والباطن اليهو

اخلتان،  بطول التخفي شعائر هيودية مثل: أثًرا عىل عقيدهتم اليهودية، حيث اختفت
والذبح الرشعي، واستخدام شال الصالة، وكثري من األعياد، واكتسبت الشعائر 

 .(3)مالمح جديدة ابتعدت هبم متاًما عن دينهم األصيل
 والباطن اليهودي. "املارانوس"املطلب الثاين: 

ضطرين مع عل التمسك بيهوديتهم واملحافظة عليها م "ساملارانو"حرص 
إظهارهم للنرصانية اعتقاًدا وعماًل؛ لذا كانوا يبطنون اعتقادهم لليهودية، وخيفون 

 العمل بتعاليمها وترشيعاهتا.
ص التي يعتقدون وكانوا ينطلقون يف صنيعهم ذلك من فكرة اخلالص واملخلِّ 

الذي حلقهم، جراء  صهم من الذل  لِّ خيص سوف هبا، وذلك بأن املسيح املخلِّ 
 .(4)كرهوا عليههم القرسي الذي أُ تنرص  

                                       
 (.127ص) ليوسف رشاد اليهود املتخفون عرب التاريخ، (1)
راف الشخصية النح(، اجلذور الفكرية 207-205ص)اخلالدي ينظر يف هذا: الشخصية اليهودية،  (2)

 (.128-119ص)حممد إسامعيل اليهودية، 
يف األندلس، هدى  أرسار اليهود املتنرصين(، 124ص)ليوسف رشاد ظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ، ين (3)

 (.77ص) درويش 
 دلس،أرسار اليهود املتنرصين يف األنسبق التعريف بمعتقدهم يف اخلالص واملخلص، وينظر فيام ذكر هنا:  (4)

 (.129ص)وسف رشاد لي(، اليهود املتخفون عرب التاريخ، 63-55ص)هدى درويش 
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 (1)التي سبقت اإلشارة إليها "إستري"وباإلضافة إىل ذلك فقد اختذوا من قصة 
ُتكأًة وُمستنًدا لتسويغ هذا االختفاء بالرشائع والشعائر والطقوس اليهودية، وحرًصا 

ئل دية وااللتزام هبا اختذوا مجلة من الوساوهمنهم عىل تطبيق تعاليم الديانة الي

 تهم، ومنها باختصار:والتدابري التي تكفل هلم السالمة، ويتمكنون بواسطتها من إخفاء هيودي  
رسية يتعرف هبا بعضهم عىل بعض، وقد تكون مكتوبة يف  (2)استخدام شفرة  •

 املحادثات. اخلطابات، أو حركة عند اللقاءات، أو صيغة للسؤال أو اجلواب خالل

يف تصميمها اخلارجي عىل طراز الكنائس بناء دور العبادة اخلاصة هبم  •

ر إمعاًنا يف التنكر وَ الكاثوليكية، وتزيينها باألجراس والصلبان والتامثيل والص  

 ة.يَ يه والتعمِ والتموِ 

كنى يف األديرة التابعة لرهبان النرصانية، وذلك يف عزلة  • اإلقبال عىل الس 

يعات اليهودية دون خوف أو ذاك إال ملناسبتها ألداء الطقوس والترش امت، ومْ وَص 

 وجل.

سوة بام كان عليه حال النصارى يف يسني واالحتفاظ هبا، أُ اقتناء متاثيل القدِّ  •

هوهنا إىل احليطان، إال يف حالة زيارة أحد النصارى فيديرون بيوهتم؛ ولذا كانوا يوجِّ 

 وجوهها تلقاء الناظرين.

 .(3)بذلكهم بالصليب تأكيدا ً عىل التمويه وصدور مهوسم جباه •
                                       

 متت اإلشارة إىل التعريف هبا وبقصتها وعالقتها باملوضوع. (1)
فرة: (2) رموز يستعملها فريق من الناس للتفاهم فيام بينهم، ومادة شفر يف اللغة تطلق عىل معاٍن عدة،  الشَّ

ي، فكأنه وجانبه وحرفه، يقال: حد السيف، وجانب النصل، وحرف الواديشء أقرهبا للمقصود حد  ال
 ، ابن فارسمقاييس اللغةيف: معجم  "شفر"ينظر مادة  استغني عن بعض الكالم )الشفرة( عن مجيعها.

(، 536-535ص) الفريوزأبادي (، القاموس املحيط،193ص)الرازي ، خمتار الصحاح، (3/200)
 .(1/486)املعجم الوسيط 

(، وكذلك 47حلي اليهودي، ص)(، بابوات من ا258ص) الفكر الديني اليهودي، حسن ظاظار: ينظ (3)
 (.63-62ص) املتنرصين يف األندلس، هدى درويش أرسار اليهود باللغة العربية يف:   بعض املراجع
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ومع هذه األساليب يف التعمية واإلهيام إال أن الشعائر اليهودية التي كانوا 

يؤدوهنا يف ظل تلك الظروف مل تكن عىل مستوى واحد من السهولة والصعوبة 

 واليرس والعرس. 

ه وااللتزام يف ممارست هجيدون مشقت "املارانوس"فالصوم مع أمهيته عندهم مل يكن 

بينام كان اخلتان شعرية هيودية يصعب إخفاؤها يف وسط جمتمع ، (1)به لسهولة إخفائه

نرصاين وبيئة نرصانية ال تعرتف به وال تطبقه، فكانت مسألة التعرف عىل اليهودي 

املتمسك بيهوديته من خالل اخلتان سهلة؛ وألجل ذلك تسببت يف أرق وإشكالية 

ن يفتي هلم بجواز جرح القلفة ، مما اضطر بعض علامء اليهود إىل أ"ينيسوناملارا"لدى 

 دون استئصاهلا كاملة، وعليه تكون عملية اخلتان غري ظاهرة، ويف الوقت ذاته
 .(2)حيافظون عىل بقاء هذه الشعرية وأدائها

ومل تكن هذه الشعرية اليهودية الوحيدة التي يصعب إخفاؤها، بل كانت هناك 

 ا.ر تعد مصدر إشكال ومشقة عليهم يف إظهارهخشعائر أُ 

وال شك أن تتبع الرشائع والترشيعات اليهودية التي حافظ عليها اليهود عموًما 

خصوًصا يطول جًدا، ولكن لعل ذكر طرف منها باإلشارات يغني عن  "املارانوس"و

 كثري من العبارات.

وحرصوا  "املارانوس" دفمن أهم الطقوس والشعائر اليهودية التي التزم هبا هيو

 عليها ما ييل:

                                       
سات يف درا (، وينظر يف الصيام عند اليهود:129ص)ليوسف رشاد ينظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ،  (1)

 (.115-100ص)املوحي ن الساموية، (، العبادات يف األديا213-208ص) بركات اليهودية،

 (.130 -129ص)يوسف رشاد لينظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ،  (2)

بالرغم من ختيل هيود إسبانيا عن دينهم وحتوهلم إىل الكاثوليكية... إال أهنم حافظوا "حسن حنفي:  يقول د.
 (.56ت والسياسة، إلسبينوزا، ص)ينظر: رسالة يف الالهو ."تان رمًزا للرباط األبدي بينهماخل طقس عىل

إن البحث يف بدايات الترشيع اليهودي للصالة مهمة عسرية " صالة:ال -1

ألسباب عدة منها، أن الباحث جيد نفسه أمام دائرة واسعة غري حمددة املعامل، وتاريخ 

له،  ب ال هناية مستمر، وتشع  د كل حني، فالصالة لدهيم يف تغريِّ ر ومتجدِّ طويل متطوِّ 

لتوراة وأنبياء العهد القديم ملاهية ويمكن إرجاع ذلك كله إىل عدم حتديد ا

إال بعد مدة السبي البابيل القرتاهنا بتقديم القرابني  -شكاًل ال مضموًنا-الصـالة 

 . (1)"لآلهلة املعبودة
والصالة يف اليهودية قسامن: فردية ارجتالية، ومجاعية مشرتكة، فالفردية تتىل 

؛ ألجل خالص  ياج والظرف اخلاص هبا مثل صالة إبراهيم تححسب اال

اجلامعية فهي  ؛ ألجل بني إرسائيل وغريها، والصالة سدوم، وصالة موسى 

 .(2)التي تؤدي يف أماكن خمصوصة ومواعيد حمددة
فقد حرصوا عىل إقامة الصالة اجلامعية يف معبدهم الرسي بشكل  "املارانوس"أما 

م إرسال عبد الدعوة للمصلني الجتامع الصالة، كان يت ءاصارم، وحتى يتم إخف

يرتدي لباًسا أمحر، يقوم بالدق عىل دف إشارة للامرانوس أن جيتمعوا ويذهبوا من 

مجيع الشوارع والطرقات إىل املعبد حلضور اجتامع الصالة، كام اعتادوا الصوم، 

ة ونادرة، فقد استخدم ليوتالوة التوراة يف مجاعات؛ ونظًرا ألن نسخ التوراة كانت قل

 .(3)ومزامري سفر املزامري الدومينيكايناملتنرصون أناشيد 
                                       

 (.74ص) املوحيالعبادات يف األديان الساموية،  (1)

(، موسوعة األديان واملذاهب، 241ص)املسريي ات الصهيونية، ـة املفاهيم واملصطلحـوعـينظر: موس (2)
 .(1/179)الرازق أسود  عبد

 "دومينك"لكاثوليك، أسسها القديس هي طريقة يف الرهبنة النرصانية أو مجاعة من رهبان ا ان:ينيكالدوم( 3)
وسطى، وحياة الراهب فيها مكرسة للدراسة والصالة والوعظ، ، وذلك يف القرون ال"دومينيكوس"أو 

 ، غرباليرسةاملوسوعة العربية املينظر:  وينترشون يف أنحاء العامل، وبخاصة يف األوساط اجلامعية.
 (.68ص)درويش  أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى، (1/822)
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إن البحث يف بدايات الترشيع اليهودي للصالة مهمة عسرية " صالة:ال -1

ألسباب عدة منها، أن الباحث جيد نفسه أمام دائرة واسعة غري حمددة املعامل، وتاريخ 

له،  ب ال هناية مستمر، وتشع  د كل حني، فالصالة لدهيم يف تغريِّ ر ومتجدِّ طويل متطوِّ 

لتوراة وأنبياء العهد القديم ملاهية ويمكن إرجاع ذلك كله إىل عدم حتديد ا

إال بعد مدة السبي البابيل القرتاهنا بتقديم القرابني  -شكاًل ال مضموًنا-الصـالة 

 . (1)"لآلهلة املعبودة
والصالة يف اليهودية قسامن: فردية ارجتالية، ومجاعية مشرتكة، فالفردية تتىل 

؛ ألجل خالص  ياج والظرف اخلاص هبا مثل صالة إبراهيم تححسب اال

اجلامعية فهي  ؛ ألجل بني إرسائيل وغريها، والصالة سدوم، وصالة موسى 

 .(2)التي تؤدي يف أماكن خمصوصة ومواعيد حمددة
فقد حرصوا عىل إقامة الصالة اجلامعية يف معبدهم الرسي بشكل  "املارانوس"أما 

م إرسال عبد الدعوة للمصلني الجتامع الصالة، كان يت ءاصارم، وحتى يتم إخف

يرتدي لباًسا أمحر، يقوم بالدق عىل دف إشارة للامرانوس أن جيتمعوا ويذهبوا من 

مجيع الشوارع والطرقات إىل املعبد حلضور اجتامع الصالة، كام اعتادوا الصوم، 

ة ونادرة، فقد استخدم ليوتالوة التوراة يف مجاعات؛ ونظًرا ألن نسخ التوراة كانت قل

 .(3)ومزامري سفر املزامري الدومينيكايناملتنرصون أناشيد 
                                       

 (.74ص) املوحيالعبادات يف األديان الساموية،  (1)

(، موسوعة األديان واملذاهب، 241ص)املسريي ات الصهيونية، ـة املفاهيم واملصطلحـوعـينظر: موس (2)
 .(1/179)الرازق أسود  عبد

 "دومينك"لكاثوليك، أسسها القديس هي طريقة يف الرهبنة النرصانية أو مجاعة من رهبان ا ان:ينيكالدوم( 3)
وسطى، وحياة الراهب فيها مكرسة للدراسة والصالة والوعظ، ، وذلك يف القرون ال"دومينيكوس"أو 

 ، غرباليرسةاملوسوعة العربية املينظر:  وينترشون يف أنحاء العامل، وبخاصة يف األوساط اجلامعية.
 (.68ص)درويش  أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى، (1/822)
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يقيمون صلواهتم باللغتني اإلسبانية والربتغالية، ويتلوهنا  "املارانوس"أيًضا كان 

 بعبارات عربية.
ة يف اليهودية ثالث يف كل يوم، عند الفجر، ويف الظهرية، ــبـوالصلوات الواج

 .(1)وبعد الغروب
بغسل األيدي فقط ثم يوضع شال  وطقوس الصالة يف اليهودية تبدأ بالوضوء

صغري عىل الكتفني، أما صالة اجلامعة فيستخدم فيها شال كبري يتكون من ثامنية 

أهداب من اخليوط، أربعة من اللون األبيض وأربعة زرقاء يرمزان إىل التعرف عىل 

 .(2)طلوع الفجر
 )ثالث عرشة سنة(د بلوغه سن التكليف وهو عبوهذا الشال يلبسه اليهودي 

وعند موته يكفن فيه، وتغطية الرأس يف الصالة واجبة يف الصالة اليهودية احرتاًما 

وأخرى عىل الكف اليرسى وترمز  (3)وتوقرًيا، ويضع املصيل يف وسط جبهته التفلني

 .(4)إىل االهتداء بكلامت اآلهلة املقدسة
يمكن  اليهودية أنه الفاصيل املتعلقة بالصالة تلواملقصود من ذكر بعض هذه ا
                                       

أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى (، 88-86ص) املوحيينظر: العبادات يف األديان الساموية، ( 1)
 (.68ص) درويش 

 .(1/181)زق أسود الرا (، موسوعة األديان واملذاهب، عبد125ينظر: تاريخ الفكر الديني اليهودي، )( 2)
يس، وأصل الكلمة تفيال ومعناها بالعربية العصابة، وهو عبارة عن الفالكرت ويسمى التفيلني أو التفلني: (3)

بط األيمن ويربط بحزام مما ييل مستوى أحدمها حتت اإل شد  متيمة مكونة من صندوقني من جلد معني، يُ 
عياد، مع اختالف بني وأيام األ السبتما عدا يوم  الة،الصالقلب، والثاين يربط عىل اجلبهة، ويلبس عند 

مكتوبني بالعربية أو الرسيانية  ،التوراةحيتويان عىل نصوص من  ميمةالتطوائفهم يف ذلك، وهو بمثابة 
 للنساء.بها ملن بلغ الثالثني منهم دون النساء، وشذ بعض طوائفهم فأوجالقديمة بحرب أسود نظيف، وهو للرجال 

 املوحي (، العبادات يف األديان الساموية،144ص) ملسرييا ينظر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،
  (،86-85ص)

A%D9%8D9%81%A%D9%8AA%D8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 
 (.153ينظر: تاريخ الفكر الديني اليهودي، ص) (4)
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إال خفية يف مكان ال تصل إليهم فيه األنظار،  "املارانوس"معها أداء الصالة من قبل 

 ولذا كان ال بد من القيام هبا يف املعبد الرسي.
 . (1)والكالم عن الصالة وتفصيالهتا عند اليهود يطول وليس هذا موضعه

مواسم االحتفال بيوم السبت من أهم  عد  يُ هم: دامواسم اليهود وأعي -2

لقدسيتها عند كل  "املارانوس"من الشعائر التي واظب عليها هيود  عد  يُ اليهود؛ ولذا 

السبت عيًدا أسبوعًيا عند اليهود وهو يوم مقدس يبدأ من غروب  عد  يُ اليهود، حيث 

اليهود كام ورد  شمس اجلمعة إىل غروب شمس السبت، وأهم شعائر هذا اليوم عند

ي عمل، وذلك؛ ألن اهلل اسرتاح فيه بعد انتهائه من يف سفر اخلروج، الكف عن أ

وحيرم فيه القيام بأي حرفة، وحيرم إيقاد النار فيه  -كام يزعمون-تكوين اخلليقة 

ولكن توقد فيه الشموع، كام حيرم السفر فيه، كام حرموا فيه إنفاق النقود والبيع 

ت، وخروج اليهودي يف كتابة أو استخدام أقالم أو نقود أو كربيلاوالرشاء، وحرموا 

هذا اليوم يكون للمعبد فقط حاماًل التوراة أو كتاب الصلوات، كام حترم فيه عقود 

 .(2)واحلرب إال يف حالة الدفاع فقط الزواج
يف  "املارانوس" وقد سببت املحافظة عىل شعائر السبت إشكالية كبرية لدى

خطيئة  عد  يُ  يوم السبت حيث إن عدم إشعال الشموع رشيعة املقدسة،لاأدائهم لتلك 

ات إيقاد الشموع يف الرشيعة اليهودية؛ لذا فقد اعتادت نساء اليهود من املتنرصِّ 

وإخفاءها حتت املوائد، مع تغطية النوافذ بقامش أسود اللون حتى ال يراهم أحد، 

ها أيام السبت واألعياد يفوكانت بعض األرس تشعل الشموع طوال العام بام 

 "املارانوس"يتم كشف أمرهم، وعند حلول يوم السبت كان  اليهودية حتى ال
                                       

ذاهب، (، موسوعة األديان وامل94-74ص) املوحيألديان الساموية، يف ا ينظر للتوسع يف ذلك: العبادات (1)
 .(181-1/178)الرازق أسود  عبد

(، دراسات يف اليهودية والنرصانية، 167-166ص) حسن ظاظا ودي،ينظر: الفكر الديني اليه (2)
 (.65ص) أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش (، 114)ص
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يرتدون مالبس نظيفة ويفتحون حوانيتهم، لكنهم كانوا يتهربون من البيع ألي أحد 

 بخدع، وذلك ألن الرشيعة اليهودية حترم البيع يوم السبت.

 بتعقب أحوال املتنرصين اليهود نيفوقد كشف أحد املفتشني الكنيسيني املكل

لو أردنا »لشعائر السبت، فيقول:  "املارانوس"( يف إشبيلية بإسبانيا ممارسة نوساملارا)

ون عىل وصايا السبت فلنذهب ونصعد إىل الربج، فسنجد معرفة كيف حيافظ املتنرصِّ 

ناًرا بسبب  اين يتصاعد منه دخان؛ ألهنم مل يوقدوأنه ال يوجد بيت من بيوت املتنرصِّ 

 .(1)«وصايا السبت

 قال أيًضا يف أعيادهم التي حرصوا عىل إحيائها واملحافظة عليها كامومثل هذا ي
 حرصوا عىل إخفائها وعدم إظهارها، ومن أشهر تلك األعياد:

 عيد الغفران أو الكيبور أو التكفري. -

 عيد الفصح أو الربيع أو الفطري. -

 نصيب.لاعيد البوريم أو املسافر أو  -

 عيد الظلل أو املظال. -

 .(2)السنة عيد رأس -

 .(3)عيد احلانوكاه -

                                       
ملتنرصين يف األندلس، هدى أرسار اليهود ااملراجع اليهودية باللغة العربية، ينظر: أحد ورد هذا النص يف  (1)

 (.66ص)درويش 

ينظر: موسوعة  سنة هنا، رأس السنة العربية، ويكون يف شهر سبتمرب ومطلع أكتوبر.املقصود بعيد رأس ال (2)
 (.168ص)ي، حسن ظاظا يهودالفكر الديني ال(، 276ص)املسريي املفاهيم واملصطلحات الصهيونية، 

 -275ص) املسريي ا: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،ينظر يف هذه األعياد وتفصيالهت (3)
، دراسات يف اليهودية، بركات ، (178-1/176)موسوعة األديان واملذاهب، عبدالرازق أسود (، 278
 (.322-305ص)
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ت لَّ عىل إحياء أيامها قَ  "املارانوس"والقاسم املشرتك بني هذه األعياد هو حرص 

رت، وذلك يف خفية ورسية، ولذا يقيمون صالهتا وطقوسها بعيًدا عن أعني أو كثُ 

 الناس وغالًبا ما تكون يف املعبد الرسي.
اهر تلك األعياد يقوم به أحد وقد كان اكتشاف أي نرصاين ألي مظهر من مظ

بأداء تلك املراسم  "املارانوس"ضه للعقاب الشديد، لذا اهتم أولئك يعرِّ  "ملارانوسا"
 .(1)م حتى عن أقرب الناس إليهية شديدة وتكت  والطقوس برسِّ 

ا منافًيا للدين، رً يعترب بقاء اليهودي يف العزوبة أم إجراءات الزواج: -3
عهد القديم يالحظ أن الرشيعة اليهودية قد أكدت عىل أسفار الوبالرجوع إىل 

كام حيرم عندهم الزواج بني اليهود وغريهم، والزواج بغري  ،(2)الزواج، ورغبت فيه
 نا مستمرين.زِ اليهودي أو اليهودية يعترب فجوًرا وَ 

 اليهودي حد أقىص لتعدد نيوتعدد الزوجات جائز عند اليهود، وليس يف الد
 .(3)رت فتوى متأخرة بتحريم التعددالزوجات، وإن صد

هن املسؤوالت عن تنظيم  "يةملارانوسا"ات يف األرس وقد كانت األمهات واجلدَّ 
حيرصون عىل الزواج فيام بينهم من داخل األرسة،  "املارانوس"أمور الزواج، وكان 

رى، ويف الوقت نفسه اتباًعا للرشيعة اصحفاًظا عىل رسية الديانة بينهم عن الن
 .(4)م الزواج من غري اليهودهودية التي حترِّ الي

طوال سنوات عديدة عىل اتصال مبارش بنظرائهم يف خمتلف  "املارانوس"وقد ظل 
أرجاء العامل مثل إيطاليا ومناطق أخرى يف أوروبا، وأيًضا يف الدولة العثامنية، وذلك 

حماكم التفتيش  رانوس يف العامل النرصاين، وتذكر وثائقاملمن أجل التزود بزجيات ل

                                       
 (.77-72(، )74ص)رويش دى دأرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هينظر:  (1)
 (.222-221ص) ،دراسات يف اليهودية، بركات( 2)
 (.116ألديان اليهودية والنرصانية، ص)(، دراسات يف ا198-197الفكر الديني اليهودي، ص) (3)
ينظر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية،  ، أي: األغيار."اجلوييم"ويطلقون عىل غري اليهود  (4)

 (.154ص)ي املسري
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أنه كان جزء كبري من هؤالء األزواج جترى له عملية اخلتان، ويف ليلة الزفاف مل يكن 
للرشيعة  معتاًدا إقامة عالقة جنسية حتى تتطهر العروس من دماء العذرية طبًقا

 . (1)اليهودية
عادات الدفن كام هو متبع يف  "وسنااملار"مارس عادات الدفن والعزاء:  -4

فكان يتم توجيه وجهه ناحية احلائط،  "املارانويس"ة، ومنها أنه عندما يموت اليهودي

ويتم غسله بمياه دافئة، ويتم تغطيته بقامش، وكان هذا القامش يتم استرياده من 

 فرنسا وهولندا، ويتم نسجه يف مصانع تابعة ألشخاص من أصل هيودي.

، وبعد دفن امليت "املارانوس" شائعة بني -حزًنا عىل امليت-ش زيق القاممتوكان عادة 

كانوا يتناولون بيًضا مسلوًقا جامًدا بال ملح، ويرمز إىل دورة احلياة، أما عدم وجود ملح 

، كام -وهي من التقاليد اليهودية-يف الطعام فريمز إىل التأكيد عىل مرارة فقدان امليت 

وهو أيًضا تقليد -مليت ام بطقس احلداد سبعة أيام عىل روح االقي ون عىلاعتاد املتنرصِّ 

فرغون أواين ، وطوال تلك األيام السبعة كانوا يقلبون الصور جتاه احلائط، ويُ -هيودي

املياه إلخراج األرواح الرشيرة، وعىل مدى األيام السبعة يتناول األقارب واألصدقاء 

( 11حم ثالث مرات يف اليوم طوال )رتلا الطعام مع بعضهم بعًضا، ويتلون قداس

 .(2)، وذلك أثناء صالة اجلامعةشهًرا
عىل الرشائع اليهودية اخلاصة بالطعام  "املارانوس"حافظ أحكام األطعمة:   -1

بتطبيق عادات الذبح حسب قوانني الرشيعة اليهودية، وكان للامرانوس جزارين 

قون ص للذبح، ويعلِّ صِّ خم نيوكان هلم سكِّ  يذبحون هلم اللحم ويوزعونه رًسا.

ه بعد ذبحه؛ لكي خيرج منه الدم طبقا للرشيعة اليهودية، ويقومون احليوان من قدمي

عىل تناول  "املارانوس"بتمليح اللحم املذبوح، وطبًقا للرشيعة اليهودية حرص 
                                       

 اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش أرسار (، 46ينظر: بابوات من احلي اليهودي، ص)( 1)
 (.71ص)

 (.71ص)اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش  أرسارينظر:  (2)
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السمك األملس، ومل يستخدموا زيًتا مستخرًجا من احليوانات لطهي أطعمتهم، وإنام 

دية حترم طهي اللحوم زيت الزيتون فقط، وذلك ألن الرشيعة اليهو يستخدمون

خاصة لفصل  بزيوت حيوانية، بل يستخدمون زيوًتا نباتية، ومل يكن للامرانوس أوانٍ 

دة من اللبن ومشتقاته عن األطعمة اخلاصة باللحم، لكنهم مل األطعمة املستم  

 طبًقا لتحريمه يف اليهودية.  ميدخلوا األطعمة املعتمدة عىل حلم اخلنزير إىل بيوهت

املحاكم التفتيشية ذلك، وكان هذا األمر أحد الدواعي إلطالق  وقد اكتشفت
  كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.، (1)أي اخلنازير عليهم "املارانوس"لفظ 

 "املارانوس"ولعل مما يكشف عن كثري من الترشيعات اليهودية التي كان يامرسها 
كن التعرف عىل والتي من خالهلا يم التي نرشهتا الكنيسة، يف اخلفاء تلك البنود

املتنرصين الذين ال زالوا عىل هيوديتهم أو عادوا إليها، كام تعد من وسائل حماكم 
 ، ومن أهم تلك البنود ما ييل:"املارانوس"التفتيش يف كشف ختفي 

 إذا قام بتقديس يوم السبت.  -1

 صان نظيفة.مقإذا غري ثيابه يوم السبت بثياب جديدة و  -2

 اء يوم السبت.إذا قام بتغطية املائدة بغط  -3

 إذا مل يشعل نرياًنا يوم السبت.  -4

 ."السخينة"أو  "الدفينة"إذا تناول وجبة السبت واملسامة   -5
 إذا توقف عن ممارسة عمله يوم السبت.  -6

 إذا تناول حلاًم  أيام الصيام النرصاين.  -7

 إذا صام يف عيد الغفران.  -8

 ل أو جورب أو حافًيا.الغفران بصند مإذا خرج يف يو  -9

                                       
، دراسات يف اليهودية، بركات(، 70، ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويشينظر:  (1)

 (.220-217ص)
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 ذا طلب يوم السبت من أخيه الصفح واملغفرة. إ -10

 إذا احتفل بعيد الفصح متناواًل البقول والفطري. -11
 .ة يف عيد املظال  إذا قام يف الظل، أو اختذ مظل   -12
 إذا وجد معه يف عيد املظال أتروجة أو شعانني. -13

 . رشيعة موسى  لإذا تزوج عدة نساء كحا -14

 رسائييل.إذا دعا نفسه باسم إ -15

 إذا قام بختان أبنائه. -16

 اليوم السابع من مولده، وهذا ما يفعله اليهود يف ذلك اليوم.إذا غسلوا املولود يف  -17

 إذا فرش رغيف اخلبز العجني قبل خبزه.  -18

 ره عىل كل املوجودين.إذا بارك الكأس يف وجبته ومرَّ  -19

 إذا غسل يديه قبل الصالة. -20

 بل ذبح حيوان أو طري.إذا بارك ق -21

 إذا غطى دم الذبيحة من احليوان أو الطري بالرتاب. -22 

 إذا أزال العروق من اللحم إلخراج الدم منه. -23

 إذا قام بتمليح الطعام إلخراج الدم منه. -24

 .(1)إذا مل يأكل اخلنزير أو األرنبة -25

 ء بعد دخوله يف العهد النرصاين.يد باملالوإذا غسل ال -26

 إذا سمى أبناءه بأسامء العهد القديم. -27

                                       
هود، وأما حلم األرنب فمن غري املشهور سبب ذلك، وللعلم أما حرمة حلم اخلنزير فهذا مشتهر عند الي( 1)

أرسار اليهود املتنرصين يف ينظر:  رد يف بعض املصادر واملراجع اليهودية باللغة العربية.فهذا النص و
يم واملصطلحات الصهيونية، فاهولكن جاء يف موسوعة امل (.80 -79ص) األندلس، هدى درويش

م259) صاملسريي  ات اليهود حلم األرانب وما يتصل هبا من القوارض، آكلة العشب؛ ألهنا ذ ( أن مما حير 
 أظافر ال أظالف مشقوقة.
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 إذا بارك أبناءه بوضع اليد عليهم. -28

 النساء الاليت ولدن املعابد إال بعد أربعني يوًما من طهارهتن.  رِ إذا مل تزُ  -29

 إذا قام بإراحة املحترض جتاه احلائط. -30

 ة.باملياه الدافئ هإذا قام بغسل جسم -31
باسم اآلب واالبن والروح "اءة تراتيل الصالة عبارة إذا مل يضف بعد قر -32
ضيف عىل تلك القواعد فقرات وبمرور الوقت أُ  -كام يف النرصانية- "القدس
 .(1)إضافية

وكام هو ملحوظ من تأمل هذه البنود أن منها ما يتعلق باملواسم واألعياد 
وتعليامت  باألطعمة وعاداهتا، وأخرى تالمس تقاليد لصاليهودية، ومنها ما يت

الزواج والوالدة والتسمية واخلتان، وبعضها ذو عالقة بالطهارة والصالة، وأخرى 
 تتعلق بطقوس الغسل والدفن للموتى والتعزية. 

 
 
 
 

 
 
 

                                       
 (.80-78ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش ينظر:  (1)
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  املبحث الثالث
 : التأثر والتأثري"املارانوس"

 :فيه مطلبانو

 :ابلنصرانية "املارانوس"ول: أتثر األ باملطل
حياة متذبذبة بني عقيدة ورشيعة نرصانية يظهروهنا وتنشأ  "املارانوس"عاش لقد 

 نِّ اهتم بعد ِس ون هبا لذري  رسِّ عليها أجياهلم، وعقيدة ورشيعة هيودية يبطنوهنا ويُ 
 .(1)التكليف

ها الطفل سيكون هلا يلوما من شك يف أن العقيدة والرشيعة النرصانية التي ينشأ ع
أثري يف باقي سني  عمره مهام بلغ، فكيف إذا اجتمع مع هذا بالغ األثر، وعظيم الت

 استمرارية بقائه عىل النرصانية ظاهرًيا.
ومن املؤكد أن التأثر مل يقترص عىل مستوى األفراد فحسب، بل تعدى ذلك إىل 

مون أو اختفاء بعض كُ بتعاليم وشعائر الديانة من خالل التأثر اجلمعي، وذلك 
رت يف ل شعائر أخرى، وهبذا تكون النرصانية قد أثَّ  وتبد  غري  الشعائر اليهودية، وبت

 ."يةاملارانوس"اليهودية 
 "املارانوس"وعىل الرغم من حماوالت بعض »وبناء عىل ما سبق يمكن القول بأنه 

أنه مع طول مدة  املحافظة عىل أداء الشعائر اليهودية بأساليب ووسائل خفية، إال
فقد كان هلذا األمر أثره  ؛عن دينهم متاًما، بل معاٍد لهيهم وسط جمتمع خمتلف ختفِّ 

العميق عىل عقيدهتم نفسها، حيث اختفت شعائر هيودية مهمة، مثل: اخلتان، 
وكذلك اختفت كثري من ، (2)والذبح الرشعي، واستخدام شال الصالة )الطاليت(

                                       
 ةغ الصبي الثالثة عرشة من عمره، أما سن البلوغ عند الفتايبل وحتدد اليهودية سن البلوغ أو الرشد عندما (1)

 فهو سن الثانية عرشة، وتكون ملزمة بالقيام بجميع الفرائض الدينية.
 (.66ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش ينظر: 

 (.259ص)املسريي ينظر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية، ( 2)
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ألصيل إال مالمح جديدة ابتعدت هبم متاًما عن دينهم ا راألعياد، واكتسبت الشعائ
 .(1) «كانوا حيافظون عىل أداء الشعائر "املارانوس"من بعض كبار السن من 

وعند البحث عن أسباب هذا التأثر الظاهر ومن خالل التأمل يف ظروف 

 ىليا إ( يتبني بأنه كان هناك عنرصان رئيسان أدَّ املارانوسهذه الطائفة ) وأحوال

 وانحالهلا يف النهاية: "يةاملارانوس"ية ر أحوال الطائفة الرسِّ دهوُ ت
العنرص األول: هو نقص علامء وعاريف الرشيعة والعقيدة واملعلمني اليهود،  •

( واليهود املارانوسين اليهود )حيث نتج عن هذا قطع الصالت الدينية بني املتنرصِّ 

 تهم.الباقني عىل هيوديَّ 

 "ارانوسامل"ط بني ة الزواج املختلَ فكان ازدياد نسب :أما العنرص الثاين •
 .(2)ى إىل ضعف الصلة باليهودية نفسهاوالنصارى، األمر الذي أدَّ 

وال ريب أن الوسائل واألسباب التي كان النصارى يتخذوهنا مع أولئك 

، والتي حرصوا من خالهلا عىل قطع عالقتهم بدينهم السابق كان هلا بالغ "املارانوس"

األسباب باإلرهاب والقوة والبطش والتأثري، فكيف عندما تقرتن تلك الوسائل و رثاأل

بذلك فحسب، بل سعت ومتكنت من  والقسوة بواسطة حماكم التفتيش التي مل تكتِف 

 .(3) باوأور الذين تفرقوا يف أنحاء متعددة من "املارانوس"متابعة وتعقب عدد من 
تلك العهود واملواثيق  ؛ي واجهوهاتلومن الشواهد الدالة عىل حجم الضغوط ا

وقد -ل من اليهودية إىل النرصانية أمام الكنيسة ؤخذ عىل كل من حتوَّ التي تُ واأليامن 

، فيالحظ فيها إحاطة الَقَسم الوارد فيها بكافة النواحي -سبقت اإلشارة إىل بعضها
                                       

 (.77ص)ود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش اليهأرسار  (1)
 (.78-77املرجع السابق، ص)ينظر:  (2)
يواقيم رزق مرقس،   وحماكم التفتيش يف إسبانيا والربتغال، د. ينظر اإلشارة إىل يشء من ذلك يف: اليهود (3)

ليوسف رشاد خ، تاري(، اليهود املتخفون عرب ال61ص) ين يف األندلس، هدى درويشأرسار اليهود املتنرص
 (.133، 124ص)
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م اجلوانب َس ى القَ دَّ ع داخل النرصانية، التارك لليهودية، بل وتاإليامنية للفرد املتنرصِّ 

 أي صلة له بدينه وانب احلياتية والسلوكية، بحيث يقطع املتنرصِّ اإليامنية إىل كافة اجل

 ق كل الصالت بدينه اجلديد وهو النرصانية.ثِّ وَ ويف الوقت نفسه يُ القديم، وهو اليهودية، 
هذا  نعويالحظ أيًضا أن االلتزام بتطبيق النرصانية كان صارًما، وأن أي هتاون 

 .(1)تصل إىل املوت أو احلرق االلتزام سوف يعرض صاحبه لعقوبة شديدة
ت عليها الكنيسة والتي من خالهلا يمكن التعرف عىل كام أن يف البنود التي نصَّ 

املتنرصين الذين ال يزالون عىل هيوديتهم دلياًل واضًحا عىل رصامة الكنيسة يف قطع 
دينهم الذي يبطنونه، فال غرو أن خيفوهنا و يتبعقيدهتم ال "املارانوس"صلة أولئك 

ا معرفتهم بدينهم السابق الذي ل تدرجييا يتأثر أولئك بالدين املفروض عليهم وتضمحِّ 
ف والؤهم له خاصة مع مرور كرهوا عىل التخيل عنه، ويضعُ جربوا عىل تركه، وأُ أُ 

 ادها.دجالسنني، وظهور أجيال تكاد تكون مقطوعة الصلة بمعتقدات آبائها وأ
بالنرصانية أن ذوبان العقيدة والرشيعة  "املارانويس"ولعل من أجىل صور التأثر 

 والعوائل، رَس اهم إىل األُ مل يقترص عىل األشخاص، بل تعد   "املارانوس"اليهودية عند 
 ذلك إىل االنسالخ الكيل من اليهود.ومل ينحرص يف بعض الترشيعات واملظاهر بل جتاوز 

 روما إىل النرصانية لت كلها يفالتي حتوَّ  "بريليوين" هذا أرسة ىلعواملثال الصارخ 
الذي  "باروخ"م( وقامت بطقوس التعميد، وكان رئيس هذه العائلة هو 1030عام )

أي املبارك حيث أعلن نبذه السمه  "بندكتوس"أطلق عىل نفسه اساًم نرصانًيا هو 
 .(2)العربي ودينه

نية فِقُدوا هويتهم الديأُ  "املارانوس"اليهود  نموهذا يؤكد بوضوح تام أن أعداًدا 
وانتامءهم األصيل متأثرين بالديانة النرصانية سواء )معتقداهتا، وترشيعاهتا، 

 وتعاليمها(.
                                       

 (.60ص)، تنرصين يف األندلس، هدى درويشأرسار اليهود املينظر:  (1)
 (.58ينظر: املرجع السابق، ص) (2)
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، وحفاًظا -حرًصا عىل ممتلكاهتم-ون ومن األمور املدهشة التي قام هبا املتنرصِّ 

ا ملراءاهتم للملوك، أهنم رً اعىل مناصبهم ومكانتهم االجتامعية يف الدولة، واستمر

م( ضد اليهود، ورأوا يف هذه املذابح 1391ذابح التي وقعت عام )قاموا بتشجيع امل

االنتقام اإلهلي من اليهود الذين أهدروا دم املسيح، وكان عىل رأس هؤالء احلاخام 

 ىلل إثم حتوَّ  "باول دي سانتا ماريا"الذي حول اسمه إىل  "سليامن آل ليفي"اليهودي 

 .(1)دين دون هوادةأسقف يف النرصانية، حيث طارد إخوانه يف ال

ومع كل ما سبق يبقي اختفاء وضمور مجلة من الشعائر اليهودية املهمة من أقوى 

 مظاهر التأثر بالديانة النرصانية.

لت نوًعا من نساق كاثوليكية، مثِّ  لنا ظهور هيودية ذات أوهذا ما يفرسِّ 

 الذي وقف بني خيارين: االزدواجية لدى النرصاين

 وله لليهودي قاتل املسيح من ناحية.يتعلق بمدى قب :األول
                                       

(، وهلذا ظهر ما يمكن أن نطلق عليهم 82ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش ينظر:  (1)
 أولئك:  أبرز، ومن  "املناهضني لليهود املتنرصين"
  .مويش السفرادي -1
  .دونني الروشوييل الفرنيس -2
 .بابلو كريستياين املونتفلريي -3
 .أفنري البورجويش -4
 .ولدوليدييوهان ال -5
 .شلومو ليفي البورجويش -6
 .يوسف اللورقي -7
 .ليفي بن شيم طوف -8
 .هنريك نونيس -9

 .سيكستوس منسيناي -10
 .املتنرص ألكسندر -11
 .اي ألونسو دي إسبينافر -12

 (.87-83وللتوسع يف هذا ينظر: املرجع السابق، ص) بحث مستقل، والكالم عن كل واحد منهم حيتاج إىل
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يتعلق بالوجود اليهودي املرشوع؛ ألن الكنيس اليهودي هو بيت اهلل  :واآلخر
 طبًقا للترشيع من ناحية أخرى.

م عليه إبراز  الذي حتتَّ ويف الوقت نفسه ظهرت االزدواجية لدى اليهودي املتنرصِّ 
 .(1)ديتهنية، وإخفاء هيواالنرص

ر الديانة اليهودية بشكل عام ليس حمصوًرا عىل إليه أن تأث   ومما جتدر اإلشارة
روا يف معتقداهتم التعبدية بام أن اليهود تأثَّ "النرصانية فحسب، بل الدراسات تثبت 

ا بً ر سلد، مما أثَّ حَّ عند الشعوب التي عارصوها واندجموا معها يف نتاج فكري شبه موَ 
قوا هذا هلل باملعتقدات الوثنية، وعمَّ عىل أقدس كتبهم )التوراة(، فخلطوا كالم ا

 .(2)"املفهوم يف رشوحات التوراة املتعاقبة والتلمود بشطريه )املشنا واجلامرا(
 يف النصرانية. "املارانوس"املطلب الثاين: أتثري 

يق األثر، عظيم اخلطر، معمما ال شك فيه أن التأثري اليهودي يف الديانة النرصانية 
يف أصل عقيدهتم والقاعدة التي تقوم عليها، وذلك إذ هو ضارب بأطنابه 

هلا إىل فحوَّ  ،(4)به وأدخله إىل النرصانية بولس الرسولالذي رسَّ  (3)بالتثليث
                                       

 (.37-36، ص)أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، هدى درويش : ينظر (1)
 (.133ص) املوحيينظر: العبادات يف األديان الساموية،  (2)
ركان املهمة يف الديانة ئة ال أصل هلا يف عهد املسيح، وقد أصبح من الدعائم واألطار عقيدة التثليث: (3)

ف من ثالثة أقانيم متساوية يف اجلوهر، كل واحد منها إله النرصانية، وهو عندهم: اإليامن بإله واحد مؤلَّ 
والروح القدس به، تام األب واالبن والروح القدس، فاألب خلق بواسطة االبن، واالبن أتم الفداء وقام 

ثة يشرتكون مًعا يف مجيع األعامل اإلهلية عىل السواء، فالثالثة يطهر القلب واحلياة، غري أن األقانيم الثال
(، حقائق 108ص) الالهوتينينخبة من ينظر: قاموس الكتاب املقدس،  ال يتجزأ وكل ال يتبعض.واحد 

 (.35-52أساسية يف اإليامن املسحي، القس فايز فارس، ص)
م من 10ي: )املطلوب(، ولد يف طرسوس سنة كان اسمه العربي )شاول(، أ بولس )بولش( البنياميني: (4)

يل للعقيدة النرصانية األصلية، ومل يقترص حتريفه عىل العقيدة فقط، وإنام عائلة هيودية، وقام بتحريف وتبد
فها، ومن حتريفاته للعقيدة: أن اها إىل الرشيعة أيًضا فحرَّ ثم   لها من التوحيد إىل تأليه املسيحه نقتعدَّ

  البرش وصلبه ما هي عليه اليوم، وقد ادعا أن املسيح ابن اهلل، وأن نزوله وجتسده بنيتطورت بعد ذلك إىل
 =تكفرًيا للخطايا، وأن النرصانية ليست دينًا لبني إرسائيل فحسب بل هي دين عاملي، ومن حتريفاته
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النرصانية التثليثية فانتقلت باخلبث واملكر اليهودي من ظالل التوحيد الوارفة إىل 
 .(1)كةلهظلامت الرشك امل

املعتقد، فمع إظهارهم العتناق النرصانية مزدوجي  "املارانوس"وهكذا كان هيود 
هني، إال أهنم مل يتوقفوا عند هذا احلد، بل كرَ ين مُ ك باطنهم باليهودية مضطرِّ ومتس  
ع ر حاهلم واستطاع بعضهم أن ينتقل من خندق التأثر إىل خندق التأثري، وقد تنوَّ تطوَّ 

 ا شكاًل وعمًقا ومضموًنا.اين كام  وكيًفا، وتفاوت أيًض عىل الدين النرص وتعدد تأثريهم
ولطول هذا املوضوع وسعته وتشعبه، وحلاجته إىل دراسة تفصيلية معمقة، ال  

اليهودي  "املارانويس"يتسع هلا املقام فإنه يكفي اإلشارة هنا إىل بعض مالمح التأثري 
 يف النرصانية، ومن أبرز تلك املالمح:

منيس بن "ومن أولئك وجود شخصيات تدافع عن اليهود وحقوقهم،  اًل:و أ
وكاتًبا له عدة  (2)، كان حاخاًما"املارانوس"م( من  هيود 1657-1604) "إرسائيل

مؤلفات، اشتهر بالشخصية املركبة واملزدوجة بني الغرب النرصاين والتقاليد الدينية 
إذا تشتت اليهود يف كل مكان يف  الاليهودية، ويعتقد أن جميء املسيح لن يتحقق إ

يف انجلرتا، حيث دعا لتوطني اليهود يف  "املارانوس"ان عىل اتصال بيهود العامل، وك
 فيه أن الدين حيث بنيَّ  "الدفاع عن اليهود"انجلرتا، وقد ظهرت عقيدته يف مؤلفه 

                                       
أمر آخر وهو ن )بالعشاء الرباين(، وإلغاؤه فرضية اخلتان واستبداله باآل للرشيعة: اختالقه ملا يعرف=

-197ص) الالهوتينينخبة من ، س. ينظر: قاموس الكتاب املقد(م68أو  67)املعمودية، مات سنة 
، (1/440)(، املوسوعة العربية امليرسة، لغربال 285ص) اخلوري ،(، املحيط اجلامع337-637

 (.  99(، دراسات يف النرصانية، مزروعة ص)159رة ص)و زهحمارضات يف النرصانية، أب
 رسول لتحريف النرصانية.الرمحن الدورسي أن هناك حماوالت سابقة ملحاولة بولس ال كر الشيخ عبدذ( 1)

 (.22-21ينظر: اليهودية املاسونية، ص)
ة العربية املقابلة لكلممجعها حاخامات، وهو اللقب الذي حيمله رجل ديني هيودي تم تنصيبه، وا حاخام: (2)

العربي: معلمي أو سيدي، وقيل الرجل احلكيم او العاقل، وقد  للحاخام هي الراباي، وتعني يف األصل
ت حدود املعبد اليهودي واألمور االجتامعية يفة احلاخام يف العرص احلديث، بحيث ختطَّ اتسعت وظ

 (.163ص)املسريي ونية، لصهيينظر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات ا والدينية التقليدية.
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اتباع  البد وأن يكون مسألة اختيارية، وال ينبغي للسلطات الدينية إجبار أحد عىل
 .(1)دين معني

يف صحة الكتاب املقدس، وإثبات حتريفه، وذلك يف كل من الطعن والتشكيك  اثنًيا:

وقد كان ذلك عىل  العهد القديم واجلديد، وكالمها مصدران أوليان للعقيدة النرصانية.

حيث بدأ يطعن يف كتاب النصارى ، (2)"باروخ إسبينوزا"وهو  "املارانوس"يد أحد 

إن املعلومات التارخيية "فيقول:  "التوراة"بعض أسفار العهد القديم  كلاملقدس وكذ

الواردة يف التوراة ناقصة بل هي كاذبة، وأن األسس التي تقوم عىل املعرفة يف هذا 

ظهر واضًحا "، ويقول: "يبة من حيث الكيف...عِ الكتاب غري كافية من حيث الكم، ومَ 

مسة، بل كتبها شخص عاش بعد موسى خلاوضوح النهار أن موسى مل يكتب األسفار 

 إىل غري ذلك من االنتقادات التي تؤكد التحريف والتبديل. "دة...بقرون عدي

كانت هناك استحاالت وتناقضات من "فقال:  "اإلنجيل"أما عن العهد اجلديد 

، وقد أشار الفيلسوف إىل أن مثل هذه النصوص املتباينة قد "حيث التوقيت الزمني

السلوك القويم الذي  ل الالهوت رصاعات مريرة بل دامية، بداًل مناجخلقت بني ر

 . (3)"حيث عليه الدين

يف الكتاب املقدس عند اليهود، ولكن املعنى واملقصود  "سبينوزا"وهكذا شكك 

 ."اإلنجيل"هو كتاب النصارى 
                                       

 (.88ص)ن يف األندلس، هدى درويش أرسار اليهود املتنرصيينظر: ( 1)

سوف هولندي من أصل هيودي نبذه أهله واجلالية اليهودية يف أمسرتدام بسبب : فيلسبينوزا أو إسبينوزا باروخ (2)
ود ومؤلفات ديكارت، صدر له أثناء اليهآرائه التي جتعل اهلل مرادًفا للطبيعة الكاملة، عرف فالسفة العرب و

سس نظرية ، وقد دفعت به إرادة املعرفة والعيش يف احلرية إىل وضع أ"وت والسياسةمقالة يف الاله"حياته 
، املنجد يف اللغة (3/381)حلولية يف املعرفة. ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املسريي 

 .(1/138) املوسوعة العربية امليرسة، غربال (، 296-295ص) معلوفواألعالم )قسم األعالم(، 

 .(34/113) ديورانت، ر: قصة احلضارةينظ (3)
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واعترب "وفلسفته يف األجيال التي جاءت من بعده  "سبينوزا"وهكذا أثرت أفكار 

للعنة شيطاًنا بني الفالسفة، مسيًحا خائنًا لقومه، وصب النصارى عليه اد ابنهم وهالي

دجااًل سعى لسلب العامل من كل معنى ورمحة وأمل، بل إن املهرطقني أنفسهم أدانوه 

 . (1)واستنكروه

إن لسبينوزا نصيًبا متواضًعا، يكاد يكون خفًيا يف تنشئة االستنارة يف فرنسا، فإن 

اب املقدس سالًحا يف حرهبم للكت "سبينوزا"ثورة العنيفة استخدموا نقد لازعامء هذه 

عىل أن  "ول ديورانت"وهذا اعرتاف من كاتب نرصاين أمريكي وهو  ضد الكنيسة.

كان ألفكاره وآرائه العون واملدد لزعامء الثورة الفرنسية يف حرهبم ضد  "سبينوزا"

 "سبينوزا"ع أنحاء أوروبا بآراء يكنيستهم، بل وإعجاب األجيال النرصانية يف مج
وأفكاره متاًما كام اقتنعوا بأفكار الفالسفة وآراءهم من بعده، وخاصة من  ومعتقداته

 .(2)اليهود الذين دعوا إىل نبذ الدين واتباع أفكارهم ومذاهبهم
وهكذا استطاعت أيادي اليهود اخلفية من خالل فالسفتهم أو النظريات التي 

 .(3)لديانة النرصانيةوها أن هتدم ما تبقى من اتبن  
اإلسهام والتأثري يف ظهور حركات اإلصالح والتحرر الكنيس النرصاين  اثلثًا:

احلدود اإلسبانية والربتغالية التي كانت  "املارانوس"ى اليهود وانتشارها، حيث ختطَّ 

نية األخرى تقع حتت احلكم النرصاين الكاثوليكي والتي رفضت اهلرطقات النرصا

رصاين الربوتستانتي، وهاجرت إىل التي ظهرت يف تلك اآلونة، وأمهها املذهب الن

البالد األوربية املجاورة كهولندا وإنجلرتا وأملانيا، ومن هؤالء من أعلن عن هيوديته 

رصاحة عندما هاجر إىل تلك البالد، ومنهم من ظل عىل إخفاء هيوديته وذلك لنيل 

                                       
 (.195-194ص) ليوسف رشاد  التاريخ،ينظر: اليهود املتخفون عرب( 1)

 (.34/155) ديورانت، ينظر: قصة احلضارة (2)

 (.196-193ص)ليوسف رشاد ينظر: اليهود املتخفون عرب التاريخ،  (3)
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صب يف البالد التي هاجروا إليها، وخاصة من هاجر إىل بعض املكاسب واملنا

تلك البالد التي  نرض اجلديدة التي اكتشفت آنذاك وهي أمريكا... وحيث إاأل

هاجروا إليها كانت مهًدا لبدايات املذهب الربوتستانتي الذي قام عىل إهدار حق 

ح الباب أمام الكنيسة الكاثوليكية يف احتكار تفسري نصوص الكتاب املقدس، مما فت

النصوص اإلنجيلية، بام يتامشى اليهود الخرتاق هذا املذهب عن طريق تفسري 

 .(1)وأهواء اليهود وبام خيدم مصاحلهم وأهدافهم
وقد متكن كثري من اليهود املتخفني من اخرتاق هذا املذهب وأصبحت هلم فيه 

شعب اهلل  صولة وجولة، ومن خالله قام اليهود بالرتويج لفكرة أن اليهود هم

تعظيم النصارى لليهود، وبدأ  املختار، ومنذ ظهور ذلك املذهب نشأت معه فكرة

، وقد كانت لأليادي اخلفية -النرصانية-ى باحلركات الصهيونية سمَّ ظهور ما يُ 

اليهودية األثر األكرب يف معتقدات وأفكار هذا املذهب الربوتستانتي الذي تأثر كثرًيا 

ناك شبه حتالف مقدس بني الربوتستانتية واليهودية باليهودية، بحيث أصبح ه

بني الصهيونية املعارصة بام حتمله من  أكثر خصوصيةً  فت عالقةً عامة، وخلَّ بصورة 

أفكار ومعتقدات هيودية وبني الربوتستانتية األصولية والتي خرج من رمحها 

 .(2)اإلنجيليون األصوليون
رتاق اليهود للكنيسة األم، وأن ومهام يكن من أمر فإن هذا يدل عىل مدى اخ

ظهر بوضوح من خالل االنشقاقات والصدوع التي قد  تداعيات هذا االخرتاق قد

حدثت يف الكنيسة بفعل اليهود وأيادهيم اخلفية، بل إن هذه االنشقاقات، قد حدثت 

متها إىل مذاهب وطوائف وتيارات عديدة، وهذا ما يف املذاهب النرصانية والتي قسِّ 

ي والذي حتت دعوة اإلصالح الدين "مارتن لوثر"املذهب الذي أسسه  حدث يف

                                       
 (.133، ص)رشاد ليوسفاليهود املتخفون عرب التاريخ،  نظر:ي( 1)

 (.134-133ينظر: املرجع السابق، ص) (2)
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غري -وهذا ما حدا ببعض من ينتسبون ملذاهب نرصانية أخرى  .(1)يسمى بالربوتستانت

 .(2)كان هيودًيا "مارتن لوثر"القول بأن  إىل -الربوتستانتية
تعترب اليهود  مل تكن أوربا قبل عصور اإلصالح الديني» قال:فال غرابة إًذا أن يُ 

رض املقدسة، وإذا كان اليهودي خمتاًرا ألمر ر له أن يعود لألدِّ الشعب املختار الذي قُ 

 .(3) «وصمون بأهنم قتلة املسيحما فإنه اللعنة، وكان اليهود ُيعتربون مارقني، ويُ 
التغلغل والنفوذ إىل النظام البابوي الكاثوليكي والتأثري عليه، فمن الثابت  رابًعا:

 ية يف روما.استطاعوا الوصول إىل كريس البابو "املارانوس"بعض هؤالء  أن

هتدف إىل استالم أحد أفرادها منصب  "املارانوس"فقد كانت بعض األرس من 

، والتي استطاع "بريليوين" البابا املسؤول عن مجيع كنائس العامل النرصانية، كأرسة

 اثوليكية.م ذروة البابوية الكتسن  ، (4)ثالثة من أفرادها

ها، كام مارسوا العنف وهم وإن كانوا قد أسهموا يف نمو الكنيسة وتطور

ستبعد أن ذلك من باب التمويه والتقية التي واالضطهاد ضد اليهود، إال أنه ال يُ 

سوا عليها كامرانوس، بدليل أن أثرهم عىل املدى البعيد كان يصب يف مصلحة مترَّ 

 اليهود وخدمتهم.

با، وجود النفوذ اليهودي يف املجال الديني الكنيس يف أورفالدراسات تثبت و

حيث حتول الفاتيكان بسلطانه وهيلامنه إىل يد قوية تعمل من أجل الكيان الصهيوين، 
                                       

 (، بترصف.138، ص)التاريخ، ليوسف رشاد اليهود املتخفون عرب (1)

للتوسع يف هذه القضية ينظر: مارتن لوثر واليهودية، مبحث من كتاب اليهود املتخفون عرب التاريخ،  (2)
 (.162-511ص) ليوسف رشاد

 (.29ص) رجيينا الصهيونية غري اليهودية، (3)

 -1076براند )غريغوري السابع (، وهيلد 1046 -1045جراتيانويس)غريغوري السادس هم: إيونوس (4)
أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، ينظر:  (.1138-1130(، وبطرس بريليوين )أناسولت الثاين 1085

 (.  36ص) هدى درويش 
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والوثائق تكشف مدى التغلغل اليهودي يف الفاتيكان حيث استقطبت املاسونية 

 يونية.با وجندهتم خلدمة أهداف الصهوعدًدا من رموز الكنيسة يف أور

كنيسة الكاثوليكية منذ إن ال»: "جون لورانس"يقول الكاتب الربيطاين القس 

دين الدخول إىل ا كلها تُ يا وِ القرن الثامن عرش أصدرت ستة عرش ترصحًيا بابَ 

املاسونية، ولكن الكنيسة يف السنوات األخرية أخذت تتعرض لضغوط شديدة 

 برصاحة أمر النفوذ إال أن الوقائع  يبنيِّ ومع أن هذا الكالم ال .(1)«لتغيري هذا املوقف

 تت بكل يقني النفوذ اليهودي يف املجال الديني.واألحداث أثب

ولقد بلغ الدهاء اليهودي مداه حني فوجئ العامل بوصول هيودي إىل سدة رئاسة 

الذي قال يف أول مقابلة  "جان ماري لوستيجر"أساقفة باريس، وهو األسقف 

نية عىل ره من عائلة هيودية بولوه منصبه اجلديد أنه ال ينكر حتد  جريت معه بعد تسلمأُ 

إنني هيودي، وإنني أعي "ا، وأردف قائاًل: ا فرنسيا ا كاثوليكيا الرغم من كونه نرصانيا 

  ."مسؤوليايت يف ذلك بشكل كامل

نرشة أو موعظة كنسية أو أي إصدار ديني رء يرى ـــمـاد الـكـوذ ال يـفـذا النـهـوب

 وجيد أمرين:  إال

 ض امليعاد.حق إرسائيل يف فلسطني باعتبارها أر األول:

اإلساءة إىل اإلسالم وتبشيع صورة املسلم أمام العقل الغريب وتوسيع  الثاين:

 .(2)ة بني اإلسالم والغربوِّ اهلُ 
من مل يصل إىل كريس البابوية،  "املارانوس"ومما ينبغي اإلشارة إليه أن هناك من 

كام  كان ، (3)ىل مناصب ذات تأثري يف بالط احلكام وامللوك الكاثوليكولكنه وصل إ
                                       

 (.265ص)زايد ر: حقيقة العالقة بني اليهود والنصارى، ينظ (1)

 (.267-266ينظر: املرجع السابق، ص) (2)

 ."إيزابيال"وزوجته  "أرجون"ملك  "فرديناند اخلامس"ذلك ما كان مع امللك وأبرز األمثلة عىل ( 3)
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ذين، ومنهم من كان تنفِّ عدد منهم أعضاء يف املجلس امللكي، وآخرين كانوا قادة ومُ 

  .(1) حروب ملكية كاثوليكية ضد املسلمنيحميًطا بامللك وعائلته، وربام سامهوا يف متويل 
 .(2)والدرجات يف النظام البابويقال يف بعض املراتب ومثل هذا يُ 

اليهود أهنم كانوا خلف كل رجل كبري وصل إىل السلطة د ما قيل عن ؤكِّ وهذا يُ 
أو إىل مركز قيادي ليسري فيام بعد، حسب خططهم تلك التي هتدف إىل القضاء عىل 

 .(3)الديانات األخرى واستغالل خربات األمم، واستعباد بني البرش
( عىل الربوتستانت املارانويسن األثر اليهودي )ومنه وبناًء عىل ما سبق م

اثوليك يمكن القول إن رياح التغيري يف املوقف النرصاين جتاه اليهود بدأت هتب والك
منذ ظهور احلركة اإلصالحية الربوتستانتية يف القرن السادس عرش، حني أطاحت 

ديد الرؤية هذه احلركة بحق الكنيسة يف احتكار تفسري الكتاب املقدس، وحت
رايت وبدأ التفسري احلريف للنصوص النرصانية الفكرية، وبذلك تم إحياء النص التو

تها الكنيسة الكاثوليكية التأويالت والتفسريات التي تبنَّ  حمل   املتعلقة باليهود حيل  
، وقد تولدت عن هذا نظرة جديدة (4)األم، وبدأت النظرة إىل اليهود تتغري تدرجيًيا

 حارًضا ومستقباًل.عن اليهود 
صميم العقيدة والفكر النرصاين، وكانت بت األدبيات اليهودية إىل وهكذا ترسَّ 

 هذه األدبيات تدور حول أمور ثالثة:
أن اليهود هم شعب اهلل املختار، وأهنم يكونون بذلك امللة املفضلة  األمر األول:
 عىل كل األمم.

ط اليهود باألرض املقدسة يف فلسطني، وأن ة ميثاًقا إهلًيا يربمَّ أن ثَ  األمر الثاين:
                                       

 (.40ينظر: أرسار اليهود املتنرصون يف األندلس، ص) (1)

 (.266-265ص) زايد ني اليهود والنصارى،قة بينظر: حقيقة العال (2)

 (.22اسونية، الشيخ عبدالرمحن الدورسي، ص)اليهودية وامل (3)
 (.168ص) زايدالعالقة بني اليهود والنصارى، ينظر: حقيقة ( 4)
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 هو ميثاق رسمدي حتى قيام الساعة. ي أعطاه اهلل إلبراهيم هذا امليثاق الذ

ربط عودة املسيح يف اإليامن النرصاين بقيام دولة صهيون، أي  األمر الثالث:

 .(1)إعادة وجتميع اليهود يف فلسطني حتى يظهر املسيح فيهم

 
 
 

 
 

                                       
 زايد(، وللتوسع يف هذا ينظر: حقيقة العالقة بني اليهود والنصارى، 45-44األصولية اإلنجيلية، ص) (1)

 (.317 -165ص)

 اخلامتة
لصالة والسالم عىل املبعوث بخامتة احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وا   

 النبوات، وبعد:
، وانتهيت إىل مجلة "املارانوس" ليهود ودراستي عريض -اهلل بفضل– هنيُت أفقد 

 من النتائج، يمكن إمجاهلا فيام ييل: 
ن احلق الذي جاء به نبي اهلل أن اليهودية هي الديانة الباطلة املحرفة عن الدي •

 .عدة ياتسمَّ بمُ  فترِّ عُ  وقد ، موسى 
افرتق اليهود إىل فرق وطوائف خمتلفة ومتعددة ومتفاوتة زماًنا ومكاًنا، كام  •

يمكن  "املارانوس" وهيود املشهور، االفرتاق حديث يف ×أخرب بذلك الرسول 
هم مظهًرا من مظاهر ذلك االفرتاق واالختالف.  عد 

ومهام يكن من اليهودية،  "املارانوس"األقوال واآلراء يف تعريف طائفة تعدد  •
عن  ياليهود الذين تنرصوا يف الظاهر مضطرين بعد زوال احلكم اإلسالم"أمر فهم: 
 ."األندلس

واشتقاقاهتا يف اللغة حمل اختالف وإشكال، لكن  "املارانوس" أن أصل كلمة •
القدح والذم، وأحياًنا التعبري عن خمالفة  املصطلح يدور يف الغالب عىل معاٍن تتضمن

 ن.الظاهر للباط
ونشأهتم بسبب االضطهاد والعنف الذي مارسه  "املارانوس"كان ظهور هيود  •

النصارى الكاثوليك ضد اليهود واملسلمني يف األندلس بعد سقوطها من أيدي 
 هبا. املسلمني، مما اضطرهم إلظهار النرصانية واخفاء معتقداهتم التي يدينون

تقد وإخفاء آخر استندوا فيها يف إبداء مع "املارانوس"أن الطريقة التي انتهجها  •
ب املقدس، كام أن هذه الطريقة هلا جذور الكتا يف وردت قصة إىل -بزعمهم–

ونه من إيذاء وإرهاصات سبقت الوجود اإلسالمي يف األندلس، نظًرا ملا كانوا يعانُ 
 النصارى هلم.
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 اخلامتة
لصالة والسالم عىل املبعوث بخامتة احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وا   

 النبوات، وبعد:
، وانتهيت إىل مجلة "املارانوس" ليهود ودراستي عريض -اهلل بفضل– هنيُت أفقد 

 من النتائج، يمكن إمجاهلا فيام ييل: 
ن احلق الذي جاء به نبي اهلل أن اليهودية هي الديانة الباطلة املحرفة عن الدي •

 .عدة ياتسمَّ بمُ  فترِّ عُ  وقد ، موسى 
افرتق اليهود إىل فرق وطوائف خمتلفة ومتعددة ومتفاوتة زماًنا ومكاًنا، كام  •

يمكن  "املارانوس" وهيود املشهور، االفرتاق حديث يف ×أخرب بذلك الرسول 
هم مظهًرا من مظاهر ذلك االفرتاق واالختالف.  عد 

ومهام يكن من اليهودية،  "املارانوس"األقوال واآلراء يف تعريف طائفة تعدد  •
عن  ياليهود الذين تنرصوا يف الظاهر مضطرين بعد زوال احلكم اإلسالم"أمر فهم: 
 ."األندلس

واشتقاقاهتا يف اللغة حمل اختالف وإشكال، لكن  "املارانوس" أن أصل كلمة •
القدح والذم، وأحياًنا التعبري عن خمالفة  املصطلح يدور يف الغالب عىل معاٍن تتضمن

 ن.الظاهر للباط
ونشأهتم بسبب االضطهاد والعنف الذي مارسه  "املارانوس"كان ظهور هيود  •

النصارى الكاثوليك ضد اليهود واملسلمني يف األندلس بعد سقوطها من أيدي 
 هبا. املسلمني، مما اضطرهم إلظهار النرصانية واخفاء معتقداهتم التي يدينون

تقد وإخفاء آخر استندوا فيها يف إبداء مع "املارانوس"أن الطريقة التي انتهجها  •
ب املقدس، كام أن هذه الطريقة هلا جذور الكتا يف وردت قصة إىل -بزعمهم–

ونه من إيذاء وإرهاصات سبقت الوجود اإلسالمي يف األندلس، نظًرا ملا كانوا يعانُ 
 النصارى هلم.
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بأداء مجلة من الترشيعات والطقوس النرصانية التي  "نوساملارا"قام اليهود  •
ليه عليهم ظروفهم ومآرهبم التي يريدون هلم من إظهارها، وفق ما متُ  دَّ ان ال بُ ك

م عليهم باإلضافة إىل َس هم قاموا بفرض القَ حتقيقها، ولعدم ثقة النصارى يف تنرص  
 أخذ العهود واملواثيق.

وديتهم باطنًا واملحافظة عليها، مع عىل التمسك بيه "املارانوس"حرص  •
ظاهًرا، فكانوا يكتمون معتقداهتم اليهودية، ويامرسون الشعائر اعتناقهم للنرصانية 

ا، واختذوا يف سبيل ذلك مجلة من الوسائل والتدابري التي والطقوس اليهودية رسا 
 تكفل سالمتهم.

ى إىل تأثر يهودية أدَّ بني إعالن النرصانية وإرسار ال "املارانوس"أن تذبذب هيود  •
نصارى وترشيعاهتم وعاداهتم، عىل حساب ما يقابل فئام منهم ومن أجياهلم بعقائد ال

ذلك كله يف الديانة اليهودية، فاختفت بذلك رشائع هيودية مهمة، واكتسب بعضها 
 مالمح جديدة ابتعدت هبا عن أصلها.

تهم بيهوديتهم، بالنرصانية وضعف صل "املارانوس"كان من أهم أسباب تأثر  •
اد نسبة الزواج املختلط بينهم والنصارى، نقص العلامء والعارفني باليهودية، وازدي

باإلضافة إىل الوسائل والتدابري التي اختذها النصارى معهم؛ لقطع عالقتهم بدينهم 
 األصيل.

التأثري والتغيري يف النرصانية كاما وكيًفا، ومن أبرز  "املارانوس"استطاع اليهود  •
 صور ذلك التأثري والتغيري:

 عن اليهود وعن حقوقهم.وجود شخصيات مؤثرة تدافع  -1
 الطعن والتشكيك يف الكتاب املقدس وإثبات حتريفه. -2
املسامهة والتأثري والدعم يف ظهور وانتشار حركات اإلصالح والتحرر  -3

 الربوتستانتي.
 لتأثري عليه.     التغلغل والنفوذ إىل النظام البابوي الكاثوليكي وا -4
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بحاجة إىل مزيد من األبحاث  أن هذه الطائفة اليهودية )املارانوس( •
والدراسات املتعمقة؛ لسرب غورها، وتتبع تارخيها، وإماطة اللثام عن حقائقها، 

 وكشف آثارها ومظاهر وجودها يف العرص احلارض. 
نا أن احلمد هلل قت للصواب فيام قصدت، وآخر دعوافِّ آمل أن أكون قد وُ ، وأخرًيا

 رب العاملني.
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 املصادر واملراجعفهرس 
 املصادر واملراجع املطبوعة: ❖
، 1احلوشان، يوسف بن محود، ط .اآلاثر الواردة عن السلف يف اليهود يف تفسري القرطيب .1

 هـ.1434السعودية، دار ابن اجلوزي، 
تلمساين، شهاب الدين أمحد بن حييى، أبو . الأزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض .2

العظيم شلبي، القاهرة،  عبد -إبراهيم اإلبياري -حتقيق: مصطفى السقاالعباس املقري، 

 م، )د.ط(.1939 -هـ1358مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، 
قومي . كاسرتو، أمريكو، ترمجة: عيل إبراهيم منويف، القاهرة، املرشوع الإسبانيا يف اترخيها .3

 م، )د.ط(.2003للرتمجة، املجلس األعىل للثقافة، 
. السالوي، شهاب الدين أمحد بن خالد، حتقيق: ستقصا ألخبار دول املغرب األقصىاال .4

 جعفر النارصي/ حممد النارص، الدار البيضاء، دار الكتاب، )د.ط(، )د.ت(.       
 )د.م(، )د.ن(. م،1934، 1. حبيب: األرشيد ياكون، ط أسرار الكنيسة السبعة .5
، 1. درويش، د. هدى، طاملارنواس اليهود اسة عنيف األندلس، در  أسرار اليهود املتنصرين .6

 م.2008القاهرة، عني للدارسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، 
 م.1993، مالطا، مركز دراسات العامل اإلسالمي، 2حممد، ط السامك، .األصولية اإلجنيلية .7
دراسة  نوي، رمحت اهلل بن خليل الرمحن العثامين اهلندي احلنفي،الكريا .إظهار احلق .8

، السعودية، الرياض، 1القادر خليل ملكـاوي، ط حممد أمحد حممد عبد وحتقيق وتعليق: د.

 م.1989 -هـ 1410الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والدعــوة واإلرشاد، 
اهيم بن موسى، مرص، املكتبة التجارية الكربى، الشاطبي، أبو إسحاق إبر .االعتصام .9

 .ت(.        )د.ن(، )د

الرازي، فخر الدين، تعليق: حممد املعتصم باهلل   .اعتقادات فرق املسلمني واملشركني .10

 م، )د.م(.1986هـ/1407، دار الكتاب العريب، 1البغدادي، ط

م، 1984املكتبة العرصية،  القادر أمحد، بريوت، دار يوسف، عبد .اإلمرباطورية البيزنطية .11

 )د.ط(.
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. ولد م1031-م755هـ/422-هـ138ظل الدولة األموية  أهل الذمة ابألندلس يف .12

 م.2011، دمشق، دار األوائل1ط مد األمني،حمأن، 

. برنز، يواكيم، نقله إىل العربية األستاذ: خالد أسعد عيسى، حلي اليهودياببوات من ا .13

 هـ.1403 -م1983، دمشق، دار حسان للطباعة والنرش، 1راجعه وقدم له د.سهيل زكار، ط

قديس، وهو للمطهر بن املنسوب إىل أيب زيد أمحد بن سهل البلخي. امل ،البدء والتاريخ .14

 ة، )د.ط(، )د.ت(.طاهر، مرص، مكتبة الثقافة الديني

يوسف، رشاد، .  على أيدي أبناء إمساعيل بداية النهاية: السيب األخري لبين إسرائيل .15

 م. )د.م(.2009 ،دار الكتاب العريب

، حممدمحد بن أبو عبداهلل أ ،بن عذاريا .البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب .16

 ، )د.ت(. حتقيق: إ.ليفي بروفنسال، بريوت،  دار الثقافة، )د.ط(

حممد شامة، مكتبة وهبة،  . اخلزرجي، أيب عبيدة، حتقيق: د.بني اإلسالم واملسيحية .17

 )د.م(، )د.ط(، )د.ت(. 

. ابن األمحر، إسامعيل، الرباط، دار املنصور للطباعة والوراقة، بيواتت فاس الكربى .18

  (.م، )د.ط1972هـ/1392

النرصاين الطبيب املرصي، مطبعة ابن البطريق، سعيد بن البطريق  .اتريخ ابن البطريق .19

 م، )د.م(، )د.ط(.1905اآلباء اليسوعيني، 

، ترمجه إىل اإلسبانية: إميليو جارثيا جومث، ترمجة إىل العربية: اتريخ إسبانيا اإلسالمية .20

عامة لشؤون املطابع األمريية، الرؤوف البمبي وآخرون، جدة، مطابع اهليئة ال عيل عبد

 م، )د.ط(.2000

 .شنودة: زكي، القاهرة، مطبعة التقدم، )د.ط(، )د.ت( .قباطاتريخ األ .21

، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش 1حممد، خليفة حسن أمحد، ط اتريخ الداينة اليهودية. .22

 م.1998والتوزيع، 

ماكس، ألكسندر، بريوت، . مارجوليز. ماركس، للحاخامني .اتريخ الشعب اليهودي .23

 .ط(، )د.ت(.مكتبة ودار بيبليون، بيبلوس، )د
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: كريلسبسنرس، حنا الفاخوري، جوزيف اتريخ الفكر املسيحي عند آابء الكنيسة .24

 البوليس، )د.م(، )د.ن(، )د.ط(، )د.ت(.

. دروزة، حممد عزة، القاهرة، رشكة اإلعالنات الرشقية، اتريخ بين إسرائيل من أسفارهم .25

 ، )د.ت(.)د.ط(

اهر، تونس، دار سحنون للنرش والتوزيع، ابن عاشور: الشيخ حممد الط التحرير والتنوير. .26

 م، )د.ط(، )د.ت(. 1997

. اجلعفري، صالح بن احلسني، دراسة وحتقيق: حممود ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل .27

 م.1998 -هـ1419الرياض، مكتبة العبيكان،  1الرمحن قدح، ط عبد

، 6السعوي، ط حممد بن عودة احلليم، حتقيق: د. بن تيمية: أمحد بن عبدا .التدمرية .28

 م.2000هـ/ 1421الرياض، مكتبة العبيكان 

. ابن كثري: أبو الفداء إسامعيل بن عمر، حتقيق: سامي بن حممد تفسري القرآن العظيم .29

 م، )د.م(.1999 -هـ 1420، دار طيبة للنرش والتوزيع، 2سالمة، ط

، 1حممد، طالرمحن بـن عيل بن  اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد ابن تلبيس إبليس. .30

 م.2001 -هـ1421بريوت، لبنان، دار الفكر، 

. الفخري، عيل بن حممد بن عبداهلل، حتقيق: تلخيص البيان يف ذكر فرق أهل األداين .31

 م، )د.م(.1994هـ، 1415، دار احلكمة، 1د.رشيد البندر، ط

، 1منصور حممد بن أمحد، حتقيق: حممد عوض مرعب، ط األزهري: أبو .هتذيب اللغة .32

 م.2001، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

الطربي: حممد بن جرير، أبو جعفر، املحقق: أمحد حممد  .جامع البيان يف أتويل القرآن .33

 م، )د.م(.2000 -هـ 1420، مؤسسة الرسالة، 1شاكر، ط

الرمحن بن أيب  وطي، جالل الدين عبد. السياجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير .34

 كتب العلمية، )د.ط(، )د.ت(.بكر، بريوت، دار ال

اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر شمس الدين،  القرطبي، أبو عبد اجلامع ألحكام القرآن. .35

حتقيق: هشام سمري البخاري، الرياض، اململكة العربية السعودية، دار عامل الكتب، 

 (.م(، )د.ط2003هـ/ 1423)
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، املنصورة، دار 2إسامعيل عيل، ط حممد، د. .اجلذور الفكرية الحنراف الشخصية اليهودية .36

 م.2010هـ/ 1431الكلمة الطيبة، 

فارس، القس فايز، القاهرة اجلديدة، دار الثقافة  .حقائق أساسية يف اإلميان املسيحي .37

 املسيحية، )د.ط(، )د.ت(.

، 1. زايد، أمحد حممد، طا على العامل اإلسالميحقيقة العالقة بني اليهود والنصارى وأثره .38

 م.2000هـ/ 1420ردن، دار املعايل، عامن، األ

، القاهرة، دار اآلفاق العربية، 1عجيبة، أمحد، ط. اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه .39

 م. 2006

، د.القس املسيحية، مع تفسري العهدين القدمي واجلديد -دائرة املعارف الكتابية .40

ب، حترير: وليم حبيب، د.القس فايز فارس، القس منيس عبدالنور، جوزيف صاصموئيل 

 وهبة بباوي، دار الثقافة، )د.م(، )د.ط(، )د.ت(.

الرمحن بن الكامل جالل الدين، بريوت،  السيوطي: عبد .الدر املنثور يف التفسري ابملأثور .41

 م، )د.ط(.1993دار الفكر، 

 م.2003 -هـ1424، القاهرة، هجر للطباعة، 1ي، طاهلل الرتك حتقيق: عبد ،الدر املنثور .42

، الرياض، 3العزيز، ط اخللف، سعود بن عبد . األداين اليهودية والنصرانيةدراسات يف .43

 أضواء السلف، )د.ت(.

 م، )د.ن(، )د.ط(. 1979هـ/ 1399، القاهرة، مزروعة، حممود حممد دراسات يف النصرانية. .44

هـ/ 1428، القاهرة، دار التقوى،  1وآخرون، ط بركات، عبداهلل دراسات يف اليهودية. .45

 م.2007

 اهلل، القاهرة، مكتبة األرسة، )د.ط(، )د.ت( . عنان، حممد عبدلة اإلسالم يف األندلسدو  .46

، سيبينوزا، ترمجة: د.حسن حنفي، مراجعة: د.فؤاد زكريا، رسالة يف الالهوت والسياسة .47

 م.2005، القاهرة، مكتبة النافذة، 3ط

لرياض، دار ابن ، ا1. احلمد: حممد بن إبراهيم، طداين والفرق واملذاهباأل يف رسائل .48

 م.2006 -هـ1427خزيمة، 
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األلويس: أبو الفضل حممود،  .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .49

 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )د.ط(، )د.ت(.

الدين، املكتب اإلسالمي، )د.م(، األلباين: حممد نارص  .سلسلة األحاديث الصحيحة .50

 )د.ط(، )د.ت(.

الباقي،  اهلل، حتقيـق: حممد فؤاد عبد القزويني: حممد بن يزيد أبو عبد .ماجه سنن ابن .51

 بريوت، دار الفكر، )د.ط(، )د.ت(.

احلميد، مكتبة الرياض احلديثة،  مراجعة وضبط: حممد حمي الدين عبد سنن أيب داود: .52

 )د.م(، )د.ط(، )د.ت(.

، القاهرة، 1محد شاكر، طالرتمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى، حتقيق: أ .نن الرتمذيس .53

 هـ.1354مطبعة البايب احللبي، 

، دمشق، دار 1الفتاح، ط . اخلالدي، صالح عبدالشخصية اليهودية من خالل القرآن .54

 م.1998هـ/ 1419القلم، 

، 1 بن عمر الدميحي، طاهلل اآلجري: أبو بكر حممد بن احلسني: حتقيق: د. عبد .الشريعة .55

 هـ.1418الرياض، دار الوطن، 

. البسني: حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي، يح ابن حبان برتتيب ابن بلبانصح .56

 م.1993 -هـ1414، بريوت، مؤسسة الرسالة، 2حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط

ة الكوثر، . الغامدي، خالد بن نارص، الرياض، مكتبالـصراع العقائدي يف األندلس .57

 هـ، )د.ط(.1429

اهلل  (، ترمجة: أمحد عبد96يف، رجيينا، سلسلة عامل املعرفة ). الرشالصهيونية غري اليهودية .58

 ، )د.ن(، )د.ط(.1985العزيز، الكويت، ديسمرب  عبد

الرزاق  املوحي، عبد .اإلسالم -املسيحية-العبادات يف األداين السماوية اليهودية  .59

 م.2012ار صفحات للدراسات والنرش د، دمشق، 4رحيم صالل، ط

مهـدي املخزومــي  الرمحن اخلليل بن أمحد، حتقيق: د. و عبد. الفراهيدي: أبالعني .60

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )د.م(، )د.ط(، )د.ت(.ود.
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، 1جوزيف، رينو، تعريب وتعليق وتقديم: إسامعيل العريب، ط .الفتوحات اإلسالمية .61

 م.1984، حلداثة بالتعاون مع ديوان املطبوعات اجلامعية باجلزائرابريوت، دار 

 حسني مؤنس، دار الرشاد، )د.م(، )د.ط(، )د.ت(. فجر األندلس، .62

، اجليزة، 1: ترمجة وتقديم: نبيل الغندور، طالفرق الدينية اليهودية يف املوسوعة العربية .63

 م.2006مكتبة النافذة، 

املجيد، مراجعة وتدقيق: إسامعيل  . مهو، عبداايتدالفرق واملذاهب اليهودية منذ الب .64

 م.2003، دمشق، دار األوائل، 1، طالكردي

الظاهري، أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم، حتقيق:  .الفصل يف امللل واألهواء والنحل .65

 هـ، )د.ط(.1405الرمحن عمرية، بريوت، دار اجليل،  حممد إبراهيم نرص، ود. عبد د.

، ، بريوت، دار القلم1. ظاظا، د.حسن، طأطواره ومذاهبه :يدالفكر الديين اليهو  .66

 م.1999هـ، 1420دمشق، الدار الشامية 

تأليف: نخبة من األساتذة ومن الالهوتيني، هيئة التحريـر:  قاموس الكتاب املقدس: .67

، بريوت، لبنان، دار مكتبة 14امللك، جون ألكساندر طمسن، إبراهيم مطر، ط بطرس عبد
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