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 :مقدمة

 للمٌبلد السابقة اإلمبراطورٌات استعمار فترة فً إفرٌقٌا لشمال الٌهودي الوجود عن تتحدث الورقة هذه

 وقف إفرٌقٌا، شمال المسلمون فتح أن إلى المٌبلد بعد االستعمار ظل فً وجودهم استمرار ثم للمنطقة

 الثقافٌة، الدٌنٌة، أوضاعهم الورقة وتناولت والموحدٌن المرابطٌن دوٌبلت عهد حتى الحدٌث

 .والسٌاسٌة االجتماعٌة،

 (اإلسبلم قبل) إفرٌقٌا شمال إلى الٌهود هجرة

 متباٌنة زمانٌة وحقب فترات على جاء ألنه قاطعا   تحدٌدا   إفرٌقٌا شمال إلى الٌهود دخول تحدٌد ٌصعب

 العهد إلى ٌرجع إفرٌقٌا بشمال الٌهودي االستقرار بداٌة أن تقول نظرٌة فهناك.  القدم فً وموغلة

 العهد مع كانت البداٌة أن تقول أخرى ونظرٌة المٌبلد قبل قرون 9 حوالً والقرطاجنى الفٌنٌقً

 الحراك عملٌة فً كبٌر دور لها كان كبرى تارٌخٌة حوداث هناك كانت حال كل وعلى( 1)الرومانً

 .للٌهود االستٌطانً

 ذلك فً ٌعرفون وكانوا إفرٌقٌا لشمال الٌهود هجرة بداٌة إن القرآنٌة الرواٌة حسب القول من والصحٌح

 إلى السنٌن مئات مصر فً وعاشوا السبلم، علٌه ٌوسف بؤخٌهم لحاقا   لمصر كانت -إسرائٌل ببنً الوقت

 من خرجوا ثم الصحراء فً واستقروا البحر بهم عبر حٌن السبلم علٌه موسى مع منها خرجوا أن

 العهد كتب من ٌوشع سفر فً جاء ما حسب نون بن ٌوشع عهد فً المقدسة األرض ودخلوا إفرٌقٌا

 النبً عهد فً مجدها قمة وصلت ومملكة دولة لهم وأصبحت السنٌن مئات هناك الٌهود وبقى( 2)القدٌم

 سلٌمان موت وبعد والدنٌوٌة الدٌنٌة السلطة له جمعت والذي السبلم علٌهما سلٌمان النبً بعده ومن داود

 فغزا غزوهم وسهل المملكة وانقسمت الٌهود وحدة وتفككت الداخلٌة النزاعات بسبب المملكة ضعفت

 مصر إلى الٌهود من كبٌرة اعدادا   ونفى البلد ونهب المٌبلد قبل 930 سنة القدس شٌشق الفرعون

 ذلك بعد فلسطٌن غزا ثم. السنٌن مر وعلى تدرٌجٌا   إفرٌقٌا وغرب شمال نحو منهم جماعات وزحفت

 تارٌخ فً هامة تحول نقطة ٌعتبر والذي األشهر الغزو ولكن المٌبلد قبل 722 عام وذلك اآلشورٌون

 القدس البابلٌون دخل حٌن. م.ق 586 عام البابلً الغزو هو الٌهود لشتات الحقٌقٌة البداٌة وٌعتبر الٌهود

 إلى آخر عدد وفر بابل إلى أسرى الٌهود من كبٌرة اعدادا   واخذوا( ع) سلٌمان هٌكل وحطموا وخربوها

 ٌد على البابلٌٌن هزٌمة بعد منهم أعداد فلسطٌن إلى عادت ثم. إفرٌقٌا شمال منها المختلفة الدنٌا أصقاع

 .أخرى مرة المعبد بناء لهم سمحوا الذٌن الفرس

 من أعداد تهجٌر وتم. م.ق 301 عام فلسطٌن األول بطلٌموس استولى مصر عرش البطالمة اعتلى حٌن

 خاصة اإلغرٌق علوم من ونهلوا بالعلم واشتغلوا اإلسكندرٌة فً معظمهم واستقر مصر إلى الٌهود

 .االسكندرى فٌلون مثل الٌوم إلى مشهورٌن علماء بٌنهم من وظهر والتصوف الفلسفة

 روما فً الرومانٌة لئلمبراطورٌة المنطقة سٌادة آلت أن بعد وذلك للٌهود أخرى كبرى هجرة حدثت

 بل للمٌبلد 70 عام ذلك وكان الثانٌة للمرة( ع) سلٌمان هٌكل تٌطس قائدهم وحطم فلسطٌن الرومان دخل

 هملدٌن وتحقٌرا   للٌهود اضطهادا   القدس مدٌنة فً عندهم الحرب إله جوبٌتر تمثال شٌدوا الرومان أن

 . الرومانً البطش من فرارا   إفرٌقٌا شمال نحو الٌهود من كبٌر عدد رحل الغزو لهذا ونتٌجة
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 الشمال مدن جمٌع فً وانتشروا الرومان طردوا للمٌبلد 429سنة إفرٌقٌا شمال الوندال غزا وحٌنما

 قانون م212 عام الرومان طبق وقد. الرومانٌة لئلمبراطورٌة بدورها خاضعة كانت والتً اإلفرٌقً

 بالتالً وأعطى الناس لجمٌع Drait de Cié المواطنة حق منح الذي" Iédite de Caracalla" كركبل"

 مع عبلقاتهم على الٌهود حرص(. 3)والدٌنٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة أوضاعهم لتقوٌة للٌهود الفرصة

 الرومان الرومان، قبل من مثلهم مضطهدون أنهم بحجة عطفهم وكسب معهم االندماج ٌحاولون البربر

 البربر مراقبة على مساعدتهم فً للرومان والء ٌظهرون الٌهود كان آخر جانب ومن مشترك عدو

 عام إفرٌقٌا شمال الوندال غزا وحٌنما المحتلٌن الرومان ضد والتذمر والتمرد الثورة دائمً كانوا اللذٌن

 البربر، مع تحالفاتهم على اإلبقاء مع الرومان من التخلص على الجدد المحتلٌن الٌهود ساعدهم م429

 انتصار بعد ولكن. والشعوب الحكومات مع بعبلقاتهم ٌتعلق فٌما للٌهودٌة العقلٌة على ٌدل وهذا

 الٌهود أمر للمٌبلد، 533 سنة إفرٌقٌا لشمال واستعادته الوندال على( جستٌان) الرومانً اإلمبراطور

 بدٌنهم الٌهود تمسك ولكن الرومانٌة لئلمبراطورٌة الرسمً الدٌن أصبحت التً المسٌحٌة باعتناق

 بالبربر واحتموا واألودٌة والجبال الصحراء وسكنوا إفرٌقٌا داخل وجنوبا   غربا   للفرار فاضطروا

 ألسبانٌا القوط حكم أثناء حدثت إفرٌقٌا شمال نحو للٌهود التارٌخٌة الهجرات ومن(. 4)بهم واختلطوا

 واعتبرهم الٌهود اضطهد الذي األول رٌكاردو الملك عهد فً للمٌبلد والسابع سادسال القرن خبلل

 واستقر حدث وقد أسبانٌا من الٌهود طرد على تنص للمٌبلد 694 عام ملكٌة مراسٌم وأصدر زنادقة

 أعداد انضمت االسبلمى الفتح وبعد ،(5)الببلد وجنوب شمال فً وجزائرٌة مغربٌة قرى عدة فً الٌهود

 األندلس دولة سقوط بعد أخرى مرة منها خرجوا ولكنهم لؤلندلس وعادوا المسلمٌن جٌوش إلى الٌهود من

 (.6)إفرٌقٌا لشمال ثانٌة وجاءوا

 لمصر المسلمٌن دخول فكان ، للعالم الحضاري الوجه وتغٌر اإلسبلم جاء المٌبلدي السادس القرن وفى

 وانشؤ هـ21-18 بٌن ما الفترة فً مصر فً وكان الخطاب بن عمر عهد فً العاص بن عمرو بقٌادة

 بقٌة نافع بن عقبه فتح وبعده البزٌنطٌة، القوات متعقبا   غربا   اتجه ثم له عاصمة واتخذها الفسطاط مدٌنة

 وعم ذلك بعد االسبلمى الزحف وتوالى القٌروان، مدٌنة وبنى تونس فً واستقر إفرٌقٌا شمال دول

 ٌخص تشرٌع به اإلسبلمً الدٌن ألن واالستقرار والطمؤنٌنة باألمن مرة وألول الٌهود ونعم كلها المنطقة

 أهل من مواطنٌن بل كالعبٌد ٌعاملهم وال العبادة حرٌة لهم وٌكفل حقوقهم لهم ٌحفظ المسلمٌن غٌر

 (.7)الذمة

 وقد اإلسبلمً، الفتح وبعد وبعده المٌبلد قبل من إفرٌقٌا شمال إلى هاجروا الٌهود أن القول وخبلصة

 والفارسٌة البابلٌة ثم والفٌنٌقٌة الفرعونٌة الحضارات هامش على( ع) موسى عهد منذ الٌهود عاش

 إلى إفرٌقٌا وشمال القدس فٌها بما العالم أجزاء معظم لها دانت التً واإلسبلمٌة والرومانٌة واإلغرٌقٌة

 المستعمرٌن من وقلق خوف حٌاة ٌعٌشون االسبلمى الفتح قبل إفرٌقٌا شمال فً الٌهود وكان. الٌوم

 حٌاتهم وازدهرت معٌشتهم واستقرت نفوسهم وسكنت أحوالهم هدأت االسبلمى الفتح بعد ولكنهم

 .المنصف اإلسبلمً الدٌن وتشرٌع المسلمٌن تسامح بسبب واالجتماعٌة االقتصادٌة

 الٌهود استٌطان أماكن

 حتى الغربٌة مصر حدود من الممتدة اإلسبلمٌة الببلد على الجغرافٌون أطلقه مصطلح إفرٌقٌا شمال

 الكبرى الصحراء عمق حتى وتتوغل الشمال فً المتوسط البحر بمحاذاة وتنتشر االطلسى المحٌط ساحل
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 والمغرب األوسط المغرب األدنى، المغرب: مناطق ثبلث إلى إفرٌقٌا شمال الجغرافٌون قسم كما

 فً بنغازي باسم حالٌا   والمعروفة برقة ومدٌنة الغربٌة مصر ودحد ٌضم األدنى المغرب فكان األقصى،

. الجزائر فً وهران مدٌنة حتى تونس فً بجاٌة مدٌنة من األوسط والمغرب. التونسٌة الحدود إلى لٌبٌا

 وكل جنوبا   سجلٌماسة مدٌنة حتى شماال   سبتة مدٌنة من فٌضم لؤلوسط امتداد وهو األقصى المغرب إما

 ألهمٌتها الساحلٌة المناطق خاصة إفرٌقٌا شمال مدن كل الٌهود سكن(. 8)المغرب بدولة الٌوم ٌعرف ما

 سرت مدٌنة سكنوا كما الٌوم، وحتى الوقت ذلك منذ هام تجارى مٌناء وهو طرابلس إقلٌم مثل التجارٌة

 تونس فً جربه مدٌنة فً الٌهود استقر كما متعددة، قبائل وبه نفوسة وجبل( لبده) ومدٌنة الساحل على

 لكثرة الفنادق وبوجود الحرٌر بصناعة اشتهرت تجارٌة مدٌنة وهى قابس مدٌنة وفى جزٌرة وهى

 بزراعة اشتهرت التً الساحلٌة صفاقس ومدٌنة تفزاوة مدٌنة فسكنوا األوسط المغرب مدن أما التجار،

 54 عام نافع بن عقبة أسسها التً القٌروان بمدٌنة أٌضا   الٌهود استقر كما. األسماك وتجارة الزٌتون

 أن بعد الٌهود من كبٌر عدد بها وبقى. سفٌان أبى بن معاوٌة خبلفة فً للمٌبلد 674 الموافق للهجرة

 الهجري الثالث القرن فً لؤلغالبة عاصمة بعد فٌما وأصبحت نافع بن عقبة استشهاد بعد العرب تركها

 قوٌت وقد فٌها باقون والٌهود المختلفة اإلسبلمٌة األمارات علٌها وتعاقبت المٌبلدي والتاسع الموافق

 ورد التً خٌبر حارة مثل الٌهود من سكانها اغلب أحٌاء بالقٌروان فكانت أقدامهم ورسخت شوكتهم

 حركة وبها بالٌهود خاصة التوراة لتعلٌم دٌنٌة مدرسة وبها بالقٌروان العتٌقة بالمكتبة مخطوط فً ذكرها

 حلقة تمثل القٌروان فكانت القٌروان فً الٌهودي والمجتمع العراق مدارس بٌن العبلقة توثٌق نتاج علمٌة

 الشعائر وممارسة معابد بإقامة المسلمون لهم سمح وقد. والقدس واألندلس العراق ٌهود بٌن وصل

 دٌنٌة مدرسة للمٌبلد 1007 الموافق للهجرة 398 عام المتوفى نسٌم بن ٌعقوب الحبر وأنشؤ( 9)الدٌنٌة

 بصناعة اشتهرت التً سوسه بمدٌنة كذلك الٌهود واستقر. العراق فً الٌهودٌة بالمدارس اتصال لها

 آثار بها وجدت التً قرطاج مدٌنة من قرٌبة وهى الساحلٌة تونس وبمدٌنة والحٌاكة، الغزل وتجارة

 إباضٌة خوراج وهم ورستمبن أسسها والتً تاهرت مدٌنة وكذلك(  أشٌر)  مدٌنة وهناك قدٌمة ٌهودٌة

 بٌن التجارٌة للرحبلت ومحطة تجارٌة مدٌنة وهى لهم عاصمة وكانت للمٌبلد 782 - للهجرة 144 عام

 أكثر وكانوا للمٌبلد 908 للهجرة 296 عام الفاطمٌون وخلفهم جنوبا ، الداخلٌة والمناطق الساحلٌة المدن

 أبراهام بن صموٌل بالمدٌنة الٌهود العلماء اشهر ومن بالتجارة باالشتغال لهم وسمحوا الٌهود مع تسامحا  

 عاصمة المهدٌة مدٌنة الٌهود سكنوا كما. الهجري الرابع القرن فً اللغوٌات عالم قرٌش بن وٌهوذا

 شمال ودول األندلس بٌن تجارى مٌناء وهى للمٌبلد 920 الموافق هجرٌة 308 عام الفاطمً المهدي

 – للهجرة 398 عام بلكٌن بن حماد بناها التً( حماد بنى قلعة)و( تنسى)  مدٌنة الٌهود وسكن إفرٌقٌا

 إبراهٌم ٌدعى وآخر القاسً اسحق اسمه مشهور ٌهودي عالم بها تجارٌة مدٌنة وهى للمٌبلد 1007

 اشهر من. الرقٌق بتجارة اشتهرت المغرب، جنوب الكبرى الصحراء من( ارجبلن)و مدٌنة أما. القلعى

 وأثرٌاء، علماء الٌهود من وبها األقصى للمغرب معبر وهى تلمسان مدٌنة الٌهود بها استقر التً المدن

 شمال وٌهود األندلس ٌهود بٌن التجاري بالتبادل اشتهر بحري مٌناء وهى نكور مدٌنة وكذلك

 (.10)إفرٌقٌا

 فهو األندلس من ولقربه األنهار، وكثرة األرض بخصوبة أقالٌمه اشتهرت فقد األقصى المغرب أما

 سكنوا كما. األروبٌن اضطهاد من فرارا   الٌهود به استقر وقد أوربا وإلى من والخروج للدخول محطة

 بها استقر لؤلندلس نقطة أقرب وهى سبتة مدٌنة أما(.11)وبنوفازاز وغٌاته وبهلولة ومدٌونة فندالوة مدن

 تلك فً الٌهود سكنها التً المدن أهم من وهى القوطى االضطهاد من فرارا   االسبلمى الفتح قبل الٌهود
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 االسبلمى الفتح بعد لبلدارسة عاصمة كانت وقد ٌهودا   المغرب ببلد أكثر فهً فاس مدٌنة أما. المنطقة

 للمٌبلد 788 –للهجرة هـ172 عام الثانً إدرٌس السلطان لهم سمح وقد. قرطبة من الٌهود إلٌها وجاء

 خاصة المدٌنة أحٌاء كل فً وانداحوا أثرٌاء طبقة بٌنهم وظهرت بارز تجارى نشاط لهم فكان بالعمل

 وسط اجتماعً حضور لهم وكان( الٌهود فندق)و( الٌهود سوق) ب ٌعرف ما هناك فكان غربها شمال

 على للمٌبلد 751 للهجرة140 عام الصفرٌة الخوراج أنشؤها التً سلجماسة مدٌنة سكنوا كما المسلمٌن

 مدٌنة فً كذلك الٌهود وانتشر الذهب تجارة خط على وتقع القدٌم السودان ببلد مع الصحراء حدود

 وكلها بمورٌتانٌا الٌوم ٌعرف ما وهى قمنورٌة ومنطقة فازاز وجبال تادال وإقلٌم درعة ومنطقة اغمات

 المحطات لوجود السرٌعة والخدمات والسمسرة بالتجارة بها الٌهود واشتغل ٌهودٌة بكثافة اشتهرت

 وتمتعوا الذهب لمنابع الوصول فً ٌطمعون وكانوا العملة وسك الذهب بصناعة كذلك واشتغلوا التجارٌة

 (.12)دٌنٌة بحرٌة

 البربر مع والجبال الهضاب وسكنوا جنوبا   وتوغلوا الساحلٌة المدن فً سكنوا الٌهود أن القول وخبلصة

 إلى متصل شرٌط فً الشرق إلى الغرب من االفرٌقى العربً المغرب شمال مدن كل فً وانتشروا

 والنقل التجارٌة الخطوط ذات والمدن الساحلٌة المدن فً السكن على الٌهود حرص وقد وتركٌا العراق

 خلفاء تسامح ظل فً ذلك لهم تم وقد السوق على والسٌطرة الثروة تكوٌن فً ونجحوا االقتصادي

 .قبل من لهم ٌتم ولم االسبلمى الفتح بعد المسلمٌن

 اندماج أم تهوٌد

 على الحفاظ منهم محاولة فً مغلق دٌن الٌهودٌة فكانت المختار هللا شعب أنهم مفهوم على الٌهود نشؤ

 دٌارهم من الهجرة إلى اضطرتهم العصور عبر بهم ألمت التً االضطهاد ظروف ولكن. العرقً النقاء

 االجتماعٌة ألوضاعهم وتعزٌزا  . " إفرٌقٌا وشمال العربً المغرب أقالٌم فً أقلٌات أنفسهم فوجدوا

 ٌهودٌة البربر قبائل أن وقالوا فٌهم واالندماج البربر خاصة القبائل بعض على االنفتاح رأوا والسٌاسٌة

 وحتى. جراوة قبٌلة مثل القدم منذ إفرٌقٌا شمال إلى هاجرت ٌهودٌة فلسطٌنٌة قبائل إلى ترجع وأصولها

 القرون عبر العرقً النقاء على حافظت قد هجرتها بعد القبٌلة هذه بؤن الجزم الٌمكن صحٌحا   هذا لوكان

 المإرخٌن معظم استشهد وقد(. 13)الطبٌعً األمر هو واالنصهار االندماج إنما هذا ٌقبل ال فالمنطق

 البربر بعض كان ربما أنه: " قال حٌث خلدون بن ذكره ما على البربر الٌهودٌة موضوع على الٌهود

 حال كان كما منهم، وسلطانه الشام لقرب ملكهم استفحال عند إسرائٌل بنى عن أخذوه الٌهود، بدٌن ٌدٌن

 برابرة من نفوسة كانت كما ، الفتح ألول العرب مفتولة الكاهنة قبٌلة وهى أوراس جبل أهل جراوة

 الٌهود واستفاد(. 14")األقصى المغرب برابرة من وبنوفازاز وغٌاته وبهلولة ومدٌونه وفندالوة افرٌقٌة

 الرغم على وسجلماسة تلسمان علٌها وزادوا بالٌهودٌة دانت القبائل هذه كل أن مإكدٌن النص هذا من

 البارون خلدون إلبن النص هذا ترجموا اللذٌن ومن ،(بعض)و( ربما)  كلمة استعمل خلدون بن أن من

 -: كاالتى وترجمته De Slane الفرنسً

 "Une Parteé des bérbéres professait le judaisme , religion qu'ils avaient reçue 

de leurs puissants voisins"……………… 

 ٌقول أعبله المترجم فالنص وعلٌه( بعض)و( ربما)  مصطلح تستعمل ال ألنها دقٌقة غٌر الترجمة هذه

 -: كاالتى ترجمته تلكان الدقة المترجم تحرى ولو. تهودت بربرٌة قبائل أن
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..……"de même, peut être certains bérbéres avaient – ils même proféssé le 

judaisme……."(15) 

 كانوا ألنهم االقتصادٌة بمواقعهم االحتفاظ أجل من البربر مع روابطهم تقوٌة على الٌهود حرص وقد

 ومن. الدٌمغرافى ونموهم استقرارهم على ذلك وانعكس تجارتهم ازدهرت وبالفعل بالتجارة ٌشتغلون

 اإلمبراطورٌة تبنت أن بعد خاصة للرومان العدواة فً ٌشتركوا كانوا والبربر ألنهم آخر جانب

 تعد لم وبالتالً أشدها على والٌهود الرومان بٌن والكره العداوة وأصبحت المسٌحً الدٌن الرومانٌة

 بطش من خوفا   ٌتهم ٌهود لٌظهروا ٌكونوا لم أنفسهم ودالٌه حتى للتهود البربر تدعو جاذبة عوامل هناك

 أقلٌة كانوا أنهم بحكم وطبٌعً وارد أمر البربر فً واالنصهار والتزاوج االختبلط فكان الرومان

 ووعى فهم عن عبروا إنما االندماج بهذا والٌهود( 16)األغلبٌة داخل واالنصهار للذوبان معرضون

 صراع فً الدخول عن بدال   معهم واالندماج البربر تعاطف كسب فً نجحوا حٌث بهم المحٌط بالواقع

 عن نهٌا   البربر وسط حتى مإٌدا   ال تجد المختار هللا شعب عرقٌة نظرة بسبب الرومان مع خاسر

 .الرومان

 والٌهودٌة المجوسٌة دٌن على كانوا اللذٌن القبائل على زحف األكبر إدرٌس أن"  أٌضا خلدون بن ذكر

 تلك أن ٌعنى وهذا......"  برغواطة عاصمة تامسنا وفتح ومدٌونه وبهلولة فندالوة مثل والنصرانٌة

 (.17)بالٌهودٌة فقط تدٌن تكن لم القبائل

 دخل ثم والنصرانٌة بالٌهودٌة ٌدٌنون أهلها من بعضا   وجد نفوسة جبل العاص بن عمرو فتح عندما

 إمراة قلدوا الٌهود أن الٌهودٌة األساطٌر عنها تقول أوراس بجبل جراوة قبٌلة وأما. اإلسبلم بعضهم

 أصول ذات أنها وقالوا الملك قلدوها تٌفان بن تابتت بنت دهٌة تسمى أوراس جبل من البربر من إفرٌقٌة

 الكاهنة هزم الذي النعمان بن حسان بقٌادة الفاتحٌن العرب مع صراع فً القبٌلة ودخلت فلسطٌنٌة

 اتفقت وقد. اإلسبلم فً القبٌلة أفراد من كبٌرة أعداد دخلت ثم المعركة من الثانٌة الجولة فً وقبٌلتها

 من صنما   تحمل وهى المعارك تلك فً قتلت وأنها وثنٌة الكاهنة أن على التارٌخٌة المصادر معظم

 ظهرت التً برغواطة إمارة إفرٌقٌا شمال فً الٌهود على محسوب هو ومما(. 18)تعبده كانت خشب

 األقصى بالمغرب تامسا إقلٌم فً اسحق بن ٌعقوب بن شمعون بن طرٌف بزعامة م742 - هـ124 عام

 خاصة دٌانه وشرع النبوة أدعى الذي صالح أبنه طرٌف خلف ثم األطلسً المحٌط ساحل على

 وقد م1148 - هـ543 عام الموحدٌن عصر حتى قرون أربعة لمدة اإلمارة هذه واستمرت. لبرغواطة

 دولة أن فٌرى" N.Slousch شلوش" المفكر وأما شمعون بن طرٌف مإسسها ٌهودٌة خلدون بن أكد

 (.19)واتجاهاتها أساسها فً وٌهودٌة وعاداتها طقوسها بربرٌة شكلها، فً إسبلمٌة برغواطة

 فطرحوا البربر وقبائل الٌهود بٌن العبلقة تضخٌم على الٌهود المإرخٌن بعض درج فقد حال كل وعلى

 العبرٌة اللغة"  المشتركة والعادات التقالٌد"  المشتركة المعاناة" " المشترك التارٌخ" مثل افكارا  

ً   بن معهد مثل العالم فً العبرٌة الدراسات مراكز فً تدرس مواد األفكار هذه وأصبحت" البربرٌة  زف

 مع الٌهود أمر من كان ما هذا(. 20)ونٌوٌورك بارٌس فً المراكز من وغٌرها إسرائٌل فً 

 ظل وفى اإلسبلمً الفتح بعد. الخلفاء مستوى وعلى تهوٌدهم الٌهود حاول فقد المسلمٌن مع أما البربر

 الجزٌة ٌدفعون فقط وكانوا الدٌنٌة، والحرٌة العامة والحرٌة والسبلم باألمن الٌهود نعم اإلسبلمٌة، الدولة

 من عدد ارتقى وقد وأموالهم وألمبلكهم لهم الدولة ماٌةح مقابل للدولة ٌدفعونه المال من مقدار وهى

 نفوذهم تقوٌة على ساعدهم الذي األمر ومهنٌة إدارٌة مناصب اإلسبلمٌة الدولة ظل فً الٌهود
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 االستقرار على الوضع هذا ساعدهم وقد المسلمٌن الخلفاء وتقدٌر باحترام وحظوا والسٌاسً االقتصادي

 وقد اإلسبلمٌة بالثقافة وتشربوا بطبلقة العربٌة اللغة وتحدثوا االسبلمى المجتمع فً واندمجوا والتنمٌة

 أن حتى واالقتصادي السٌاسً نفوذهم وتقوٌة للسلطان التقرب منها مآرب االندماج هذا فً لهم كانت

 هللا لدٌن المعز عهد فً الوزارة تولى الذي كلس بن ٌوسف بن ٌعقوب منهم الوزارة تقلد بعضهم

 التسترى أبوسعٌد وأما. الفبلحى ٌوسف بن صدقه منصور وأبو اإلسرائٌلً اسحق أٌضا   ومنهم الفاطمً،

 أمثال أطباء الٌهود من الفاطمٌون واتخذ( 21)الفاطمً باهلل المنتصر الخلٌفة والدة دٌوان تولى فقد

 بن ٌعقوب الحبر اشتهر األغالبة عهد وفً الصنهاجى بادٌس بن للمعز طبٌبا   كان الذي عطاء بن أبراهام

 فً(. 22)تلمود مدرسة أسس الذي الفاسى ٌعقوب بن واسحق القلعى إبراهٌم الحمادٌٌن عهد وفً. نسٌم

 التارٌخٌة الوقائع هذه الٌهود المإرخون رئاستها على وتبله فرمان بن رٌان بن سلٌمان حماد بنى قلعة

 أصوله كانت الفاطمً المهدي عبدهللا أبً أن بعضهم فقال الفاطمٌٌن بنسب خاصة ادعاءات علٌها وبنوا

 نسب عن" والنهاٌة البداٌة"  فً ذكر فقد كثٌر بن ومنهم المسلمٌن علماء أما. ٌهودٌة أمه ألن ٌهودٌة

 صٌاغا   كان وقد القراح مٌمون بن عبدهللا محمد أبو وهو بالمهدي أمٌرهم ٌلقب" ......  قوله الفاطمٌٌن

 فصدقه شرٌف أنه فادعى إفرٌقٌا ببلد فدخل سلٌمة من سافر ثم مسلم أنه فؤدعى ٌهودٌا   وكان بسلمٌة

 فً خلكان بن قوله مثل ذكر وقد(. 23... ") دولة لهم وصارت الجهلة من وغٌرهم البربر من كثٌر

 بٌهودٌة تجزم لم مصادر من النقل وعلى سٌاسً موقف على ٌقوم هذا كثٌر بن ورأى  (. الوفٌات)

 التً اآلراء بعرض اكتفى فقد الوفٌات فً فلكان بن قول وكذلك عنهم قٌل ما فقط نقلت بل الفاطمٌٌن

 رسالته فً كواتى مسعود وٌقول(. 24)المعاكسة لآلراء مٌله عن ٌعبر النهاٌة وفً الفاطمٌٌن بنسب تقول

 وأخبار الباطنٌة أسرار كشف"  كتاب صاحب مالك بن للفاطمٌٌن الٌهودي النسب اختلق من أول أن" 

 على والدلٌل) ٌقول كتب حٌث أقصاه الٌهودي النفوذ بلغ حٌنما باهلل المستنصر عاصر الذي"  القرامطة

 (.25()السٌاسة تدبٌر فً إلٌهم وتفوٌضهم والرٌاسة الوزارة فً الٌهود استعمالهم ٌهود ولد من أنهم

 وأشهرهم أنفسهم المستشرقٌن من حتى تارٌخً وثائقً سند اى لها نجد لم هذه الٌهودٌة االدعاءات

 هذا الٌهود ادعاء المإرخون عزى وقد. قاطعا   رفضا   رفضها الذي لوٌس برنارد الٌهودي المستشرق

 فكانوا الفاطمٌة الدولة قٌام ٌعارضون كانوا الذٌن( 26)والعباسٌن الفاطمٌٌن بٌن السٌاسً الصراع لفترة

 (.27)لفاطمٌةا الدولة وتقوٌض لضرب االطروحات هذه مثل ٌروجون

 هً الٌهودٌة وأن والنصرانٌة، والٌهودٌة بالوثنٌة ٌدٌنون اإلسبلم قبل كانوا البربر أن القول وخبلصة

 بالوثنٌة تدٌن كانت البربر قبائل ألن ثانٌا   مغلق دٌن بطبعها الٌهودٌة ألن أوال   انتشارا   واألقل األضعف

 بعد. للببلد رسمً كدٌن الرومان تبناها أن بعد المنطقة على وهٌمنتها المسٌحٌة انتشار ثالثا   القدم منذ

 ٌهودٌته على الٌهود من بقى ومن واسعة بصورة اإلسبلم فً إفرٌقٌا شمال أهل دخل االسبلمى الفتح

 البربر مع االندماج هذا فً استراتٌجٌة رإٌة لهم وكانت بطبلقة العربٌة وتحدث اإلسبلمٌة بالثقافة تشرب

 الروابط تقوٌة على والعمل والمواطنٌن السلطات من التقرب ألجل بعده عطفهم لكسب اإلسبلم قبل حتى

 .والزال كان وقد والسٌاسً االقتصادي نفوذهم تمكٌن ألجل االجتماعٌة

 إفرٌقٌا شمال فً الٌهودي والنشاط العمل

 والتجارة االقتصاد -1
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 فمنذ. أفرعه بكل االقتصادي المجال فً كان أشهرها اإلفرٌقً، الشمال فً متعددة أنشطة للٌهود كان

 الٌهود اشتعل المنطقة، استعمرت التً لئلسبلم السابقة الحضارات عهد فً إفرٌقٌا شمال دخولهم بداٌة

 والضباع المزارع الٌهود امتلك السنوات وعبر فشٌئا   وشٌئا   الحٌوانً واإلنتاج والرعً بالزراعة

 احتكروا أنهم إال   بدائٌة كانت أنها من الرغم فعلى الصناعة أما(. 28)هائلة ثروات وكونوا والمواشً

 فاس مدٌنة فً الصناعات أهم من وتعتبر والنحاس والفضة الذهب صٌاغة مثل الصناعٌة الحرف بعض

 بدباغة واشتغلوا والقٌروان قابس مدٌنة فً الحرٌر وصناعة والصٌاغة بالحدادة اشتغلوا كما. الٌوم حتى

 (.29)والدواء الخمور بصناعة واشتهروا والنحمات وتلمسان برقة مدن فً الجلود

 سماحة بسبب للٌهود فرصة اتاح إفرٌقٌا، شمال ودخل الجدٌد العالمً اإلسبلمً النظام جاء وحٌنما

 كان فقد التجارة أنواع بكل واشتعلوا المسلمٌن مع سبلم فً فعاشوا الذمة، أهل تجاه اإلسبلمً التشرٌع

 فكانت حل وا، وحٌثما كانوا حٌثما ال واشتغلوا القدم منذ األجٌال عبر توارثوها وخبرة طوٌل باع فٌها لهم

 تقرٌبا   توجد وال" العالم دول من وغٌره اإلسبلمً العالم بٌن التجارٌة الحركة فً مقدرة مساهمة لهم

 تجارة فٌها بما" الٌهود أٌدي على تمر لم المتوسط البحر حوض وفً اإلسبلمً المغرب أسواق فً سلعة

 المدن فً العمبلء على البضائع لتوزٌع وكبلء أنهم أي( الوكالة) بـ ٌعرف فٌما الٌهود عمل(. 30)الرقٌق

 من قدم والذي م1038 - هـ430 عام المتوفى عوكل بن ٌوسف ٌعقوب أبو منهم اشتهر وقد المختلفة،

 التجاري الوسط فً واسعة شهرة وله مصر فً الٌهودٌة للطائفة زعٌما   وأصبح مصر إلى تونس

 .العربً المغرب ودول مصر بٌن الكتان بتجارة واشتهر المصري،

 إنشاء على عملوا كما البضائع، فً المقاٌضة نظام خاصة المالٌة بالمعامبلت أٌضا   الٌهود اشتغل

 كل من للتجار نزل ألنها الفندقة مجال فً( التاهرتى) عائلة أشهرها من العائلٌة التجارٌة الشركات

 .رائجة تجارٌة حركة وبها الجهات

 لٌفى واسحق ٌوسف بن جودة المثال سبٌل وعلى التجار من اشتهر المٌبلدي عشر الثانً القرن وفً

 تجارته امتدت وبعضهم والمشرق المغرب بٌن التجارة فً بارزا   دورا   لهم كان وهإالء الدمٌاطى ونٌال

 زكى وبن بكرى هارون وبن النجار بن التجار من اشتهر المٌبلدي عشر الثالث القرن وفً الهند حتى

 والنقل البري النقل فً كذلك الٌهود واشتغل. عالمٌة وشركات تجارٌة بواخر ٌملكون وكانوا

 رائجة تجارة وكانت القوافل بواسطة الصحراء عابرة بالتجارة ٌعرف ما هناك وكان( 31)البحري

 االضطهاد من فرارا   الصحراء نحو جنوبا   توغل وا أنهم إذ للمنطقة، اإلسبلم دخول قبل من الٌهود فارسها

 شبكة لها وأصبحت المٌبلدي الثامن القرن بعد ازدهارها قمة التجارة هذه بلغت وقد الرومانً، والبطش

 الٌونان وجزر والبندقٌة وجنوه صقلٌة مثل المتوسط والبحر أروبا جنوب مدن تصل ومحطات طرق

 الصحراء جنوب وتتوغل وطرابلس وبجاٌة والقٌروان فاس مثل إفرٌقٌا شمال بمدن وتتصل تركٌا   وحتى

 المدن هذه فً فاعبل   حضورا   الٌهود شكل وقد. وتمبكتو والنٌجر مالى حتى اإلفرٌقٌة القارة داخل

 القرن فترة فً التجار من اشتهر وقد المناطق هذه كل فً االقتصادٌة الحركة على قبضتهم واحكموا

 ٌقٌم وكان إفرٌقٌا شمال منطقة بكل التجار وكٌل أصبح حتى لوهٌن زكرٌا أبو المٌبلدي عشر الثانً

 (.32)بالقاهرة

 موازٌن وتبدلت األندلس سقطت حتى وازدهار رواج فً للٌهود والتجارٌة االقتصادٌة الحركة استمرت

 عبدالكرٌم بن محمد لحركة كان كما األسبان، قبل من مطاردون المسلمٌن مثل الٌهود وأصبح القوى

 جاورها، وما نوات مدٌنة خاصة الصحراوٌة المنطقة فً الٌهود حركة تحجٌم فً كبٌر أثر( 33)المغٌلى
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 االنحبلل فٌهم فشً اللذٌن المسلمٌن على نفوذهم طغى لما   المنطقة من الٌهود لطرد قوٌة حملة شن   فقد

 عام ذلك وكان المدن بعض من وطردهم الٌهود معابد تحطٌم على وأعوانه هو فعمل األخبلقً والتدهور

 كل فً للٌهود وتشرٌد طرد من المغٌلى بدأه ما األسبان وأتم األندلس سقطت م1492 عام وفً م1488

 .مكان

 واالجتماعً والثقافً الدٌنً النشاط -2

 كنف فً وجودهم إبان الدٌنٌة وممارساتهم االجتماعٌة وتقالٌدهم عاداتهم على الحفاظ الٌهود آثر

 اإلسبلمً الفتح بعد. بهم والتنكٌل الرومان لمطاردة دائما   عرضهم مما لئلسبلم السابقة الحضارات

 وشعائرهم عباداتهم ومارسوا معابدهم الٌهود فؤقام المسلمٌن من تسامحا   الٌهود وجد إفرٌقٌا لشمال

 الحركة متؤثرة كانت للٌهود الدٌنٌة الثقافٌة الحركة أن ٌعكس التارٌخً فالواقع ذلك مع ولكن الدٌنٌة،

 ٌعد ولم إسبلمٌة دولة أصبح إفرٌقٌا شمال أن منها أسباب لعدة ٌرجع وذلك اإلسبلمٌة العربٌة الثقافٌة

 أخبلط أنهم على إفرٌقٌا شمال سكان إلى ٌنظرون كانوا واللذٌن وغٌرهم الرومان أٌام كان كما مستعمرة

 اإلسبلمً الفتح بعد أما. استعماري عسكري وجود المنطقة فً وجودهم وكان متحضرة غٌر بشرٌة

 العناصر استوعب وعلم وثقافة حٌاة ومنهج حضارة ذات إسبلمٌة دول ثم دولة المنطقة فؤصبحت

 لها كان المتعددة أجهزتها وفاعلٌة الدولة قوة ثانٌا  . وغٌرهم وبربر ٌهود من بالمنطقة كانت التً البشرٌة

 على إٌجابٌا   ذلك أنعكس وقد وراحة متنفسا   اإلسبلمً الدٌن فً وجدوا اللذٌن الٌهود على واضح أثر

 كان وقد. والعلمٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة أوضاعهم على أٌضا   إٌجابٌا   أنعكس كما الدٌمغرافً نموهم

 (.الذمة أهل) أنهم أساس على ٌتم الدولة قبل من معهم التعامل

 شمال مدن معظم فً دٌنٌة مدارس الٌهود أنشؤ حٌث دٌنٌا ، تعلٌما   أساسه كان فقد التعلٌم مستوى على

 اتصال بها دٌنٌة مدرسة هـ398 عام المتوفى تسٌم بن ٌعقوب الحبر بها انشؤ مثبل   القٌروان فمدٌنة إفرٌقٌا

 أشتهر والذي هـ403 ت حوشٌل بن حانان أنشؤها أخرى مدرسة وبها العراق فً الٌهودٌة بالمدارس

 وفً(. 34)إفرٌقٌا بشمال للتلمود المفسرٌن أوائل من ألنه الٌهودٌة المحكمة رئاسة تولى فقد بالقٌروان

ٌ ن هـ404 عام  وبعد بالقٌروان، التلمودٌة للدراسات رئٌسا   هـ497 - هـ403 الفاسً ٌعقوب بن اسحق ع

 وتعتبر(. 35)األندلس إلى هاجر ثم الدٌنٌة للدراسات مركزا   وأسس انتسب وإلٌها فاس بمدٌنة استقر فترة

 الخاص والحمام المعابد من عدد وبالمدٌنة. إفرٌقٌا بشمال المدارس أقوى بالقٌروان الدٌنٌة المدارس

 ٌوم قبل وللفتاة الٌهود لعامة الصبلة قبل والغسٌل الطهارة عملٌة فٌه تتم الذي وهو الدٌنٌة بالطقوس

 أشهر ومن الهجري الرابع القرن فً وسجلماسة تلمسان مدٌنة فً دٌنٌة مدارس كذلك تؤسست. زفافها

 إفرٌقٌا شمال إلى وجاء ببرشلونة ولد الذي م1408 – 1310" رٌباش" المنطقة بتلك الدٌن علماء

 ومات ولد فرنسً وأصله( راشباش) صدٌقة الحاخامٌة رئاسة على وخلفه الحاخامات، كبٌر وأصبح

 – 1359" إنقاوة إفراٌم" بتلمسان المشهورة الدٌنٌة الشخصٌات ومن. م1442 – 1391 بالجزائر

 ٌقدسون والٌهود. م1391 عام الٌهود له تعرض الذي األسبانً القمع من فارا   المدٌنة إلى جاء م1442

ٌن قبورهم وٌزورون والحاخامات األحبار هإالء  زٌارة. الدٌنٌة األعٌاد فً القرابٌن عندها وٌقدمون حاج 

 ومن. الٌوم وحتى الٌهود عند الدٌنٌة والشعائر الطقوس من عندها القرابٌن وتقدٌم القدٌسٌن قبور

 والكهانة السحر ممارسة كانوا وحٌثما عموما   الٌهودي الدٌن رجال بها ٌقوم التً الدٌنٌة الممارسات

 والرقى التعاوٌذ ٌكتبون الٌهود الدٌن رجال كان كما. التوراة فً محرمة أنها من الرغم على والعرافة
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 التعبدٌة الطقوس من كجزء الموسٌقى عزف على الٌهود ودرج الشرٌرة األرواح ولطرد للحماٌة والتمائم

 (.36)الصبلة فٌها بما

 AB" الدٌن بٌت أب" بـ ٌلقب ورئٌسها القٌروان فً العلٌا المحكمة هناك كانت فقد القضاء مجال فً أما

Bet – Bin Haggadol .القضاة وكان وسجلماسة فاس مثل األخرى دنالم فً محلٌة محاكم نشؤت كما 

 واآلخر مسلما   طرفٌها أحد ٌكون التً القضاٌا أما. األحكام وٌصدرون الٌهود أمور فً ٌفصلون الٌهود

 لفظ وهو" بالناجد" ٌعرف ما هناك وكان(. 37)اإلسبلمً القضاء فٌه وٌفصل ٌنظر فؤمرها ٌهودٌا  

 الطقوس وٌقود السلطات لدى باسمها والناطق للطائفة الروحً الزعٌم وهو قائد أو أمٌر ٌعنً توراتى

 قضائٌة بسلطات وٌتمتع( 38)والطبلق الزواج مثل الشخصٌة األحوال بإجراءات وٌقوم والشعائر

 المالٌة األمور عن ومسئوال   واألرٌاف القرى فً والموظفٌن القضاة ٌعٌن الذي وهو علٌا وإدارٌة

 عصر فً( Maruqba ماروكبة) ٌدعى ٌهودي الناجد مهمة بتولى اشتهروا اللذٌن ومن للجماعة،

 األقصى المغرب فً أما صموٌل أبنه وخلفه الفاطمٌة الخبلفة عصر فً( Palteil بالتٌل)و األغالبة

 Jacob Ibn Jau(39.) جو بن ٌعقوب الناجد فؤشتهر األموي النفوذ حٌث

 بادٌس بن المعز للخلٌفة طبٌبا   عمل الذي عطاء بن أبراهام المشهور الٌهودي الناجد فكان القٌروان وأما

 المإسسات أهم من القٌروان مإسسة وكانت الهجري الخامس القرن من األول النصف فً الفاطمً

 .إفرٌقٌا شمال فً الٌهود شإون رعاٌة إلٌها أوكل التً الدٌنٌة

 بها ٌعٌشون التً للمجتمعات المحلٌة باللغات ٌتحدثون كانوا الٌهود أن فالحاصل الثقافة مجال فً أما

 دخول وبعد( 40)العربً المجتمع فً اإلسبلم قبل حتى واستخدموها فتعلموها العربٌة باللغة واهتموا

 فً واالندماج العمل فرص ٌتٌح بها واإللمام للدولة الرسمٌة اللغة أصبحت ألنها إفرٌقٌا لشمال اإلسبلم

 ،(41)المحاكم فً القانونٌة الوثائق وكذلك المالٌة والمعامبلت التجارٌة العقود مجال فً خاصة المجتمع،

 مإلفات وكذلك العربٌة باللغة وشرحها التوراة ترجمة فتمت العربٌة باللغة أدبً نتاج للٌهود كان وقد

 النحو فً دراسات فهناك ذلك من أبعد بل البلهوت، وعلم والفلسفة الٌهودي التصوف علوم فً بالعربٌة

 العبرٌة المصطلحات بعض علٌها وأدخلوا تخاطب لغة العربٌة وأصبحت العربٌة، باللغة كتبت عبريال

 بن سعادٌا الفٌلسوف العربٌة باللغة الملمٌن الٌهود أشهر من(. 42)الدٌنٌة باألمور ٌرتبط فٌما خاصة

 العربٌة اللغة إلى القدٌم العهد وكتب التوراة ترجم من أول وهو هـ269 عام بمصر ولد الفٌومً ٌوسف

 كتاب بالعربٌة وله والكوفة البصرة مدرستً بٌن النحوٌة المناظرات ودرس وبغداد حلب بٌن ما وتنقل

 والفبلسفة البلهوت علماء مشاهٌر من وأٌضا  ( 43)العبرٌة إلى بعدها ترجم" واالعتقادات األمانات"

 شمال إلى وجاء األندلس من وخرج بقرطبة ولد م1204 – 1135" القرطبً مٌمون بن موسى" الٌهود

 وأشهر سٌنا وأبن والفارابى رشد بإبن وتؤثر إسبلمٌة ثقافته الفسطاط، وسكن المدن بٌن متنقبل   إفرٌقٌا

- 1085 هالٌفً ٌهوذا وهناك(. 44)والدٌن العقل بٌن ٌوفق أن فٌه حاول الذي" الحائرٌن داللة" كتبه

 قرٌش بن ٌهوذا اللغوٌات وعالم( 45")الذلٌل الدٌن نصرة فً والدلٌل الحجة" بعنوان كتاب له م1148

 فاس مدٌنة اشتهرت وكذلك( 46)الهجري الثالث القرن فً عاش تاهرت مدٌنة إلى نسبه التاهرتى

 الشعر بؤسلوب عبرٌا   شعرا   كتب هـ380 - هـ308 لبرات بن دوناش علمائها ومن الصوفٌة بالدراسات

 كما( 47)وخمرٌات ووصف وهجاء مدح من العربً الشعر موضوعات وفٌه وموزون مقفى العربً

 ٌصاحبه دٌنٌا   تعلٌما   الٌهودٌة والمراكز بالمدارس التعلٌم كان فقد وعموما  . غنائٌا   وشعرا   دٌنٌا   شعرا   كتب

 .العربٌة اللغة وتعلٌم العبري النحو تدرٌس
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 كانت األروبً الغزو وحتى اإلسبلمً الفتح منذ إفرٌقٌا شمال فً الٌهودٌة الثقافٌة الحركة كانت كما

 من الٌهود بعض حاول وقد. اإلسبلمً الوسط فً وترعت نشؤت اإلسبلمٌة، الثقافٌة الحركة من جزءا  

 عشر التاسع القرن أواخر فً العالمٌة الصهٌونٌة الحركة ظهور ومع العالمٌة اإلسرائٌلٌة الرابطة خبلل

 اندرى منهم واإلسبلم العروبة بفضل أعترف من الٌهود من أن إال   المنطقة فً عبرٌة قومٌة وجود اثبات

 حول مإلفات عدة وله العالمٌة اإلسرائٌلٌة للرابطة رئٌسا   وكان األصل جزائري ٌهودي وهو شوارقى

 بشمال الٌهودٌة روح فً العمٌقة بصماتها فرضت العربٌة اللغة أن" ذكر إفرٌقٌا، شمال ٌهود تارٌخ

...  الدٌنٌة والطقوس األعٌاد فً حتى العربٌة اللغة استعمالهم فً تظهر الٌهود تعرب وظاهرة..  إفرٌقٌا

 (.48")إسرائٌل عقٌدة حقائق لتعلٌم العربٌة استخدام فً القراء وحتى واللغوٌون الدٌن رجال ٌتردد وال

 عرب المسلمٌن مع واإلندماج التواصل تقتضً الٌهود مصلحة كانت فقد االجتماعٌة الحٌاة صعٌد وعلى

 التقالٌد أثر ظهر وقد الئقة اجتماعٌة أوضاع ولتحقٌق عمل فرص إلٌجاد – آنفا   ذكرنا كما. وبربر

 مع العام والمظهر األزٌاء فً تشابه هناك فكان االجتماعٌة، وأمورهم عاداتهم بعض فً اإلسبلمٌة

 اللباس فً النساء وسط جلٌا   العربً اإلسبلمً األثر ظهر وقد. تمٌزهم التً الخصوصٌة ببعض االحتفاظ

 الزوجات تعدد هناك كان كما. لها زٌنة الٌهودٌة المرأة اتخذتها( الحناء) حتى الرأس، وخمار الفضفاض

 تشبه الزواج احتفاالت كانت كما. عرفا   مرفوض أنه إال   التعدد تبٌح الٌهودٌة والدٌانة المدن، بعض فً

 مناسباتهم فً المسلمٌن ٌشاركون كانوا كما. وطقوسها مراسٌمها فً المسلمٌن احتفاالت كثٌرا  

 الطرف من االحترام ٌجدوا حتى اإلسبلمً االجتماعً بالسلوك التقٌد على الٌهود حرص وقد االجتماعٌة

 ظل فً الجوار أو الحماٌة نظام ٌعٌشون الٌهود وكان(. 49)ذلك فً نجحوا وقد بثقتهم وٌحظوا اآلخر

 بعض فً تعرف وكانت( 50)الجزٌة وٌدفعون الذمة أهل معاملة ٌعاملون وكانوا. اإلسبلمٌة الحكومات

 جالٌة جمع وجوالى جزٌة من النصارى ٌدفعه ما وبٌن بٌنها للتمٌٌز الجوالً باسم التارٌخٌة المصادر

 الٌهود عبهال التً السٌاسٌة األدوار عن الحدٌث ورد وقد(. 51)الٌهود وهم أوطانهم عن جلوا اللذٌن وهم

 الٌهود وجدوا الٌهود ان تقول باختصار ولكن اعادته عن ٌغنى مما البحث فىثناٌا اإلسبلمٌة الدول ظل فى

 دواوٌن فً علٌا وظائف تقلدوا أنهم حتى ثقتهم واكتسبوا المسلمٌن الحكام من طٌبة ومعاملة تسامحا  

 المسلمون األمراء وأتخذ. الحاكمة السلطة وبٌن جلدتهم أبناء بٌن وصل حلقة بالتالً وكانوا الحكومة

 وساعدهم والتجارة االقتصاد فً وتحكموا األمن أجهزة اخترقوا ذلك من ابعد بل ومستشارٌن أطباء منهم

 دافعا   هذا كان وقد. والموحدٌن المرابطٌن عهد فً والشقاق االنقسام عهد فً األمراء ضعف ذلك على

 حملة قاد الذي المغٌلً الكرٌم بن محمد ومنهم الٌهود جماح كبح محاولة فً لبلنتفاضة المسلمٌن لبعض

 .البحث من سابقة فقرة فً ذكرت وقد الٌهود ضد شرسة

 كل وعاصروا المٌبلد قبل من بدأ إفرٌقٌا شمال فً حافل تارٌخ لهم كان الٌهود أن القول خاتمة

 الفتح بعد إفرٌقٌا شمال فً وجودهم واستمر اإلسبلم قبل المنطقة استعمرت التً األمبراطورٌات

 وزٌر اٌبان أبا ذكره مما ذلك على أدل وال العٌش فً وسعة الحٌاة فً حرٌة حٌنها وجدوا وقد اإلسبلمً

 الٌهودٌة الطوائف شهدت" قال م1968 عام" My People" شعبً كتابه فً السابق إسرائٌل خارجٌة

 وهذا. العرب أستعبلء من التذمر برغم العربٌة الوصاٌا ظل فً أزدهارا   إفرٌقٌا شمال فً أسبانٌا فً

 إال ذلك بعد نظٌر له ٌكن ولم الٌهود له تعرض الذي الشتات تارٌخ مدار على قبل من ٌتحقق لم االزدهار

 (.52" )أمرٌكٌا فً العشرٌن القرن وتجربة والنمسا ألمانٌا فً عشر التاسع القرن تجربة
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 .414 ص ،(6) الجزء سابق، مصدر ،"  والخبر المبتدأ ودٌوان العبر"  عبدالرحمن، خلدون بن( 12) 

 .36 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود"  سعدهللا، فوزى( 11) 

 

 .49 ص السابق، المصدر( 16)

 .سابق مصدر ،"والخبر المبتدأ ودٌوان العبر"  خلدون، بن( 12) 

 دار – إدرٌس محمد مٌالد بن أحمد الدكتور وتحقٌق جمع ،23 – 61 ص ،"إفرٌقٌا شمال تارٌخ"  الثعالبً، عبدالعزٌز( 12) 

 .بٌروت م،1922 - هـ1212 األولى الطبع اإلسالمً، الغرب

 .91 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود" سعدهللا، فوزي( 19) 

 .32 ص السابق، المصدر( 41) 

 .22 ص السابق، المصدر( 41) 
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 .24 ص سابق، مصدر ،........" العربى المغرب فً الٌهود" بشٌر، عبدالرحمن.د( 44) 

 .1921 ،(6) الطبعة بٌروت، المعارف مكتبة منشورات ،322-321 ص ،(11) الجزء ،.." والنهاٌة البداٌة"  كثٌر، بن( 43) 

 .1991 ،9 ص ،" اإلسالمً المغرب فً الٌهود"  كواتى، مسعود( 42) 

 .111 ص السابق، المصدر( 41) 

 .22 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود" سعدهللا، فوزي( 46) 

 .21 ص السابق، المصدر( 42) 

 .112 ص سابق، مصدر ،......." العربى المغرب فً الٌهود" بشٌر، عبدالرحمن.د( 42) 

 .4111 ،31 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود" سعدهللا، فوزي( 49) 

 .99 ص سابق، مصدر ،" اإلسالمً المغرب فً الٌهود"  كواتى، مسعود( 31) 

 .69 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود" سعدهللا، فوزي( 31) 

 .21 ص السابق، المصدر( 34) 

 تعلٌمه وتلقى عشر الخامس القرن أواخر فً تلمسان بمدٌنة ولد جزائري إسالمً داعٌة المغٌلى، عبدالكرٌم بن محمد( 33) 

 .الثعالبى عبدالرحمن الشٌخ أساتذته ومن مدن عدة فً وتنقل هناك الدٌنً

 .م1922 بٌروت دمشق، ،112 ص ،"ومذاهبه أطواره الٌهودي، الدٌنً الفكر" ظاظا، حسن( 32) 

 بٌروت اإلسالمً، الغرب دار الساحلً، حمادى ترجمة ،264 ص ،(4)الجزء ،"الصنهاجٌة الدولة" إدرٌس، روجى الهادي( 31) 

1994. 

 .1991 األولى الطبعة لندن، والنشر، للكتب الرٌس رٌاض ،329 ص ،"القدٌم والعهد التوراة فً السحر" مقار، شفٌق( 36) 

 .م1921 القاهرة ،14 ص ،"األندلس فً الذمة أهل قضاء أحكام فً وثائق" خالف، عبدالوهاب محمد( 32) 

 .149 ص ،......." العربً المغرب ٌهود" بشٌر، عبدالرحمن.د( 32) 

 .131 ص ،المصدرالسابق( 39) 

(21 )Beard Lewis, "The Jews of Islam", Prenceton University", New Jersy, 1984. 

 

 .423 ص ،(4) الجزء سابق، مصدر ،"الصنهاجٌة الدولة" إدرٌس، روجى الهادي( 21)

 (24 )Goitein, S.D. "Jews and Arabs, Their Contact Through Ages", p.132, New York 1955. 

 .م1922 التراث، دار ،122 ص ،"الٌهودي الدٌنً الفكر فً اإلسالمً األثر" قندٌل، أحمد عبدالرازق( 23) 

 القاهرة الدٌنٌة، الثقافة مكتبة الناشر بتركٌا، اإللهٌات علوم أستاذ آثاى، حسٌن. د كتبها ،"الحائرٌن داللة" لكتاب مقدمة( 22) 

1913. 

 .121 ص سابق، مصدر ،......" اإلسالمً غربالم فً الٌهود" كواتً، مسعود( 21) 

 .122 ص سابق، مصدر ،......." العربً المغرب فً الٌهود" بشٌر، عبدالرحمن.د( 26) 
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 .1949 القاهرة ،92 ص ،"السامٌة اللغات تارٌخ" ولفنسون، إسرائٌل( 22) 

 .132 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود" سعدهللا، فوزي( 22) 

 .21 ص سابق، مصدر ،...." الجزائر ٌهود" سعدهللا، فوزي( 29) 

 .م1923 بٌروت ،444 ص ،"البلدان فتوح" البالذرى، جابر بن ٌحً بن أحمد الحسن أبو( 11) 

 .م1224 بوالق، طبعة ،64 ص ،(1) جزء ،"العرب لسان" منظور، بن( 11) 

 .116 ص سابق، مصدر ،"والخبر المبتدأ ودٌوان العبر"  خلدون، بن( 14) 

 (13 )Abba Ebam, "My People", p.162, Weidenpeld and Nicoeson, London, 1968. 

 


