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 الممخص 

ات التواجد الييودي بتممسان يؤرق النخب المثقفة مما أدَّى إلى تشعب ب
القراءات حول ىذا الموضوع فانبثق بذلك تصنيفان ليذه القراءة منيا ما ىو 

يا ما ىو معرفي ييتم بالحقائق التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن
أيديولوجي يؤسس لمشرعية السياسية والدينية فكان بذلك أجدر بنا أن نيتم بيذا 
التواجد من خالل قراءة تاريخية تجسد لنا البعد العالئقي بين األندلس والمغرب 
األوسط عمى المستويات التجارية والثقافية ومن ثم محاولة التعرف أكثر عمى 

 ى من العدم . حيثيات ىذه اليجرة التي لم تتأت

 

 

هجرة يهود األندلس إلى المغرب    

 األوسط

 

                                                                          عمريات حممد أمني     د.م. أ.    

 اجلزائر/  األندلشيةمركز الدراسات 
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Abstract 

La présence juive à Tlemcen a conduit à la complexité 

des lectures dont la classifications de la lecture, certains est 

cognitive se soucie historique, économique, social et 

culturelles et certains idéologiquement fondé sur la 

légitimité politique et religieuse était donc plus digne de 

nous de se soucier de cette présence à travers la lecture 

historique qui a incarner notre dimension relationnelle entre 

l'Andalousie et le Maghreb centrale sur les niveaux 

commerciaux et culturels et essayer d'apprendre plus sur le 

bien-fondé de cette migration. 

 

The Migration of Al – Andalus 

jews to Al – Maghrib – al – 

Awsat 
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 مقدمة : 

البحث في ىجرة ييود األندلس الى تممسان ليس باألمر السيل ألننا نتعاطى 
  ،زمنية قد ولتمع مواضيع ليست من واقع المحظة بقدر ماىي مجموعة معارف لفترة 

أحكام مسبقة فإننا سنكون أكثر موضوعية ة لما يشوب الموضوع من حساسية و نتيجو 
لى أىم األسباب التي أدت الى ىذه اليجرة من بعمل توفيقي نسبي نتطرق من خاللو ا

من ثم طرح السؤال : لماذا المغرب ندلس و االجتماعية باألالسياسية و تدىور األوضاع 
 قات السياسية والتجارية بين األندلس األوسط باألخص ؟ أي التعرف عمي العال

لفترة الزمنية المغرب األوسط كميا متغيرات تساىم في ىذه البناءات التحميمية ليذه او 
مع تحديد ىذا الفضاء الجغرافي سوف نتعرف ن تاريخ مدينة تممسان بالذات ، و م

 عمى : 

 الدور الذي لعبو افرايم عنقاوة في جمب الجالية الييودية الى مدينة تممسان . -1

الدور االجتماعي و التجاري الذي مارستو الجالية الييودية داخل ىذه  -2
لممارسات العمنية نجد تظاىرات ثقافية غير مرئية تجسد المدينة من خالل ىذه ا
 روحانية الفرد الييودي .  

 أوال: الهجرة األندلسية تجاه المغرب األوسط

 :دوافعها -0

كان لتدىور األوضاع تدهور األوضاع السياسية واالجتماعية باألندلس: -أ
لمغرب األوسط السياسية باألندلس أثر مباشر عمى توالي اليجرات األندلسية تجاه ا

وانيزاميم في معركة حصن العقاب  (1) بصفة خاصة، ال سيما بعد ضعف الموحدين
م(، تمك المعركة التي كانت بداية نياية الوجود اإلسالمي 1212ىـ/ 609)

، ونتيجة لذلك الضعف توالت الفتن والثورات ضد الموحدين، سواء من (2)باألندلس
م بألمرية، أو من 1228ىـ/ 625ن ىود الجذامي ، واب(3) المسممين كثورة بني مردنيش

قبل المسيحيين الذين استغموا تمك األوضاع فراحوا ُيصعدون من حّدة ىجماتيم 
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وضرباتيم عمى المدن اإلسالمية، فسقطت الكثير من المدن بأيدييم، وعاثوا فييا 
م، بنسبة 1236ىـ/633م، قرطبة 1228ىـ/ 627فسادا، كماردة التي سقطت سنة 

وغيرىا من المدن األخرى، ونتيجة  (4)م1248ىـ/ 646م، اشبيمية 1238ىـ/ 636
لذلك ىجر الكثير من األندلسيين تمك المدن ىروبا من اضطياد النصاري، إلى المدن 
التي كانت ال تزال بأيدي المسممين سيما غرناطة آخر معقل لممسممين باألندلس والتي 

تطاعت الصمود في وجو ضربات كانت تحت حكم بني نصر )بني األحمر( واس
، في حين فضل الكثير من األندلسيين عدم البقاء باألندلس، والجواز إلى (5) النصارى

بالد المغرب اإلسالمي وحتى إلى المشرق اإلسالمي، نظرا لتوقعيم بعد صمود 
غرناطة، وأن سمطان المسممين باألندلس قد أوشك أمده عمى االنتياء، خاصة وأن 

اإلسالمي الثالث )بني مرين، بني زيان، بني حفص( كانت تعاني ىي دول المغرب 
األخرى الضعف والصراع المتواصل فيما بينيا، ولم يعد األندلسيون ينتظرون منيا 

، ضد المسيحيين (6)الكثير، سيما بعد انيزام بني مرين وبني األحمر في وقعة طريف
ن، والتي انتيت بيزيمة كبرى المتكونين من القشتاليين واألرجونيين والبرتغاليي

م، واستشيد فييا عدد كبير من المسممين، كان من 1340ىـ/ 741لممسممين سنة 
، وكان من نتائجيا انكسار شوكة بني (7)بينيم الكثير من عمماء المغرب واألندلس

مرين، األمر الذي زاد من تشجيع األندلسيين عمى ترك بالدىم واليجرة نحو أماكن 
 آمنة.

ن لألوضاع االجتماعية باألندلس أيضا دور في ىجرة الكثير من كما كا
األندلسيين نحو بالد المغرب اإلسالمي، بسبب الظمم وثقل أعباء الضرائب، وحتى 

والذي نتج عن ازدحام غرناطة  (8)الصراع العنصري بين طبقات المجتمع األندلسي
ية األخرى التي سقطت في بالسكان نتيجة اليجرات المتوالية إلييا من المدن األندلس

،فارتفعت األسعار ارتفاعا مذىال، لم يستطيع الكثير من السكان (9)أيدي اإلسبان
تحمميا مّما دفعيم إلى اليجرة وترك غرناطة، ونتيجة لمصراع الدائم الذي كان قائما 
بين المسممين والمسيحيين باألندلس، كانت الضرائب مرتفعة جدا وذلك لتغطية نفقات 

م ضريبة أكثر بثالث 15ىـ / 9، فكان المواطن الغرناطي يدفع مثال في القرن الحرب
  .(10)مرات ما كان يدفعو المواطن القشتالي
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 العالقات السياسية والتجارية بين المغرب األوسط واألندلس: -ب 

لقد ربطت األندلس في عيد بني نصر عالقات سياسية متميزة مع دول 
ع بالدرجة األولى إلى تدىور األوضاع السياسية المغرب اإلسالمي، وذلك راج

باألندلس بعد استيالء النصارى عمى عديد المدن مّما جعل بني نصر يستنجدون بيم، 
السيما ببني مرين الذين أجازوا مرات عديدة إلى األندلس، وكان ليم دور ىام في 

لمتبادلة بين الجياد ىناك وما يؤكد تميز العالقات بينيما تمك الرسائل العديدة ا
الجانبين، ولما حقق بنو مرين انتصارات عديدة ضد النصارى في األندلس أصبح 
لدييم نفوذ كبير، مّما جعل سالطين بني نصر يتخوفون منيم، السيما في عيد 

م( ثاني سالطين بني 1302 -1272ىـ/ 701 -671السمطان محمد الفقيو )
يني، ولكن سرعان ما خشي )محمد الذي استدعى يعقوب بن عبد الحق المر  (11)نصر

، مّما (12) الفقيو( أن يحصل لو مثمما حصل لممعتمد بن عباد مع يوسف بن تاشفين
، فعمل عمى توثيق عالقاتو (13)جعمو يفكر في طريقة لمخالص من السمطان المريني

السياسية مع بني زيان، وسمطانيم آنذاك يغمراسن بن زيان، وتمثمت تمك العالقات في 
دل اليدايا والرسائل واألموال وطالب بنو نصر من بني زيان ضرورة التعاون معيم تبا

لضرب المرينيين، واتفقا الطرفان عمى مياجمة يغمراسن بن زيان لحدود بني مرين 
حتى يصرف يعقوب ابن عبد الحق المريني عن الجواز إلى األندلس، وبالفعل راح 

المرينية، بالرغم من طمب يعقوب المريني يغمراسن بن زيان ُيغير عمى حدود الدولة 
م رفضو يغمراسن فخرج يعقوب لقتالو 1281ىـ/ 679من يغمراسن عقد صمح سنة 

، ولم تقتصر العالقات السياسية بين بني نصر وبني زيان (14) وىزمو عند وادي تافنة
عمى عيد يغمراسن ابن زيان، بل تواصمت السيما في عيد أبي حمو موسى الثاني 

، وما يدل عمى ذلك تمك الرسائل العديدة (15) م1322ىـ/ 722لود بغرناطة سنة المو 
التي تمقاىا من الوزير لسان الدين بن الخطيب، وعموما فإن العالقات السياسية بين 
بني نصر وبني زيان كانت متميزة، لكن لم تكن بمستوى عالقات بني نصر ببني 

اد في األندلس، نظرا النشغاليم بثورات مرين وذلك راجع إلغفال بني زيان أمر الجي
 القبائل من جية، وىجمات الحفصيين والمرينيين من جية أخرى.
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أما العالقات التجارية بينيما ) بني زيان وبني نصر( فكانت متميزة جدا، 
وساىمت بدور كبير في تمتين الروابط الثقافية بينيما، وقد ساعد عمى قوة العالقات 

دولتين عمى مراسي ىامة كالمرية، مالقة باألندلس وىنين، التجارية احتواء ال
ووىران...بالمغرب األوسط، والتي كانت تتم عبرىا عممية التبادل التجاري وكانت 
األندلس المصدر الرئيسي لمدولة الزيانية ألغمب ما كان يصنع بيا، كالمصنوعات 

ان األندلسيون يأخذون الفخارية العطور والورق وغيرىا من المواد األخرى، في حين ك
 .(16)من المغرب األوسط بعض المنتجات الزراعية السيما القمح 

وقد كان لتمك العالقات سواء السياسية أو التجارية بين القطرين أثر مباشر 
عمى اليجرة األندلسية تجاه المغرب األوسط، إذ راح األندلسيون يتوافدون عمى مدنو 

تممسان التي أحسن سالطينيا استقباليم  المغرب األوسط(، السيما عاصمتو)
كراميم السيما يغمراسن بن زيان الذي أصدر قرار )ظييرا( يمنح المياجرين  (17)وا 

الحق في السكن وتممك األراضي الزراعية جاء فيو:"وأطمع يغمراسن عمى أغراضعم 
)األندلسيين( السديدة في اختيار حضرتو السعيدة لمسكن عمى سائر البالد فالحظ 
منيم النية واعتبرىا وأظير عمييم مزايا...فبّوأىم من اىتمامو الكريم وانعامو العميم 
جناتا ألفافا، وطأىم جناب احترامو تأنيسا لقموبيم المنجاشة...وأضفى عمييم من جنن 

  .(18)حمايتو، ما ينفع عنيم طواف االضطياد"

 االزدهار الحضاري لممغرب األوسط في عهد بني زيان: -ج

المغرب األوسط في عيد بني زيان ازدىارا حضاريا في شتى المجاالت عرف 
سيما المجال الثقافي، والذي سبق التطرق إليو، وذلك االزدىار راجع بالدرجة األولى 
إلى اىتمام السالطين الزيانيين بيذا الجانب، واشتراكيم فيو كأبي حمو موسى الثاني 

 .(19) وغيره

المراكز الثقافية التي يقصدىا العمماء واألدباء  وكانت العاصمة تممسان من أىم
، نظرا الحتوائيم عمى العديد من المؤسسات التعميمية والثقافية (20)من مختمف األقطار
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كما سبق اإلشارة إلى ذلك، وازدىارىا في فن النسخ والوراقة، إذ تنافس العمماء والطمبة 
تى السالطين الزيانيين، عمى نسخ المصاحف والكتب المشيورة، وشارك في ذلك ح

م( الذي نسخ نسخا من القرآن 1399 -1394ىـ/ 801 -796كأبي زيان الثاني )
، وما (21) الكريم، ونسخة من صحيح البخاري ونسخة من كتاب الشفا لمقاضي عياض

يدل عمى ازدىار فن النسخ تأليف العمماء في ىذا المجال كأبي عبد اهلل ابن مرزوق 
م سماىا:" تقرير الدليل الواضح المعموم 1238ىـ/ 842الة سنة الحفيد الذي كتب رس

عمى جواز النسخ في كاغط الروم". وذلك بعد امتناع البعض عن النسخ في الورق 
. ولو كذلك رسالة أخرى سماىا:" المومي إلى القول بطيارة (22) المستورد من البندقية

ىي األخرى في إنعاش الورق الرومي". كما وجدت بتممسان عدة مكتبات ساىمت 
الحياة الثقافية بيا، كالمكتبة التي شيدىا أبو حمو موسى الثاني بالمسجد األعظم سنة 

 .(23) م1359ىـ/ 760

أما الجانب االقتصادي فعرف ىو اآلخر ازدىارا بالمغرب األوسط في عيد 
بني بني زيان، السيما في فترات األمن والسمم، وذلك راجع إلى الموقع اليام لدولة 

زيان وعاصمتيا تممسان التي قال فييا يحي بن خمدون:" وسط بين الصحراء والتل، 
وكانت الفالحة النشاط الميز والرئيسي  (24) لدنة اليواء، عذبة الماء، كريمة المنبت،

لممجتمع الزياني، خاصة زراعة الحبوب كالقمح الذي كان مردوده يكفي لعدة سنوات 
ب السكر واألشجار المثمرة كالزيتون والتفاح والتين إضافة إلى زراعة القطن وقص

 والكروم...، وقد عبر اإلدريسي عن ازدىار الفالحة في وصفو لتممسان بقولو:"...
وغالتيا ومزارعيا كثيرة، وفواكييا جمة، وخيراتيا شاممة، ولم يكن في بالد المغرب 

 .(25)بعد مدينة فاس أكثر من أىميا أمواال وال أرفو منيم حاال" 

واىتم الزيانيون كذلك بتربية مختمف أنواع الحيوانات، وعمموا عمى استخراج 
 المياه وجمبيا عن طريق القنوات الستغالليا في الزراعة.

وفيما يخص الصناعة فيي األخرى عرفت تطورا وازدىارا فاشتيرت عدة حرف 
الصناعة وصناعات، حتى أنو كانت توجد في تممسان شوارع سميت باسم الحرفة أو 
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التي تمارس فييا، فكان ىناك شارع السراجين، شارع الفخارين، طريق المعصرة، 
طريق الصابون...، واشتيرت بصفة خاصة صناعة النحاس والنقش عميو، وما يدل 
عمى رقى الحرف والصناعات في العيد الزياني، رغم طابعيا التقميدي، وجود تمك 

ي اختراعيا العالم الرياضي أبو الحسن عمى بن المنجانة )الساعة( العجيبة الصنع، الت
  .(26)أحمد المعروف بابن الفحام في عيد السمطان أبي حمو موسى الثاني

كما عرف الجانب التجاري أيضا رقيا نظرا لمموقع اليام لممغرب األوسط والذي 
يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكانت مدنو عبارة عن ممتقى تمتقي فييا 

، وساعد عمى ذلك وجود مراسي ىامة لعبت (27) البضائع، السيما عاصمتو تممسان
دورا كبيرا في العالقات التجارية بين المغرب األوسط واألندلس والجميوريات اإليطالية 

، فغذت تممسان بمثابة المستودع الذي تتدفق (28) كميناء ىنين، وأرشكول، ووىران
وأىم تمك البضائع ألدوات الحديدية، األقمشة عميو البضائع من مختمف الجيات، 

الزجاج والتي كان يأتي بيا التجار األوربيون، ويأخذون الحبوب والزيوت والجمود أما 
من بالد السودان الغربي فكان يجمب منو الذىب والعبيد الذين كانوا ينقمون ألوربا 

ال، وكان ُيصدر إليو وبعض الحيوانات الغربية عن بالد المغرب اإلسالمي كالزرافة مث
وُعرف تجار تممسان باإلخالص والصدق في تجارتيم،  (29)والخيل والمنسوجات،

والحرص عمى تزويد مدينتيم بالمؤن والمواد التي تحتاجيا، وقد اشتيرت عدة أسر 
مارست التجارة عمى غرار أسرة المقري )اإلخوة أبو بكر محمد، عبد الواحد وعمي( 

 رية لمتجارة مع بالد السودان الغربي.الذين أسسوا شركة تجا

ولقد شجع ىذا االزدىار الذي عرفو المغرب األوسط في عيد بني زيان في 
المجال الثقافي واالقتصادي المياجرين األندلسيين عمى النزول بأراضي المغرب 

التي كانت تشبو كثيرا مدن األندلس لكثرة مياىيا  (30)األوسط وعاصمتو تممسان
  .(31)صناعيا، فوجد األندلسيون فييا تعويضا عما تركوه في مدن األندلسوبساتينيا و 
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 مراحل الهجرة األندلسية تجاه المغرب األوسط في عهد بني زيان: -7

من خالل تتبع مسار اليجرة األندلسية تجاه دولة بني زيان يمكن تقسيميا إلى 
ىـ/ 633ولة بني زيان )مرحمتين أساسيتين ، المرحمة األولى وىي الممتدة من قيام د

م(، وفي ىذه الفترة عرفت دولة 1492ىـ/ 897م( إلى غاية سقوط غرناطة )1235
بني زيان نوع من االستقرار والتطور النسبي في مجاالت عدة، وفي المقابل تدىور 

، ونتيجة (32) األحوال باألندلس، وسقوط الكثير من المدن والحصون بيد النصارى
رى لممسممين باألندلس، كان عدد المياجرين نحو المغرب الشتداد ضربات النصا

األوسط كبيرا، وفي ىذه الفترة أو المرحمة كان أغمب المياجرين يستقرون بالعاصمة 
تممسان والتي تكونت بيا جاليات أندلسية عديدة اشتير ذكرىا، كأسرة بني وضاح 

ن يغمراسن بن زيان، التي رحمت من شرق األندلس، وكان ليا مكانة كبيرة لدى السمطا
وأسرة بني مالح القادمة من قرطبة من قرطبة، والتي اشتيرت بالعمم واألدب، واختص 

، ومنصب (33) بعض أفرادىا بوظيفة صك النقود، ومنيم من تقمد وظيفة الحجابة
، (34) صاحب األشغال لدى السمطان يغمراسن كعبد الرحمان بن محمد بن المالح

ي  دفع الحركة العممية والتعميمية بالمغرب األوسط، كأسرة وكان لبعض األسر دور ف
 العقباني التي أنجبت عدد

 ثانيا: األزمة األندلسية وهجرة اليهود إلى تممسان:

أصبحت تممسان مقصد المياجرين األندلسيين بعد انقسام دولة الموّحدين 
الجوار تجاه  وانكماش دولة األحمر بغرناطة واتّباع المموك الزّيانيين سياسة حسن

 حّكام األندلس ليصّدوا األطماع الحفصية والغارات المرينية.

شيدت األندلس عقب ضعف وسقوط الدولة الموحدية الكثير من االضطرابات 
السياسية، وقامت مجموعة من اإلمارات عمى الشريط الجنوبي والشرقي األندلسي 

مارة بني األحمر، مارة بني ىود وا  واشتدت حركت االسترداد من  كإمارة ابن مردنيش وا 
طرف الممالك النصرانية، خاصة قشتالة وأرغون، مّما دفع بالمسممين والييود 
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األندلسيين إلى البحث عن أماكن أكثر أمنا واستقراًرا بعد تساقط مدنيم الواحدة تموى 
األخرى، فاضطّروا إلى االنسحاب وترك مواطنيم واليجرة إلى البمدان اإلسالمّية 

 .األخرى

وشممت حركة اليجرة األندلسّية الكثير من الفئات االجتماعّية وكان منيم 
الطمبة والعمماء وأصحاب الحرف والصناع وغيرىم، حيث انتقل ىؤالء إلى حواضر 

 المغرب والمشرق واستقروا في المدن أو البوادي ونشروا عموميم وحرفيم وفنونيم.

وسط كموطن جديد بعد مغادرة وقد اختار الكثير من األندلسيين المغرب األ 
مدنيم األصمية في األندلس، وفّضموا االستقرار في حاضرتو تممسان "كثيرا ما يطمق 
الييود عمى مدينة تممسان اسم 'قدس شمال إفريقيا' لما ليا من اىّمية في تاريخيم 
بالمغرب اإلسالمي ومن كثافة بشرية ونشاط اقتصادي وأماكن مقّدسة لم تتوّفر ليم 

المدن الجزائرية األخرى ورغم بعض اإلشارات األدبية لموجود الييودي في المدينة  في
الّسابق لعيد دخول الّرومان، فإن تاريخ المدينة ال يقّدم لنا أدّلة مقنعة سواء عن ىذه 
الحقبة أو حّتى تمك التي ما بين العيد الّروماني والفتح اإلسالمي باستثناء الّتسامح 

خاصة بعد صدور مرسوم الطرد الخاص بالمسممين  (35) قامة"الوندالي معيم لإل
م والموقع من طرف 1492مارس  30ىـ/ 897جمادى األولى  22والييود في 

الممكين فردناندو وايزابيال، والقاضي بأن يغادر سائر الييود الذين لم ينتصروا اسبانيا 
اقب المخالفون ليذا في غضون أربعة أشير، وال يسمح ليم بالعودة إلييا أبدا، ويع

القرار باإلعدام والمصادرة، وقد تنصر كثير من الييود حفاظا عمى أرواحيم وأمواليم، 
ن كنا نرى أنو تنصر ظاىري مرحمي فقط مثمما حدث مع المسممين.  وا 

وكانت طرق رحيل الييود عن األندلس ىي نفسيا طرق المسممين، حيث 
يم من الموانئ األندلسية إلى سواحل اشتركوا في ىذه المحنة، وكانت السفن تقم

المغرب األقصى واألوسط، ونزلوا في المدن الساحمية مثل ىنين ووىران ومستغانم، ثم 
اتجيوا إلى المدن الداخمية خاصة حاضرة تممسان "وأقام ييود المغرب األوسط بين 

تعمو  المسممين وامتزجوا بيم في األحياء، وبنو مساكنيم بينيم شرط أن ال ترتفع أو
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وقد القوا في رحمتيم ىذه المآسي، حيث كانت  (36) عمى منازل المسممين ومساجدىم
أىوال البحر من جية، ونقص المؤونة واألمراض من جية أخرى، ولما دخموا بالد 
 المغرب اعترضيم قطاع الطرق طمعا فيما كان عندىم من أموال ونفائس إن وجدت.

ىجرات الجالية الييودية إلى تممسان، ولم يكن سقوط غرناطة ىو السبب وراء 
م بزعامة الربي أفراييم انكاوة ) ابراىيم 1391ىـ/ 795بل ىاجرت طائفة ميم سنة 

 عنقاوة( الذي نسجت حول ىجرتو األساطير الممزوجة بالحقيقة التاريخية.

 ثالثا: دور أفراييم عنقاوة في جمب الجالية اليهودية إلى تممسان:

أفراييم بن اسرائيل عنقاوة الفقيو والطبيب األندلسي الييودي الذي ىاجر  ىو
م، واستقر بينين ثم توجو إلى حاضرة بني زيان 1391ىـ/ 795من األندلس سنة 

تممسان، ليصبح فيما بعد أحد أقطاب الجالية الييودية خالل حياتو و أحد أوليائيا 
 م.1442ىـ/ 846وفاتو سنة  الذين تحول قبره إلى مزار مقدس وحج سنوي بعد

وكانت ىجرتو من األندلس إلى تممسان بمفرده، حيث تروي األساطير الييودية 
بأنو نجا بمعجزة من الموت وىام عمى وجيو متوجيا إلى المغرب األقصى بداية ثم 
إلى تممسان. وقد جاءه حين خروجو خائفا أسد طائع ليعينو في محنتو ويعطي لو 

كان يحيط برأس األسد ثعبان عمى شكل حمقة طرفاه في فم األسد ظيره ليمتطيو، وقد 
 ليكون بذلك لجاما.

لقد كان إفراييم عنقاوة متمكنا في التعاليم التممودية التي يكون قد ورثيا عن 
أبيو الذي كان بدوره عالما لو عدة مؤلفات، كما كان متمكنا من العموم الطبية التي 

أوربا واألندلس، والتي جعمت منو طبيبا ماىرا، وقد  كانت تمّيز الييود المقيمين في
 أىمو عممو الواسع وحنكتو في زعامة الجالية الييودية ليكون فيما بعد مقدما فييم.

"وعندما قدم إلى تممسان كان ممكيا آنذاك السمطان أبو العباس احمد بن أبي 
كل األطباء  حمو موسى الثاني الممقب بالعاقل، وكانت لو ابنة أصيبت بمرض عجز
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المسممين بالمدينة والمنطقة عن عالجو، وقد دفع جزع الممك أن ينذر لكل من 
يستطيع أن يشفييا جائزة معتبرة، فما كان من الطبيب الييودي إال أن تقدم إلى مقر 
خباره بشخصو وديانتو ومينتو، وسألو السمطان ىل يعتقد أنو  السمطان لمقابمتو وا 

أجاب الطبيب: أن اهلل سبحانو ىو وحده الذي يعمم الغيب، يستطيع أن يشفى ابنتو؟ ف
 .(37) وأن عمينا أن نتوكل عميو"

وعند دخول الطبيب عمى المريضة وجد أطباء آخرين حوليا فطمب من الحاكم 
أن يخمي المكان ويصرفيم عنيا، وبعد أيام من العالج وتعاطي األدوية تحسنت البنت 

ت تماما، فسر السمطان الزياني، ودعى الطبيب وبدأت تتماثل لمشفاء إلى أن برئ
الييودي ليكافئو، فسألو عما يريد أن يحققو لو أو يعطيو من مال، فما كان من 
الييودي إال أن قال لمسمطان أنو ال يرغب في مال وال سمطان ولكن ليقضي لو حاجتو 

ر ألن يسكنوا الوحيدة وىي السماح لمييود المياجرين المشردين والمقيمين خارج األسوا
 مدينتو ويستقروا فييا بأمان.

وقد قبل السمطان الطمب وسمح لمييود بالقدوم إلى داخل المدينة، وأقطعيم 
أرضا في مكان ال يبعد  عن شمال قصر المشور إال بمسافة قصيرة، وجاء اختيار 
م موقع ىذه اإلقامة بغية بسط الحماية عمى ىذه الجالية، غير أن المكان الذي منح لي

كان معظمو مغمورا لكثرة المياه، وكان لزاما عمى كل ييودي يرغب في إقامة سكنو 
 أن يجّفف المكان قبل الشروع في البناء.

بعد عرض ىذه القصة عن إقامة أحد أقطاب الييود بتممسان، والحفاوة التي 
نفاذ كممتو في  استقبل بيا لدى السمطان الزياني، وتقريبو كطبيب لمقصر الممكي، وا 
إدخال الييود إلى عمق المدينة وقرب مقر السمطان، نتساءل ما الغرض الذي كان 

 في نية الييود؟ وما غرض السمطان الزياني من ىذا اإلجراء؟

وربما يقول مؤرخو الييود بأن السمطان أراد حماية الييود من المسممين، ونحن 
الشريعة، والييودي  نستبعد ىذا الطرح إذ أن التعايش بين المسمم والييودي تضبطو

في البالد اإلسالمية ىو ذمي يدفع الجزية، أما الطرح األسمم فيو أن المصمحة 
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المشتركة بين كبار العائالت الييودية التي سمح ليا باالستقرار بجوار السمطان 
والسمطان نفسو ىي التي تحكمت في رسم ىذه العالقة، والجدير بالذكر أن فقراء 

خارج أسوار المدينة عمى الدوام ويزاولون مينيم المعيودة والتي  الييود كانوا يعيشون
 كان يستنكف عن ممارستيا الييود المنحدرون من أسر عريقة.

م وفدت عدد كبير من المياجرين الييود إلى تممسان 1400ىـ/ 803وفي سنة 
ين بسبب تأزم األوضاع السياسية في األندلس، وقد أحدثت ىذه اليجرة أزمة بين الوافد

الجدد والييود القدامى، وقد تدّخل الربى أفراييم عنقاوة لحل المشكل بين المتنازعين 
والتقريب بينيما، "كما لعب ييود المغرب األوسط في الّدولة العبد الوادية دورا في حّل 
الّنزاعات بين الييود األىالي والييود المياجرين من األندلس الوافدين عمى بالد 

كما كان ليم دور في حّل النزاعات فيما بينيم، مثمما حدث في المغرب األوسط، 
م التي شيدت نزاعا بين الييود األىالي والييود 1400الدولة العبد الوادية سنة 

المياجرين، وكان ذلك بسبب االختالف في المغة والمذىب والعادات والمفاىيم 
 .(38) االجتماعية والمنافسة االقتصادية"

ازداد عدد الوافدين من الجالية الييودية عمى مدينة  وعقب سقوط غرناطة
تممسان، واستقروا بداخميا وبخارج أسوارىا وشكموا جالية ميمة ليا طابعيا االجتماعي 

 والثقافي واالقتصادي المميز.

 رابعا: أوضاع الجالية اليهودية األندلسية بتممسان:
ارية، فكانت الجالية ُترجمت ىذه األوضاع في مستويات اجتماعية وثقافية وتج

الييودية بتممسان تسكن داخل درب الييود شمال وشرق قصر المشور، وىو عبارة 
عن حي مغمق كان خاصا بيم وحدىم، خالفا لمييود القدماء الذين كانوا يقطنون حيا 
خاصا بيم بأغادير، وسمح ىذا لمسمطة الزيانية بتتبع نشاطيم ومراقبتيم، خاصة وأنيم 

ة الذىب، والمتاجرة فيو وىو ما سمح ليم بتجميع الثروات التي كان اشتيروا بصياغ
البالط الزياني في حاجة إلييا عمى الدوام، "ُيرجع المؤّرخون أن الفضل لتجّمع الييود 
في حارة واحدة يعود بالّدرجة األولى لمّدور البارز الذي قام بو الّطبيب الييودي أفراييم 

ابنة الّسمطان، وكمكافأة لو سمح ليم بالّدخول والّتجّمع عنقاوة الذي تمّكن من معالجة 
 .(39) بالقرب من المقّر الرئيسي لمعاصمة الزّيانية"
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وكان ليم بيعة خاصة بيم يديرىا رئيس الطائفة الذي يقوم بدور الوسيط بينيا 
وبين السمطات الزيانية بقصر المشور، كما كان ليم مقبرة خاصة بيم وىي الموجودة 

 قباسة خارج باب القرمادين شمال المدينة.في حي 

وكانت لمييود عادات خاصة من االحتفاالت واألعياد الدينية، كما كانت لدييم 
عادات وطقوس في زيارة األضرحة الخاصة بأوليائيم، وىي العادة التي ربما اقتبسيا 

 منيم المسممون واستمروا عمييا إلى اليوم.

لتصرف فيما يممكون، وكانت بحوزتيم الكثير كما كانت ليم إمكانية التممك وا
 من العقارات التي تحوي المنازل والفنادق، كما ابتنوا مدارس لتعميم أبنائيم.

وكان الكثير من الييود تجارا، وساىموا في ربط العالقات التجارية بين تممسان 
يق وبالد أوروبا خاصة مممكة قطالنية، كما سعوا إلى تكوين قوة اقتصادية عن طر 

السيطرة عمى طريق الذىب الرابط بين تممسان وسجمماسة وتوات وبالد السودان 
الغربي، وكان ليم ذلك ومن المرجح أنيم سبب إفالس الشركة المقرية التي كانت من 

 الشركات التي تسيطر عمى ىذه الطريق.

أما ثقافيا فالمعموم أن الييود من أىل الكتاب، وىذا دافع كاف من أجل 
م بالدراسات الدينية والشرعية، وأقبل أحبار الييود عمى التأليف في عموم االىتما

الدين، كما لم ييمموا العموم األخرى، واشتيروا بالطب وميروا فيو، وكان عمماء 
المسممين يقصدونيم لتعمم ىذا العمم، ولعل المثال األبرز عمى ذلك ما أورده الرحالة 

ن الشيخي األصل الممطي ثم القاىري الحنفي المشرقي عبد الباسط بن خميل بن شاىي
م واتصل 1467ىـ/ 869م( الذي دخل تممسان في حدود 1514ىـ/ 920)ت: 

بالبالط الزياني وبالكثير من العمماء التممسانيين، كما التقى بالطبيب الييودي موشي 
بن صمويل بن ييود اإلسرائيمي المالقي األندلسي الييودي المعروف بابن األشقر 

ال عنو:" لم أسمع بذّمي وال رأيت كمثمو في ميارتو في ىذا العمم وفي عمم الوفق وق
والميقات وبعض العموم القديمة مع التعّبد الزائد في دينو عمى ما يزعمو ويعتقده وىو 

ىـ واخذ عن أبيو وغيره وشير في 820في األصل من ييود األندلس وولد بمالقة قبل 
ن فقطنيا وقصده الكثير من الفضالء لألخذ عنو، صناعة الطب وانتقل إلى تممسا

 الزمتو مّدة وأخذت عنو نبذة كبيرة نافعة في الطب وغيره وأجازني".
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 الخـــاتــمـــة :
ما يمكن أن نخمص اليو أن ثمة نتائج تشكل خاتمة قراءة ىذا التواجد الييودي 

 في مدينة تممسان في ثالث نقاط محددة :
 بيت . 500في مدينة تممسان حوالي بمغ التواجد الييودي  -1

قوة سياسية و اقتصادية ) كان بعض سالطين بني زيان يستخدمون الييود  -2
 في السفارة الى مممكة قطالنية ( .

تدخل الييود في شؤون الحكم تسبب في مشاكل كثيرة أشيرىا قضية ييود  -3
تممساني التي بدأت توات التي برز فييا نجم الشيع محمد بن عبد الكريم المغيمي ال

 مجرياتيا من تممسان و ىنا نقول كما قال الشاعر :

 تممسان أرض التميق بحالنــــــــــــــــــا        و لكن لطف اهلل نسأل في القضا

 وكيف يحب المرء أرض يسوسها        يهود و فجار و من ليس يرتضـــــى
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 اليوامش

ندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين بن المقري، نفح الطيب مكن غصن األ (1)
، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1أجزاء، تح محمد البقاعي، ط 10الخطيب، 

 .285، ص5،ج 1998
، شرحو صالح الدين 1عبد الواحد المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ط (2)

 .236 -235، ص ص2006اليواري، المكتبة العصرية، بيروت، 
ابن خمدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم  (3) 

 .198، ص4،ج2003من ذوي السمطان األكبر، دار الكتب العممية، بيروت، 
 .205 -204المصدر نفسو، ص ص (4) 
 .394، ص 5المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج (5) 
" Battalla de saladoفي المصادر اإلسبانية بمعركة "ساالدو" " تعرف ىذه المعركة (6)

وسّماىا ابن الخطيب بالوقعية العظمى، أنظر ابن الخطيب، كناسة الّدّكان بعد انتقال 
 .38، ص 2003، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1السكان، تح محمد كمال شبانة، ط

 .40 -35ق، ص ص ابن الخطيب، كناسة الدكان، المصدر الساب (7)
عز الدين أحمد موسى، النشاط االقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل القرن السادس  (8)

 .88، ص 1983، دار الشروق، بيروت، القاىرة، 1اليجري، ط
 .205 -204، ص ص 4ابن خمدون، العبر، المصدر السابق، ج (9) 
بني األحمر، مؤسسة  الطوخي أحمد أمين، مظاىر الحضارة في األندلس في عصر (10) 

 .264 -258،     ص ص  1997شباب الجامعة، اإلسكندرية، 
 .105، ص 7ابن خمدون، العبر، المصدر السابق، ج (11) 
يوسف بن تاشفين: أحد أىم مموك المرابطين، كان لو دور كبير في الجياد باألندلس،  (12) 

، كما قضى عمى امراء م(1086ىــ/ 479إذ انتصر عمى النصارى في معركة الزالقة ) 
الطوائف واخضع األندلس لحكم المرابطين، أنظر ابن الخطيب، أعمال األعالم،  تح أحمد 

 -233، ص ص1964مختار العبادي، محمد إبراىيم الكّتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
252 . 

 .190 -189، ص ص 4ابن خمدون، العبر، المصدر نفسو، ج( 13) 
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، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مموك المغرب وتاريخ ابن أبي زرع (14) 

مدينة فاس، تح عبد الوىاب بن منصور، مطبعة دار المنصور لمطباعة والوراقة، الرباط، 
 .337 -336، ص ص 1972

ابن األحمر، تاريخ الدولة الزيانية بتممسان، تحقيق ىاني سالمة، مكتبة الثقافة الدينية  (15)
 .76، ص 2001يع، بور سعيد، لمنشر والتوز 

الطوخي، مظاىر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمر، المرجع السابق، ص  (16) 
93. 

 .129، ص1يحي بن خمدون، العبر، المصدر السابق، ج( 17) 
، مطبعة تممسان، 1خالد بمعربي، الدولة الزيانية في عيد يغمراسن بن زيان، ط (18) 

 .243، ص2005
سي، تاريخ بني زيان مموك تممسان، تح مجمود بوعياد، المؤسسة الوطنية لمكتاب، التن (19) 

 .164، ص 1985الجزائر، 
عبد الحميد حاجيات، تممسان مركز اإلشعاع الثقافي"، المرجع السابق، ص ص  (20) 

35- 43. 
 .211التسني، تاريخ بني زيان، المصدر السابق، ص  (21) 
، نشر 1لدرر المكنونة في نوازل مازونة، تح حّساني مختار، جأبو زكريا المازوني، ا (22) 

 .81 -68، ص ص2004مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر، 
 962-633لخضر عبدلي، الحياة الثقافية بالمغرب األوسط في عيد بني زيان )( 23) 

، 2005-2004م(، دكتوراه دولة في التاريخ اإلسالمي، جامعة تممسان، 1554-1236ه/
 .136ص 

 .85، ص1يحي بن خمدون، العبر، المصدر السابق، ج (24) 
اإلدريسي، القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (25) 

 .150 -149، ص ص 1983
، يحي بن خمدون، 163 -162التسني، تاريخ بني زيان، المصدر السابق، ص ص  (26) 

 .56ص  1المصدر السابق، ج
 .151 -149اإلدريسي، القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس، المرجع السابق، ص ص(27) 
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ص  1965البكري، الُمغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب، نشر دوسالن، باريس،  (28) 
 .80 -77ص: 

(29)Atallah Dhina. Les étas de l’occident musulman au 13 et 15 
siècles, office de publication universitaires, Alger, pp 365- 371. 

و 16حنيفي ىاليمي، الموريسكيون األندلسيون في المغرب األوسط خالل القرنيين ( 30)
، ص 2000 -1999، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وىران، 17
 .120 -119ص 

، ديوان المطبوعات 2ي، طابن سعيد الغرناطي، كتاب الجغرافيا، تح اسماعيل العرب (31) 
 .140، ص1982الجامعية، الجزائر، 

 .205 -204، ص ص 4ابن خمدون، العبر، المصدر السابق، ج (32) 
 .93، ص 7ابن خمدون، العبر، المصدر السابق، ج (33) 
 .205، ص 1نفسو، ج (34) 
 15000التي تحتوي عمى  1906و 1901الموسوعة الييودية التي نشرت ما بين  (35)
 قال، أنظر في م
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الماوردي، األحكام السمطانية والواليات الدينية، دار ابن قتيبة لمنشر، الكويت،  (36) 

  137،ص 1989
 .380، ص 1870، سنة 14دارمون، ييود تممسان، المجمة اإلفريقية رقم  (37)
، دار موفم لمنشر، الجزائر، 1، ط1ز فيالي، تممسان في العيد الزياني، جعبد العزي (38)

 . 192، ص 2007
فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولون، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع،  (39) 

 .53، ص 1996الجزائر، 
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 قائمة المصادر 
ار مموك المغرب وتاريخ مدينة ابن أبي زرع، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبـ 1

 .1972فاس، تح عبد الوىاب بن منصور، مطبعة دار المنصور لمطباعة والوراقة، الرباط، 
ابن األحمر، تاريخ الدولة الزيانية بتممسان، تحقيق ىاني سالمة، مكتبة الثقافة الدينية ـ 2

 .2001لمنشر والتوزيع، بور سعيد، 
تح أحمد مختار العبادي، محمد إبراىيم الكّتاني، دار ابن الخطيب، أعمال األعالم،  ـ 3

 .1964الكتاب، الدار البيضاء، 
، مكتبة 1ابن الخطيب، كناسة الّدّكان بعد انتقال السكان، تح محمد كمال شبانة، طـ 4

 .2003الثقافة الدينية، القاىرة، 
بربر ومن عاصرىم من ابن خمدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والـ 5

 .4،ج2003ذوي السمطان األكبر، دار الكتب العممية، بيروت، 
، ديوان المطبوعات 2ابن سعيد الغرناطي، كتاب الجغرافيا، تح اسماعيل العربي، طـ 6

 .1982الجامعية، الجزائر، 
، نشر 1أبو زكريا المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تح حّساني مختار، جـ 7

 .2004مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر، 
 .1983اإلدريسي، القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ـ 8
 . 1965البكري، الُمغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب، نشر دوسالن، باريس، ـ 9

حي بن خمدون، ، ي163 -162التسني، تاريخ بني زيان، المصدر السابق، ص ص ـ 10
 . 1المصدر السابق، ج

التنسي، تاريخ بني زيان مموك تممسان، تح مجمود بوعياد، المؤسسة الوطنية لمكتاب، ـ 11
 .1985الجزائر، 

 .2005، مطبعة تممسان، 1خالد بمعربي، الدولة الزيانية في عيد يغمراسن بن زيان، طـ 12
في عصر بني األحمر، مؤسسة  الطوخي أحمد أمين، مظاىر الحضارة في األندلسـ 13

 .1997شباب الجامعة، اإلسكندرية، 
، دار موفم لمنشر، الجزائر، 1، ط1عبد العزيز الفياللي، تممسان في العيد الزياني، جـ 14

2007. 
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، شرحو صالح الدين 1عبد الواحد المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، طـ 15
 .2006اليواري، المكتبة العصرية، بيروت، 

عز الدين أحمد موسى، النشاط االقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل القرن السادس ـ 16
 .1983، دار الشروق، بيروت، القاىرة، 1اليجري، ط

فوزي سعد اهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولون، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، ـ 17
 .1996الجزائر، 

ن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين بن المقري، نفح الطيب مكن غصـ 18
، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1أجزاء، تح محمد البقاعي، ط 10الخطيب، 

 .5،ج 1998
 .1989الماوردي، األحكام السمطانية والواليات الدينية، دار ابن قتيبة لمنشر، الكويت، ـ 19

20-Atallah Dhina. Les étas de l’occident musulman au 13 et 15 
siècles, office de publication universitaires, Alger. 

 15000التي تحتوي عمى  1906و 1901الموسوعة الييودية التي نشرت ما بين ـ 21
 فيأنظر  مقال،
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، 17و 16حنيفي ىاليمي، الموريسكيون األندلسيون في المغرب األوسط خالل القرنيين ـ 23

 .2000 -1999رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وىران، 
 962-633لخضر عبدلي، الحياة الثقافية بالمغرب األوسط في عيد بني زيان )ـ 24
 .2005-2004م(، دكتوراه دولة في التاريخ اإلسالمي، جامعة تممسان، 1554-1236ه/

 

 

 

 


