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 القراؤون والرابنيون- خامسا

 ة القرائني نشأ-أ

ذبمع معظم اآلراء على أن أصول القرائُت تعود إىل القرن الثامن ادليالدي، وادلأثورات القرائية، والرابنية 
، والذي عرف أتباعو ابلعنانيُت وأطلق على حركتهم "عنان بن داود"على السواء تربط ىذه األصول بظهور 

أّما اسم القرائُت فقد ظهر بعد عنان حبوايل مائة . 2، وقد ورد ىذا االسم يف مؤلفات ادلسلمُت القدامى1العنانية
، الذي يعّد أحد أبرز علماءىم األوائل، وسيأيت عنو 3(م860ت)عام، وىذا يف كتاابت بنيامُت النهاوندي 

. احلديث الحقا

 و ىي أمساء تدل على (מקרא בעלי )"أصحاب ادلقرا"أو (  מקרא בני )"بنو ادلقرا"ومّسوا 
، 4(التلمودية)اعتمادىم على ادلقرا فقط ابعتبارىا ادلصدر الوحيد للتشريع وعدم االعًتاف ابلتشريعات الشفوية 

، ابعتبار الكلمة الثانية يف كل "أصحاب الدعوة"أو " بنو الدعوة"وىناك من ترجم االمسُت األخَتين على أهنما 
؛ ألهنم كانوا يدعون إىل طريقتهم فينتشرون يف طول البالد وعرضها "دعا"دبعٌت  ָקָרא منهما مشتقة من الفعل

  .5لإلقناع واالستمالة

و يرى القراؤون أّن عنان مل يكن إال احللقة األخَتة يف سلسلة اخلالف ادلتواصل مع الرابنيُت، والذي بدأ 
، بينما صلد ادلصادر الرابنية تكاد تتفق على ربط انتشار القرائُت أبسباب شخصية تتعلق 6مع اذليكل األول

                                              
 14صدمحم اذلواري، االختالفات بُت القرائُت والرابنيُت،   1
والبَتوين، اآلاثر الباقية عن  174صالشهرستاين، ادللل والنحل،  و187،98علي بن احلسُت ادلسعودي، التنبيو واإلشراف، ص:  من ىؤالء 2

 .ويالحظ أّن البَتوين خلط بُت عنان بن داود وبُت حفيده عنان بن دانيال بن شاول بن عنان بن داود. 58القرون اخلالية، ص
  39،38 صجعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، و14 دمحم اذلواري، االختالفات بُت القرائُت والرابنيُت، ص 3
 309،308 ودمحم خليفة حسن، اتريخ الداينة اليهودية، ص14، صاالختالفات بُت القرائُت والرابنيُت دمحم اذلواري،  4
عبد ادلنعم احلفٍت،  وانظر أيضا 14، صاالختالفات بُت القرائُت والرابنيُت ودمحم اذلواري، 50-48صمراد فرج، القراؤون والرابنون،   5

 177صموسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية، 
  32صدمحم جالء إدريس، التأثَت اإلسالمي يف الفكر الديٍت اليهودي،   6
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دلنصب " حنانيا"، حيث دبت العداوة يف قلبو ألكابر اليهود يف اببل الختيارىم بدال عنو أخاه الصغَت 1بعنان
. ، حسب رواية الرابنيُت2الرائسة وقد منعوىا عنو لفجوره وقّلة تقواه

عبد "ومهما يكن فقد ارتبط ظهور القرائُت اترخييا بعنان بن داود، وخبصوص أسباب نشأة القرائُت يذكر 
 ويبدو أن ظهور ىذه الفرقة يعود إىل عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل »:3يف موسوعتو" الوىاب ادلسَتي

دينية وأطراً فكرية جديدة  الديٍت اليهودي وخارجو، من أمهها انتشار اإلسالم يف الشرق األدىن وطرحو مفاىيم
بعد أن غلبت عليو النزعة احللولية ادلوجودة  كانت تشكل ربدايً حقيقياً للفكر الديٍت اليهودي وخباصة

وبظهور اإلسالم تغَت واقع اليهود بشكل كبَت، وتشجع ادلعارضون لليهودية الرمسية أي اليهودية الرابنية . «داخلو
التلمودية على رفع أصواهتم ابلنقد، وبدأ ابلظهور بُت فًتة وأخرى يهود يبدون رفضهم دلا اعتقدوه اضلرافا 

لليهودية الصحيحة، بعد أن أحجموا سابقا خوفا من سلطة احلاخامات، وقد وصف دانيال القومسي أحد 
ألنو منذ بداية النفي، ومنذ شللكة اليوانن والرومان واجملوس، فإن »: علماءىم األوائل ىذا التغَت احلاصل بقولو

الرابنيُت ىم الذين كانوا ادلسؤولُت والقضاة، فلم يكونوا يتمكنون حىت من فتح أفواىهم، من أجل أن يطبقوا 
أصبحت األمور  (ادلسلمُت)ولكن بعدما جاءت شللكة إمساعيل . فرائض الرب، ألهنم كانوا خيافون الرابنيُت

أفضل، ألن بٍت إمساعيل يساعدون القرائُت دائما لتطبيق شريعة موسى، ولذلك علينا أن نباركهم من أجل 
إذ أزال هللا يف ىذه ادلملكة نَت احلاخامُت ... إذن دلاذا زبافون احلاخامُت... واآلن أنتم يف شللكة إمساعيل. ذلك

 .4«عن ظهوركم

وقد ظهر يف ظل اإلسالم، منشقون آخرون سبقوا عنان يف مهامجتو للتلمود وإنكاره لو، والذي كان ما 
يزال حديث العهد ابجلمع والتثبيت والتسجيل، ولكن حركاهتم كانت زلدود يف الزمان وادلكان والقوة، ومن 

.  5من بعده" يودجان"وتلميذه " أبو عيسى األصفهاين"مث " سَتينوس"أشهر ىؤالء ادلنشقُت وادلعارضُت 

                                              
، 5 وعبد الوىاب ادلسَتي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج32،صالتأثَت اإلسالمي يف الفكر الديٍت اليهودي دمحم جالء إدريس،  1

 329ص
 69صالقراؤون والرابنون،  مراد فرج،  2
 329، ص5 عبد الوىاب ادلسَتي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج 3
 16 جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، ص 4
  248ص أطواره ومذاىبو، :حسن ظاظا، الفكر الديٍت اليهودي  5
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وقد كان عنان عادلا يهوداي عراقيا، وظهر كمعارض للتلموديُت خالل خالفة أيب جعفر ادلنصور 
حوايل )، ففي النصف األخَت من القرن الثامن ادليالدي 1وغَته" القرقساين"كما يذكر  (م775/ى158ت)

تويف حاخام العراق األكرب، ورأس اجلالوت يف الدولة اإلسالمية، وزعيم احملافظُت على التلمود  (م761سنة 
وكان عنان معروفا دبيولو التحررية، ورفضو . حبكم منصبو، وكان أحق ادلرشحُت لذلك ابن أخيو عنان بن داود

مرجعية التلمود وقدسيتو، ورأى أّن القدسية للتوراة وحدىا، وىذا جعل علماء التلموديُت يرفضون تعيينو رئيسا 
وقد رفض عنان االعًتاف أبخيو، و . للجالية، واختاروا بدال منو أخاه حنانيا، رغم أنو األصغر سنا واألقل علما

عُّت نفسو رئيسا للجالوت، و أّيده عدد من أصدقائو وأتباعو الذين التفوا حولو، وخوفا من أتثَته على اليهود 
. شكتو ادلؤسسة التلمودية إىل احلكومة يف بغداد، بتهمة االرتداد عن الدين، وعدم االعًتاف ابليهودية الرمسية

. 2وعليو قبض على عنان، وأودع السجن، وكان من ادلتوقع إعدامو

وتذكر بعض رواايت القرائُت أنو التقى يف السجن ابإلمام أيب حنيفة النعمان، الذي اقًتح عليو أن يشرح 
للخليفة معتقده يف اليهودية وأنو صاحب رأي خيالف التلموديُت، ومل يرتد عن دينو، وبعد لقاءه ابخلليفة أخرجو 

وبعد وفاة عنان اعتربه القراؤون قديسا، وجعلوا لو دعاء خاصا يف صلواهتم، وقد . 3من السجن وأطلق سراحو
  .4تويل رائستهم بعد موتو ابنو شاؤل

 تطورهم بعد عنان بن داود -ب

وينسب إىل مدينة هناوند يف إيران،  (م860ت)" بنيامُت النهاوندي"من أبرز الذين ظهروا بعد عنان 
وىو من أطلق على أتباع عنان اسم القرائُت كما ذكران سابقا، وكان النهاوندي قاضيا لليهود يف هناوند، ويعتربه 
القراؤون الرجل الثاين بعد عنان علما ومنزلة، و يعده بعض علماء التلموديُت مع عنان مؤسسا للقرائُت، كما أن 

                                              
  13، ص1مجليون منوي، : يعقوب القرقساين، كتاب األنوار وادلراقب، تح و25 جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، ص 1
الفكر  وحسن ظاظا، 20، صاالختالفات بُت القرائُت والرابنيُت ودمحم اذلواري، 27،26 جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، ص 2

 248 ص، أطواره ومذاىبو:الديٍت اليهودي
 241 وبنيامُت بن يونة التطيلي، رحلة بنيامُت التطيلي، ص28،27 جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، ص 3
 252، ص أطواره ومذاىبو:الفكر الديٍت اليهودي حسن ظاظا،  4
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وردبا كان النهاوندي أول . 1"أصحاب عنان والنهاوندي"علماء ادلسلمُت القدامى كانوا يطلقون على القرائُت 
من خاض يف مسائل الكالم من اليهود، ومن ادلسائل اليت اىتم هبا مسألة نفي التجسيم عن هللا، واليت احتلت 
موقعا ىاما يف حبوث القرائُت، وأصبحت من مواضع اخلالف مع الرابنيُت، ويذكر الدارسون أن للمعتزلة أتثَتا 

. 2على النهاوندي يف ىذه ادلسألة

، من منطقة طربستان يف مشال فارس، ورغم "دانيال القومسي"وظهر بعد النهاوندي حبوايل ثالثُت سنة 
أن كثَتا من آراء النهاوندي والقومسي يف العقيدة والشريعة مل يتقبلها القراؤون، إال أن أعماذلما كانت ذلا أمهية 

.  3خاصة يف بلورة القرائية وسبيزىا عن اليهودية الرابنية

: 4يعّد القرن العاشر واحلادي عشر، العصر الذىيب للقرائُت، وشلا سبيزت بو ىذه الفًتة
. انتشار القرائُت حىت وصلوا إىل أطراف ادلغرب ومشال األندلس غراب، وحىت بيزنطة مشاال- 
غزارة إنتاجهم الفكري، والذي كان معظمو ابلعربية اليهودية، يف رلاالت متنوعة، منها تفسَتات - 

. أسفار التوراة، ومؤلفات يف اللغة العربية وادلعاجم، ومؤلفات دينية يف التشريعات واألحكام وغَتىا
. اشتداد اجلدل مع الرابنيُت، وخاصة يف أعقاب ظهور كتاابت سعداي الفيومي-  

 (اليشيفا)ويف أوائل القرن العاشر ادليالدي قوي مركز القرائُت يف القدس حىت اضطر ادلعهد الديٍت العايل 
وقد تبوأ القراؤون أماكن شليزة وابرزة يف بالط احلكام ادلسلمُت يف الشرق، . الرابين ورؤساؤه إىل االنتقال إىل رملة

وخباصة عند الفاطميُت دبصر حيث شغلوا مناصب ادلستشارين وجباة الضرائب واألطباء، وكما كان ذلم أتثَت 
ملحوظ يف بالطهم خالل القرن الثاين عشر وزاد عدد القرائُت العاملُت يف الوظائف الرمسية وخباصة يف عصر 

 . 5األيوبيُت

                                              
 39،38 ص جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، 1
 176،175 و دمحم حبر عبد اجمليد، اليهودية، ص42 ص جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، 2
، ولالطالع على مشاىَت 49  جعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت، و27،25اذلواري، االختالفات بُت القرائُت والرابنيُت، ص دمحم  3

 110-90علماء القرائُت ومؤلفاهتم تفصيال ينظر مراد فرج، القراؤون والرابنون، ص 
  31،30، صاالختالفات بُت القرائُت والرابنيُت دمحم اذلواري،  4
  41،40 ص التأثَت اإلسالمي يف الفكر الديٍت اليهودي، دمحم جالء إدريس، 5
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واستمرت احلركة العلمية للقرائُت نشيطة حىت بداية القرن السابع عشر ادليالدي، مث مجدت بعد ذلك، 
وقد تقلص ظلهم يف العصر احلديث، مع انتشار الرابنيُت بعددىم الكبَت يف أورواب وأمريكا وكثَت من البالد 

الذي استعمرىا الغرب يف إفريقيا وآسيا، شلا أدى إىل الوصول إىل مستوى حضاري ومايل وسياسي ال يستهان 
بو، بينما ظل القراؤون منكمشُت يف الشرق، وقد أدى ىذا الفرق الكبَت إىل ما يشبو أن يكون سحقا للقرائُت 

  .1على يد الرابنيُت

 

 عقائد القرائني- ت

، وقد مسحوا حبرية دراستها، ومل يلزموا 2ادلقرا ىي ادلصدر األساس للعقائد والتشريعات لدى القرائُت
احبث بعمق يف التوراة وال تعتمد على »:أنفسهم آبراء من سبقهم، ويف ىذا ينقل عن مؤسس القرائية عنان قولو

؛ حيث ال توجد قيود على الفهم الفردي احلر للتوراة وىذا يشبو منهج علماء اإلسالم، إذ ال توجد قيود «رأيي
أيضا يف فهم القرآن الكرًن، ولكل شخص امتلك األدوات ادلعرفية احلق يف فهمو وتفسَته، وعليو وضع القراؤون 

الكتاب والقياس : واألصول ادلعتمدة لديهم. 3أيضا أصوال الستنباط األحكام شبيهة ابألصول اإلسالمية
. 4واإلمجاع

                                              
 254،253، ص أطواره ومذاىبو:الفكر الديٍت اليهودي حسن ظاظا،  1

2  Encyclopaedia  Judaica, vol11, p797 
خبصوص ىذه ادلسألة مقاران بُت ادلنتسبُت إىل " مراد فرج"يقول العامل القرائي . 312،311 دمحم خليفة حسن، اتريخ الداينة اليهودية، ص 3

فإّن إخواننا يعتربون التلمود توراة اثنية ال يقدرون أن حييدوا عنو قيد نقَت أو فتيل، فضال عن عدم اعتبار القرايُت لو إال »: فرقتو وبُت الرابنيُت
ما وافق منو، فإذا أمكن للقرايُت االجتهاد وىو غَت مقفل عليهم إقفالو على إخواهنم ابلتلمود فإمكان اجتهاد ىؤالء مثلنا اليتأتى كما ىو 

 1مراد فرج، شعار اخلضر، ص« .ظاىر
. «النّص والقياس واإلمجاع: الوجوه الذي يُؤخذ منها ذلك ثالثة»:  وىو ما صلده لدى القرقساين47 صمراد فرج، القرّاءون والّراّبنون،-  4

 141، ص1ليون منوي، ج: يعقوب القرقساين، كتاب األنوار وادلراقب، تح
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وابستثناء إنكار القرائُت إلذلية التوراة الشفوية أو التلمود، ال توجد خالفات جذرية يف العقيدة مع اليهود 
: 1م15الرابنيُت، وفيما يلي قائمة ألركان االعتقاد لديهم حسبما أوردىا أحد علمائهم يف القرن 

. هللا خالق العامل ادلادي والروحي يف الزمان ومن العدم- 1
. هللا خالق غَت سللوق- 2
. هللا واحد بال كيف، وليس كمثلو شيء، ال جسم لو متفّرد ومطلق يف وحدانيتو- 3
. أرسل هللا معّلمنا موسى- 4
أرسل هللا التوراة من خالل موسى واليت تتضمن احلقيقة الكاملة وال تكملها وال تنسخها أي شريعة - 5

. أخرى وخباصة الشريعة الشفوية ادلقّدسة لدى الرابنيُت
. يف لغتها األصلية، ويف معناىا الصحيح (ادلقرا)على كل مؤمن أن يعرف التوراة - 6
. أوحى هللا بذاتو إىل األنبياء اآلخرين، وإن كانوا أقل من موسى يف منحة النبوة- 7
. يبعث هللا ادلوتى يوم احلساب- 8
وىذا يتضمن العناية الفردية وحرية اإلرادة وخلود )جيازي هللا كل إنسان حسب طريقة حياتو وأفعالو - 9

. (الروح وعدالة اجلزاء يف اآلخرة
ال حيتقر هللا ادلنفيُت بل يريد تطهَتىم من خالل معاانهتم وىم يتطلعون إىل اخلالص اإلذلي من - 10     

 .(ويرفض بعض القرائُت عقيدة ادلشّيح)خالل ادلشّيح من بيت داود 

 

 عالقتهم ابلرابنيني -ث

كانت العالقة بُت القرائُت والرابنيُت دائمة عالقة كراىية وحقد، وقد أفىت بعض الرابنيُت ومنهم سعداي 
، وينقل القرائي مراد فرج 1الفيومي، برفض عودة القرائي إىل مذىب الرابنيُت، على اعتبار أنو مرتد عن الدين

                                              
1  Encyclopaedia  Judaica, vol11, p798 

 ودمحم اذلواري، االختالفات 149-112مراد فرج، القراؤون والرابنون، ص: االختالفات بُت القرائُت والرابنيُت تفصيال يراجعلالطالع على 
ومن أبرز قضااي االختالف اليت تذكر بُت . 420-379، صجعفر ىادي حسن، اتريخ اليهود القرائُت و67-32بُت القرائُت والرابنيُت، ص

الفرقتُت قضية التقوًن السنوي وربديد اليوم األول من الشهر، وكانت ىذه القضية مثارا للجدال بينهما منذ ظهور عنان، وظلت عامال للنزاع يف 
كل مكان اجتمع فيو أتباعهما معا، فبينما يعتمد الرابنيون على نظام احلساابت الفلكية، يعتمد القراؤون على رؤية اذلالل يف ربديد بداية 

. الشهور، ونتيجة ذلذا األمر زبتلف األعياد وادلناسبات ادلهمة يف كثَت من األحيان بينهما
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، "مارقون عن اليهودية"و" خوارج" ، وقد وصفهم أبهنم 2«وادلأثور عن سعداي أن ال نؤاخيهم إىل األبد»: عنو
، 3ونسبو إىل قلة العقل" جاىال"و" خارجيا"وأهنم اصلروا وراء الثقافة اإلسالمية وأتثروا هبا، ومسى زعيمهم عنان 

ومن الطريف أن ردود القرائُت على سعداي وكتاابتو يف نقد آراء فرقتهم استمرت قروان طويلة حىت عصران احلايل، 
.     4ويعترب مؤرخوا اليهودية نقده ذلذه الفرقة وىجومو عليها رأس األسباب اليت أعاقت انتشارىا وتوسعها

وقد خفف موسى بن ميمون من حدة حكم سعداي ورأى ضرورة معاملتهم ابحًتام وتواضع طادلا أهنم ال 
أما ادلوقف . يسبون السلطات الرابنية، وأنو ديكن االختالط يهم وخنت أطفاذلم ودفن مواتىم وتقدًن العزاء ذلم

احلاخامي التقليدي فيعتربىم مرتدين عن اليهودية، وحيرم الزواج منهم ويعتربه زان واألطفال الناذبُت عنو غَت 
، وقد ألف يف القرن التاسع عشر احلاخام الًتكي سلومون كمخي 5شرعيُت وال ينتمون إىل شعب هللا ادلختار

كتااب، تضمن ىجوما قاسيا على القرائُت، وصفهم فيو أبهنم حيواانت وأنو ال جيوز تعليمهم التوراة، بل أابح 
.  6قتلهم كذلك

كما أن القرائُت من جانبهم قد أمروا مبكرا من قبل زعمائهم، أن ينفصلوا عن التلموديُت وال يساكنوىم، 
إن من يسكن مع التلموديُت » :أشهر علمائهم يف بيزنطة، حيث يقول" يهودا ىداسي"ومن ذلك ما أفىت بو 

. 7«ويعيش معهم، ويسمع قوذلم ويسكت عليو، فإنو كافر مثلهم ومصَته مصَتىم
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